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مقدمة
عند قراءة سريعة للتطورات التي يعيشها العالم العربي في هذه المرحلة  ،وبالرجوع إلى ما تعرر

لر

الوطن العربي من مخاطر خارجية استعمارية ،وفي كثير من االحيان  ،لم يكن الذين تولوا قيادت

أو

تررم فرضررهم علي ر بمعررزل عمررا حرردا مررن اعتررداءات علررى اإلنسرران العربرري وثروات ر  ،ولربمررا زادت
األطمرراع االسررتعمارية وبخاصررة الغربيررة بعررد اكتشررا

هررذا االسررتعمار مررا يمتلك ر

الرروطن العربرري مررن

إمكانيات اقتصادية  ،مع بداية العقود االولى من القرن العشرين ،حيا تم اكتشا

النفط من قبرل

الشررركات األجنبيررة ب وبشرركل خرراط البريطانيررة واالمريكيررة بكميررات هاةلررة ج ردا  ،وجرراءت ثررروة الغرراز
العرب ر رري لتزي ر ررد م ر ررن ح ر رردة المخ ر رراطر والتح ر ررديات عل ر ررى ال ر رروطن العرب ر رري ،اض ر ررافة إل ر ررى الموق ر ررع الجغ ارف ر رري
االستراتيجي ،إذ كان الوطن العربي -وما يزال  -منذ مةات السنين محط انظرار الترممر مرن قبرل القرو
االسررتعمارية للررتحكم بمصرريره والسرريطرة علررى مقد ارت ر وخي ارت ر وثروات ر المتعررددة ،وذل ر لمررا يتميررز ب ر
الرروطن العربرري الممتررد مررا بررين الخلرري العربرري الررى المحرريط االطلسرري ،أي كررل مررا يمتلكر مررن المميرزات
االسررتراتيجية  ،ويتض ر

ذل ر عنررد مراجعررة دقيقررة وق رراءة للتطررورات السياسررية الترري مررر ويمررر بهررا

الرروطن العربرري ،نتيجررة للص رراع بررين تل ر القررو االسررتعمارية ،بهررد

اساسرري وخطيررر ،اال وهررو فررر

الهيمنة على مكونات الوطن العربي ،وهكذا فان هذا التوج االسرتعماري  ،جراء نتيجرة لمرا يمتلكر الروطن
العربرري مررن موقررع سياسرري اسررتراتيجي ،ومررا تكتن رزه إ ارضرري مررن ثررروات ومروارد ،اض ر

الررى ذل ر اهميررة

الرروطن العربرري مرن الناحيررة الثقافيررة والحضررارية ،فهررو كمررا هررو ثابررت مهرربط الررديانات السررماوية ،وكررذل
ألنر يتوسررط العررالم منررذ القرردم وحتررى وقتنررا الحاضررر ،وممررا سرراعد علررى التوجهررات االسررتعمارية ضررد
الوطن العربي  ،اننا جميعا شعوبا وقادة لم نعط هذا الوطن االهتمام الرذي يفترر

ان يكرون ،وفري

حرراالت كثي ررة ال نب ر أر انفسررنا عمررا لحررق بررالوطن العربرري مررن انتهاكررات واعتررداءات  ،ولعررل مررا نعيش ر
اليوم في العقد الثاني من القرن الحرادي والعشررين مرن اكبرر االمثلرة امرا علرى تواطننرا  ،او عجزنرا،
اذ نحن شعوبا وقادة اما قد فتحنا االبواب امام التدخل في أمورنا وسهلنا للقو االستعمارية بالتردخل،
وفي حاالت قمنا باستدعاء تل القو االستعمارية..
وعنرردما نتحرردا عررن الثررروات والقرردرات المتنوع رة الترري تتواجررد داخررل ا ارضرري وفرري بحرراره  ،فان ر متع رددة
ومتنوعررة  ،وجميعهررا ذات اهميررة اساسررية فرري التطررور والنهررو
والموارد الطبيعية بحاجة الى دراسة متخصصة  ،وعلي
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لصال

أبناء الوطن  ،اال ونتيجة لألطمراع االسرتعمارية والصرراعات الداخليرة برين القرو

السياسرية فري

الرردول العربيررة  ،وكررذل الصرراعات فيمررا بررين تلر الرردول المالكررة لتلر الثررروات ،فقرد أصرربحت فرري كثيررر
مررن الم ارحررل السياسررية وبخاصررة فرري الق ررنين الماضرريين ،سررببا لكثيررر مررن المخرراطر علررى مسررتقبل هررذا
ال رروطن العرب رري  ،الس رريما ف رري الفتر ررة الت رري كان ررت جمي ررع مكون ررات ال رروطن العرب رري الجغرافي ررة والسياس ررية
خاض ررعة لنف رروذ وس رريطرة الق ررو

االس ررتعمارية الغربي ررة  ،ام ررا ع ررن طري ررق ف ررر

اتفاقي ررات الحماي ررة او

الوصاية  ،حيا الكلمة الفصل للدول االستعمارية ،وفي مقدمتها البريطانية والفرنسرية خر ل القررنين
الثررامن عشررر والتاسررع عش رر ،وفرري القرررن العش ررين دخررل االسررتعمار واالحررت ل االمريكرري ابرررز بررل اس روأ
وأخطر القو االستعمارية التري تمرددت الرى ار

الروطن العربري  ،وال سريما بعرد نهايرة الحررب العالميرة
فلسطين  ،وما نت عن من قيام هذا الكيان ،حيا

الثانية  ،حيا تم زرع الكيان الصهيوني على ار

برذل ويبررذل الكثيرر مررن المحرراوالت للرتحكم فرري كثيرر مررن الثررروات والمروارد الطبيعيررة ،لرد العديررد مرن
الرردول العربيررة ،والسررعي الررى الترردخل فرري الرروطن العربرري س رواء بعلررم او طلررب مررن دول هررذا الرروطن
العربي كما فعلت فرنسا في ارسال قوات عسكرية الى ليبيا دون علم السرلطات الليبيرة حيرا انكشر
امر التواجد بعد االع ن عن مقتل ث ثرة جنرود فرنسريين نتيجرة تحطرم هيلوكروبتر يروم االثنرين الموافرق
/1يوليررو ، 2016 /بالتعرراون مررع كثيررر مررن القررو االقليميررة المحيطررة بررالوطن لعربرري  ،حيررا اخررذت
اقطار عربية تسعى الهثرة للتعراون مرع الكيران الصرهيوني ،وتعرزز ذلر

بتوقيرع الكثيرر مرن االتفاقيرات

مررع عرردد مررن الرردول العربيررة  ،ومررن بينهررا مررا يتعلررق بررالثروة الماةيررة ،وكررذل ثررروات الطاقررة  ،وبخاصرة
اتفاقيات الرنفط و الغراز مرع عردد مرن الردول العربيرة  ،وبخاصرة المطلرة علرى البحرر األبري

المتوسرط،

والتعاون مع قو اقليمية ل ستحواذ على الثروات النفطية العربية  ،في المنطقرة الجغرافيرة الممتردة مرا
بين مضيق جبل طارق ومضيق باب المندب وما بينهما البحر االبي

المتوسط  ،والبحر االحمر

دخل العالم مرحلة من الصراع الدولي بين قطبين رةيسيين ،وزاد النفوذ االمريكي المتفرد بعرد انهيرار
االتحاد السروفياتي بسرابقا  ،وكانرت نهايرة القررن العشررين االسروأ فري التطرور السياسري فري العرالم بشركل
عررام والعررالم العربرري بشرركل خرراط  ،حيررا شررهد الرروطن لعربرري احررت ال خطير ار جرردا اال وهررو االحررت ل
االمريكي للعرراق  ،وفري هرذا السرياق ف برد مرن التنكيرد ان االحرت ل لفلسرطين  ،كران المقدمرة والبدايرة
االكثر سوءا في تاريخ العالم العربي المعاصر  ،حيا كان لزرع هرذا الكيران وخلرق االضرطرابات فري
كثير من الدول العربية  ،مع بداية العقد الثراني للقررن الحرادي والعشررين ،بتحرت عنروان الربيرع العربري
بالتعرراون مررع القررو االسررتعمارية الغربيررة بقيررادة الواليررات المتحرردة ،كمررا حرردت فرري سرروريا والرريمن وترونس
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وليبيا منذ بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ،حيا تمدد االخطار السياسية واالمنية من
مضرريق جبررل طررارق الررى مضرريق برراب المنرردب  ،طمعررا لمررا لررد هررذه المنطقررة مررن الثررروات الطبيعيررة
والمميزات الجغرافية ،فض عن اهميتها ،كنقاط اتصال بين مختل

دول العالم

رر ألهميررة هررذه المنطقررة العربيررة مررن حيررا مررا تحتوي ر مررن خي ررات وثررروات طبيعيررة  ،وبخاصررة
ونظر ا
ثرروات الطاقرة  ،وبشركل اكثرر تحديردا الرنفط و الغرراز  ،والصرراعات التري اخرذت مششرراتها تتضر
حول المخزون النفط والغاز الطبيعي اض

وتتنكررد

موارد الطاقرة النظيفرة كالشرمس والمراء فري توليرد الطاقرة ،

فقد تناولت هذا الموضوع من خ ل العناوين التالية ،مع التركيز على مورد الغاز .ولقرد اجتهردت فري
تدعيم الشروحات بصور وخراةط تتعلق بمحتويات هذا العمل المتواضع.
الفصل األول
موقررع الرروطن العربرري  ،وأهميت ر

الجغرافيررة والسياسررية واالقتصررادية والعسرركرية ب بررين الخلرري العربرري

والمحيط االطلسي
الفصل الثاني
مفرراهيم عامررة حررول أن رواع الطاقررة بكافررة مكوناتهررا وعناصرررها  ،والمشسسررات االقليميررة والدوليررة الترري
تتعامل مع مختل

انواع الطاقة ،سواء الطاقرة غيرر المتجرددة و الطاقرة المتجرددة التري يمتلكهرا العرالم

العربرري مررا بررين مضرريقي ببجبررل طررارق ومضرريق برراب المنرردب و مررا بررين الخلرري

العربرري والمحرريط

االطلسي
الفصـــــــــــــــل الثالث
الدول العربية التي لديها ،قدرات متميزة من موارد الطاقرة وبخاصرة الغراز العربري ،والحقرول الرةيسرية
فرري منطقررة البحررر األبرري

المتوسررط بالنسرربة للرردول العربيررة ،والخ فررات بررين عرردد مررن الرردول العربيررة

نتيجة لوجود حقول مشتركة على الحدود فيما بينها
الفصل الرابع
الرردول العربيررة وصر رراعاتها السياسررية واالقتصررادية والعس رركرية مررع الرردول االقليمي ررة الترري ل ررديها
مطرامع وتسررعى للسرريطرة علررى الغرراز العربرري ،والتعرراون بررين هررذه الرردول االقليميررة والكيرران الصررهيوني
ف رري نه ررب الغ رراز العرب رري وال ررنفط العرب رري ،والمخ رراطر االمني ررة والسياس ررية واالس ررتراتيجية عل ررى ال رروطن
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العربي  ،واالتفاقيات بين تل القرو االقليميرة ب بمرا فري ذلر
الغاز  ،والكيان الصهيوني  ،وبناء تحال

بعر

الردول العربيرة حرول انترا وبيرع

عربي لمواجهة القو المعادية والمنافسة.

خامسا :الخاتمة
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الفصـــــــــــــــــــــل االول
موقع الوطن العربي  ،واهميته الجغرافية والسياسية واالقتصادية والعسكرية( بين الخليج العربي
والمحيط األطلسي)
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مقدمـــة:
قب ر رل البر رردء فر رري محاولر ررة القر رراء الضر رروء علر ررى موقر ررع الر رروطن العربر رري واهميت ر ر الجغرافير ررة والسياسر ررية
واالقتصادية والعسكريةب برين الخلري العربري والمحريط االطلسري  ،فقرد اجتهردت فري تقرديم تفسرير مروجز
ومبسط لبع

الكلمات المفتاحية التي سيتردد استخدامها في هذا العمل المتواضع.

م ررن الثاب ررت ب ررل وم ررن المشك ررد  ،ان لك ررل اقل رريم اهمي ررة ف رري اط ررار الجغرافي ررة السياس ررية واالقتص ررادية
والعسكرية والثقافية  ،وهذا من المقبول بل من المنطقي ان ينطبق ذل على الموقع الجغ ارفري والسياسري
للوطن العربي ،لما ل من خصاةط متنوعة وفي نفس الوقت متكاملة ومتفاعلة.
وفي هذا الفصل سنتناول العديد من العناوين المتعلقة بالوطن بشكل عام ،و من ثم االستفادة منها فري
المفاهيم.

التعاطي لما يتعلق بالوطن العربي من تل
الوطن:

بررالرجوع الررى المفهرروم لغويررا ،فانر يمكررن القررول ان الرروطن هررو المنررزل الررذي نقرريم فير  ،وهررو مرروطن
االنسان ومحلر  ،فرالوطن منرزل اقامرة االنسران .والروطن الروطن لريس أرضرا عاةمرة ،برل هرو بلرد المنشرن،
بلد الشبيبة والصبا.وهذا المفهوم ،على ضيق  ،هو الذي بقي ساةدا في أذهان الناس حتى يومنا هذا ،ومن
الناحية السياسية ،ينظر الرى الروطن علرى انر
هو البلد الذي تسكن

المكران الرذي ولرد فير

أمة يشعر المرء بارتباط

بها ،وانتهاة

االنسران  ،او نشرن فير  ،والروطن

إليها.

الوطنية :
تشير الوطنية إلى ارتباط وثيق  ،اي البد من حقيقة وحتمية االنتماء السياسي للروطن  ،وهري ذات
قيمررة متعررددة االهميررة  ،وهرري ممررا الش ر

في ر انهررا تشررير الررى االفتخررار برراي شرريء  ،ينتمرري الررى

الرروطن ،ولكررن دون التمييررز بسرربب العنصررر ،اللررون  ،الجررنس  ،وهرري مررن المفتررر
حاسررم علررى المواق ر

ذات مرردلول

اإليجابيررة والمشيرردة للرروطن مررن قبررل األف رراد والجماعررات ،وعلي ر فرران حقيقررة وصرردق

االنتماء للوطن تتجلى

ممارستنا ما غلينا القيام ب تجاه الوطن.

المواطنة :
المواطنة هي وحدة االنتماء والوالء من قبل كل المكون السكاني في الب د على اخت

تنوع العرقري

والديني والمذهبي للوطن الذي يحتضنهم ،وارتضوا العيش في باختيارهم  ،األمر الرذي يقتضري أن ترذوب
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كررل خ فرراتهم واخت فرراتهم عنررد حرردود المشرراركة والتعرراون فرري بنرراء الرروطن وتنميت ر والحفرراظ علررى العرريش
المشتر في .
االنتماء الوطني:
هو عنصر اساسري فري حيراة االنسران السروي ،وهرو عنروان االنسران لكرل حبرة ترراب والعمرل مرن اجرل
تل ر الحبررة  ،وهررو ير ررجمع وال يفرررق ،يبنرري وال يهرردمر و هررو حاجررة ضرررورية وهامررة تشررعر الفرررد بررالروابط
المشترك ر ررة بينر وبررين اف ر رراد مجتمعر  ،و كمررا ان مشرراركة االنسرران فرري بنراء وطنر ر تشررعره بجمر ر ر ررال الوط ر ر ررن
وبقيمة الفرررد في مجتمع وينمي لد الفرد مفهوم الحق رروق والواجبات  ،واالنتماء الوطني.
االنتمرراء للرروطن يعنرري أن تحررافظ علررى وحدتر وأن يكررون هررذا الهررد

دافعررا لر لمزيررد مررن العطرراء وأن

تض ررطلع بمس ررشوليت الوطني ررة م ررن دون أن يطل ررب منر ر أح ررد ذلر ر  ،اي ان ذلر ر
المفتررر

ان ر

ش ررعور متفاع ررل م ررن

ينشررن بررالفطرة لررد االنسرران المخلررط لوطن ر  ،حيررا انررت بالمقابررل تفررر

علررى االخ ررين

احترام وعدم التعدي على ما لدي من مخزون ثقافي وفكري وحضاري.
الوالء الوطني:
تتعلق مسالة الوالء الوطني  ،بما تم تنشةة الفررد مرن قبرل مختلر

مشسسرات المجتمرع انط قرا مرن

القاعرردة االولررى واالساس رية  ،اال وهرري االس ررة  ،حيررا مررن المفتررر

ان تررزود المشسسررات المجتمعيررة

الفرد بالثقافة الوطنية والقومية واالنسانية  ،وهذا ال يعتمد فقط على التلقين بل بالممارسرة علرى ار
الواقع ،لتكون قدوة للفرد  ،وتتمثل عناصرها في الترابط الوطني ،القيادة ،الثقة في الحكومة ،االهتمامات
الشررعبية باالسررتراتيجيات الوطنيررة ،وهرري متغي ررة بطبيعررة الظرررو

واألح روال وينظررر الررى االرادة الوطنيررة ،

على أنها تتمثل في قدرة واستيعاب الحكومرة الوطنيرة  ،واألهرم مرن ذلر ان تكرون هرذه االرادة قاةمرة علرى
فهم واد ار اهمية االستق ل فري اتخراذ القر اررات داخليرا وخارجيرا ،وعلرى مختلر
مفرراهيم ذات صررلة بررالوطن والمواطنررة  ،فرران ذل ر يفتررر

المسرتويات ونحرن نتنراول

ان تكررون السرريادة اساسررا ألي فهررم ألهميررة

الرروطن والمواطنررة  ،فررالوالء الرروطني هررو عقررد بررين الرروطن والم رواطنين يحرردد كررل مررن الحقرروق والواجبررات
ووساةل تحقيقها ومن المفتر .
تبعررا لررذل أن يررشدي المواطنررون واجبرراتهم عررن رضررا وقناعررة كمررا يحرصررون علررى التمتررع بحقرروقهم ولكررن
فيمررا يتعلررق بالواجبررات الترري تترتررب علررى حقرروق المواطنررة ،فرران اهررم تل ر الواجبررات حمايررة الرروطن سرريادة
واستق ال  ،وكذل التفاعل والتوافق بين جميع ابناء الوطن الواحد  ،وهذا يعنري الردفاع عرن سرمعت وأيضرا
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العمررل علررى رفررع اسررم بررين األوطرران ،وهررذا يتعررزز مررن خ ر ل المبررادرات االيجابيررة تحررت عن روان اساسرري
ولربما الوحيد  ،اال وهو الوطن اوال  ،بعيدا عن الشخصانية  ،والمصال
ف رري مواجه ررة التح ررديات المص رريرية ،الن رري ق ررد يتع ررر

الذاتية لمواجهة كافرة التطرورات

له ررا ال رروطن بك ررل مكوناتر ر ارض ررا وش ررعبا ونظام ررا

ومشسسات ب. 2
السيادة الوطنية:
السريادة مفهروم قرانوني -سياسري يتعلررق بالدولرة باعتبراره أحرد أهررم خصاةصرها وسرماتها الرةيسرية .وهرري
شرررط مررن الشررروط األساسررية العتبررار أي كيرران سياسرري دولررة ،أي عض روا فرري المجتمررع الرردولي  ،وي ررتبط
مفهوم السيادة بمفهوم االستق ل .فالدولة المستقلة هي الدولة السيدة القرادرة علرى ممارسرة مظراهر سريادتها
علررى الصررعيدين الررداخلي والخررارجي بحريررة دون ترردخل مررن أحررد .علررى هررذا فرردن مفهرروم السرريادة يقصررد ب ر
السيادة السلطة العليا والمطلقة التري تتمترع بهرا الدولرة لمزاولرة وظاةفهرا وممارسرة صر حياتها داخرل إقليمهرا
الرروطني دون أن تنازعهررا أو تتررد خررل فيهررا أيررة دولررة أخررر  .وهررذا هررو المعنررى االساسرري والمركررزي لمفهرروم
السرريادة ،وكررذل

يتضررمن حررق الدولررة فرري الرردخول فرري ع قررات والتعامررل علررى قرردم المسرراواة ،وتكررافش مررع

الدول
______________________________________
ب 2د .العسلي ،سي

 ،تقوية الوالء الوطني  ،منرب بريس 20 ،تموز بيوليو 2014.

األخر علي الصعيد الدولي ،ومن ناحية اخر فان السيادة الحقيقية يفتر

في ضوةها ان من حق

الدولة على المستو الداخلي  ،وضع التشريعات والق اررات التي تطبق على جميع مواطنيها الذين
يحملون جنسيتها  ،وكذل

الذين يعملون على ارضها وفقا لقوانين االقامة في تل الدولة ،الحق

بالتشريع وتطبيق قوانينها ومحاكمة األشخاط واألفعال داخل إقليمها الوطني ،والحق بالدخول بع قات
مع الدول األخر وعقد االتفاقات والمعاهدات الدولية وارسال ممثلين ودبلوماسيين يمثلونها في الدول
األخر  ،والحق بالتمتع بالحصانات واالمتيازات في الدول األخر  ،،والحق بالتمتع بالحصانات
واالمتيازات في الدول األخر وأمام محاكمها ،وهذه هي الحقوق التي يشملها مفهوم السيادة في القانون
الدولي .والسيادة هي التي تكفل المساواة والتكافش بين الدول واحترام االستق ل السياسي والس مة
االقليمية للدولة ،وعدم تدخل أية دولة في ششون دولة أخر ب ، 3وهذه بالطبع مرتبطة بالموقع
الجغرافي والسياسي للدولة او الوطن ،وقبل كل ذل موق
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القيادة الوطنية:
تلعررب القيررادة الوطنيررة دو ار حاسررما فرري الحفرراظ علررى المصررال الوطنيررة بكررل مررا تشررمل مررن متطلبررات
وآليات وسياسات استراتيجية ،ومن هنا فان يفتر

ان تمتل تل القيادات الوطنية االرادة والوالء الوطني

واالسررتناد الررى القرروة الوطنيررة ،واالحتكررام الررى رشيتهررا فيمررا يجررب ان تقرروم علي ر القيررادة الوطنيررة ،بالحفرراظ
على مقدرات وموقع الوطن السياسي والجغرافي والعسكري.
الموقع الجغرافي
يمكن القول ان المششر على قوة أية دولة بما لديها من قدرات متعددة متكاملة متفاعلة من اجل
حماية أراضيها ومواطنيها ضد ما قد يواج الدولة من األخطار والتهديدات أيا كان نوعها ،ومصادرها ،
االدوات الفاعلة في التصدي لتل االخطار

وطرق تنفيذ تل التهديدات .وفي نفس الوقت امت

________________________________________
ب 3د .عبدالرحيم ،وليد  ،مفهوم السيادة في القانون الدولي  ،شبكة المعلومات السورية القومية
واالجتماعية 2006/5/1،
www.oujdacity.net/regionalوالتهديدات ،على أن أهمية الموقع الجغرافي وتنثيرات تتغير بصورة مستمرة مع التطورات التكنولوجية
وخاصة فيما يتعلق منها بوساةل المواص ت والتقدم في امت

االسلحة الرادعة ،والحركة ،واالبتكارات

في وساةل الدفاع المتعددة ومن بينها القوة العسكرية الدفاعية او االسلحة ال اردعة عند صد الهجوم،
ومن ناحية أخر يظهر التنثير الجغرافي -السياسي لمواقع الجوار على الع قات الدولية إذا كان هنا
تباين بين الدولتين من حيا القوة ،فدذا تجاورت دولتان احدهما أقو بكثير من األخر  ،وتزداد المسنلة
اكثر اهمية وخطورة وتحديا اذا كانت الدولة يحيط بها عدد من الدول التي ال تنتمي اليها عر قيا او
دينيا  ،فدن هذا يعني غالبا خضوع الدولة الضعيفة للدولة القوية ،وفي هذه الحالة قد تضطر الدولة
الضعيفة إلى تبني سياسة خارجية تتفق مع سياسة جارتها القوية  ،أو أن تصب عرضة ألطماع تل
الدولة ،وعلي  ،يمكن القول إن مجاورة الدول بعضها لبع

يشثر داةما في ع قاتها في السلم وفي

الحرب على حد سواء .ويعتبر الجانب االستراتيجي لموقع الدولة وتنثيره في الجغرافية السياسية للدولة
من أكثر جوانب الموقع حساسية ،الن وقوع دولتين كبيرتين متجاورتين أحدهما في مواجهة األخر ،من
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شنن أن يوج السياسة الداخلية والخارجية لكل منها وجهة دفاعية  ،وقد يتطور الوضع الدفاعي الى حالة
من االشتبا والصراع المسل وفيما يتعلق بالموقع الجغرافي -السياسي للدولة ،وعلي البد من التنكيد
على اهمية مساحة الدولة ،اذ ان مساحة الدولة تشكل معيا ار مهما لقوتها وأهميتها ،وهذا مرتبط بتوفير
وساةل الدفاع والردع ضد أي دولة  ،قد تفكر في االعتداء.
من المشكد أن المساحة الشاسعة -بما تمتلك من امكانات -وما تحتوي على مصادر مادية  ،البد
من ان تكون لد الدولة القوة العسكرية الرادعة التي تعمل على ادامة تماس هذه المساحة  ،والحفاظ
على وحدتها الجغرافية والسكانية  ،بحيا ال يسم ألية دولة كانت ان تتدخل في اثارة الصراعات بين
مكونات الدولة السكانية من كافة الجوانب السياسية  ،واالثنية والدينية والمذهبية وغير ذل امر مهم
جدا ،وهذا يدخل ضمن ما هو متفق علي  ،لد المتخصصين في التعامل مع القضايا الجغرافية
للدولة وما يرتبط بها من حتمية توفير القوة المتعددة الجوانب  ،وعلي فان العامل العسكري لربما يظل
االكثر حسما في هذا الجانب  ،اذ أن هنا ارتباط وثيق ما بين القوة العسكرية والجغرافية العسكرية ،حيا
تمثل الجغرافيا عمقا أساسيا لكل التحركات العسكرية وسير العمليات الحربية.
تحدد الجغرافيا العسكرية المحاور الرةيسية على الجبهة ،التي تتوزع عليها القوات ،لشن هجوم مباشر
فيها ،وتهتم الجغرافيا العسكرية بدراسة األر

على القوات المعادية بعد تحديد مناطق الضع

التي

تجري عليها العمليات لعسكرية ،ومنذ فجر التاريخ اإلنساني تش ّكل المعلومات الجغرافية ا عنص ار مهما
من عناصر النزاع العسكري ،وتتخذ العمليات العسكرية طابعا جغرافيا عناصر النزاع العسكري ،ألنها
تجري على موقع ما ،ولذل الموقع بيةت الطبيعية المتميزة ،ومناخ  ،ونظام
العسكرية منظومة معقدة ث ثية األبعاد تتنل

الثقافي ،والعمليات

من الفعل وردود األفعال ،وتمتد من جبهة القتال حتى

مصدر اإلمداد والتموين عبر األجواء والممرات الماةيةب 4وفي هذا الصدد يمكن القول  ،أصبحت مشاكل
العالم العسكرية في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين موضع نقاش واسع جدا ،وذل
تبعا للتغيرات المثيرة التي حدثت في الوضع العسكري  -السياسي الدولي ،ووجهات النظر الجديدة نحو
ضمان استق ل الدولة وأمنها .ويتطلب التنثير العالمي للحرب على حضارة األر  ،وتحديا وتطوير
وساةل وأساليب الحرب ،واألفكار غير العادية في التقنيات العسكرية ،يتطلب كل ذل تطوي ار متسارعا
للعلوم لعسكرية ،وتعاونا أكثر اتساعا وأبعد أث ار بين العلماء من مدنيين وعسكريين ،وتطوي ار لبرام بحوا
أساسية للمشاكل الهامة في الحرب المستقبلية.
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ونتيجة للتقدم العلمي وبخاصة في عالم االقمار الصناعية ،فان يمكن القول من ان التقدم العلمي
والتقني قد توصل الى عدد من النتاة الهامة في علم رسم الخراةط على سط األر  ،ويعود كثير من
األمر ويعز إلى هيةة األركان وهيةة الطوبوغرافيا لعسكرية الروسية في االتحاد السوفيتي بسابقا ومن ثم
إلى االتحاد الروسي الذي قدم مساهمات واسعة بهذا الصدد .وعلي فان الجغرافية العسكرية مسالة هامة
جدا  ،ولها الدور المشثر في الجغرافية سياسيا.
الجغرافية السياسية:
الجغرافيا السياسية هو العلم الذي يبحا في تنثير الجغرافيا على السياسة أي الطريقة التي تشثر بها
المساحة ،والتضاريس والمناخ على أحوال الدول والناس .فالجغرافيا السياسية ليس فقط لها تنثير على
السياسة ،فهنا الكثير من الق اررات السياسية التي غيرت الوج الجغرافي لمناطق كثيرة بالعالم كشق
__________________________________________________
ب 4د .محمد علي محمد  ،عمر  ،الجغرافيا العسكرية واثرها علي الحروب ،شهر تشرين الثاني
بنوفمبر 2009
،http://www.abjdh.com
القنوات الكبر كقناة السويس مث  ،اضافة الى عدد من المضايق في الوطن العربي  ،ومن ابرزها ،
مضيق جبل طارق ،ومضيق عمان  ،ومضيق باب المندب  ،ومن الثابت ان للجغرافيا السياسية دو ار
مهما في رسم السياسة الداخلية والخارجية للدولة ،ومن ثم ايجاد الوساةل المتنوعة والمتكاملة لتنفيذ
تل السياسة  ،وتقييم االداء من حيا ما تحقق من انجازات في اطار االستراتيجية البعيدة المد
بش

خاط ،والصعوبات واالخفاقات التي واجهت العملية السياسية على ار

الواقع.

وعند مناقشة الجغرافية السياسية والعسكرية واهميتها لد صانع القرار السياسي ،فان األهمية الجغرافية
للوطن العربي وما يتص

ب موقع من اهمية  ،فان ذل ينتي من خ ل مناقشة الموقع

واالهمية وهذا ما نحاول الوقو

علي من خ ل مناقشة العناوين التالية بديجاز.
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الوطن العربي
تعريف الوطن العربي
الوطن العربي أو الوطن العربي الكبير أو العالم العربي هو مصطل سياسي يطلق على منطقة جغرافية
ذات تاريخ ولغة وثقافة ودين مشتر ب االس م والمسيحية تمتد من المحيط األطلسي غربا إلى بحر
العرب والخلي العربي شرقا ،شام الدول التي تنضوي في جامعة الدول العربية في غرب آسيا وشمال
أفريقيا وشرقها .ولذل

يمكن القول ان العالم العربي جغرافيا ،يضم أراضي احتلت أو أصبحت ضمن

بلدان مجاورة مثل إقليم األحوازبعربستان الذي احتلت إيران عام  ،1925ولواء اإلسكندرون الذي تحتل
تركيا منذ ما يقارب من قرن من الزمان  ،وجزر الكناري وسبتة ومليلة وصخرة الحسيمة بتحت
االستعمار اإلسباني والجزر اإلماراتية بطنب الكبر وطنب الصغر وأبو موسى المحتلة من قبل إيران
منذ العام  ،1971واقليم أوغادين التابع سياسيا وجغرافيا لجمهورية الصومال الذي تحتل أثيوبيا ،وهذه
الحالة تبين المساحة الكبيرة التي تقع ضمن داةرة الوطن العربي.
الموقع والمساحة
يقع الوطن العربي بين داةرتي عر

 °2جنوبا و  °37.5شماال وبين خطي طول °60شرقا و°17غربا

ما عدا دولة جزر القمر التي تقع عند داةرة عر

 ،12يغطي مساحة تقدر برحوالي 14.291.469

كيلومتر مربع ،أي بنسبة  %10.2من اليابسة ،ويشتمل على  22دولة عربية 10،منها في إفريقيا بنسبة
 %72.45من مساحت و  12في آسيا بنسبة  %27.55من مساحت  .يبلغ امتداده من الشرق إلى
الغرب  6000كيلومتر ،ومن الشمال إلى الجنوب  4000كيلو متر.
وبالعودة الى اهمية موقع الوطن العربي  ،فكما هو معرو

وثابت جغرافيا وسياسيا  ،يقع الوطن

العربي وسط قارات العالم القديم آسيا وافريقيا وأوروبا وهو االن كما هو  ،اذ لم يتغير موقع  ،وتمتد
أراضي في آسيا وأفريقيا ويفصل بينهما البحر االحمر ،ويطل الوطن العربي على البحر األحمر والبحر
األبي

المتوسط والخلي العربي والبحر العربي ويطل على محيطين هما المحيط األطلسي غربا

والمحيط الهندي شرقا.
وفي قراءة سريعة لتضاريس الوطن العربي ،يتض لنا أن هذا الوطن يحتوي على مختل

أنواع

التضاريس المتفق عليها جغرافيا ،علما ان الهضاب تشكل أكثر التضاريس انتشا ار في الوطن العربي،
15
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وهذا ربما يعطي ميزة اضافية جغرافيا ،حيا ممتدة في الصحراء اإلفريقية الكبر وصحراء شب
الجزيرة العربية ،بينما السهول ال تمثل سو  %6من المساحة الكلية وهي إما ساحلية أو فيضي  ،أما
الس سل الجبلية فهي تمتد في نطاق ضيق مثل سلسلتي األطلسب الت ل والصحاري ومثل جبال الهقار
بالجزاةر  ،ونتيجة لهذا التنوع في التضاريس فان ذل

يعني وجود انواع متعددة من المناخات ،وكما

هو ثابت من الناحية العلمية ،فان المناخ وتنوع مرتبط بالموقع الفلكي  ،ومن انواع المناخات:
-1المناخ الصحراوي :يحتل نسبة  %80من المساحة اإلجمالية ،ويشمل جل مساحة شب الجزيرة العربية
ومعظم مناطق العراق ومصر ،وشمال السودان باإلضافة إلى الصحراء الكبر التي تغطي معظم مساحة
المغرب العربي.
-2المناخ المتوسطي :يسود السواحل المطلة والمناطق القريبة من البحر األبي

المتوسط بكب د الشام

وشمال كل من مصر والعراق والمغرب العربي .
-3اإلقليم االستواةي :يسود الصومال
 -4اإلقليم المداري :شمال الصومال ،إريتريا ،جيبوتي ،اليمن ،جنوب السودان ،جزر القمر وجنوب غرب
السعودية وبع

مناطق سلطنة عمان.

أهمية الموقع الجغرافي للوطن العربي:
تكمن أهمية الموقع الجغرافي للوطن العربي في ما يلي:
 -1ان الوطن العربي ،هو الموطن االول لإلنسان ،وهو مهبط كل الديانات السماوية.
-2اشراف على مسطحات ماةية هامة ومضاةق هامة جعل ذا مركز تجاري هام.
-3تنافس الشركات األجنبية على استخ ار النفط العربي لسهولة تصديره والموقع المتوسط
ويطلق على أر

الوطن العربي ب الجسر األرضي العظيم ؛ ألن يربط بين قارات العالم القديم آسيا و

أفريقيا و أوروبا  ،حيا يصل مضيق جبل طارق بين البحر المتوسط والمحيط األطلسي  ،كما يعد
مضيق باب المندب أقرب المضاةق العربية إلى خط االستواء  ،أما مضيق هرمز فهو يربط بين خليجين
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 ،كما يحتوي الوطن العربي على قناة السويس التي تقع في دولة مصر العربية الذي يعد من أهم الممرات
الماةية في العالم حيا ربط موانئ البحر األبي
وبخاصة ما يعر

المتوسط بموانئ البحر األحمر والمحيط الهندي، .

جغرافيا بالمضايق  ،وهذه المضايق منتشرة في كثير من المناطق العربية.

خريطة تضاريس الوطن العربي
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خريطة انواع المناخ في الوطن العربي

المضايق العربية:
تعريف المضيق:
المضيق ممر ماةي بين بحرين  ،المحورية والحساسة في وتعتبر المضايق البحرية من أهم النقاط
تمرير النفط الخام من مراكز اإلنتا إلى مواقع البيع واالسته

 ،كما أن معظم مناطق إنتا النفط

بالقرب من معظم المضايق البحرية ولذل فننها تشكل صمامات إلمدادات الطاقة وكثي ار ما يتسبب
ذل في نشوب صراعات بين الدول للهيمنة على هذه الممرات البحرية لضمان عدم تعر
للتوق

مصالحها

من قبل األعداء ويوجد في العالم حوالي  43مضيقا ماةيا تجوبها السفن التجارية وناق ت النفط

العم قة  ،وهذا ما تقوم علي

العديد من المضايق والممرات البحرية في العالم العربي.

وكما هو واض فان المضايق تلعب دو ار هاما في الترابط والتواصل بين مختل

دول العالم  ،اي

أن هنا اهمية استراتيجية وسياسية للمضايق والممرات الماةية ،ولذل تسعى الدول االستعمارية والتي
لديها اطماع في التوسع والسيطرة الى االستي ء على تل
18
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مباشرة  ،ومن ناحية أخر فان الدول التي تمتل المضايق والممرات الماةية  ،من المفتر

ان تكون

هي صاحبة السيادة ،باعتبار المضيق او الممر الماةي جزءا من الدولة ،وبالرجوع الى التاريخ
المعاصر ،فان قناة السويس كانت السبب الرةيسي في العدوان الث ثي على مصر عام،1956
بعد اع ن الرةيس الراحل /جمال عبد الناصر تنميم قناة السويس  .وتشدي المضايق إلى تقصير
المسافات بين الدول ،أي ان لها أهمية كبيرة لمرور التجارة العالمية قبل شق قناة بنما إالّ أن أهميت
تضاءلت بعد هذه السنة بسبب إنشاء قناة بنما .في حين مازالت مضايق الدانمار  ،وجبل طارق ،وباب
المندب ،وهرمز ،ودوفر ،وملقا محتفظة بنهميتها التجارية الكبيرة ،.وبالنسبة الى قناة بنما  ،حيا ان
هذه القناة  ،هي ممر ماةي يعبر برزخ بنما ،ويصل ما بين المحيط األطلسي والمحيط الهادئ .وتُعد هذه
القناة من أعظم اإلنجازات الهندسية في العالم  ،ويبلغ طولها سبعة وسبعينب 77كيلومت ار متر  ،ومع
ذل تظل المضايق العربية والممرات الماةية العربية تلعب الدور االكثر فاعلية وحسما في حركة
الم حة الدولية  ،وبخاصة ما يتعلق بنقل النفط من الدول العربية الى الدول الغربية وغير الغربية ،
لتي تستورد النفط والغاز العربيان.
المضايق والممرات المائية العربية:
مضيق هرمز:
نظر لكثرة المشاكل واألهمية البالغة التي تكتنفها هذه المضايق فمضيق هرمز المدخل الرةيسي للخلي
ا
العربي ،فقد سعيت بجهد متواضع القاء الضوء على هذا المضيق.
يقع مضيق هرمز بين سلطنة عمان التي تحده من الجنوب وايران من الشمال والشمال الشرقي ويبلغ
اتساع  26مي بحريا فى االتجاه الشمالي ،أما في االتجاه الجنوبي فيصل إلى  21مي بحريا .
وتتكون شواطئ المضيق الجنوبية من الجزء الغربي الشمالي من شب جزيرة سندم والجزء الشمالي
لسلطنة عمان وجزر س م وبناتها ب جزيرة س م والقوين الكبر والصغر

أما الشاطئ الشمالي

.فيتكون من الجزء الشرقي من جزيرة قشم وجزر الر وهنجام
وهكذا فان هذا المضيق يعتبر المنفذ الوحيد للدول المشتركة في شاطئ للخلي العربي إلى دول العالم
وعن طريق تمر جميع صادراتها ووارداتها  ،والذي ضاع

من أهمية هذ المضيق ظهور حقول

البترول ب النفط في هذه المنطقة الذ يتزايد إنتاج ليس هذا فحسب ،وانما نظ ار ألن البلدان الواقعة على
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شواطئ الخلي
أكبر منت

العربي تنت النفط وتقوم بتصديره إلى جميع دول العالم حيا تعتبر منطقة الخلي العربي

ومصدر للنفط في العالم ويحظى نفط الخلي العربي بنهمية كبيره في األسواق الدولية وذل

لرخط أسعاره ووفرة إنتاج وجودة نوعيت وكثافت  ،ومما يزيد من أهميت في الم حة الدولية حجم وعدد
السفن التي تمر وتنوع جنسياتها.
وفي هذا السياق فان لد هذا المضيق اهمية استراتيجية سياسية واقتصادية وعسكرية  ،وهو مدار
أهم
اهتمام العالم اليوم  ،وذل نتيجة ألهميت الجيوسياسية واالستراتيجية واالقتصادية ،اذ يعتبر من ّ

الممرات الماةية التي تعبره ناق ت النفط الخليجية العربية ،إلى معظم دول العالم ،وقد أصب الشريان
ّ

يمدها بالطاقة  ،وهذا بالطبع ل اثاره االيجابية من الناحية االقتصادية  ،ومن ثم يعود
الحيوي الذي ّ

باالزدهار والثراء على كل الدول المطلة علي والتي لها منافذ علي كدول الخلي العربي ،والدول االخر
تعرضت
كالجمهورية اإلس مية اإليرانية التي تستخدم اليوم كورقة ضغط على الدول الكبر في حال ّ

لعقوبات اقتصادية أو في حال تهديدها بالحرب فدنها ستسعى جاهدة إلغ ق المضيق أمام عبور جميع
السفن والناق ت النفطية والبوار الحربية وبخاصة مع تزايد الصراع في اليمنب. 5
______________________________________________________
ب 5عربيد  ،آمال ،مضيق هرمز األهمية االستراتيجية والبدائل  ،االتحاد العام لعمال الكويت-مجلة
العامل 2012 /5/3 ،
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خريطة مضيق هرمز
مضيق باب المندب:
الماةية المشهورة في الوطن العربي ،ويقع مضيق باب المندب ما بين البحر األحمر
هو أحد المضاةق
ّ

وخلي عدن ،أي إنّ هو الممر الماةي الّذي يفصل بين قارتي آسيا وأفريقيا .يعمل مضيق باب المندب

على ربط البحر األحمر بخلي عدن و المحيط الهندي ويفصل قارة آسيا عن قارة إفريقيا  .يبلغ عرض
نحو سبع وعشرين ب 27كيلومت ار ،وعند قراءة خريطة هذا المضيق  ،يتض لنا ،أن

يقع في قسم

بمّيون التابعة لليمن ،ومساحتها ثمانيةب 8كيلومتر مربع  ،وهي بركانية  ،وقد
الشرقي جزيرة بريم َ

استخدمها االحت ل البريطاني للجنوب اليمني ،لمصلح الشخصية ،اذ نجد أن في عام  1857اقام
محطة لتزويد السفن بالوقود بالفحم الحجري  .وظلت جزءا من مستعمرة عدن حتى االستق ل عام

 ،1967أي ما يزيد عن قرن من الزمن.
الماةية المتنازع عليها بين الدول التي تشر على هذا
يعتبر مضيق باب المندب واحدا من أكثر الممرات
ّ

الداخلة إلى مياه البحر األحمر؛
السفن الخارجة و ّ
المضيقّ ،
السيطرة على حركة ّ
ألن السيطرة علي تعني ّ
توسط
الم ّ

ثم إلى أوروبا عبر البحر األبي
كون منفذا هاما يربط غرب وشرق آسيا بقارة أفريقيا ،ومن ّ
النقطة الفاصلة بين مياه المحيط الهندي وخلي عدن ومياه البحر األحمر،
ويعتبر مضيق باب المندب ّ
ويمتد هذا المضيق مسافة سبعة وعشرين كيلو مت ار على سواحل اليمن في قارة آسيا.
ّ
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تكمن أهمية مضيق باب المندب في أن أحد أهم الممرات الماةية في العالم وأكثرها احتضانا للسفن،
حيا يربط بين البحر األحمر وخلي عدن الذي تمر من اعداد هاةلة من مختل

انواع سفن الم حة

العالمية ،وتزيد أهميت بسبب ارتباط بقناة السويس وممر مضيق هرمز ،وتبقى أهمية باب المندب
مرتبطة ببقاء قناة السويس أوال ومضيق هرمز ثانيا مفتوحين للم حة ،أمام ناق ت النفط خاصة
 ،وأي تهديد لهذين الممرين أو قناة السويس وحدها يحول السفن إلى طريق رأس الرجاء الصال  ،وقد
ازدادت أهميت بوصف واحدا من أهم الممرات البحرية في العالم ،مع ازدياد أهمية نفط الخلي العربي ،إذ
يقدر عدد السفن وناق ت النفط العم قة التي تمر في في االتجاهين ،بنكثر من  21000بقطعة بحرية
سنويا بأي  57قطعة يوميا .
ونحن نتحدا عن مضيق باب المندب واهمية اقامة قناة السويس بالنسبة لفاعلية واهمية هذا المضيق
االستراتيجية  ،فان البد ان نتناول مضيق قناة السويس لما لهذه القناة من اهمية استراتيجية كونها
تربط ما بين البحرين االبي

المتوسط والبحر األحمر ،ومن ثم فنهمية باب المندب -كما اشرنا-

 ،نابعة من المكان المميز من الكرة االرضية ،الذي يحتل هذا المضيق  ،أي بموقع االستراتيجي
وتحكم بطريق هام ورةيسي من طرق التجارة العالمية واالقتصاد  ،هذا المكان ذي الهوية العربية  ،كان
سببا في اطماع دول العالم وتواجدها في عدن والجنوب العربي.

خريطة باب المندب
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-3مضيق قناة السويس:
قناة السويس ممر ماةي اصطناعي بطول  193كيلو متر يصل ما بين البحرين األبي
ومدينة السويس ،وتقع بين مدينة بورسعيد بمصر على البحر األبي

واألحمر،

المتوسط ،ومدينة السويس

المرة .تسم القناة بعبور
بمصر على البحر األحمر .وتقسم القناة إلى قسمين :شمال وجنوب البحيرات ّ
السفن بين أوروبا وآسيا ،وتعتبر أسرع ممر بحري بين القارتين وتوفر نحو  15يوما في المتوسط من

وقت الرحلة عبر طريق رأس الرجاء الصال  .استغرق بناء القناة  10سنوات ب ، 1869 - 1859ويمر
عبر القناة ما بين  %8إلي  %12من حجم التجارة العالمية ،ومن اجل فاعلية هذا الممر الم حي
واضحة جدا ،فقد تم في  5آب بأغسطس  2014تدشين مشروع حفر قناة موازية للممر الم حي
القديم ،بطول  72كيلومتر ،لتمكين السفن والناق ت من عبور القناة في ك االتجاهين في ذات الوقت،
وت في المشك ت التي كان من ابرزها  ،توق

قافلة الشمال لمدة تزيد عن  11ساعة في منطقة

البحيرات المرة ،وتقليل زمن رحلة عبور القناة بشكل عام ،مما يسهم في زيادة اإليرادات الحالية للقناة.
وفي يوم الخميس  ،الموافق السادس من آبب اغسطس 2015تم افتتاح قناة السويس الجديدة ،
من قبل الرةيس المصري /عبد الفتاح السيسي  ،وبحضور وفود من الدول العربية والدولية األخر .
تعتبر قناة السويس حاليا أهم مجر م حي في العالم حيا تتحكم في  %40من حركة السفن والحاويات
في العالم ،وكذل لربطها بين دول جنوب شرق آسيا وأوروبا واألمريكيتين تسير السفن في قناة السويس
بصفة عامة في اتجاهين بعد ما تم انجازه في شهر ابباغسطس 2015
تستطيع السفن المرور فيها ذهابا وايابا في نفس الوقت ،ويبلغ طول تل األماكن  78كيلومتر
عند بور سعيد ،وفي معبر البال والبحيرات المرةب ، 6وعلي فان هنا ارتباط استراتيجي مهم بين
___________________________________________________________
ب 6موسوعة المعلومات  ،أهم المضايق والممرات البحرية في العالم 22 ،كانون االولب
ديسمبر 2014
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مضيق باب المندب وقناة السويس  ،وكما ذكرنا بجية فان العالم العربي من نواكشوط الى
مسقط يمتل

العديد من المميزات االستراتيجية ،وبخاط في المجال الم حة البحرية ،اذ مغير

الممكن التنقل بين جميع القارات دون العبور عبر تل

المضايق والممرات الم حية

،وبالطيع فان مضيق جبل طارق هو نقطة العبور الحتمية ما بين المتوسط عبر االطلسي الى
القارتين االمريكيتين .وخ ل العام  2014وتحديدا مع بداية شهر ابب اغسطس ، 2014اعمال
التوسعة في القناة لتسير السفن باتجاهين شماال وجنوبا  ،حيا يتكون المشروع من اقامة عدة
مشاريع تنموية وتشغيلية في منطقة قناة السويس ،وانجز بعد عام من بدء المشروع.

خريطة مضيق قناة السويس
-4مضيق جبل طارق:
يقع هذا المضيق البحري بين المغرب و اسبانيا و جبل طارق  ،ويفصل بين المحيط االطلسي والبحر
األبي

المتوسط .سمي بذل ألن القاةد طارق بن زياد قد عبره في بداية الفتوحات االس مية

لألندلسبسابقا اسبانيا حاليا عام  711مي دي .يبلغ عمق المياه في حوالي  300متر ،وأقل مسافة بين
ضفتي هي  14كيلومتر .ويبلغ طول المضيق حوالي  51كيلومتر ،ويتراوح عرض بين  13و37
كيلومتر ،ويفصل بين أقصى جنوب إسبانيا والشاطئ الشمالي إلفريقيا .ويحده رأس الطر األغر في
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اسبانيا ورأس سبارتل في طنجة من الغرب ،بينما تحده من الشرق مستعمرة التا البريطاني جبل طارق،
ورأس ألمينا في شمال أفريقيا ،ويمتل مضيق جبل طارق اهمية تتمثل في:
-1حلقة وصل بين أوروبا وافريقيا ،فعن طريقة عبرت الهجرات بين القارتين قديما ،وكما تحاول قوارب
نقل المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا إلى أوروبا عبوره باستمرار .وعبره تم الفت العربي اإلس مي
.لألندلس ،وكذل تبادل احت ل األراضي في كل من اسبانيا والمغرب فيما بينهما
-2يعتبر المضيق بوابة البحر المتوسط إلى شمال وشمال غرب أوروبا وغرب إفريقيا ،وبوابتها إلى دول
البحر المتوسط بل والى جنوب وجنوب غرب أسيا عبر قناة السويس ،إذ أد افتتاحها للم حة من زيادة
األهمية للمضيقب7
األهمية العسكرية للمضيق:
عندما نتناول االهمية العسكرية  ،فان ذل مرتبط بما يدور في المنطقة العربية من صراعات
داخلية وصراعات بين الدول االقليمية التي ال تخفي اطماعها من ان تكون المنطقة العربية ،
مناطق تمدد لنفوذها السياسي واالقتصادي والسيطرة العسكرية ،وفي الصراع العربي الصهيوني
وما يتعلق بالمسالة الفلسطينية  ،وكذل قيام الدول االستعمارية بدثارة الصراعات الداخلية في
عدد من دول العالم العربي  ،مثل سوريا وليبيا والعراق واخي ار اليمن في الربع االول من العام
 2015بنيدي عربية بالدرجة االولى ،السيما بعد االحت ل االمريكي للعراق في التاسع من شهر
نيسانب ابريل  ،2003حيا تم احت ل بغداد ،وفر

االدارة االمريكية قيادة على العراق  ،وما تبع

ذل من صراعات داخلية متعددة المسارات.
وبالرجوع الى التاريخ وما لحق بالمنطقة العربية من ازمات وعمليات اعتداء  ،فان جبل طارق لم
يكن بعيدا عن ذل  ،السيما بعد انتهاء الوجود العربي واالس مي في االندلس ب اسبانيا حاليا مع
نهاية القرن الخامس عشر مي دي  ،وكانت نتيجة الصراعات حول هذا المضيق سيطرة الدول
_________________________________________________________
ب 7منتديات ستار تايمز  ،مضيق جبل طارق 2010 /4/20 ،

25

عليان محمود عليان – الغاز الطبيعي العربي :من مضيق جبل طارق الى مضيق باب المندب – التحديات والمخاطر االستعمارية

ازدهار سريعا خ ل القرن التاسع
ا
و الغربية وبشكل خاط بريطانيا ،حيا ازدهرت مستعمرة جبل طارق
عشر وأواةل القرن العشرين ،مما جعلها أحد أهم الممتلكات البريطانية في حو

البحر المتوسط .فكانت

بمثابة المحطة للسفن المتجهة للهند عبر قناة السويس ،وفي نهاية القرن التاسع عشر ُبنيت قاعدة بحرية
بريطانية كبيرة هنا بتكالي

باهظة مما جعلها العمود الفقري القتصاد جبل طارق.

وخ صة القول ان لد مضيق جبل طارق اهمية ومنزلة تاريخية سياسية وثقافية ،وكذل من الناحية
الجغرافية والم حية ،اذ من غير الممكن العبور الى البحر األبي
ماةية ،اال من خ ل مضيق جبل طارق ،و من ناحية اخر

المتوسط وما يتصل ب من ممرات
يعكس مد الحالة الخاصة التي يميز

بها الوطن العربي  ،الرابط بين قارات ث ا ،بكل ما لد هذا الوطن الكبير من ممرات ماةية
متواصلة فيما بينها ‘ بشكل خاط ،والدول المحيطة بالعالم العربي بشكل عام ،حيا كانت وما
زالت سببا داةما في الصراعات العسكرية ،.للسيطرة على المضايق ومنها مضيق تيران.

.خريطة مضيق جبل طارق
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-5مضايق تيران:
مضيق تيران ممر ماةي عرض 50ر 4كم بين شب جزيرة سيناء و شب جزيرة العرب ،ويفصل خلي
العقبة عن البحر األحمر .وتوجد جزيرتان في الممر الماةي وهما تيران بالتي تنازلت السعودية عنها
لمصر وصنافير بالسعودية
ال يقتصر دور وأهمية مضايق تيران على الجانب التجاري ،بل لها اهمية سياسية وعسكرية،
ظهرت اهمي

تل

المضايق قبل العدوان على الدول العربية من قبل العدو الصهيوني في

الخامس من حزيرانب يونيو 1967مضايق تيران الواقعة في مدخل خلي اي ت العقبةر تنطوي على
أهمية بالغة بالنسبة للكيان الصهيوني ر كونها تشكل المنفذ البحري الوحيد من ميناء اي ت الى البحر
االحمر والمحيط الهندي ،بل ان مضايق تيران كانت تنطوي على أهمية اكبر بالنسبة للكيان الصهيوني
قبل التوقيع على معاهدة الس م مع مصر عام  ،1979اذ كانت تشكل منفذ الكيان الصهيوني الوحيد
الى دول افريقيا والشرق االقصىر علما بان قناة السويس كانت مغلقة بوج الم حة الصهيونية.
وعلي

كان الصراع حول هذا المضيق من اهم العوامل الرةيسية التي جعلت الكيان الصهيوني

الى المشاركة في العدوان الث ثي على مصر عام  ، 1956بعد قيام الرةيس الراحل جمال
عبد الناصر بتنميم قناة السويس .واستمر الوضع بعد ذل

الى الثاني والعشرين من ايار ب

مايو  ،1967حيا قام الرةيس الراحل  /جمال عبدالناصر بدغ ق هذا الممر أمام العدو
الصهيوني وبالفعل اسفرت تل العملية عن فت مضايق تيران بوج الم حة البحرية من والى اي ت.
وبقيت هذه المضايق مفتوحة حتى بعد انسحاب الكيان الصهيوني من المناطق التي استولت عليها في
سيناء خ ل العدوان عام وفي هذا السياق ال بد من االشارة الى ان المضايق العربية متواصلة ،
ويدخل باب المندب ر كبواب هام لمضيق تيران ر في المياه اإلقليمية لكل من اليمن الجنوبي والشمالي من
الشرق  ،جيبوتي والصومال وأرتيريا من الغرب علما بنن اليمن لم تعتر حتى اآلن بالكيان الصهيوني
يتكون باب باب المندب من المياه الواقعة بين رأس باب المندب ورأس " سى آن على" 1967.
ونظ ار لألهمية العسكرية االستراتيجية لمضايق تيران  ،قامت القوات البحرية المصرية بفر
الحصار علي عام  1973م أثناء حرب رمضان باكتوبر ، 1973ومن ثم جاء ضمن األحكام المتفق
عليها شفاه في اتفاق فصل القوات بين مصر والكيان الصهيوني عام 1974م ،الشرط القاضي بنن
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تلغى مصر الحصار البحري .ويمثل باب المندب المدخل الوحيد لخط إمدادات النفط المتجهة إلى الكيان
الصهيوني من إيران  ،فض عن التجارة الصهيونية من شرق إفريقيا وأستراليا وجنوب شرق آسيا تبلغ
نسبة التجارة التي تمر عبره  %20من حجم الصادرات الصهيونية والى  %60من حجم الواردات الخام
 ،ومن هنا يتض

مد اهمية هذه المضايق للكيان الصهيوني ،حيا اقرت مصر من ان

مضيق تيران وخلي العقبة من الممرات لدولية المفتوحة لكافة الدول دون عاةق أو إيقا

لحرية الم حة

والعبور  ،وحدثت خ فات فيما يتعلق بملكية السعودية للمضايق بعد اقرار الرةيس المصري /عبد
الفتاح السيسي انها سعودية اثر زيارة المل

سليمان ب مل المملكة العربية السعودية الى مصر في

شهر ابريل .2016
ونحن نتناول المضايق العربية  ،واهميتها الوطنية والقومية والدولية  ،وهذه المضايق تربط بين
البحر االبي

المتوسط وما يضم على شاطة

الجنوبي من عدد من الدول العربية  ،وامتداده الى

اذ يصل الى فلسطين وسوريا ولبنان ،وكذل البحر االحمر والذي ايضا يحتضن العديد من الدول
العربية  ،ولذل البد من تقديم ايجاز عن ك البحرين  ،ضمن اهمية الموقع العربي االستراتيجي بكل
ما يعني

ويتميز ب هذا الموقع .وكما هو معرو

وثابت فان الوطن العربي يشر على العديد من

الخلجان ذات األهمية االستراتيجية  ،ولقد تعرضت الحلجان العربية لصراعات مسلحة داخلية وخارجية
وبخاصة فيما بعد النص

الثاني من القرن العشرين حتى يومنا هذا ألسباب عسكرية واقتصادية ومن

بينها النفط والغاز.

خريطة مضايق تيران
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-1الخليج العربي:
الخلي العربي ذراع ماةية لبحر العرب يمتد من خلي عمان جنوبا حتى شط العرب شماال ،،وتبلغ
مساحة الخلي العربي نحو 100ر 233كيلومتر مربع ،ويتراوح عرض بين حد أقصى حوالي370
كيلومتر ،إلى حد أدنى  55كيلومتر في مضيق هرمز .والخلي العربي ال يتجاوز عمق  90مت ار .يبلغ
طول الساحل العربي على الخلي العربي  3490كيلومت ار هو أطول من الساحل اإليراني ،إذ تمل إيران
شاطةا يبلغ  2440كيلومت ار على الخلي العربي ،وبهذا فدن الساحل العربي أطول بحوالي  1050كيلومت ار
.من الساحل اإليراني ،وعلي

البد من التنكيد على ان اسم

هوبب الخلي

العربي .

يفصل الخلي العربي شب الجزيرة العربية وجنوب غرب إيران ،وتطل علي ثماني دول هي العراق
وعمان وايران كما تحيط مياه الخلي العربي بدولة البحرين .يحده من
والكويت والسعودية وقطر واإلمارات ُ

الشمال والشرق إيران؛ بينما تحده من الجنوب الشرقي والجنوب كل من سلطنة عمان واإلمارات العربية
المتحدة ،وتحده من الجنوب الغربي والغرب كل من المملكة العربية السعودية وقطر ،وتقع كل من
الكويت والعراق على أطراف الشمال غربية ،بينما تقع البحرين ضمن مياه الخلي الغربية شمال قطر

للخلي العربي أهمية اقتصادية بالغة حيا تعبر العديد من ناق ت النفط من خ ل عبر الموانئ النفطية
على سواحل إذ أن أغلب البلدان التي تطل على سواحل الخلي العربي هي مصدرة للنفط .إضافة إلى
ذل فدن مياه تضم حقوال نفطية وغازية.
برزت أهمية الخلي العربي في الع قات الدولية خ ل القرن المنصرم بعد تبلور الصراع التاريخي الطويل
بين الدول االستعمارية الكبر بهد

السيطرة على اجزاة ألغ ار

شتى بعضها استراتيجي وآخر

اقتصادي  ،واذا كانت االستراتيجية قد تنكدت في محاوالت االستعمار المتكررة  ،الحديثة والمعاصرة لربط
أقطار هذه المنطقة بسياست فدن األغ ار

االقتصادية المتعاظمة األهمية قد برزت عقب اكتشا

النفط

 ،التي أصب العالم المتقدم بحاجة ماسة اليها باعتبارها أهم مصادر الطاقة والصناعة.
يمتل

الخلي

العربي اهمية شاملة المقومات العسكرية  ،واالقتصادية والبحرية  ،ولقد كان الخلي

العربي على مد التاريخ هو الجسر الذي سهل االتصاالت البشرية بين بغداد وشط العرب من جهة
وامارات الخلي العربي والعالم الخارجي من جهة أخر  ،ومنذ اواخر القرن التاسع عشر  ،اخذت
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تزداد تل

االهمية االستراتيجية  ،وذل في ضوء التغيرات السياسية على كافة االصعدة الوطنية

والقومية واالقليمية والدولية  ،ولقد تزايدت تل

االهمية في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين

 ،حيا الصراعات الداخلية تحدا تنثي ار على مكانة الخلي

العربي .واكتسب منطقة الخلي العربي

أهمية سياسية كبير ة إبان الحرب الباردة بين االتحاد السوفييتي والواليات المتحدة االمريكية  ،حيا
سعت األخيرة إلى إقامة حزام من االح

الممتدة من اوروبا إلى باكستان لمواجهة االتحاد السوفييتي

ومنع من التوسع جنوبا باتجاه منطقة الخلي العربي  ،ففي حزيران عام  1973وص

جوزي

سيسكو

مساعد وزير الخارجية االمريكية آنذا منطقة الخلي العربي بننها بب منطقة الواليات المتحدة فيها
مصال سياسية – اقتصادية – استراتيجية هامة جدا جد  ،ونحن نتناول الخلي

العربي  ،يجدر بنا

ان نقدم ايجا از
عن شط العرب،
ألن مرتبط بالخلي
العربي
خريط الخليج العربي

-2شط العرب:
يقع شط العرب بالقرب من مدينة البصرة في جمهورية العراق .وقد تكونت مياه شط العرب من التقاء
.نهري دجلة والفرات عند القرنة في جمهورية العراق.
تر  ،أما عرض فمتفاوت فهو عند المصب يبلغ أكثر من كيلومترين ،
يبلغ طول شط العرب  204كيلوم ا
في حين يبلغ عند البصرة حوالي الكيلومتر الواحد .وفي اآلونة األخيرة بدأ الشط يتوسع من جهة إيران
نظ ار لقيام ايران بالحفر والتوسع من جهتها فيما راحت تقوم بنعمال جيولوجية الكتشا
المتسع فيما بقي الجانب العراقي من الشط مغمو ار بننقا

الحروب ،والتي من ابرزها الحرب بين

العراق وايران التي امتدت ثماني سنوات من العام  1980الى العام .1988
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يمتل

شط العرب العديد من المزايا  ،ومن حيا األهمية االستراتيجية  ،يشكل شط العرب المدخل

الرةيسي من الساحل الشمالي للخلي العربي إلى سهل العراق وامتداده في مناطق السهول األخر ،
وأهميت االستراتيجية مرتبطة بما لمنطقة الخلي من أهمية في مجال النفط ،كذل لشط العرب أهمية
اقتصادية في مجال الزراعة ال سيما  ،وقد القت هذه المنطقة اهتماما عراقيا خاصا منذ الفت العربي
حيا تم شق آال

الجداول ل ستفادة من المياه العذبة الكثيرة الموجودة هنا  ،ولذل نجد الكثير من

الصراعات المسلحة بين ايران والعراق حول احقية كل منهما في شط العرب  ،وهذا البد من
مناقشت

في دراسات اخر  ،تعنى بالصراعات االقليمية بشنن الممرات الماةية المشتركة

خريطة شط العرب
-3خليج العقبة:
خلي العقبة هو الفرع الشرقي للبحر األحمر ،يقع شرق شب جزيرة سيناء .مصر وفلسطين واألردن
والسعودية لها سواحل على هذا الخلي  .سمي بخلي العقبة نسبة لمدينة العقبة الواقعة على ساحل
الشمالي في اللغة العبرية يشار إلى الخلي أيضا باسم "خلي إي ت" نسبة إلى مدينة إي ت المجاورة
للعقبة.
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يقع خلي العقبة إلى الشرق من شبة جزيرة سيناء والى الغرب من شب الجزيرة العربية ،ويبلغ طول خلي
العقبة من مضيق تيران جنوبا إلى وادي عرب شماال ب 160كيلومت ار ،أما عرض ب 24كيلومت ار .واعمق
متر ،والدول المطلة علية هي السعودية واألردن وفلسطين
ا
نقطة في خلي العقة تصل الى ب850ر1
ومط

خريطة خلي

العقبة

احتلت منطقة خلي العقبة  ،أهمية تجارية وسياحية في النص

الثاني من القرن العشرين ،وفي

الخمسينات والستينات أخذ الكيان الصهيوني واألردن بعملية تطوير المنطقة حيا وسع األردن ميناء
العقبة أما الكيان الصهيوني  ،فنقام ميناء إي ت ،وفي  1956و 1967كان إغ ق مضيق تيران ومنع
الوصول الحر إلى ميناء إي ت من أسباب اندالع الحروب بين مصر والكيان الصهيوني وفي الستينات
من القرن العشرين ،توصل األردن والسعودية الى حل الخ
الباب أمام تطوير ميناء العقبة وتوسيع  ،أما الخ

بينهما بشنن الحدود بين البلدين مما فت

بين مصر والكيان الصهيوني حول موقع الحدود

على شاطئ الخلي فاستمر حتى بعد التوقيع على معاهدة الس م بين مصر وذل
في  1989عندما ارغم الكيان الصهيوني على تسليم طابا لمصر.
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البحر االبيض المتوسط:
البحر األبي

المتوسط شب مغلق باألر  :من الشمال أوروبا واألناضول ،من الجنوب شمال أفريقيا،

ومن الشرق ب د الشام .في بع

األحيان يعتبر البحر المتوسط مكم للمحيط األطلسي .يتصل

بالمحيط االطلسي عن طريق مضيق جبل طارق ،ويتصل بالبحر االسود بمضيق الدردنيل ،وبالبحر
االحمر عن طريق قناة السويس .يعر أيضا باالسم الشاةع البحر المتوسط.
يعتبر البحر االبي

المتوسط أكبر بحر في العالم اذ يشكل البحر االبي

افريقيا ،آسيا ،وأوروبا ،وتمتد سواحل على  46ال

المتوسط صلة وصل بين

كلم تشاطرها  22دولة منها ثمانية دول عربية:

المغرب ،الجزاةر ،تونس ،ليبيا ،مصر ،فلسطين ،لبنان ،سورية وللبحر االبي

المتوسط

العديد من الخصاةط والمميزات من بينها:
أوال -البحر المتوسط أشب بمستطيل ،يمتد مستعرضا بموازاة السواحل األوروبية و اإلفريقية و تبلغ
.مساحت البحر المتوسط  969.100ميل مربع.
ثانيا -يبلغ الطول اإلجمالي للسواحل المتوسطية نحو  9671مي يزيد إلى

10011مي

إذا ما

.أضيفت إليها السواحل القبرصية و المالطية
ثالثا -البحر المتوسط بحر مغلق تقريبا تنتهي إلي ث ا منافذ تتمثل على الوج التحديد في قناة السويس
و المضايق التركية بالدردنيل-مرمرة-البوسفور وجبل طارق الذي يعد بمثابة المدخل الحقيقي للبحر
األبي

المتوسط ،ب8

رابعا  -يتميز البحر المتوسط بكثافة حركة السفن المارة في و بقدر متوسط عدد السفن المارة يوميا و
التي تزيد حمولتها عن 1000طن بنحو  250سفينة تجارية و حوالي  5000سفينة صيد ،و الش ان
النفط يمتل نسبة كبيرة من السلع التي تمر عبر مياه البحر المتوسط .فليبيا و الجزاةر تنق ن عبر المياه
____________________________________________________
ب 8أ .د .بن حمو ،محمد  ،األهمية االستراتيجية للبحار و المحيطات والمعابر المائية  ،مركز
راشيل كوري الفلسطيني لحقوق االنسان ومتابعة العدالة الدولية2013/11/22 ،
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يعتبر البحر األبي

المتوسط مهدا ألهم الحضارات في تاريخ البشريةر ويشكل إحد ساحات التنثر بين

القارات األكثر كثافة من الناحية الثقافية واالقتصادية والسياسية من حيا إن البحر الداخلي الوحيد ،حيا
يصل القارات الث ا ،ولكن فيما يتعلق بموضوع البحا الذي نقوم علي ،وهو ثروة الغاز العربي
 ،فان البحر األبي

المتوسط ،وبخاصة شرق البحر أألبي

المتوسط ،يمثل أهمية كبيرة لتوافر

كميات هاةلة من الغاز الطبيعي لد الدول التي تقع على الشاطئ الشرقي من  ،اذ تمثل
اكتشافات الغاز الضخمة في شرق المتوسط مرحلة هامة اقتصادية لتل

الدول  ،مع التنكيد على ما

تحدث هذه الحالة من ابعاد سياسية  ،فهي من ناحية توفر لتل الدول مصد ار مهما من مصادر
الطاقة والموارد المالية  ،فض عن تغطية احتياجاتها االسته كية المحلية من الغاز الطبيعي ،
وبالتالي تقليل وارداتها من الخار  .كما توفر هذه االكتشافات من ناحية أخري ،فرصا كبر لهذه الدول
لتصدير الغاز إلي الخار  ،وبالتالي زيادة قيمة الصادرات  ،وكذل امكانية اقامة مشسسات مشتركة
فيما بينها  ،من ناحية أخر تنبع أهمية االكتشافات الهاةلة من الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط
من التصاعد المتسارع ألهمية السيطرة علي موارد الغاز الطبيعي ليس فقط بالنسبة لبلدان الشرق األوسط
 ،بل أيضا ل تحاد األوروبي والصين بصفتها من أكبر المناطق استه كا في العالم ،ونظ ار لكون التكلفة
االقتصادية الستخدام الغاز بدال من طاقة الرياح أو أي مصدر بديل آخر للطاقة هي أقل بكثير ،يرتقي
الغاز بشكل متسارع ليصب مصدر الطاقة األهم في العالمب ، 9ولسو

نتناول غاز البحر األبي

المتوسط في فصل الحق ،وذل لما لوجود كميات ضخمة من الغاز الطبيعي  ،ومن احتماالت
للصراع السياسي والعسكري بين الدول العربية التي تقع ضمن حو
والدول االخر
المصال

البحر األبي

المتوسط

الغير عربية  ،التي ال تخفي رغبتها في التعاون مع الكيان الصهيوني على حساب

العربية.

__________________________________________________________
ب 9د .قنديل  ،أحمد  ،اكتشافات الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط  ،مركز الناطور
للدراسات  ،صحيفة االهرام2013/3/4 ،
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وعلي ونحن نتناول المنطقة الممتدة من مضيق جبل طارق الى مضيق باب المندب  ،حيا
ترتبط هذه المنطقة من خ ل البحار  ،فدننا سنتناول البحر االحمر باعتباره بحريا عربيا بكل
امتدادات

خريطة البحر األبيض المتوسط
البحر األحمر :.
البحر األحمر ،متفرع من المحيط الهندي ،يقع ما بين قارتي آسيا وأفريقيا ،ويتصل بالمحيط الهندي من
الجنوب عن طريق مضيق باب المندب وخلي عدن .يحده من الشمال ،شب جزيرة سيناء ،خلي العقبة،
وخلي السويس بحيا توجد قناة السويس .
تحيط بالبحر األحمر أقطار األردن وفلسطين ومصر من الشمال ،والمملكة العربية السعودية والجمهورية
اليمنية من الشرق ،ومصر والسودان وأريتيرية من الغرب .،ويمتل
السيما ما يمتلك من موارد طبيعية من بينها الغاز الطبيعي
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خريطة البحر األحمر
اهمية البحر االحمر:
للبحر األحمر أهمية اقتصادية كبيرة جدا ،ألن يمثل الطريق األقرب والذي ال غنى عن بين المحيطين
األطلسي والهندي ،وهو أقصر طريق ما بين أوروبا ولقد اقيم على شواطئ البحر األحمر الكثير من
المرافئ والمراكز العمرانية ،من أبرزها ميناء السويس في مصر وبور سودان في السودان وجدة في
الحديدة في اليمن ومصوع في أريتريا.
السعودية و ُ
تكمن األهمية االستراتيجية للبحر األحمر في موقع الجغرافي الوسيطر كرابط ما بين المحيط الهندي
وبحر العرب من الجهة الجنوبية والبحر األبي

المتوسط من الجهة الشمالية عبر قناة السويس التي

تشكل منذ إنشاةها بعدا استراتيجيا ،وبالنسبة للبحر االحمر فان للبحر االحمر اهمية استراتيجية
عسكرية سياسية.
يعتبر البحر األحمر مسرح تنافس دولي ما بين الدول التي تقع على شاطة مباشرة  ،أو المطلة علي
وما بين الدول الكبر  ،وهو معبر سهل وقصير واقتصادي ،كما أن ممر استراتيجي لحركة األساطيل
الحربية ما بين البحر أألبي

المتوسط والمحيط الهندي وأفريقيا وصوال حتى الصين واليابان والمحيط

الهادئ .وعند قراءة ما يشهده العالم بشكل عام ،والعالم العربي بشكل خاط من صراعات وتنافس
بشنن مناطق السيطرة والنفوذ  ،يمكن القول حول ذل  ،أن ما يحدا من مشاكل في بع

البلدان

المطلة علي ليس بعيدا من سياسات الدول الكبر واستراتيجياتها لتنمين مواطئ أقدام سياسية وعسكرية
لها لضمان أمنها القومي ومواردها الضرورية ،سواء أكان ذل الستمرار تطورها أم الستمرار تفوقها .وبما
أن منطقة الشرق األوسط والخلي وشرق أفريقيا تحتوي أكثر من ثلثي االحتياط العالمي من مصادر
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الطاقة بنفط وغاز وفي غياب بديل جاهز أو وشي لهذه الطاقة ،فدن الدول الكبر تتنافس للوصول أو
ل ستي ء على هذه الموارد وبني ثمنب ، 10دون األخذ بعين االعتبار او مراعاة حقوق ومصال
الدول التي تقع علي .
وخ صة القول ان البحر االحمر من أهم الممرات البحرية في العالم وهذا االمر يعود الى اال
السنين  ،وقد تعززت اهمية هذا الموقع  ،في ضوء ما يمتلك من موار طبيعية  ،مثل النفط والغاز ،
اضافة الى اهميت كرابط بحري في مختل

االتجاهات  ،اذ يحمل أهم السلع االستراتيجية من الشرق

والغرب ،اصب البحر األحمر بمميزات وخصاةص الجغرافية السياسية أخطر محاور الصراع والتنافس
الدولي ومن أهم نقاط التحكم االستراتيجي باعتباره طريق حيوي لنقل البترول ومعبر للتجارة العالمية
وطريق مختصر لتدفق القوة العسكرية من البحر األبي

المتوسط والبحر األسود والمحيط األطلنطي

والمحيط الهندي والمحيط الهادي رو بهذه الميزات الجغرافية السياسية ارتبط البحر األحمر بالقرن
االفريقي جنوبا كما ارتبط بقناة السويس شماال ارتباطا عضويا أمنيا و عسكريا وسياسيا واقتصاديا حتى
اصب محط أنظار المخططين السياسيين والعسكريين ومركز اهتمام واضعي القرار السياسي ومحور
صراعات معقدة بين القو الدولية المتنافسة وكذل القو المحلية واإلقليمية المتصارعة حول الهيمنة
والنفوذ ب 11ونحن نتحدا عن اهمية البحر االحمر بكافة االبعاد السياسية واالقتصادية والعسكرية ،
فان ال يمكن اغفال ما يقوم ب الكيان الصهيوني للسيطرة والتوسع.
__________________________________________________.
ب 10د .علو  ،أحمد ،البحر األحمر صراع على طرق الموارد بين مضيقين  ،مجلة الجيش اللبناني،
العدد  1 ،310نيسان بابريل 2011
ب 11الحا  ،عاصم فت الرحمن أحمد ،أهمية البحر األحمر االستراتيجية لألمن الوطني السوداني ،
سودانيل 2010/7/6 ،
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المخاطر الصهيونية على البحر األحمر
منذ ان فرضت الدول االستعمارية الغربية الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي عام ،1948
وحتى يومنا هذا  ،أي منذ ما يقرب من سبعة عقود ،حيا تم فصل المشرق العربي عن المغرب
العربي بفعل مشتر من القو االستعمارية الغربية والقو االقليمية ،وهذا الكيان سعى ويسعى الى
التمدد في المنطقة العربية وغير العربية إلى أن يكون ل موطئ قدم على شاطئ البحر األحمر بشكل
خاط ،وفي النص

الثاني من العقد الثاني للقرن الحادي والعشرين ،ازداد التعاون العلني

والسري بين هذا الكيان  ،اذ اصبحت الشخصيات العربية تشار هذا الكيان في كثير من
المشتمرات الخاصة ب مثل مشتمر هرتسيليا  ،ومن بين هذه الشخصيات االمين العام السابق
للجامعة العربية السيد /عمرو موسى ،وقيام وفد سعودي برةاسة اللواء  /عشقي بزيارت

لفلسطين على

راس وفد من االع ميين والتجار واالكاديميين السعوديين في 23تموزبيوليو  ،2016ودعوت ألعضاء
من الكنيسيت الصهاينة لزيارة المملكة العربية السعودية.
وبالعودة الى سعي هذا الكيان للسيطرة والتمدد على البحر االحمر فان

اتبع ويتبع ويستخدم كل

االدوات والوساةل – وكما اشرت  -فان العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين في التحر
الصهيوني في افريقيا لد الدول القريبة والمشثرة في الموقع االستراتيجي للبحر االحمر  ،وكان من
بين تل

المحاوالت زيادة رةيس وزراء الكيان الصهيوني نتن ياهو في شهر تموز بيوليو

،2016عددا من الدول االفريقية المشثرة على حو

النيل مثل اوغندا والحبشةباثيوبيا  ،حيا

دعت األخيرة في شهر تموز بيوليو  2016الى ان يتم قبول الكيان الصهيوني عضوا مراقبا في
االتحاد االفريقي  ،وهذا السعي الصهيوني ينتي ضمن سياق التوسع في منطقة البحر االحمر
وامتدادات  ،ولذل عمدت إلى احت ل قرية «أم الرشراش» المصرية ،الواقعة على خلي العقبة وابادة من
كان فيها ب 10آذار  1949وذل بعيد انتهاء الحرب العربية الصهيونية ،وأقامت مكانها مدينة وميناء
أطلقت عليها اسم «إي ت» .وهكذا حجزت مقعدا لها للتدخل في ششون البحر االحمر ودول منذ تل
الفترة ،واصبحت أحد ال عبين االستراتيجيين األساسيين في وعبره للحفاظ على أمنها ولنقل صادراتها الى
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شرق أفريقيا وعبر المحيط الهندي إلى الشرق األقصىب ، 12اذ من الواض ان الكيان الصهيوني يسعى
للسيطرة على العالم العربي ،وكانت أهم برام هذ الكيان الغاصب ،وقد دعمت الدول االستعمارية
المشروع الصهيوني باعتباره ضمانا الستمرار المصال االستعمارية في المنطقة بعد رحيل االستعمار
التقليدي وتصفيت واستبدال باالستعمار االستيطاني الجديد.
ومما يمتاز ب

بحر العرب  ،ان

يمتل أذرعا في كل من خلي عدن باإلضافة إلى الخلي العربي.

وهو يتصل بالبحر األحمر أيضا والبحر األحمر يتصل بالبحر األبي
ومن هنا فدن يمكن العبور بشكل حر ،من البحر األبي

المتوسط من خ ل قناة السويس،

المتوسط إلى بحر العرب ومن ثم المحيط

الهندي أو يمكن الوصول إلى القارة الهندية من أوروبا بشكل بحريب 13ومن ثم فان بحر العرب
يمتل

اهمية استراتيجية.

اهمية بحر العرب:
ازدادت أهمية بحر العرب االستراتيجية مع اكتشا

النفط في منطقة الخلي

العربي ،فنصبحت ناق ت

النفط التي تنقل من األقطار الخليجية إلى الدول المستهلكة للنفط كالواليات المتحدة األمريكية وأوروبا
الغربية واليابان تمر عبر بحر العرب  ،وبحر العرب غني بثروت السمكية وثروت المعدنية ،وعلي
يمكن القول ان بحر العرب يمتل

هذه االهمية  ،مرتبطة بمساحة هامة جدا  ،وفي تناول االهمية

االمنية والعسكرية لبحر العرب ،نابعة من استحواذ قضية األمن في بحر العرب ،على حيز كبير من
تفكير المخططين االستراتيجيين وبخاصة من القو االستعمارية ،السيما أن الكثير من الدول
___________________________________________________________
ب 12د .االتاسي  ،جمال

 ،االستراتيجية الصهيونية للسيطرة على البحر األحمر  ،مجلة الوعي

العربي30 ،تشرين اولباكتوبر 2014
ب 13محمد ،محمد ،أين يقع بحر العرب  10 ،آذاربمارس ، 2015
http://mawdoo3.com
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المطلة على بحر العرب هي التي تقوم باستدعاء تل الصراعات العربية التي تحيط ببحر العرب
الفرط متاحة امام القو

 ،فان امن هذه المنطقة اصب في حالة خطرة  ،وبالتالي اصب

االستعمارية للعودة ثانية للمنطقة من خ ل اقامة القواعد العسكرية المتنوعة.
ولذل أخذت القواعد العسكرية البحرية االستعمارية تقام وتتوسع من بحر عمان حتى سواحل
زنجبار ،مع تركيز خاط على خلي عدن ،والمدخل الجنوبي للبحر األحمر حيا باب المندب

خريطة بحر العرب
وبالرجوع الى التطورات السياسية في العديد من الدول العربية التي ترتبط ببحر العرب  ،بدءا من
الصومال في اواخر القرن العشرين  ،مرو ار بالسودان  ،وما تعر

ل من تقسيم وصراعات ،

ادت الى انفصال جنوب السودان في شهر حزيران  ، 2011الى اليمن في العام  ،2015حيا
الصراعات الداخلية التي يتعر
في اليمن تحت مسمى التحال

لها اليمن منذ بداية  ،2011وازدادت حدة مع التدخل العسكريو
العربي ،لقد أد الغياب الطويل األمد ل ستقرار السياسي واألمني

في الصومال إلى اضطراب حالة األمن في الذراع الغربي لبحر العرب  ،السيما قطاع الجنوبي.
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وفي ضوء ما تقدم ومن خ ل اهمية البحر االبي

المتوسط والبحر االحمر  ،والخلي العربي ،

وشط العرب  ،وما لدي من مضايق ذات ابعاد اقتصادية وسياسية وعسكرية  ،يتحقق لنا ان لد
اوال :اهمية الوطن العربي استراتيجيا:
مما الش

في

ان لكل اقليم جغرافي في الخريطة الجغرافية اهمية استراتيجية بسياسية ،

اقتصادية ،عسكرية  ،سياسية سواء بالنسبة ألصحاب االقليم او على المستو الدولي ،وهذا
من المشكد ينطبق على الوطن العربي لما يمتلك من موقع يتوسط اكبر القارات الث ا  ،آسيا ،
اوروبا وافريقيا  ،وبخاصة ألن يتمدد في قارتين هامتين جدا وهما آسيا وأفريقيا .يتمدد الوطن
العربي من مضيق جبل طارق الى مضيق باب المنتدب  ،فان للوطن العربي اهمية است ارتيجية
وسياسية واقتصادية والتي سنسعى الى تناولها فيما يلي:
االستراتيجية:
يقصد باالستراتيجية” على أنها الخطة الشاملة والمتكاملة والموحدة وغيرها من الخصاةط التي تحاول
إبراز أهمية االستراتيجية ،ولكن بشكل عام ترظل االستراتيجية مجرد خطة أو عمل ذهني لمواجهة تغيرات
مرترقبة ،وإلحداا تغييرات مطلوبة .وكمثال على ذل فالمدير الذي يجلس على الطاولة ويعد خطة لدخول
معين بعد ستة أشهر من اآلن إنما يعد استراتيجية على الورق وتكون االستراتيجية في هذه الحالة
سوق ّ
عبارة عن خطة  ،وعلي

البد من ايجاد اآلليات والقدرات البشرية وغير البشرية  ،لوضع الخطة

االستراتيجية موضع التنفيذ ،ومن المشكد ان ذل

لن يتم بين عشية وضحاها  ،فهو عمل تنفيذي

مت حق عبر مراحل متكاملة ،تتطلب القيام بتقييم كل مرحلة قبل االنتقال الى مرحلة أخر  ،اذ قد
تتطلب عملية التقييم اعادة النظر فيما تم القيام ب  ،كي يكون منسجما ومتوافقة مع التخطيط
هو ذل الموقع الذي تتي السيطرة علي فرص افضل في الحماية والدفاع شن الهجمات ضد العدو،
-1تنبع اهمية الوطن العربي االستراتيجية من خ ل أن يطل على محيطين مهمين هما المحيط
االطلسي والمحيط الهندي  ،كما يشر ايضا على ث ا بحار مهم ،تتصل بهذه المحيطات وهي
بالبحر األبي

المتوسط والبحر االحمر والخلي العربي وفي موقع هذا يتحكم الوطن العربي في

مداخل تل البحار ،عن طريق مضيق جبل طارق في المملكة المغربية وقناة السويس في جمهورية مصر
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العربية ومضيق باب المندب في الجمهورية اليمنية وأخي ار مضيق هرمز في سلطنة عمان االستراتيجي
الشامل البعيد المد من الثابت والمشكد  ،ان الوطن العربي همزة الوصل بين الشرق والغرب
-2من المشكد وفي ضوء الصراعات الدولية ورغبات التوسع والسيطرة من قبل القو

االستعمارية

واداتها الكيان الصهيوني  ،من أن قناة السويس من اهم الممرات الماةية العالمية التي تسهل
عملية الم حة وتختصر الطرق التجارية بحوالي  %40وهذا يشدي الى توفير الوقت والوقود وغير ذل
القوة التي تتحكم ب

فان التحكم بهذا الممر وامت

القوة الشاملة مادية وبشرية  ،يعني ان

صاحب القوة  ،هو المفتاح االستراتيجي للسيطرة في مختل
 -3تتنكد اهمية الوطن العربي التي يمتلكها منذ اال

المجاالت.

السنين  ،ان الوطن العربي من اهم المناطق

وال نبالغ او نغالي ان اغنى المناطق العالمية -التي تحتوي على كميات كبيرة من البترول والغاز
 ،وهي مهم من حيا االنتا واالحتياط والتصدير  ،اض

الى ذل

الى ان موقع الوطن العربي

االستراتيجي  ،يتميز من أن يشر على البحار والخلجان المهمة التي جعلت من اهم المواقع
االستراتيجية في العالم  ،وفي هذا السياق لد
العديد من القرون والتعر

العالم العربي أهمية عسكرية ،وهذا ما تنكد خ ل

للحروب والغزوات من قبل الدول سواء قبل االس م او ما بعد االس م

الى ما يومنا هذا ،وعلي من المشكد أن

لم يحدا تغيير جذري في رشية مد أهمية استراتيجية

موقع الوطن العربي  ،وهذا ما اريد التنكيد علي من خ ل اعطاء المزيد من التفصيل ،لألهمية
االستراتيجية لمكانة العالم العربي.
األهمية االستراتيجية للوطن العربي
يحتل الوطن العربي موقعا وسيطا بين القارات :افريقيا وآسيا وأروبا ،اذ يمتل
الممرات الماةية التي تربط القارات وتقلل المسافات ،فالبحر االحمر والبحر االبي
جبل طارق وقناة السويس والخلي

الوطن العربي اهم
المتوسط ومضيق

العربي  ،وهي ذات اهمية قصو في التجارة العالمية ولها اهمية

حربية كبيرة.
وباإلضافة الى الموقع االستراتيجي للوطن العربي  ،فان لدي من االمكانيات المادية الشيء الكثير
والثروات الطبيعية من معدنية وا ار

زراعية شاسعة ومياه كثيرة وبقعة جغرافية واسعة ..كلها تعطي

للب د العربية وزنا سياسيا عظيما  ،واوال وقبل كل شيء  ،فان الوطن العربي من الناحية التاريخية،
42

عليان محمود عليان – الغاز الطبيعي العربي :من مضيق جبل طارق الى مضيق باب المندب – التحديات والمخاطر االستعمارية

ثقافيا وسياسيا وحضاريا وانساني ،على الرغم من التطورات التي يمر بها في العصر الحاضر ،
نتيجة لعوامل داخلية وخارجية وبخاصة العوامل الخارجية.
وعند قراءة التطورات التي يمر بها العالم العربي منذ العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ،
تزداد حقيقة اهمية الوطن العربي بامتداده في كل من قارتي آسيا وأفريقيا  ،فهو يحتل موقعا جغرافيا
متوسطا  ،أي أن بمنزلة حلقة الوصل بين القو الدولية الكبر في الشرق والغرب ر ويعد محو ار رةيسا
من محاور االستراتيجية الدولية من النواحي االقتصادية والسياسية والعسكرية والحضارية في السلم
والحرب على حد سواءب. 14
وخ صة القول  ،ان لد الوطن العربي الكثير ما يجعل

متمي از سياسيا واستراتيجية من كافة

النواحي والمجاالت السياسية واالقتصادية  ،وبشكل عام فان

يمكن القول ان جميع حدود الوطن

العربي طبيعية ،فهي اما ان تتمشى مع سواحل بحرية او س سل جبلية " زاغ روس وطوروس " او
صحاري كالصحراء الكبر  ،من خ ل ذل يتض ان الوطن العربي يتميز ببقعة جغرافية عالمية .لذل ،
فان عظم مساحة الوطن العربي والذي يعطي بعدا استراتيجيا ،وما يتبع من تنوع مواردها الطبيعية الذي
من شنن ان يزيد في قوة الدولة داخليا كما يزيد تنثيرها على المجتمع الدولي خارجيا.
وفي ضوء ما تقدم وما يجب ان يكون علي الوطن العربي  ،وهذه هي مسشولية كل انسان ارتضى
االنتماء لهذا الوطن ايمانا حقيقيا ،يتحتم على العالم العربي ان يكون ل قدرة وقوة سياسية لتحقيق االمن
القومي من اجل ايجاد توازن منشود لزيادة مقدرة العالم العربي على خلق تماس قومي ،وتكامل دولي في
آن واحد لتعزيز االمن القومي العربي الذي يعتبر هو الطريق للرفاه االجتماعي من اجل العيش في امن
وامان وارساء التوازن والهدوء ل نسجام الداخلي والدولي والذي يحتا الى قوة عسكرية واقتصادية تقودها
قوة وطنية صادقة الوالء لوطنها العربي.
___________________________________________________________
ب 14العمايرة  ،حمزة  ،الـــوطـــن الـــعـــربـــي مـــوقـــعـــه وأهـــمـــيـــتـــه،
.حزيرانب يونيو 2012
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ان امت

الوطن العربي العديد من الطاقات واالقتصادية جعل

يحتل موقعا هاما في التخطيط

االستراتيجي ،للراغبين باالستحواذ على مقدرات وخيرات الوطن العربي  ،وبخاصة مصادر الطاقة
بكل أنواعها.

خريطة الوطن العربي سياسيا
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الفصــــل الثاني
مفاهيم عامة حول أنواع الطاقة بكافة مكوناتها وعناصرها  ،والمؤسسات االقليمية والدولية التي
تتعامل مع مختلف انواع الطاقة وأنواع الطاقة التي يمتلكها العالم العربي ما بين ( مضيقي جبل
طارق ومضيق باب المندب) اي( ما بين الخليج العربي والمحيط االطلسي
:مقدمة
نظ ار لتميز العالم العربي من حيا الموقع الجغرافي  ،وتنوع المناخات التي تعيشها اقاليم من
مضيق جبل طارق الى مضيق باب المندب  ،فقد نت

عن ذل العديد من انواع الطاقة التي

يمتلكها العالم العربي  ،سواء مكان من هذه االنواع تحت االر

وفي اعماق المياه العربية وفي

الفضاءات العربية  ،من البترول والغاز والطاقة الشمسية  ،وغيرها من انواع الطاقة كالرياح.
تعريف الطاقة:
الطاقة  :القدرة على القيام بعمل ما أو إحداا تغيير ما .وتدل على الطاقة الفيزياةية بنشكالها وتحوالتها
المختلفة الح اررية والنووية والميكانيكية والكيمياةية والكهرومغناطيسية وغيرها ،ويمكن القول أن الطاقة
كل ما يمكننا الحصول علي

في سبيل تيسير مختل

الجوانب الحياتية البشرية التي يحتاجها

االنسان ليعيش بشكل اعتيادي  ،ويشمل ذل على سبيل المثال النور إلضاءة أمامنا وخلفنا وعن
ايماننا وشماةلنا والقدرة على اداء متطلبات الحياة.
ومن الناحية العلمية ،فان الطاقة ال تستحدا وال تفنى وانما تتحول إلى شكل آخر ،فمث

نجد أن

الطاقة الكهربية تتحول إلى طاقة ميكانيكية باإلضافة إلى طاقة ح اررية  ،وعلي فان مضمون الطاقة ،
مرتبطة بالشغل ،فمث

يقال من أن الجسم يتوفر على طاقة إذا تمكن من إنجاز شغل معينب1

___________________________________________________
ب 1منتد

الفيزياء والكيمياء ،مفهوم الطاقة ،

http://physiquerum.topgoo.net/t66-topic
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نواع الطاقة:
بداية البد من القول أن الطاقة اما طبيعية ليس لإلنسان تدخل مباشر في خلقها  ،واخر غير طبيعية
وكما هو متفق علي  ،فان كلمة طاقة" تطلق على كل ما يندر ضمن كل ما يتعلق  ،بدنتا ،
استه

و حفظ موارد الطاقة  ،بكل انواعها واشكالها ،ومن ناحية أخر  ،فان

من الثابت علميا

طاقة ح اررية  ،كيمياةية  : ،وعمليا من ان الطاقة تظهر على أنواع وأشكال مختلفة أو متعددة.
كهرباةية  ،إشعاعية  ،نووية  ،و اخي ار كهرومغناطيسية  ،وقد تمكن االنسان منذ الخليقة الى يومنا
هذا الى التوصل الى ادوات وقدرات يحول من خ ل كل ما يحيط سواء تحت االر

او فوقها او

الفضاء الستخدامها ،ومن الثابت ان الطاقة الحيوانية أول طاقة شغل استخدمها اإلنسان منذ بدء
الخليقة  ،واليزال يستخدمها الى يومنا هذا ،ومن ثم تولد لدينا انواعا متعددة من الطاقة:
الطاقة الميكانيكية:

صورة عن الطاقة الميكانيكة
يتم التعر على الطاقة الميكانيكية من خ ل استخدام انواع اخر

من الطاقة  ،فعلى سبيل

المثال  ،فان الطاقة الح اررية تعمل على تحويل الطاقة الكيمياةية للوقود إلى طاقة ميكانيكية حيا تم
اختراع محر االحتراق الداخليب السيارات على سبيل المثال  ،مستخدما وقودا يحترق داخل اآللة حسب
نظام غر االحتراق الداخلي المباشر بها ،لتصب مصد ار للطاقة الميكانيكية التي استغلت في عدة
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أغ ار

كتسيير السفن والسيارات والقطارات ،وغيرها من االدوات التي يستخدمها االنسان في الوقت

الراهن .والعمل على اكشا

واستخدام انواع أخر من الطاقة.

الطاقة الكهربائية
هي أحد أنواع الطاقة الموجودة في الطبيعة ،يمكن الحصول على الكهرباء من الطبيعة و يمكن توليد
الكهرباء بعدة طرق أخر منها الكيمياةية مثل البطاريات أو عن طريق تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة
كهرباةية وذل بتحري سل موصل في مجال مغناطيسي كما في المولدات الكهرباةية أو بتسخين مزدو
حراري كما في المزدوجة الح اررية .وكما ثابت فان الكهرباء في المولدات الكهرباةية المولدة في الغالب
.ذات تيار متناوب ويمكن ان تكون الكهرباء ذات تيار مستمر

صورة عن الطاقة الكهربائية
الطاقة الكهرباةية هي إحد الصور المهمة للطاقات التي تستخدم في شتى المجاالت والتي ال غنى عنها
في حياتنا اليومية في االستخدامات المنزلية كاإلنارة والتدفةة وتشغيل األجهزة الكهرباةية المنزلية وكافة
المجاالت األخر مثل الصناعة واالتصاالت والمجاالت العلمية ،حتى أصبحت طاقة العصر الحديا
.والسيما وأنها متعددة األغ ار

 ،بعدما أمكن تحويلها لضوء و ح اررة وطاقة ميكانيكية.

تمتاز الطاقة الكهرباةية بننها من الطاقات النظيفة والصديقة للبيةة مقارنة مع الطاقات األخر  ،وهي
سهلة التحويل إلى طاقات أخر  ،فمث يمكن تحويلها إلى طاقة ح اررية كما في المشعات واألفران
الكهرباةية ،والى طاقة ميكانيكية في مختل

أنواع المحركات الكهرباةية ،والى طاقة ضوةية من خ ل

استخدام المصابي الكهرباةية على اخت فها ،والى طاقة كيمياوية في أوعية التحليل الكهروكيمياوي .كما
يمكن لبع

الطاقات األخر أن تتحول إلى طاقة كهرباةية ،كما هي الحال في مجموعة مولد ر محر ؛
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حيا بوساطة محر يعمل على إحد الطاقات المعروفة ،كالديزل أو الماء ،يمكن إدارة المولد المربوط
.مع على نفس محور الدوران مما يشدي إلى إنتا طاقة كهرباةية.
تتميز الطاقة الكهرباةية أنها ذات استخدامات واسعة وشاملة  ،السيما بعد اكتشا
الكهرباةية العالية االنتاجية  ،والتي تعتمد في تشغيلها على مصادر طاقة اخر

وتطوير المولدات
مثل البترول

والغاز والمساقط الماةية  ،وهي تستخدم في شتى مناحي الحياة وقطاعاتها كالزراعة والصناعة والتجارة
والسكن والسياحة والخدمات وغيرها  ،وهذه جوانب تتعلق بالتطوير العلمي واالختراعات الحديثة،
بحيا توفير خدمات كهرباةية اعلى جودة  ،واقل خطورة وس مة للبيةةب . 2
الطاقة النووية:
مع ان هذا العمل الذي اقوم علي  ،ليس مجال

البحا في المزيد عن التفاصيل المتعلقة بهذه

الطاقة ،اال ان واستكماال بسيطا ألنواع الطاقة واستخداماتها بشكل عام  ،فدننا سنلقي بع
الضوء على هذا النوع من الطاقة التي يقوم االنسان على توليدها واستخدامها ،مع التنكيد ان
لهذا النوع من الطاقة ل محاذير ومخاطر عند االستخدام الطاقة النووية أو الطاقة الذرية هي الطاقة
التي تتحرر عندما تتحول ذرات عنصر كيماةي إلى ذرات عنصر أخر يعول على الطاقة النووية أن
تصب أعظم مصادر الطاقة في العالم بالنسبة لإلضاءة والتسخين وتشغيل المصانع وتسيير السفن وغير
ذل من االستخدامات التي ال حصر لها .من ناحية اخر  ،يخا

بع

الناس الطاقة النووية ألنها

تستخدم أيضا في صنع أعظم القنابل واألسلحة فظاعة وتدمي ار في تاريخ العالم .كما ان بع
عملي االنشطار تكون سام للغاية
___________________________________________________
ب 2الموسوعة العربية
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إنتاج الطاقة النووية:
وكما هو ثابت علميا  ،ووفقا للتجارب التي تقوم عليها الجهات المختصة في هذا الشنن فان انتا
اليورانيوم والبولونيوم هما العنصران المستخدمان في إنتا الطاقة بواسطة االنشطار النووي ،اذ لد كل
" ذرة من ذرات اليورانيوم أو البولونيوم ب أو أي عنصر آخر "نواة " عند مركزها تتكون من " بروتونات
و نيوترونات عندةذ تنفلق النواة إلى جزةيين ،مطلق كمي هاةلة من الطاقة كما أنها تحرر نيوترونين أو
ث ثة تتصادم هذه النيوترونات مع ذرات اخر ويحدا نفس االنشطار في كل مره ،وهو ما يسمى
بالتفاعل المتسلسل.
وعلي

فان الطاقة النووية هي الطاقة التي تنطلق أثناء انشطار أو اندما النويات الذرية .تشكل الطاقة

النووية  %20من الطاقة المولدة بالعالم .ينظر العلماء إلى الطاقة النووية كمصدر حقيقي ال ينضب
للطاقةب. 3
القت الطاقة النووية انتشا ار واسعا في العالم ،على الرغم من تكلفتها الباهظة ،ولقد ظهرت العديد من
المحاوالت لد العديد من الدول العربية المت

قد ارت نووية سلمية منذ الستينات من القرن

العشرين ،ولكنها لم تكتمل اما ألسباب داخلية ،او نتيجة للتدخ ت االجنبية  ،كما فعل الكيان
الصهيوني في ضرب مفاعل تموز النووي في العراق في العام  ،1981وشن الدول االستعمارية
بقيادة الواليات المتحدة األمريكية عدوانها في شهر نيسان  2003على العراق بحجة امت
اسلحة الدمار الشامل ،حيا تبين بعد ذل ان العراق لم يكن يمتل
الشامل ،اذ لم تتر

العراق

أي من اسلحة الدمار

بقعة في العراق اال وتم تفتيشها والعبا بها  ،بما في ذل القصور الرةاسية.

_____________________________________________________________
ب 3سالم ،أمينة ،الطاقة النووية تعريفها ،استخدامها  ،أشكالها  ،انشطارها ،مجلة االبتسامة 13
تشرين الثاني ب نوفمبر 2013
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ولكن على ما يبدو وعلى الرغم من المخاطر والمحاذير واالجراءات التي البد من اتباعها ،
فان التوج

لد

مختل

دول العالم ل ستفادة من هذه الطاقة تحت العديد من التبريرات ،والذين

يميلون الى التوسع في استخدامات الطاقة الذرية يقدمون عددا من االيجابيات من بينها:
ال ينت

عن الطاقة النووية غاز االحتباس ح ارري ،حيا يشكل االحتباس الحراري واحدة من اكثر

المشك ت البيةة خطورة  ،وير المدافعون عن جدو

استخدام الطاقة النووية لألغ ار

السلمية ،من

ان الطاقة النووية  ،تساعد بشكل هام في سبيل تقليط انبعاثات من ثاني أوكسيد الكربون النات
عن استخدام االنواع األخر من الطاقة ،وكذل يترتب عن إنتا الكهرباء بواسطة الطاقة النووية نفايات
بكمية ضعيفة ،وباإلضافة الى المصادر التصنيعية للطاقة  ،فان هنا العديد من مصادر الطاقة
الطبيعية ،ومن المخاطر التي تترتب على استخدامات الطاقة النووية  ،ما يشمل:
مخاطر استخدام الطاقة النووية
من الثابت بل من المشكد ان لكل مورد من موارد الطاقة ينت

عن استخدام

وسلبية  ،وهذا خاضع بالدرجة االولى للطريقة التي يتم االستخدام بها تل

جوانب ايجابية

الطاقة  ،وهذا االمر

ينطبق على الطاقة النووية  ،حيا نت عن استخدام الس ح الذري من قبل الواليات المتحدة
للس ح النووي في الحرب العالمية الثانية ضد هيروشيما ونجازاكي منذ ما يزيد عن سبعة عقود
كوارا انسانية ما زالت اثارها التدميرية تتحدا عنها  ،وير

الباحثون والمتابعون لألخطار النووية ،ان

من بين األخطار التي تنجم عن استخدام الطاقة النووية نشوب الحراةق الهاةلة في الغابات و البراري و
ابار البترول و الغاز و خزانات الوقود و المناطق الصناعية و الحضرية  ،و هنا سترتفع كميات ضخمة
من الدخان إلى طبقات الجو العليا  ،فتحجب أشعة الشمس عن األر
مع حجب أشعة الشمس ستنخف

 ،و تحد من سقوط المطر  ،و

درجة الح اررة تدريجيا.

ومن مخاطر الطاقة النووية  ،ان النفايات المشعة التي تنجم عن النشاطات النووية تكون في العادة
خطرة ،سواء كان مصدرها عسكريا أو مدنيا ،مما يحتم على الدول والمشسسات المعنية ،اتخاذ تدابير
وقاةية صارمة ،اذ يشدي التعر

لإلشعاع الصادر من العناصر المشعة ونفاياتها إلى إلحاق أضرار

بليغة باإلنسان والكاةنات الحية األخر  ،ومن بين تل األضرار اإلصابة بفقر الدم وتثبيط عمل الجهاز
المناعي في الجسم واإلصابة بمر

السرطان والعقم وحدوا تغيرات في الجينات الوراثية وتشوهات
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خلقية لألجنة  ،ومع ذل فان هنا
المت

التوج

لد

الكثير من الدول  ،لبذل المزيد من الجهود

الطاقة النووية  ،كواحدة من الطاقة البديلة  ،وع ذل فان االهتمام االكبر اتساعا على
العالم هو البحا عن مصادر الطاقة الطبيعية ،اي التي تحتويها الطبيعية.

مستو

صورة عن الطاقة النووية
مصادر الطاقة الطبيعية
-1البترول--
البترول بالنفط عبارة عن ساةل كثي  ،قابل ل شتعال ، ،يوجد في الطبقة العليا من القشرة األرضية ،وهو
مصدر من مصادر الطاقة األولية الهامة
ا
يتكون من خليط معقد من الهيدروكربونات  .يعتبر البترول
للغاية بحسب إحصاةيات الطاقة في العالم  .فالبترول المادة الخام لعديد من المنتجات الكيمياةية ،بما
فيها األسمدة ،مبيدات الحشرات ،اللداةن وغيرها ،وهو الطاقة التي مضى على اكتشافها واستخدامها
في مختل

مناطق العالم ما يزيد عن قرن من الزمن ،مما يعني أن هذا النوع يمتل

الكثير من

المميزات والفواةد من ابرزها امكانية الحصول عليها بطريقة أمنة جدا ،واستخدام هذه الطاقة في
الكثير من جوانب حياتنا اليومية العامة او الخاصة.
-2الوقود
توجد انواع مختلفة من الوقود ،أهمها الوقود األحفوري وهو الذي يشمل كل من النفط والفحم والغاز،
اض

الى أنواع الوقود األخر  ،وهنا الوقود المستخر من النفايات الحيوانية أو المياه الثقيلة

51

عليان محمود عليان – الغاز الطبيعي العربي :من مضيق جبل طارق الى مضيق باب المندب – التحديات والمخاطر االستعمارية

للمجاري ،حيا بالمستطاع استخدام هذه النفايات في توليد الطاقة باالعتماد عليها بعد عمليات التخمير،
وتستخدم في العديد من دول العالم معالجة المياه الثقيلة ل ستفادة من الغازات المنبعثة ألغ ار

توفير

الطاقة.
من الطرق الحديثة والنظيفة في توفير الوقود النظي  ،يمكن أن يكون من نباتات األشجار سريعة النمو،
أو بع

الحبوب أو الزيوت النباتية أو المخلفات الزراعية أو بقايا قصب سكر ،اذ يمكن تحويل بع

منتجات السكر إلى كحول الستخدام كوقود للسيارات وكذل زيت النخيل .يتميز هذا النوع من الوقود
بنن يقلل من التلوا ،كما هو الحال في البنزين الذي يتم الحصول علي من النفط األحفوري.
-3الطاقــــة الشــمسية
الطاقة الشمسية هي الطاقة األم  ،حيا تنبعا من أشعتها كل الطاقات المذكورة سابقا ألنها تسير كل
ماكينات وآلية األر

بتسخين الجو المحيط واليابسة وتولد الرياح وتصريفها ،وتدفع دورة تدوير المياه،

وتدفئ المحيطات ،وتنمي النباتات وتطعم الحيوانات .ومع الزمن تكون الوقود األحفوري في باطن
األر  .وهذه الطاقة يمكن تحويلها مباشرة أو بطرق غير مباشرة إلى ح اررة وبرودة وكهرباء وقوة محركة.
يمكن تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهرباةية وطاقة ح اررية من خ ل آليتي التحويل الكهروضوةية
والتحويل الحراري للطاقة الشمسية  ،ويقصد بالتحويل الكهروضوةية تحويل اإلشعاع الشمسي أو الضوةي
مباشرة إلى طاقة كهرباةية بوساطة الخ يا الشمسية ب الكهروضوةية  ،وكما هو معلوم هنا بع
المواد التي تقوم بعملية التحويل الكهروضوةية تدعى اشتباه الموص ت كالسيليكون والجرمانيوم وغيرها
ب4
__________________________________________________________
ب 4الطاقة الشمسية واستخداماتها
http://www.khayma.com/madina/sun-power.htm.
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وعلي

فان استخدامات الطاقة الشمسية اصبحت متعددة في ضوء تطوير االدوات ال زمة لتحويل

تل الطاقة الى قو

متنوعة من حيا االستخدام ،للطاقة الشمسية العديد من االستخدامات النافعة

للبشرية مع العلم أن مصدر هذه الطاقة بالشمس نظي
الح اررية  ،فان

ومجاني وال ينضب .وبالنسبة للطاقة الشمسية

يعني استخدام الح اررة الناتجة من أشعة الشمس في التسخين ومن المصادر الطبيعية

للطاقة ،الرياحر

صورة عن الطاقة الشمسة
طاقة الرياح
هي طاقة مستخرجة من الرياح باستخدام تور بينات الرياح إلنتا الطاقة الكهرباةية ،وطواحين الهواء من
للوقود األحفوري ،وهي طاقة وفيرة وقابلة للتجدد ،وتوجد على نطاق واسع ،بجانب أنها طاقة نظيفة ال
أجل الطاقة الميكانيكية ،ومضخات الرياح لضخ المياه ،أو لدفع أشرعة السفن .تعد طاقة الرياح بديل
ينت انبعاثات غازات االحتباس الحراري أثناء التشغيل وتستخدم مساحات قليلة من األراضي .واآلثار
على البيةة عادة ما تكون أقل إشكالية من مصادر الطاقة األخر  ،.وذل من خ ل لواقط
خاصةبمجمعات شمسية وعادة ما تستخدم هذه الطريقة في تسخين المياه ،أو في توليد الطاقة الكهرباةية
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من خ ل تور بينات بخاريةب. 5
يقصد بطاقة الرياح  ،على أنها عملية تحويل حركة الرياح إلى شكل آخر من أشكال الطاقة سهلة
االستخدام ،وقد بلغ إجمالي إنتا الطاقة الكهرباةية من الرياح للعام  2006بر 223ر 74العالمي
للكهرباء ،وبالتفصيل فقد بلغت نسبة االنتا إلى االسته

حوالي  %20في الدانمار و %9في اسبانيا

و %7في ألمانيا .وبهذا يكون االنتا العالمي للطاقة المحولة من الرياح قد تضاع

 4مرات خ ل

الفترة الواقعة بين عام  2000وعام ، 2006وتعتبر طاقة الرياح آمنة فض عن أنها من أحد أفراد عاةلة
الطاقة المتجددة ،وهي طاقة بيةية ال يصدر منها ملوثات مضرة بالبيةة.
وهكذا فان مصادر الطاقة المتجددة كمصادر طاقة بديلة  ،يتم اللجوء اليها  ،من اجل التقليط من
استخدام الوقود االحفوري ،ولذل
العالم  ،وبما حقق

فان الكثير من المشسسات البحثية المتخصصة في مختل

االنسان من تطور في التقدم التكنولوجي ،يسعى إلى خف

بقاع

تكلفة الطاقة المتجددة

لتوسيع انتشارها
تستخدم طاقة الرياح كمصدر بديل من مصادر توليد الطاقة الكهرباةية ،بدي عن الوقود األحفوري والنفط
والغاز الطبيعي ،فهذه المصادر تعد مصادر ضارة بالبيةة لما تولده من غازات سامة عند احتراقها ،كما
أنها تتميز بعدم توافرها في كافة مناطق العالم إضافة إلى تسببها بالحروب والكوارا على البشرية نتيجة
لسعي كافة القو العظمى للسيطرة على منابع النفط في العالم ،عدا عن ارتفاع التكلفة وقرب نضوبها،
في وقت يكون في العالم بنمس الحاجة للطاقة التي تولد الطاقة الكهرباةية ،فقد دخلت الطاقة الكهرباةية
في كافة مفاصل الحياة البشرية في االتصاالت والمستشفيات واإلنارة والطرق و والنقل والتكيي

والتبريد

وغيرها العديد من المجاالت المتنوعة والتي ال يمكن بها االستغناء عن الطاقة الكهرباةية مهما
____________________________________________________________
ب 5جامعة النجاح الوطنية -فلسطين ،الطاقة الشمسية
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حصلب ، 6تتمتع طاقة الرياح بالكثير من المميزات التي تشهلها ألن تكون مصد ار مثاليا للطاقة في ظل
تطوير الكثير من المولدات الكهرباةية التي تدار بواسطة الهواء المتحر  ،وقد أثبتت هذه المولدات
قدرات تقنية متميزة  ،فهي ال تحتا إلى صيانة مستمرة وال ينجم عنها غازات ضارة تلوا البيةة  ،كما
أنها تعمل بشكل جيد على سرعات منخفضة للرياح .ومن بين انواع الطاقة الطبيعية الطاقة الناتجة
عن طاقة المياه .
_______________________________________________________________
 Kim ،H. C. (2009). "Land use and electricity generation: A؛(6) Fthenakis ،V.
)life-cycle analysis". Renewable and Sustainable Energy Reviews 13 (6–7

صورة عن طاقة الرياح
طاقة المياه:
المتحركة على مخزون
تهد الطاقة الماةية الى توليد الطاقة من المياه .ومن الثابت احتواء المياه
ّ
نهر ٍ
الطبيعية ،سواء أكانت المياه جزءا من ٍ
القوة
ضخم من الطاقة
ّ
جار أو أمواجا في المحيط .ف ّكروا في ّ

المدمرة ٍ
تتكسر على شواطئ
لنهر يتجاوز ضفّتي ويتسبب بفيضانات ،أو في األموا الضخمة التي ّ
ّ
كمية الطاقة الموجود.
ضحلة ،فيمكنكم عندةذ أن تتخيلوا ّ
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يشدي الى انبعاا
يمكن تسخير هذه الطاقة وتحويلها الى كهرباء علما أن توليد الطاقة من المياه ال ّ
ألن المياه تتجدد باستمرار بفضل دورة األر
غازات الدفيةة .كذل هي مصدر طاقة قابل للتجديد ّ

الهيدرولوجية .ك ّل ما يحتاج نظام توليد الكهرباء من المياه هو مصدر داةم للمياه الجارية كالجدول أو
ّ

النهرب. 7
وعلي

فان لد

الطاقة الماةية ميزات في توليد الطاقة الكهرباةية ،مثل طاقة الرياح التي تستخدم قوة

الرياح ،الطاقة الماةية هي طاقة اولية تستخدم قوة تيارات الماء .جعل الماء يتدفق من خ ل منصة يشدي
.الى انتا كميات كبيرة من الكهرباء ،اما بالسدود او مصانع المد المحر وبواسطة محطات
الطاقة الكهروماةية الصغيرة على ضفا
ينب

االنهار .فهي طاقة متجددة ،عكس طاقة الرياح ،ومصدرها ال

فالمياه مستمرة في التدفق باال في حالة الجفا

الشديد  .انها طاقة داةمة.

وخ صة القول  ،ان الطاقة الماةية هي الطاقة الحركية الناتجة من حركة المياه المستمرة والتي ال com
يمكن ان تنفد ،وهي من أهم مصادر الطاقة المتجددة ،وبمعنى آخر هي االستفادة من حركة المياه
وتحويلها الى أشكال أخر من الطاقة الستخدامها في أغ ار

مفيدة .فقد كان استخدام الطاقة الماةية قبل

أنتشار توفر الطاقة الكهرباةية التجارية ،وذل في الري وطحن الحبوب ،وصناعة النسي  ،فض عن
تشغيل المناشير وذل بهد

عدم استخدام طاقة الوقود األحفوري أو عدم استخدام الحطب.ب 8ان هذه

االنواع من الطاقة الطبيعة اصبحت االن تعر

بالطاقة البديلة  ،ومن أهم مميزات الطاقة البديلة

المتجددة ،أنها غير قابلة للنضوب إضافة إلى انها مصادر مجانية ،ال تدفع إال تكلفة إنشاةها فقط ،وهذه
التكلفة تكون ثمن التمديدات واألدوات واألجهزة الخاصة والتي تمكن من االستفادة واستغ ل هذه الطاقة
كتور بينات الهواء الستغ ل طاقة الرياح وخ يا الطاقة الشمسية وتحويلها إلى الكهرباء .كما انها ستغني
الدول عما يعر اقتصاديا بارتفاع المدعومة من الحكومات لسببين انها توفر على الدولة الشيء الكثير،
__________________________________________________
ب 7محمد ،محمد ،ما هي طاقة الرياح 1 ،تشرين اولباكتوبر 2014،
tp://mawdoo3.
ب 8منتديات التفوق  ،استخدام طاقة المياه كطاقة بديلة (8)2013/3/13
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إضافة إلى أنها منا المصادر الصديقة للبيةة والنظيفة والتي لن تضر الصحة .إال أن هذه المصادر قد
يكون تركيبها مرتفعا إلى حد ما على األشخاط الفراد  ،كما ان ال يمكن االعتماد الكلي عليها من قبل
الدول وال تزال البحاا جارية حتى يتم االعتماد الكلي عليها في المستقبل القريب
___________________________________________

صورة للطاقة المائية
وعلي ونحن نتناول مصادر الطاقة بننواعها المختلفة  ،فان من المشكد وجود طاقة هامة جدا
يمكن اللجوء اليها  ،كطاقة بديلة  ،اال وهي الطاقة الهيدروجينية.
الطاقة الهيدروجينية
الهيدروجين أحد أهم العناصر الكيمياةية ،و يعتبر العنصر التاسع من حيا وفرت في القشرة األرضية،
إذ يشكل نحو  %1منها ،ويوجد في معظم متحدا مع العناصر األخر  ،ويتحد مع العناصر الكيمياةية

األخر في خ يا النباتات والحيوانات يمثل ما هو في الماء ،ويعد غاز الهيدروجين خفيفا جدا إذ أن
حجم يمثل واحدا من  41جزءا من وزن حجم مكافئ من الهواء عند درجة ح اررة 02س ،وتبلغ كثافت
57380000،0جم/سم ،3وهو شحي الذوبان في الماء ،وال يساعد على الحياة ،لكن غير سام ،ويمكن
إنتا الغاز صناعيا بالتحليل الكهرباةي للماء ،وعند ذل يعمل التيار الكهرباةي على تحليل الماء إلى
57

عليان محمود عليان – الغاز الطبيعي العربي :من مضيق جبل طارق الى مضيق باب المندب – التحديات والمخاطر االستعمارية

عنصري  ،غازي الهيدروجين واألكسجين ويمكن إنتا كميات كبيرة من تجاريا بوصف منتجا ثانويا عند
تصنيع الصودا الكاوية باستخدام التحليل الكهرباةي للماء المال  ،ولكن معظم الغاز ينت تجاريا بتمرير
بخار الماء على فحم ساخن أو حديد أو بتفاعل البخار مع الغاز الطبيعي في وجود عامل حافزب. 9
ويتفاعل الصوديوم والعديد من الفلزات النشطة مباشرة مع الماء مطلقة الهيدروجين من الماء حتى في
درجة ح اررة الغرفة ،وتحرر الفلزات األدنى نشاطا ،مثل المغنسيوم ،الهيدروجين من البخار ،ويتفاعل
الخارصين والعديد من الفلزات األخر مع األحما
الفلزات في بع

بشكل أفضل من تفاعلها مع الماء ،وتستخدم هذه

األحيان لتحل محل هيدروجين المحاليل الحمضية في الماء ،وعلي

فان

المتخصصين ينظرون الى الهيدروجين على ان من بين أنواع الطاقة البديلة ،ولما ل من ايجابيات ،
ولكن في نفس الوقت فان لدي

سلبيات ومخاطر.

ايجابيات استخدام الهيدروجين:
يتكون غاز الهيدروجين من ذرتين من عنصر الهيدروجين ،و كما هو غاز غير سام ،لكن قابل
ل حتراق .إال أن احتراق ال ُينتِ أية غازات ضارة ملوثة .و بهذا فدن الهيدروجين يمكن أن يكون الحل

البديل األقل تلويثا لجميع الهيدروكربونات األحفوري ،إضافة إلى كل هذا فدن ما يميزه هو أن كمية الطاقة

الناتجة عن احتراق جد مرتفعة مقارنة مع أي وقود آخر
واما فيما يتعلق بنهم مميزات خ يا الوقود الهيدروجينية  ،يمكن القول أن ال يوجد تلوا أو استه
لمصادر الوقود حيا إن الهيدروجين ينت من الماء ،وباألكسدة يعود إلى ماء مرة أخر  ،وال توجد أي
عوادم جانبية ضارة على صحة اإلنسان والبيةة .كما أنها آمنة للغاية حيا إن تكنولوجيا الهيدروجين ال
تحتوي على أية عناصر تسبب أية أخطار ممكنة .يضا

إلى ذل كون كفاءة التشغيل عالية جدا ألنها

تحول الطاقة الكيمياةية إلى طاقة كهرباةية بشكل مباشر مما ال يسبب أي فقد في الطاقة في أي صورة
من الصور .وهي هادةة في التشغيل حيا ال يمكن أن تسمع لخلية الوقود أي صوت أثناء عملها وعمرها
______________________________________________________ ا
ب 9الشراد ،سليمان داود ،الهيدروجين وقود ينتظره الجميع  ،مجلة الكويت  ،العدد /11/1 ،373،
2014.
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أطول وصيانتها أقل ويمكن التحكم في حجمها حسب الطاقة الكهرباةية التي تحتاجها للتشغيل  ،ولكن
اذا كانت هذه بعضا من االيجابيات  ،تر

هل هنا

سلبيات ؟

من بين المشاكل التي تواج استعمال الهيدروجين كناقل للطاقة هي ان درجة ح اررة حالت الساةلة هي
 -196درجة مةوية تحت الضغط الجوي االعتيادي .وهذا يجعل من عملية تخزين مشكلة ليس من
السهل التغلب عليها .وفي حالة خزن في الحالة الغازية فان ذل يتطلب ضغطا عاليا وليس من السهل
خزن كميات مناسبة ألغ ار

وساةل النقل ،وير

المختصون  ،ان اللجوء الى الهيدروجين كطاقة

 :بديلة ليس ام ار سه كثي ار إنتا الهيدروجين .وذل

لألسباب التالية

-1يعتبر إنتا الهيدروجين أهم عاةق في انتشار تقنية خ يا الوقود حيا يعتبر هذا العنصر اخ
الغازات الموجودة في الطبيعة لذل يحتا في تخزين لخزانات كبيرة الحجم وتقنيات صعب في نقل
.وتداول
-2يتطلب انتاج ،إنتا مواد تتحمل درجات الح اررة العالية
-3التكلفة العالية حتى االنب– . 10

صورة عن استخدام طاقة الهيدروجين
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تر

ماذا يمتل

العالم العربي من انواع مختلفة من الطاقة  ،وبخاصة الطاقة المتجددة والطاقة

البديلة  ،وهذا سنسعى لتناول فيما يلي  ،ولكن قبل ان نتناول ذل ،سنقدم ايجا از عن المشسسات
على النحو التالي

الدولية واالقليمية التي تعنى بمساةل الطاقة وذ

________________________________________________________
ب 10د .السعدي ،مجدي  ،وقود المستقبل ، 2007/11/13 ،
http://www.saadawi1.netart
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المؤسسات االقليمية والدولية
بداية البد من االشارة الى ان تناولي للمشسسات لبتي تعنى بقضايا الطاقة ومصادرها  ،انما ينتي في
اطار محاولة متواضعة لتزويد القارئ بمعلومات اولية عن تل المشسسات ،بحيا ربما تشكل بداية
لمن اراد التوسع في الدراسة والبحا حول تل
المفهوم واالهمية وتقديم المثال على ذل

المشسسات ،وعلي فقد تناولتها بشكل عام من حيا

وبشكل خاط المشسسات االقليمية والدولية التي تعنى منذ

فترة بقضايا النفط ،وما يتصل بها من جوانب سياسية واقتصادية وتعاون او تصارع بين الدول
المنضوية في اطارها مع بغ

 ،او الدول هذه والدول التي ليست منضوية تحت رايتها وكي

تتعامل

هذه المشسسات مع المشك ت والمخاطر  ،والسعي إليجاد صيغ مقبولة للتعاون وحل تل المشك ت.
تعريف المؤسسة
يقصد بالمشسسة كل نظام سياسي اجتماعي اقتصادي قاةم في مكان ما بكل ما لدي إيجابيات و سلبيات .
و الفكرة األساسية التي تميز المشسسة عن غيرها من أشكال التنظيم االجتماعي هي استق ليتها عن
العناصر التي تتشكل منها و تميزها عن هذا العناصر بحيا أنها تضي

إليها شيةا جديدا لم يكن

موجودا لديها من قبل.
من المشكد ان اللجوء لتشكيل المشسسات المتخصصة والتي تعنى بقضايا االنسان وما يحيط ب
من بيةة متعددة المكونات المادية وغير المادية  ،انما هي في االساس تلبية لفكرة أو حاجة
شعور باالخت
ا
اجتماعية فتخلق لد أفرادها

و التميز تجاه اآلخرين و تضطرهم إلى الدفاع عنها ألنها

تصب تعبي ار عن وجودهم و دورهم االجتماعي .ولقد ظهر العديد من المشسسات االقليمية والدولية
وبخاصة التي تعني بالجانب االقتصادي وذل للترابط بين مختل
.وفي مختل

الدول التي تشتر في مجال خاط

الجوانب الحياتية ،وفي الوقت الحاضر السيما المشسسات االقتصادية

المؤسسة االقتصادية
المشسسة االقتصادية جميع أشكال المنظمات االقتصادية المستقلة ماليا واداريا بشكل خاط ،هدفها
توفير اإلنتا والتسويق  ،وفي هذا االطار البد من ان يكون لديها اجهزة وكوادر بشرية تحدد لها
اختصاصاتها ومسشولياتها  ،أي ان يتم توزيع فيها المهام و المسشوليات و يمكن أن تعر بننها وحدة
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اقتصادية تتجمع فيها الموارد البشرية و المادية ال زمة لإلنتا االقتصادي .وعلي فان من المشكد
وفي ضوء التوجهات االقتصادية المتكاملة على مختل

المستويات  ،وبخاصة التي تضم اعدادا

من الدول التي قد ال تكون ضمن اقليم محدد ب منظمة االقطار المصدرة للنفطبب اوب

 ،صندوق

النقد الدولي .
اتخذت المشسسات االقتصادية عبر التاريخ أشكاال مختلفة وباألخط في ضوء التطورات المت حقة ،
عبر العقود االخيرة من القرن العشرين  ،وبداية القرن الحادي والعشرين حيا تطورت بصفة كبيرة
تجاوزت الدورين االقتصادي واالجتماعي لتقتحم الدور السياسي بالشركات متعددة الجنسيات  ،والعابرة
للقارات ،في عهد الذي اطلق بالعولمة  ،وهي صيغة مبهرجة من قبل الدول استعمارية  ،كي تقبل
بها الدول النامية او المتخلفة  ،او التي كان يطلق عليها دول العالم الثالا او عدم االنحياز ولهذا
.سنتطرق إلى مجموعة من المفاهيم تسم للقارئ فهم مختل

مكونات المشسسة وسير نشاطاتها

وعلي فقد ظهرت مشسسات اقليمية ودولية تعنى بالمشك ت والتطورات االقتصادية  ،وبخاصة فيما
يتعلق بالقضايا النفطية وكذل

مشك ت الغاز كطاقة هامة جدا على كافة المستويات ،

ومن اهم المشسسات االقليمية التي تعني بقضايا النفط في العالم العربي  ،منظمة االقطار
العربية المصدرة للنفطب اواب

 ،وفي القسم التالي سنتناول هذه المنظمة من حيا نشنتها

واهدافها ،واالنجازات التي تحققت والصعوبات التي تواجهها  ،في ضوء الصراعات والمنافسات
.الدولية على النفط  ،السيما بعد اكتشا

مواد ومصادر جديدة للطاقة

منظمة االقطار العربية المصدرة للبترول(اوابك):
اوال  :النشأة ( التأسيس):
تم التنسيس في التاسع من شهر كانون ثانيبيناير  ،1968واختيرت دولة الكويت لتكون مق ار
رةيسيا  ،وكان عدد األعضاء عند التنسيس ث ا دول  ،وبعدها توسعت المنظمة غالبية الدول
العربية المصدرة للنفط وهي بالكويت  ،السعودية  ،ليبيا  ،الجزاةر ،قطر  ،البحرين  ،تونس ،
مصر  ،االمارات العربية المتحدة ،سوريا  ،العراق
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ِّ
وتصدره ،وتهد
وهي منظمة إقليمية عربية متخصصة ،تضم الدول العربية التي تنت البترول

إلى

التعاون فيما بينها لتحقيق أفضل السبل لتطوير الصناعة البترولية ،ولإلفادة من مواردها وامكاناتها،
.وإلقامة المشروعات المشتركة وخلق صناعة بترولية متكاملة
وبعد العدوان الصهيوني على عدد من الدول العربيةبفلسطين ،سوريا ،مصر
حزيران ب يونيو من العام  1967المدعوم من القو

في شهر

االستعمارية وبخاصة الواليات المتحدة

االمريكية ،وانعقاد مشتمر القمة العربية اثر ذل العدوان في التاسع والعشرين من شهر آب ب
أغسطس  1967بالخرطوم ،أنشةت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أواب " ،باتفاقية أُبرمت في
 9يناير  1968ببيروت بين كل من :دولة الكويت ،والمملكة العربية السعودية ،والمملكة الليبية
بسابقا واتفق فيما بين هذه الدول على أن تكون دولة الكويت مق ار للمنظمة .حيا التحق عدد كبير من
الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط  ،والعضوية متاحة ألي دولة عربية مصدرة للنفط شريطة
.التزامها بميثاق المنظمة وأن يكون للنفط دور مهم في اقتصادها.
ومن اجل القيام باألهدا

التي تم تنسيسها من اجل تحقيقها وفقا لآلليات

وضع المشسسون اط ار للعمل بموجبها  ،ولذل
وهيةات تم تمثيل مختل
اطار من التعاون في مختل

الضرورية  ،فق

تم وضع هيك تنظيميا يتكون من اجهزة

الدول االعضاء في تل

االجهزة ،لتنفيذ العديد من االهدا  ،في

أوج النشاط االقتصادي في صناعة البترول .،وتقوم المنظمة بتدعيم

البحا العلمي في مجالي البترول والغاز ،من خ ل المشتمرات والندوات واللقاءات التي تعقدها ،إضافة
إلصداراتها المختلفة ،كما كان لها دور كبير في إرساء الع قات بين الدول المنتجة للبترول وتل
المستهلكة ل .
وللمنظمة أنشطة علمية مهمة على المستويات العربية واإلقليمية والدولية .فعلى المستو العربي ،تشر
المنظمة بالتعاون مع الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي على مشتمر الطاقة العربي ،وذل
.بالتنسيق مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
وعلي فان االواب بمنظمة االقطار العربية المصدرة للبترول تعمل في مختل
 ،االقليمية وغير االقليمية ومع مختل

المستويات الدولية

المشسسات االقتصادية  ،وبخاصة التي تعنى بالقضايا

.النفطية والغاز
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انجازات االوابك:
يمكن القول بشكل عام ان وبعد مضي ما يقرب من خمسة عقود على انشاء (منظمة االقطار
العربية المصدرة للبترول ب اواب

ء أنها استمرت على المستو العالمي ،في القيام بدور إيجابي ومهم،

في سبيل المحافظة على استقرار السوق البترولية الدولية ،واستقرار أسعار البترول ،عند مستويات مناسبة
للدول المستهلكة ،والمنتجة ،ول قتصاد العالمي ونموه ،وبالذات اقتصادات الدول الناشةة ،والنامية،
ومنوعة ،تهتم بالعمليات ال حقة ،بما فيها
واستمرت الدول العربية في تشييد صناعة بترولية قويةَ ،
الصناعات البتروكيمياةية ،بننواعها ومستوياتها المختلفة ،مع تنويع مصادر الطاقة ،والتركيز على الطاقة
المتجددة ،وتقليل االنبعاثات الضارة بالبيةةب11
وكون أن منظمة االقطار العربية المصدرة للبترول متخصصة فيما يتعلق بدنتا وتصدير المواد
البترولية  ،ومن ثم فان من الضروري اقامة ع قات مع مختل
االستفادة من البترول العربي ر وعلي

الدول التي لديها رغبة في

فان ع قاتها مع عدد من الدول باعتبار ان منظمة

االقطار العربية المصدرة للبترول تعمل على مستو دولي فيما يتعلق بتجارة النفط  ،فان
ذل

يتعين على هذه المنظمة العمل على ايجاد تعاون فيما بينها وبين الدول والمنظمات

الدولية المتخصصة  ،وفي هذا لصدد سنتناول ع قة المنظمة هذه م

كل من الصين الشعبية،

وروسيا والواليات المتحدة االمريكية واليابان  ،باعتبار هذه الدول وفي الوقت التي تعمل على ان
تكون لها الكلمة الفاعلة في السوق النفطية الدولية ،وهذا ال يعني التقليل من اهمية الدول
االخر  ،وسو

نركز على روسيا كون روسيا تمتل قدرات هاةبة من النفط والغاز.

_________________________________________________
ب 11تصريح وزير النفط السعودي النعيمي ،صحيفة الشرق ،العدد ب2013/12/22 ٧٤٩ا
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صورة لمقر منظمة االقطار العربية المصدرة للبترول (( الكويت))

منظمة االقطار العربية المصدرة للبترول واالتحاد الروسي:
في محاولتي للوقو

على اسس التعاون وميادين

بين روسيا ومنظمة االقطار العربية المصدرة للنفط

كهيةة واحدة  ،اي طرفين ب المنظمة وروسيا  ،لم اتمكن من الوقو
للدراسة واالبحاا ،ولذل

توجهت لدراسة التعاون من خ ل دول مجلس التعاون  ،ومن ثم الدول

االخر التي ال تقع ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخلي
مما الش

على ما يمكن ان يشسس علي

العربي.

في فان الع قة فيما بين روسيا و منظمة االقطار العربية المصدرة للبترول يمكن

وصفها من انها ما بين التنافس ومحاوالت ايجاد اساليب للتعاون فيما بينها ،ذل

الن لد روسيا

ثروة نفطية وكذل ثروة من الغاز الطبيعي يجعلها تحتل مكانة متميزة في سوق النفط والغاز
الدوليين  ،ولكن ال يمكن القطع ان ليس هنا امكانية لخلق التعاون االيجابي بين القوتين
النفطيتين ،.ولكن البد من التنكيد على ان يدور التعاون بين روسيا ومنظمة االقطار العربية المصدرة
للبترول  ،في اطار التعاون بين روسيا من طر واي من الدول العربية التي تنتمي الى منظمة
االقطار العربية المصدرة للبترول ،ومن بين الدول التي تسعى للتعاون فيما بينها وبشكل عام بين
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روسيا ومجلس التعاون لدول الخلي

العربي  ،حيا يوجد العديد من امكانية تعاون فيما بينهم ،

ويلعب النفط دو ار ممي از انط قا من مجاالت التعاون المستقبلي واالقتصادي  ،وذل من اجل :
-1الحرط على استقرار السوق النفطية :حيا إن تشاب الظرو

مبرر قويا
ا
االقتصادية إلى حد ما يعد

لتفعيل التعاون االقتصادي بين روسيا ودول المجلس خاصة في ضوء أهمية التنسيق المستمر بما يعمل
على استقرار السوق النفطية بالشكل الذي يحقق المصال االقتصادية للطرفين ،خاصة في ضوء امت
دول المجلس لثروة هاةلة من مصادر الطاقة ،تقدر بنحو 4673مليار برميل من النفط الخام اي ما
,يعادل ب %45من االحتياطي العالمي  ،وما يقدر بحوالي ر 256تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي
وتعد دول المجلس أكبر منت ومصدر للنفط في العالم بكمية تصل في المتوسط إلى 13مليون برميل
يوميا ب %17من الطلب العالمي على النفط وتنفرد السعودية ،أكبر منت ومصدر للنفط في العالم،
بكمية إنتا تصل إلى 8م يين برميل يوميا ،حيا تصدر حوالي75 ،مليون برميل يوميا فيما تعد قطر
صاحبة ثالا أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العال .ولكن على الرغم من تل االمكانيات لد
مجموع دول مجلس لدول الخلي
االستراتيجي من الغاز لد بع
القصو من

الربي  ،اال أن البد من االشارة والتنكيد من أن المخزون
من الدول العربية  ،ال يمكن أن يكزن التداول ب واالستفادة

دونما االخذ بعين االعتبار الدور التي تساهم ب التطورات االقليمية والدولية  ،السيما

ان عددا من الدول العربية منهم

في صراعات

الداخلية  ،او مشاركت في تل

الصراعات

والتنكيد ان التطورات السياسية واالمنية التي تشهدها المنطقة العربية وبشكل خاط دول الخلي
العربي حيا تتنثر سلبا أو إيجابا بالتغيرات التي تط أر على أسعار النفط في السوق الدولية هبوطا أو
صعودا ،خاصة وأن النفط يسهم بنحو  %40من ناتجها المحلي اإلجمالي وهو ما يعادل  %75من
إيراداتها العامة ،فض عن  %90-85من الصادرات الخليجية تعتمد على الثروة النفطية ،واما
بالنسبة الى روسيا  ،فدنها تعتبر سابع أكبر احتياطي نفطي في العالم يقدر بحوالي 48مليار برميل ،
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وال يقتصر التعاون بين العالم على دول تستثنى منها روسيا ،وهو ما جعلها ثاني أكبر منت

)(12

ومصدر للنفط روسيا ومن ثم ف بد من وجود تعاون فعال بين روسيا والعالم العربي ليس فقط
من خ ل مجلس التعاون  ،ولكن ايضا يوجد تعاون تاريخي بين كل من روسيا والعراق.
روسيا والعراق
كان االتحاد السوفيتي والعراق يتعاونان بنشاط في الفترة ما بين عام  1958وعام  ،1990ال سيما في
المجال العسكري التقني .وكان العراق من أهم مستوردي المعدات الحربية السوفيتية .وقد بلغ حجم
المبيعات العسكرية للعراق في تل الفترة قيمة  30.5مليار دوالر .ولكن التعاون النفطي وبخا قبل
االحت ل االمريكي للعراق في شهر نيسان ب ابريل  ،2003وقد انشن العراق بمساعدة االتحاد
السوفيتي  100مشروع اقتصادي تم انجاز  80مشروعا منها .وتم بمشاركة االتحاد السوفيتي في طن
سنويا ،كما جر أنشاء خط انابيب مشتقات النفط بغداد – البصرة ،وانشاء المحطات الكهرو ح اررية
والكهروماةية "الناصرية" "النجيبية"  ،وبعد فترة ،وقعت شركة ''لو أويل'' النفطية الروسية عقدا نهاةيا،
تعود بموجب على رأس تحال

دولي الستكمال استثمار ''حقل القرنة الغربية ''2-العم ق .والشركة

الروسية كانت قد بدأت العمل في الحقل المذكور في العام  ، 1997واستثمرت نحو ب 4ب يين دوالر
في المرحلة األولى من المشروع .ويعتبر بالقرنة الغربية 2-أضخم مشروع تعاون نفطي بين البلدان
العربية وروسيا ،إذ تبلغ احتياطات الحقل المشكدة ب 9،12بليون برميل ،وفازت'' لو أويل'' بمناقصة
الحقل المذكور  .وال يقتصر مجال التعاون عند هذا الحد  ،بل شمل تطوير حقول مثل حقول نفط
الرميلة الشمالية وحقول نهر عمر ،واللحيس التي بلغت إنتاجيتها االجمالية  45مليون الحالي ،وأن ترفعها
في السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى أكثر من ب 4ب يين دوالر إضافية .وفي العراق أيضا وقعت
شركة ''غاز بروم نفت''  -على رأس تحال

دولي -عقدا نهاةيا لتطوير بحقل البدرة النفطي

_______________________________________________
ب 12صحيفة الريا

 /31 ،كانون ثاني ب يناير  ،2003العدد 12642
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 ،وتعهدت الشركة برفع اإلنتا إلى نحوب 170أل

برميل يوميا بحلول عام  ،2016ويفت المجال أمام

استثمارات روسية في أماكن أخر ب ، 13وتعمل شركة " لو

اويل" على تطوير حقل " غرب القرنة

 "2في شهر حزيران بيونيو  2014في الحصول على تعويضات نفطية من المشروع  ،وتعتزم الشركة
تعوي

 5مليارات دوالر من نفقاتها خ ل عمليات تطوير الحقل ، ،منذ شهر يونيو .2014ب 14

ولم يتوق

التعاون الروسي النفطي بين الدول العربية عند هذا الحد  ،فهيبروسيا سعت و

تسعى للتعاون مع دول عربية أخر

ومن بينها ليبيا

التعاون الروسي الليبي في مجال النفط:
من الناحية التاريخية يمكن القول أن التعاون بين ليبيا وروسيا يعود الى بداية السبعينات من
القرن العشرين  ،أي بعد سقوط الملكية السنوسية  ،حيا بلغ حجم التعاون االقتصادي والتجاري بين
روسيا وليبيا في فترة  1980 – 1970حوالي المليار دوالر ،وتم في اطاره بناء عدد من المشاريع في
الجماهيرية منها مركز البحوا الذرية "تاجورة" وخطان لنقل الطاقة الكهرباةية ب بطول  190و 467كم
وخط انابيب الغاز بطول  570كم .وتم حفر حوالي  134بة ار الستخ ار النفط ،واجريت دراسات ارضية
في مساحة  3.5مليون هكتار واعدت خطط تطوير صناعة الغاز وشبكات كهرباء الضغط العالي
وصناعة الماكينات  ،واعدت المبررات التقنية – االقتصادية من اجل المرحلة الثانية من مجمع الحديد
والصلب في مصرات ب 1.67مليون طن سنويا مع احتمال توسيع إلى  5م يين طن لو

اويل" على

تطوير حقل " غرب القرنة  "2في شهر حزيران بيونيو  2014في الحصول على تعويضات نفطية من
المشروع .
_______________________________________________________________
ب 13المحرر االقتصادي ب انباء موسكو االستثمار في حقول النفط العراقي ومستقبل التعاون
العربي-الروسي  /1 ،تشرين اول ( اكتوبر) 2009
http://anbaamoscow.com
ب 14صد

الحقيقة  ،وزير النفط“ :لوك أويل” النفطية ترغب بتوسيع التعاون مع العراق ،

23آذاربمارس ،2015
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وفي مجاالت النفط وألغاز وقد وقعت شركة "غازبروم " الروسية وشركة الغاز والنفط الليبية الوطنية
مذكرة تفاهم .واتفقت الشركتان على إنشاء مشسسة مشتركة ستعمل باتجاهات التعاون في كافة مجال
النفط والغاز  ،بما في ذل االستكشا

واالستخ ار والنقل والتسويق.

ويمكن القول ان الع قات الروسية الليبية في الفترة ما بين  -1990الى ما قبل سقوط القذافي ،
كانت تمر في حالة التوسع والتصاعد في مختل

المجاالت  ،ولكن نتيجة للتطورات السياسية في

ليبيا وتعقيد االزمة الليبية بكل ابعادها  ،فقد اثر ذل على تطوير الع قات االقتصادية اللبيبة
الروسية بشكل عام والع قات النفطية بشكل خاط ،ولكن كما هو معرو
امكانية إلقامة ع قات مع مختل
تفت

فان لد روسيا

الدول وبخاصة في المجال النفطي  ،وكذل فان الدول الكبر

عيونها نحو البترول العربي واالنواع المختلفة من الطاقة التي يكتنزها العالم العربي ،ومن

بينها الواليات المتحدة االمريكية
منظمة االقطار العربية المصدرة للبترول والواليات المتحدة االمريكية
كما هو معرو

فان منظمة االقطار العربية المصدرة للبترول قد تم تنسيسها في العام ،1969

كمنظمة عربية تسعى ان يكون لها دور فاعل في السوق النفطية العالمية على اساس من
االستق لية ،واستخدام قدراتها االقتصادية خدمة للمصال

القومية العربية ،وذل نجد ان هذه

المنظمة قد مارست سياسيا هاما في الصراع السياسي مع الكيان الصهيوني والدول المساندة ل
وتم التعبير عن هذا التوج في حرب اكتوبر  ، 1973ففي  16أكتوبر  ،1973قررت أواب خف
اإلنتا من النفط ،وفر

حظ ار على شحنات من النفط الخام إلى الغرب ،الواليات المتحدة وهولندا

تحديدا ،حيا قامت هولندا بتزويد الكيان الصهيوني باألسلحة وسمحت لألميركيين باستخدام المطارات
الهولندية إلمداد ودعم الكيان الصهيوني ،ونتيجة لهذا فدن سعر السوق للنفط ارتفع بشكل كبير على
الفور ،ومع وقوع النظام المالي العالمي بالفعل تحت ضغط من انهيار اتفاق برايتون وودز ،أد ذل
إلى سلسلة طويلة من الركود وارتفاع معدالت التضخم التي استمرت قاةمة حتى أواةل الثمانينيات،
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وارتفاع أسعار النفط استمر حتى  1986ب. 15
ونحن نتناول هذه الع قة  ،فان الواليات المتحدة تستغل اية تطورات سياسية في المنطقة العربية
من اجل تحقيق اهدا
االمريكية بمختل

استراتيجية ومن بينها االبقاء على صادرات النفط العربي تحت السيطرة

الوساةل  ،ومن بينها منافسة البترول العربي من خ ل قيام امريكا بدنتا

من الحقول التي لديها  ،وكذل االنفتاح على الدول االخر

النفط

التي تنل امكانيات نفطية هاةلة ،

كما الحال في بحر قزوين  ،والعودة الى السوق النفطية االيرانية بعد توقيع االتفاق النووي االيراني
الغربي في بداية شهر تموزبيوليو  ،2015ولذل نر ان اإلدارة األمريكية قامت منذ عام 2004
باتخاذ مواق

أكثر مرونة إلط ق كميات من المخزون االستراتيجي للتعوي

عن النقط في اإلمدادات

ما أد إلى إضفاء صبغة تجارية على المخزون االستراتيجي األمريكي ،اما عن اع ن الصين للمرة
األولى عن حجم مخزونها النفطي  ،فقد أفادت باواب

بان ذل يشكل متغي ار مهما جدير بالمتابعة وذل

بالنظر إلى موقع الصين في سوق الطاقة العالمية وعلى اعتبارها من البلدان األسرع نموا في الطلب على
النفط والغاز وحسب بيانات منشورة في تقرير عن التطورات البترولية في األسواق العالمية واألقطار
العربية “ر”أواب “ر” فقد انخفضت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام في شهر نوفمبر  2012بنحو
 ،%3.7لتصل إلى  8.0مليون برميل يوميا ،كما انخفضت وارداتها من المنتجات بنحو  ،%2.8لتصل
إلى نحو  2.1مليون برميل يوميا .وير
سواء من حيا االنخفا

المتابعون للتطورات النفطية على مستويات مختلفة ،

الهاةل في اسعار النفط العالمية  ،وفي سبيل خرو الواليات

المتحدة االمريكية من الضغوط التي تمارسها  -احيانا -بع

الدول العربية النفطية ،على

السياسة الخارجية االمريكية ،فان الواليات المتحدة االمريكية سعت وتسعى الى ايجاد البداةل
للتخلط او لتخفي

من اعباء تل

الضغوط  ،ولذل

اصب

لديها تحول تجاه منطقة بحر قزوين

_______________________________________________________________

ب 15منظمة االقطار العربية المصدرة للبترول باواب  :المخزونات النفطية العالمية ترتفع الى 8040
مليون برميل في  ، 2014صحيفة القبس  ،الكويت2015 /4/13 ،
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وهذه السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة بحر قزوين تنتي في إطار االهتمام األمريكي بتنويع
إمدادات الواليات المتحدة من الطاقة ،ولكن لم يكن الهد
وايران ،واضعا

الوحيد؛ حيا كانت تسعى الحتواء روسيا

الهيمنة والسيطرة الروسية على هذه المنطقة الغنية بالنفط والغاز الطبيعي ،والتي كانت

جزءا منها لمدة طويلة ،ومع ذل

فان هذا التوج االمريكي  ،ليس باألمر السهل  ،ذل

نقل اإلنتا الخليجي من مصادر الطاقة باإلنتا

ان عملية

إلى السوق الدولية  ،اكثر سهولة ومرونة  ،قياسا

بمنطقة بحر قزوين المغلقة ،وارتفاع تكلفة استخ ار النفط من منطقة بحر قزوين مقارنة بتكلفة استخراج
من منطقة الخلي العربي ،وتعدد الجهود التي تبذلها الدول الخليجية لتحسين وضعها االستراتيجي في
أسواق الطاقة العالمية؛ حيا تسعى الدول الخليجية جاهدة إلى تحسين األجواء االستثمارية بمجال
الطاقة ،وفت بع

قطاعات أمام االستثمارات الخارجية.

وفي التطورات المت حقة على مختل

االصعدة  ،فان ما يهم الدول الكبر بشكل خاط  ،هو ان

تكون المشثرة والفاعلة في كافة التحوالت الدولية ،في اطار عدد من الثوابت االستراتيجية التي تحكم
إدارة ع قاتها الدولية  ،وبخاصة عند حدوا أزمات قابلة للتمدد عبر الحدود االقليمية والدولية ،لذل
يمكن القوا أن االبرز في السياسة االمريكية تجاه المنطقة العربية بشكل خاط هو الحفاظ على
مصالحها  ،وان يكون لديها القول الفصل في ذب  ،ان استطاعت الي سبي  ،أما فيما يتعلق
بالمصال االقتصادية كعنوان آخر مرشد للسياسة األمريكية فدن النفط يحتل مكانة متميزة  ،من هذه
المصال  ،لذل

يمكن القول والتنكيد من أن العمليات العسكرية االمريكية التي بدأت منذ العقد

االول من القرن الحادي والعشرين  ،ليس النفط بعيدا عن أهدا

االعتداءات االمريكية وبخاصة

العراق ،وافغانستان  ،وسيشثر ذل مستقب على نظام تسعير النفط والغاز ،وعلى فاعلية المنظمات
االقليمية والدولية التي تعنى بالنفط  ،السيما ان التوقعات بزيادة االحتياجات النفطية االمريكية ،
من خار الواليات المتحدة في توجي اإلنتا خفضا أو ارتفاعا خاصة وأن الواليات المتحدة بحاجة
متزايدة إلى النفط ،حيا زادت الكميات المستهلكة من  4مليون و  286أل

برميل يوميا عام 1985م

وهو ما يعادل حوالي  %27.3من الكميات المستهلكة إلى  10.05مليون برميل يوميا عام  2000وهو
ما يعادل  51.6من االسته

األمريكي ،واذ يتوقع أن يرتفع استه كها بحلول عام 2020م إلى حوالي

 26مليون برميل يوميا بينما لن يتجاوز إنتاجها  9م يين برميل فدنها ستعتمد كثي ار على االستيراد
وبنسبة ترتفع إلى  %65تقريبا .مما يعني ضرورة التفكير بالنفط ،ومن ثم ايجاد البداةل والوساةل
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ل ستحواذ على قدرات الدول النفطية وموارد الطاقة األخر  ،وان اضطرت الى السيطرة
العسكرية  ،اضافة الى وساةل الضغط السياسية ،كي تبقى تل

الدول النفطية في اطر حركة

الواليات المتحدة االمريكية ،واالبقاء على اسعار النفط منخفضة  ،كما حدا في اواخر العام
 2015وبداية العام  /2016اذ هبطت أسعار النفط بشكل خطير جدا ،ومن هنا وكي يبقى
النفط رخيصا ،البد من السيطرة على األسعار مباشرة أو غير مباشرةب ، 16وعلي

يمكن القول ان

نظرة الواليات المتحدة الى دول البترول العربي ،ال تعدو انها تنتمر بنمر امريكا  ،وهذا مما دفع
ويدفع العرب البحا عن شركاء اكثر مصداقية ونزاهة وتقدي ار لمصال

الوطن العربي  ،ومن بين

هذه الدول اليابان
منظمة االقطار العربية المصدرة للبترول واليابان
بعد ما اصيبت ب

اليابان من كوارا نتيجة لهزيمتها في الحرب العالمية الثانية بعد ان قامت

امريكا بضرب مدن يابانية بالقنابل النووية ،وارغام اليابان على االستس م ألمريكا بشكل خاط،
اال ان ذل

لم يجعلها مستسلمة نهاةيا ،بل اخذت تعمل بكل االمكانيات التي يمتلكها الشعب

الياباني ،ومن ثم دخلت مرحلة جديدة من مواجهة التحدي  ،وقد تمثل ذل في سعي شعب اليابان
امت

القدرات التقنية  ،ولذل فان اليابان تحتل مكانة متميزة في العالم الصناعي والعلمي

والتكنولوجي ،واليابان واحدة من عمالقة الصناعة في العالم ،وقد صنع اليابانيون مجموعة متنوعة من
المنتجات ،بما فيها السيارات والحواسيب والحديد والفوالذ ومواد الب ستي وأجهزة المذياع والتلفاز،
كثير من المواد الخام
وأصبحت اليابان قوة اقتصادية رةيسية رغم قلة مواردها الطبيعية ،إذ إنها تستورد ا
التي تحتاجها الصناعات ،كما تعتبر اليابان من البلدان التجارية الرةيسية .يستند االزدهار االقتصادي
.لليابان على تصدير السلع المصنعة مقابل استيراد المواد الخام.
___________________________________________________________
ب 16عبد العاطي  ،عمر ،أمن الطاقة  ،هل تُشكل مناطق الطاقة الواعدة بديال ألمريكا عن نفط
" الخليج العربي؟  ،المركز االقليمي للدراسات االستراتيجية  ،القاهرة 2014/11/17،
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وعلي

يمكن القول  ،أن من بين محددات السياسة الخارجية اليابانية ،توفير احتياجات اليابان من

المواد األولية وكيفية توفيرها  ،أي ان محور السياسة الخارجية اليابانية ال سيما وان البنية الطبيعية
والجغرافية حيا تتكون اليابان من عدة جزر  ،وبعد الحرب العالمية الثانية وما الت نتاةجها من
مخاطر على اليابان  ،ومع ذل

فقد عملت على اعادة بناء مشسساتها وان كانت بداية في عهد

السيطرة االمريكية  ،اض

الى ذل ال تتوفر على الكثير من هذه المواد االولية وبرز هذا االحتيا

الشديد للمواد األولية بسبب النهضة الصناعية الكبر والسريعة التي عرفها اليابان بعد انتهاء الحرب
العالمية الثانية سنة  1945وأصبحت المشكلة هي في كيفية الحصول على هذه المواد األولية وتامين
استم اررية الحصول عليها ومن ناحية أخر مشكلة كيفية تصري

منتجاتها الصناعية اليابانية في

األسواق العالمية
ولما كان النفط والغاز الطبيعي  ،من اهم موارد الطاقة حتى يومنا هذا  ،فان اليابان
تحركت نحو العالم العربي  ،وبخاصة الدول النفطية  ،بهد
هذا ،وفي نفس الوقت ايجاد أسواق لمنتجاتها لد

الحصول على مورد الطاقة المهم

تل الدول  ،السيما أن دول النفط

العربي بشكل خاط  ،والعالم العربي بشكل عام ،لم يمتل

القدرة التصنيعية الكافية والمتقدمة

التي تجعل في غنى عن االستيراد وبخاصة االليات والمعدات واالدوات التكنولوجية التي تتفوق بها
اليابان مقارنة بالعديد من الدول الصناعية االخر .
وعلي فان لما يتوافر لد العالم العربي هذه المواد األولية بكميات كبيرة بنسبة وبخاصة إنتا النفط
ومن االحتياط العالمي للغاز الطبيعي بنسبة تصل الى ، %30وعلي تطورت الع قات االقتصادية
والسياسية اليابانية مع البلدان العربية باعتبارها احد مصادر حلول مشاكلها االقتصادية في اليابانب. 17
ولما كانت اليابان تمتل

تكنولوجيا في مجاالت مختلفة  ،ولما كانت الدول العربية وبخاصة على

__________________________________________________________
ب 17د .وادي ،عبد الحكم سليمان ،دراسة :العالقات اليابانية –العربية  ،أمد لإلع م،
2014/4/30
www.amad.ps
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السياسة الخارجية االمريكية ،فان الواليات المتحدة االمريكية سعت وتسعى الى ايجاد البداةل
للتخلط او لتخفي
خاط  ،وبع

من اعباء تل

الضغوط  ،ولذل

اصب

لديها تحول تجاه منطقة بحر قزوين

المواد الخام التي تحتا اليها المصانع اليابانية من جهة ،وكنسواق لتصدير سلع

استه كية يابانية من الجهة االخر  .تجدر االشارة هنا الى ان اليابان كانت تستورد قرابة  %80من
احتياجاتها النفطية من الواليات المتحدة االميركية طوال الفترة الزمنية التي سبقت الحرب العالمية الثانية.
وعندما بدأ االقتصاد الياباني يستعيد عافيت  ،وانتقل منذ عقد السبعينيات الى بناء معجزة اقتصادية
متميزة ،زادت صادرات النفط العربي الى اليابان بنسبة كبيرة جدا ،وبشكل خاط من دول الخلي العربي
كاإلمارات العربية المتحدة ،والمملكة العربية السعودية ،والكويت
وعلى الرغم من الصراعات والتصدعات التي تعيشها االسواق النفطية الدولية  ،فان ذل
ل

لم يكن

رنثر سلبي كبي ار عل صادرات النفط من دول مجلس التعاون لدول الخلي العربي  ،نتيجة لوجود

اسواق اسيوية  ،اما نفط دول مجلس التعاون لدول الخلي العربي  ،فقد ازداد الطلب اآلسيوي علي .،
ومن بين  13مليون برميل تنتجها دول مجلس التعاون يوميا ،يذهب ثلثاها إلى منطقة آسيا والمحيط
الهادئ ،حيا تعتمد كل من اليابان وكوريا الجنوبية على نسبة تبلغ  %70و %80على التوالي من
احتياجاتهما النفطية من دول الخلي العربيةب ، 18بينما تعتمد الصين على  ،%36والهند على بل توفر
 .السعودية وحدها نحو  %20من االحتياجات النفطية لكل من الصين والهند
هذه بع

المعلومات عن ع قات النفط العربية مع عدة دول  ،لكن ما الع قة مع الهيةات والمنظمات

الدولية  .وقبل ان نتناول هذا الجانب سنقدم ايجا از عن االوب الن جزءا مهما من هذه المنظمة
من منظمة االقطار العربية المصدرة للبترول ، .و منظمة االقطار العربية المصدرة للبترول وهي
تتعامل مع هذه الدول  ،هل جميعا في توافق تام حول التغيرات السياسية االقليمية والدولية ،
وبخاصة ما يتعلق بالصراعات العربية الداخلية ؟
_____________________________________________
ب 18بان اورينت نيوز  ،ارتفاع واردات اليابان النفطية من الدول العربية  1 ،حزيرانب يونيو
http://www.panorientnews.com2012
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الخالفات بين دول منظمة االقطار العربية المصدرة للبترول:
من المشكد ان مسالة حدوا خ فات بين الدول االعضاء في هذه المنظمة ليست ام ار شاذا
 ،اذ تلعب المصال والرشية السياسية االستراتيجية االقتصادية دو ار في ذل  ،لكن االمر الذي
الخ فات عدم السماح بتعاظمها  ،وقد حدثت

البد من االهتمام ب وضرورة االنتهاء من في تل

خ فات بين عدد من الدول العربية في ذه المنظمة ومنها:
الخالف السعودي الكويتي:
يبدوان على الرغم من توافر ثروات ضخمة لد الدولتين العربيتين الشقيقتين الجارتين ثمة اخت فات
واضحة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت حول المنطقة المقسومة التي تضم حقل الخفجي
البحري وحقل الوفرة البري ،ووصل األمر إلى قرار وق
الجانب السعودي؛ مما أد إلى وق

إنتا النفط وتصديره من ك الحقلين من

الكويت لعملياتها النفطية بصورة إجبارية أيضا .إن وجود خ فات

حول النفط أو الغاز أو الحدود البحرية أو حتى ما يتم تداول حول أر

الزور من األمور الطبيعية

العالقة التي قد تطل بين فترة وأخر ألسباب وتداعيات مختلفة ،ولذل اإلقرار بوجودها والسعي من أجل
احتواةها وحلها في إطار واقعي وأخوي هما عين الصواب ،وليس تركها
وتعود جذور الخ

بين الجانبين إلى عام  2007حينما أد نزاع على األر

بين الكويت والسعودية

إلى تنخير خطط الكويت لبناء مصفاة نفطية رابعة هي مصفاة الزور ،وجاء إغ ق حقل الخفجي
المشتر في أكتوبر تشرين األول2014ألسباب قيل إنها تتعلق باالمتثال للواة البيةية ليكش

عن وجود

أزمة بين البلدين الجارين العضوين في منظمة أواب وكذل منظمة اوب  .ولقد تسارعت االحداا اذ
نجد أن

قد تم اإلع ن في  11من أيار ب مايو  2015عن إغ ق حقل الوفرة المشتر الذي تبلغ

طاقت اإلنتاجية نحو  220أل
خطوة كانت تهد

برميل يوميا من الخام الثقيل لمدة أسبوعين إلجراء أعمال صيانة في

إلى من الحليفين العربيين الخليجيين مزيدا من الوقت لحل الخ

.

تعتبر المنطقة المحايدة هي المكان الوحيد في السعودية والكويت ،الذي تمتل في شركات النفط األجنبية
حصصا في الحقول التي تملكها وتديرها في الحاالت األخر شركات النفط الحكومية ،ويتقاسم البلدان
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إنتا الخام في هذه المنطقة مناصفة  ،وقد تم تقسيم المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت في عام
 1964عند منطقة النويصيب ،فصار الجنوب تحت المسشولية اإلدارية للسعودية ،والشمال تحت إدارة
الكويت ،فيما استمر باطن األر

الذي يحتوي كميات هاةلة من النفط مشاعا ،من الخفجي في البحر

والوفرة على اليابسة
ترجع إلى عام  ،2007حينما أد نزاع على األر

وكما اشرنا فان جذور الخ

بين الكويت

والسعودية إلى تنخير خطط الكويت لبناء مصفاة نفطية  ،علما أن الكويت تحصل على نص
حقلي الخفجي والوفرة قبل توق
 200أل
يستنن

اإلنتا حيا كان حقل الخفجي ينت نحو  300أل

إنتا

برميل يوميا مقابل

في حقل الوفرةب 25وتوكد مصادر في القطاع النفطي وجود خ فات عميقة وأن اإلنتا لن
قبل إيجاد حل جذري لألزمة

ولم تتنثر المنطقة بتنميم قطاع النفط السعودي في السبعينيات ،الذي جعل االحتياطات السعودية البالغة
 264مليار برميل ،وتعادل خمس االحتياطيات العالمية المشكدة ،مغلقة أمام شركات النفط العالمية .
والكويت والسعودية دولتان في مجلس التعاون لدول الخلي

العربي  ،ولكن لم يمنع ذل

حدوا خ فات بينهما  ،كما الحال بين السعودية واالمارات العربية المتحدة .وعلى اية حال
فان الظر التي تمر ب المنطقة العربية بشكل عام والخلي العربي بشكل خاط سياسيا وامنيا
يشكل اداة هامة للتوافق بين الدولتين  ،السيما ان دول االقليم من جانبها ال تتورع في
االستفادة مما يحدا  ،فمجلس التعاون الخليجي قادر على احتواء الخ قات في ظل التهديدات
الوجودية التي يتعر

لها أعضاشه ومخاطر تهدد األمن القومي والتي أصبحت تحتل مرتبة متقدمة وذات

أولوية ونجحت في توحيد الص
تجاه تنظيم "داعش" والقو
عبر التفاو

الخليجي وق اررات وطاقات في ظل تصاعد التحديات األمنية المشتركة

المتصارعة االخر ،ما يجعل الخ فات االقتصادية والنفطية باإلمكان حلها

والسل الدبلوماسي ،وتقني وفني في اطار مجلس التعاون لدول الخلي
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ٍ
اتفاقيات عدة لتنظيم العمل في المنطقة محل الخ
خاصة وأنهما وقعا على

 ،كان آخرها في  3مارس

 ،2010والتي تشكد أن أي نزاع ينشن بين الطرفين ولم يتم احتواشه خ ل مدة معينة ،يجب أن ُيعر

على مركز التحكيم التجاري الخليجي التابع لمجلس التعاون الخليجيب. 19
الخالفات السعودية -االماراتية:
يعود الخ

بين االمارات والسعودية الى الث ثينيات من القرن العشرين ،حيا جرت مفاوضات غير

جادة قطعها اندالع الحرب العالمية الثانية ،ثم تم استةنا
عمان وقطر ،ولكنها لم يتوصل أي من االط ار

المفاوضات بين السعودية وامارة أبوظبي وهكذا

الى نتيجة حاسمة ،فجر تجميدها .وفي  21أغسطس

 1974تم توقيع اتفاقية حدودية بين االمارات والسعودية وكانت االتفاقية ثمنا العت ار

سعودي بدولة

.االمارات الناشةة آنذا  ،وهو ما جعل الطر االماراتي يشعر بالغبن
بدأ الخ

الحدودي بين البلدين يخر للسط مجددا  ، ،وأرجعت الخ فات حينذا الى تولي حاكم

أبو ظبي السابق الشيخ خليفة بن زايد السلطة خلفا لوالده الشيخ زايد ،حيا بدأ الشيخ خليفة بفت المل
الحدودي مع السعودية ..وكان الحاكم الجديد في االمارات قد أثار فور تولي السلطة موضوع الحدود مع
المسشولين السعوديين في ديسمبر من العام الماضي ،ولكن الجانب السعودي رف

التفاو

في هذا

وتمس باالتفاقية الحدودية المبرمة في جدة في أغسطس سنة  1974والتي بموجبها حصلت
الشنن،
ّ
الريا

على خور العيديد الذي يشمل منطقة ساحلية بطول  25كم تقريبا ،وهي المنطقة التي فصلت

أراضي أبو ظبي وقطر ،كما حصلت على جزء من سبخة مطي وقرابة  80بالمةة من آبار الشيبة
النفطية ،والتي تضم حوالي نحو  20مليار برميل من النفط ،الى جانب  650مليون متر مكعب من
الغاز .لقد كان واضحا من نصوط االتفاقية أن السعودية قطفت ثمار اعترافها بطريقة مجحفة ،فقد نط
االتفاق بشنن استغ ل موارد آبار الشيبة على أن بفي حالة اكتشا

النفط على الحدود المشتركة سواء

____________________________________________
ب 19مباحثات كويتية سعودية إليجاد حل للخالفات النفطية المزمنة  ،صحيفة العرب  ،لندن ،
) ،2015/06/25العدد ،9959 :طب. 11
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اكتش

قبل االتفاق أو بعده تشول ملكية حقل النفط برمت الى الدولة التي يقع فيها الجزء الكبر من هذا

الحقل فنصبحت ملكية الحقل وموارده تعود للسعودية ،حيا تقع آبار الشيبة في المنطقة التي حصلت
عليها السعودية بموجب اتفاقية جدة .وقد بدأت شركة أرامكو منذ عام  1998بالعمل في حقل الشيبة
حيا ينت  600أل

برميل يوميا من النفط الخامب ، 20والخ فات ليست مقتصرة بين هاتين الدولتين

 ،بل ايضا نجد خ فا سعوديا قطريا.
الخالف السعودي القطري:
تتنازع كل من قطر والعربية السعودية بسبب المنطقة التي أعطيت للسعودية من قبل دولة اإلمارات
كجزء من اتفاق تم التوصل إلي عام  1974والذي يحرم قطر من االنتقال البري إلى دولة اإلمارات وهي
منطقة خوفوس التي تعتبر غنية افتراضيا بطبقات من النفط مما أد إلى حدوا حوادا حدودية بينهما
 .في أكتوبر  1992ومارس 1994
والجدير بالذكر ان الخ فات السعودية القطرية كانت ردود فعل سلبية على ع قات دول مجلس
التعاون لدول الخلي

العربي  ،وبخاصة فيما يتعلق بالجانب السياسي واالمني والذي وصل إلى حد

بقطع الع قات بينهما ،مما كان سيتسبب بانفراط عقد مجلس التعاون الخليجي يومها يوم عرضت قناة
الجزيرة برام حوارية لمنشقين سعوديين هاجموا في العاةلة الحاكمة السعودية كما بثت القناة مظاهرات
عن البحرين بناء على طلب بع

الشركات االوربية والتي كانت تحاول ابرام عقود نفطية مع حكومية

البحرين وهو االمر الذي اعتبرت السعودية مخالفا ل تفاق الذي ابرمت مع قطر بشنن البحرين  .وقد
سحبت الدول الث ا السعودية والبحرين واإلمارات سفراءها من الدوحة في آذار عام 2014في خطوة
غير مسبوقة لكنهم عادوا في آب  2014بعد أن حلت المشاكل بينهم .ويبدو أن هذه الخ فات تعود من
جديد بين قطر والسعودية وخاصة بعد التغيرات التي حصلت في السعودية واست م سلمان وولده الحكم
في مملكة الرمال وتنازل األب حمد في قطر عن الحكم لولده تميم وخرو الحمد الثاني من الحكم  ،وجاء
______________________________________________________________
يفجر الخالف الحدودي مع الرياض :نهاية العزلة الجغرافية والسياسية
()20جسر قطر ـ االمارات ّ

http://www.alhejaz.org/seyasah
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االتفاق النووي اإليراني ليوتر الع قة بين دول مجلس التعاون لدول الخلي

العربي ب، 21

ونحن نتحدا عن العامل الخارجي في الخ فات بين قطر والسعودية  ،فليس من الممكن
التطورات الت مرت وتمر بها سوريا منذ  /15اذار ب مارس  ، 2011ورغبة كل منهما ان تكون
ال عب االكثر فاعلية ومرك از مستقب  ،وقد وصل التنافس في سوريا بين السعودية من جهة وبين قطر
و تركيا من جهة أخر الى حدوا حرب اع مية بين الجانبين .ب . 22الخ فات بين دول مجلس
التعاون لدول الخلي

العربي من اجل النفط  ،كثي ار ما تشثر على الع قات السياسية  ،وغيرها

من المجاالت  ،ولكن لم ينحصر الخ
الكويت والعراق  ،كان جزءا هاما من اسباب

ضمن دول مجلس التعاون ،اذ حدا خ

حاد بين

مرتبط بالنفط.

الخالفات الكويتية  -العراقية
من ابرز بل اكثرها سوءا في تاريخ الع قات العربية  -العربية  ،في القرن العشرين  ،تل
الخ فات التي وقعت في العقد األخير من القرن العشرين  ،تطورات الى احت ل العراق لدولة
الكويت في الثاني من اغسطس عام  ،1990وما تبع ذل

من نتاة

خطيرة غلى العراق بشكل

خاط والعالم العربي بشكل عام
ير

المختصون في دراسة الع قات الكويتية العراقية في الجانب النفطي ،ان خ ل الحرب

العراقية-اإليرانية دعمت الكويت والسعودية العراق اقتصاديا ووصلت حجم المساعدات الكويتية للعراق
أثناء الحرب العراقية-اإليرانية إلى ما يقارب  14مليار دوالر ،كان العراق ينمل بدفع هذه الديون عن
طريق رفع أسعار النفط بواسطة تقليل نسبة إنتا منظمة أوب للنفط ،واتهم العراق كل من الكويت
_________________________________________________________
ب 21المحمود  ،توفيق ،الخالفات القطرية السعودية :أسبابها وتداعياتها تقرير
://top news- nasserkandil.com
ب 22الخالفات القطرية السعودية  ..أسبابها وتداعياتها  ،وكالة انباء فارس /27 ،ايار
بمايو 2015
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واإلمارات العربية المتحدة برفع نسبة إنتاجهما من النفط بدال من خفض وذل للتعوي
الناتجة من انخفا

أسعار النفط مما أد إلى انخفا

عن الخساةر

النفط إلى مستو يتراوح بين  10و 12دوال ار

بدال من 18دوال ار للبرميل .ولكن إحصاةيات منظمة الدول المصدرة للنفط بأوب

تشير إلى أن  10دول

من ضمنهم العراق لم تكن ملتزمة بحصط اإلنتا  .وبالرغم من ذل تعهدت كل من الكويت واإلمارات
بااللتزام بحصط اإلنتا المقدرة بمليون ونص

برميل في  10يوليو  ،1990وصرحت الكويت في26

يوليو  1990بننها خفضت إنتاجها من النفط إلى مستو حصط منظمة أوب وبدأت األحداا تنخذ
منحنى تصعيديا من قبل النظام العراقي حيا بدأ العراق بتوجي اتهامات للكويت مفادها أن الكويت قام
بنعمال تنقيب غير مرخصة عن النفط في الجانب العراقي من حقل الرميلة النفطي ويطلق علي في
الكويت حقل الرتقة وهو حقل مشتر بين الكويت والعراق
وعلي

فان من الثابت كان العنصر الذي اج

الصراع بين الدولتين الشقيقتين هو النفط  ،ويثير

المهمة عن النفط وأهميت  ،وعن طبيعة هذه المادة وقيمتها وفواةدها وكل ما قد
الكثير من التساشالت
ّ

يش ّكل عنصر قوة وأهمية اقتصادية وسياسية تدفع بهذه المادة إلى أن تكون قوة كبيرة تشثّر على حركة
الحد الذ تتمتّع ب منذ تم اكتشافها .
العالم اجتماعيًّا وسياسيًّا إلى هذا ّ
ان هذه التطورات واالزمات ليست مقتصرة في اطار الع قات بين الدول التي تشكل منظمة
االقطار العربية المصدرة للبترول  ،مع العلم ان غالبية الدول التي تتكون منها منظمة االوب ،
هي دول عربية  ،وفي القسم التالي سنتناول بشكل موجز منظمة الدول المصدرة للنفط ب االوب .
منظمة الدول المصدرة للنفط ( االوبك)
:تأسيس االوبك
تنسست منظمة أوب يوم الرابع عشر من ايلول ب سبتمبر  ، 1960أي ما يقرب من ستة عقود  ،وذل
بمبادرة من الدول الخمسة األساسية المنتجة للنفط :السعودية وايران والعراق والكويت وفنزوي ب وهي دول
عربية ث ا اضا

الى ايران من قارة اسيا وفنزوي في امريكا ال تينية  ،في اجتماع عقد

بالعاصمة العراقية بغداد.
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كان السبب األساسي لهذه المبادرة هو التكتل في مواجهة شركات النفط الكبر  ،وبعد ذل

انضم الى

هذه المنظمة دول اخر  ،حيا وصل عدد اعضاء اخد عشرب 11دولة تضم المنظمة حاليا إحد
عشرة دولة ومقرها في العاصمة النمساوية فيينا ،وهذه الدول من القارات الث اب اسيا  ،افريقيا وأمريكا
ال تينية  ،أي ان قارة اوروبا وامري الشمالية ليست عضوا فيها.

صورة لمقر وشعار االوبك في العاصمة النمساوية (( فيينا))
ويمكن القول ان منظمة الدول المصدرة للبترول «أوب » تعد من أشهر المنظمات الدولية في العالم،
فهي تزود العالم بما نسبت  ٪40من احتياجات النفطية االساسية وعلى الرغم من مبادراتها االيجابية
 ،اال ان ذل

ال يعني  ،انها لم تواج

الكثير من االزمات.

أوبك :تاريخ من األزمات
لقد مرت منظمة «أوب » منذ إنشاةها بمحطات مهمة وخطيرة وبخاصة في بداية التنسيس  ،ذل أن
الدول األعضاء سعت إلى تجسيد حقوقها الشرعية في سوق البترول الدولية التي تهيمن عليها شركات
.البترول المتعددة الجنسيات.
وفي فترة السبعينيات المي دية من القرن العشرين ،اخذ دور ووجود منظمة أوب يتعزز ،حيا تمكنت
الدول األعضاء في المنظمة من التحكم في قطاعات الصناعات البترولية المحلية في بلدانها ،وأصبحت
لها الكلمة العليا في ما يتعلق بمسنلة تحديد أسعار البترول الخام في أسواق البترول الدولية .شهدت هذه
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الفترة أزمتين اثنتين في ما يتعلق بمسنلة أسعار البترول ،األولى كانت بسبب حظر البترول الذي فرضت
الدول العربية المنتجة للبترول في عام 1973م ،والثانية بسبب اندالع الثورة اإليرانية في عام 1979م،
والتي عملت على تغذيتها  ،في الوقت ذات التقلبات الكبيرة في سوق البترول ،وقد شهدت أسعار البترول
خ ل هاتين األزمتين ارتفاعا حادا ،وهذا ال يعني انها لم تواج

انخفاضا خطي ار في اسعار التقط في

بداية التسعينات من القرن العشرين ،وما تبع ذل من صراعات سياسية بين الدول االعضاء وصلت
في بع

االحيان الى صراع مسل ب العراق وايران استمر ثماني سنوات ب العراق والكويت عام

1990
وبالعودة الى ازمات انخفا

وتذبذب اسعار النفط  ،بقيت األسعار مستقرة نسبيا حتى عام 1998م،

عندما حصل انهيار آخر في أسعار البترول بسبب االنهيار االقتصادي الذي شهدت دول جنوب شرق
آسيا ،ولكن ردة الفعل الذي قامت ب الدول األعضاء في منظمة أوب  ،إلى جانب عدد من الدول المنتجة
الكبر من خار المنظمة ،من خ ل القيام بعمل جماعي مشتر لمجابهة هذه األزمة ،أد في نهاية
األمر إلى العودة باألسعار إلى مستويات مرضية.
لم تكن منظمة االوب

بعيدة عن االزمات السياسية -كما ذكرت-وذل نتيجة لتنوع االنظمة السياسية

للدول االعضاء ،حيا كثي ار ما دخلت اما في صراعات سياسية وعسكرية داخلية  ،او في
صراعات سياسية فيما بينها نتيجة ل زمات الدولية  ،السيما اذا كانت الصراعات السياسية والعسكرية
ضمن اقليم تقع في دولتين او اكثر من دول االوب  ،كما حدا في العراق بعد االحت ل
االمريكي  ،2003وفي اليمن في العام  ،2015حيا الخ فات السياسية بين السعودية وايران ،
ومن ناحية اخر  ،فدننا نجد روسيا حيا اخذت على عاتقها عدم االنصياع لإلم ءات االميركية ،
ورف

روسيا  ،قبول التدخل االمريكي بشكل خاط والتدخل األوربي في االزمة االوكرانية في العام

 ،2014اذ بالمقابل نجد ان الواليات المتحدة دفعت بنسواق النفط العالمية وبالتعاون مع حلفاةها
الرةيسيين من دول االوب الى خف

اسعار النفط مع ابقاء على سق

االنتا

لد منظمة االوب

كما هو حال الخ فات السياسية ،بين ايران ودول الخلي ا العربي النفطية وتضامن الجزاةر مع ايران
والخ فات داخل الص

الخليجي العربي بين االمارات العربية وقطر والتنثير االيراني على العراق

واالوضاع الليبية المتدهورة ال تبعا على أي تفاشل في تضامن «اوب » للتصدي لتراجع سعر
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النفطب . 23لعبت الصراعات المسلحة في عدد من الدول العربية بشكل خاط ب سوريا ،اليمن،
العراق  ،ليبيا  ،دو ار سلبيا في تعزيز الع قات بين الدول التي تعمل تحت مظلة االوب  ،ومن
ثم يفتر

ان تقيم ع قات فيما بينها وبين القو

سواء المستوردة منها  ،او التي تمتل

الدولية الفاعلة الرةيسية في الصناعة النفطية ،

تكنولوجيا متطورة في مجال التنقيب واستخ ار

النفط وبناء

المشسسات الصناعية التي تتعامل مع النفط.
وعلي يمكن القول ان الدول تسعى الى تعزيز مصالحها االستراتيجية  ،وفقا لتوجهاتها الوطنية
واالقليمية والدولية  ،وفي ضوء التطورات المعاصرة  ،فان موارد الطاقة بكافة اشكالها واستخداماتها ،
تظل واحدة من اهم أدوات الصراع والتنافس والتعاون بين الدول  ،فالدول التي تمتل مصادر
الطاقة وتعمل على وضع الكيفية السليمة الستخداماتها  ،يكن لها مكانة متميزة غلى الساحة الدولية.
وفي هذا السياق  ،يمكن القول ان لد العالم العربي من موريتانيا الى المحيط الهندي امكانيات هاةلة
من الطاقة بكافة اشكالها وانواعها  ،وهذا سنسعى لمناقشت بديجاز فيما يلي:
_________________________________
ب 23تقي الدين  ،رندة(( ،أوبك)) في ظل األزمات  ،صحيفة الحياة اللندنية 1 ،تشرين
األولباكتوبر 2014
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أنواع الطاقة التي يمتلكها العالم العربي ما بين مضيقي جبل طارق ومضيق باب المندب ( ما بين
الخليج العربي والمحيط االطلسي)
مقدمة:
من المشكد أن امتداد الوطن بين محيطين الهندي واالطلسي وفي هذا االقليم يوجد بحران هامان بكل
االبعاد االستراتيجية واالقتصادية اقليميا ودوليا  ،ولقد أفاء اهلل سبحان
بخيرات متنوعة سواء منها ما هو من على سط

االر

وتعالى على الوطن العربي

او تحت االر

 ،وحتى الفضاء حيا

الشمس وغيرها  ،ومن ثم فان يكتنز ثروات ضخمة جدا من الطاقة المتنوعة  ،وعلي فان ذل
يتطلب دراسات متعمقة متخصصة في كل نوع من انواع الطاقة  ،وهذا ليس موضوع هذا الكتاب ،
اذ سيتم التركيز على طاقة الغاز ،لما يمثل من اهمية استراتيجية وفي نفس الوقت من مخاطر
وتحديات.
وفي تناولي لألنواع المختلفة للطاقة اضا

للغاز  ،سنركز على الطاقة المتجددة ،التي لد الوطن

العربي  ،عدا النفط والغاز  ،وذل على النحو التالي:
الطاقة المتجددة في الوطن العربي
تحظى مصادر الطاقة المتجددة بنهمية كبيرة على الصعيد العالمي لنظافتها وقلة اثارها البيةية فض عن
كونها غير قابلة للنفاذ وخاصة الطاقة الشمسية ،حيا تستلم الكرة األرضية طاقة شمسية هاةلة تعادل
ث ثة اال

اضعا

الطلب على الطاقة العالمية سنة . 2000والوطن العربي يعد افضل المناطق

عالمياَ الستثمار الطاقة الشمسية حيا الظرو

المناخية المناسبة والموقع الفلكي المثالي والمساحة

الواسعة التي تساعد على استثمار الطاقة الشمسية .ولكن المعوقات التكنلوجية واالقتصادية والفنية تق
امام استثمار الوطن العربي لهذه الطاقة المهمة وخاصة بعد التنكيد الدولي على حماية البيةة من
الملوثات الناتجة عن استخدام مصادر الطاقة األحفوري بالفحم والنفط والغاز الطبيعي .فقد تناول البحا
االمكانيات والمحفزات الجغرافية المساعدة على استثمار هذه الطاقة في الوطن العربي وكذل تناول
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المعوقات التي تواج استثمارب24
تشير الدراسات واالبحاا الى امت

الوطن العربي انواعا هاةلة وهامة جدا من الطاقة المتجددة ،و

أهمها الطاقة الماةية والطاقة الشمسية و طاقة الرياح ،وتشير التقارير الصادرة عن الجهات المعنية
بالطاقة المتجددة وصديقة البيةة لسنة  2011ان لد المنطقة العربية قدرة كهروماةية  ،حيا توجد
محطات كهروماةية كبيرة في مصر و العراق ،و محطات مختلفة القدرات في كل من الجزاةر واألردن
و لبنان و موريتانيا و المغرب و السودان و سورية.
الطاقة الشمسية في الوطن العربي
:مقدمة
ال يحتا استخدام الطاقة الشمسية في العالم العربي إلى تقنية معقدة كما في الطاقة النووية وخاصة نظم
التحكم الدقيقة واألمان ومهارة وحرفية األيدي العاملة ،باإلضافة الى صعوبة التخلط من النفايات النووية
الناتجة عن استه

المواد المشعة بينما الطاقة الشمسية ال تتر مخلفات أو فض ت كبيرة تلوا البيةة

ويدر الباحثون والخبراء في مجال الطاقة المتجددة ،أن الوطن العربي يستلم أعلى قيم من اإلشعاع
الشمسي في العالم إذ تسطع الشمس خ ل العام حوالي ب 3300ساعة في جميع أنحاة  ،وبهذا تكون
الدول العربية أكثر دول العالم تنهي الستغ ل هذا المصدر الداةم الذي سيشهلها ألن تكون المصدر
األول للكهرباء في العالم بفعل موقعها الجغرافي.
يحتضن العالم العربي كبر محطات توليد الطاقة الشمسية ومنها االمارات وموريتانيا فك هما يعتمد
عليها في تغطية النمو المتزايد على الكهرباء  ،ويوجد لد أبوظبي أأكبر محطة طاقة شمسية ضمن
مشروع "شمس" اذ تمتل  68بالماةة من القدرة اإلنتاجية للطاقة المتجددة بالخلي العربي ،ونحو 10
بالماةة من القدرة العالمية ،بينما موريتانيا التي ال يعر العالم عن طاقتها تنت كهرباء تكفي لتلبية
_____________________________________________________________
ب 24الشمري  ،رضا عبد الجبارر االيراحي ،رحمن رباط  ،الطاقة الشمسية في الوطن العربي بين
محفزات االستثمار ومعوقاته ،
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الكثير من احتياجاتها من الطاقة  ،من خ ل االعتماد على الطاقة الشمسية  .ب. 25ويعد االردن
الدولة األولى في منطقة الشرق األوسط  ،كما أن العديد من الدول العربية مشهلة ل ستفادة من طاقة
الرياح السيما مصر و األردن ،حيا يبلغ معدل سرعة رياح بمقدار  11.8متر /الثانية في خلي
السويس في مصر ،و  7.5متر /الثانية في األردن ما يجعل هذين البلدين مشهلين لتوليد الكهرباء من
الرياح و كذل يمكن توليدها في مواقع عديدة في المغرب و سورية و بع

الدول العربية األخر .

و في مجال االستفادة من الطاقة الشمسية ،فدن العرالم العربي يتمتع بموارد هاةلة من الطراقة الشرمسرية
تبعرا لموقع الجغرافي المميز الذي يجعل يمتل أعلى سطوع شمسي حيا يقع جزء كبير من ضمن ما
يسمى بحزام الشمس الذي يستفيد من معظم أشعة الشمس الكثيفة على الكرة األرضية من حيا الح اررة و
و تنفرد المملكة العربيرة السرعودية باستخدام الطاقة الشرمسرية لغر
البحرب ، 26وكذل دول اخر

تحلية ميراه  .الضوء على حد سواء.

الى استخدام الطاقة الشمسية  ،ومن هذه الدول  ،دولة

الكويت.
الكويت والطاقة الشمسية:
رغم ان الطاقة الشمسية تعتبر حاليا احد اوج الطاقة البديلة  ،إال أن خطوات الكويت في هذا االتجاه ال
تزال بطيةة واقل من خطوات العديد من الدول الخليجية التي بدأت خ ل السنوات القليلة الماضية في
إط ق بحوا وشراكات ضخمة إلنتا الطاقة الشمسية  ،وكما هو من المشكد فان الهد

من تطوير

انتا الطاقة الشمسية ال ينحصر في البحا عن مصدر بديل للنفط  ،بل بقدر ما هو اتجاه عالمي
لخف

تكالي

توليد الطاقة ،خصوصا الكهرباةية ،والكويت التي يستهل انتا الكهرباء وحده نحو

____________________________________________________________
ب 25المومني ،عبداهلل ،العرب يملكون النفط األصفر "الطاقة الشمسية 2014/4/24
http://www.shamsnews.net
ب 26محمود ،عبدالحكيم  ،الطاقة المتجددة في الوطن العربي  ،منظمة المجتمع العربي
العلمي2014/11//4
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ث ثة مليارات دينار سنويا ،اي  %9من اجمالي قيمة ايراداتها النفطية ،ال تزال في مرحلة اولية تمثلت
في اقامة عدة مدارس تعمل بالطاقة الشمسية  ،و لتوليد طاقة شمسية توازي  %1فقط من اجمالي
الطاقة المنتجة في الب د ،وهذه خطط تعتبر اولية جدا ،عندما نقارنها بتوجهات دول الخلي االخر في
هذا المجال  ،ومن وجهة نظر المسشولين في مشسسات البحا العلمية بدولة الكويت  ،ان هذه
خطوات اولية في استخدام الطاقة المتجددة في الكويت بشكل عام ،والطاقة الشمسية بشكل خاط
،اذ يقوم المشروع التطبيقي الذي يقوم علي

معهد الكويت لألبحاا العلمية ،حيا قد بني على

أساس دراسة جدو إقامة محطة للطاقة المتجددة باستخدام أنسب التقنيات ألجواء للب د مثل تقنيات
الطاقات الشمسية الح اررية والشمسية الكهروضوةية وطاقة الرياح  ،بهد

توطين تقنيات توليد الطاقة

المتجددة للفترة من عام  2015وحتى العام  2030الستيعاب قدرة إنتاجية تصل الى  2000ميغاوات يتم
تنفيذها على ث ا مراحل ب . 27وفي سياق الجهود التي تبذلها دولة الكويت من اجل االستفادة
من الطاقة المتجددة ب الطاقة الشمسية بشكل  ،فقد انضمت الى المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة
 ،ممثلة بو ازرة الكهرباء والماء ،وبذل يرتفع العدد اإلجمالي ألعضاء المركز إلى خمسة عشرة دولة وهي:
الجزاةر ،البحرين ،جيبوتي مصر ،العراق ،األردن ،لبنان ،ليبيا ،المغرب ،فلسطين ،السودان ،سوريا،
تونس ،اليمن ،وير

المختصون في ششون الطاقة المتجددة ان عضوية دولة الكويت سيعزز

دور المركز اإلقليمي ،للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من ناحية التغطية الجغرافية في المنطقة العربية،
وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجيب28
من المشكد أن الطاقة الشمسية متوافرة في معظم أيام السنة في العالم العربي  ،وبحاصة
في دول الخلي العربي  ،حيا يمكن اعتبار ان هذ الدول تعيش الى ما يمكن ان يطلق علي
فصل الصي

وما يرتبط ب

من بقاء الشمس ساطعة ولفترة طويلة اثناء النهار  ،ولذل فان

______________________________________________________
ب 27معهد "األبحاا العلمية" %15 :نسبة استخدام الطاقة الشمسية في الكويت عام 2030
http://derwaza.cc:8080
ب 28فر  ،محمد  ،الكويت تنضم إلى عضوية المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
http://www.alborsanews.com
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توج الدول العربية ل ستفادة من الطاقة الشمسية امر ذا جدو اقتصادية  ،وعلي فان لد هذه
الدول توج حثيا ل ستفادة من الطاقة الشمسية  ،إضافة الى مصر ودول المغرب العربي.
مصر والطاقة الشمسية:
استنادا الى الحقاةق الجغرافية المناخية ،فان مصر تعتبر في قلب الحزام الشمسي العالمي ،وبذل
فدنها تعد من اغنى دول العالم بالطاقة الشمسية ،ولذل نجد قيام الجهات المختصة بدجراء العديد من
الدراسات لتحديد خصاةط اإلشعاع في مصر .وفي هذا السياق البد من االشارة أن مصر لديها
تاريخ قديم في استغ ل الطاقة الشمسية ،فهي من الناحية التاريخية اول دولة استخدمت الطاقة
الشمسية منذ ما يزيد على قرن من الزمن وتحديدا عام .1913
 ،ومن الدول التي تسعى الى استخدام الطاقة الشمسية كطاقة متجددة المملكة المغربية.ب29
المملكة المغربية والطاقة الشمسية
حدد المغرب هدفا ل أن يرفع إلى  ٪42حصة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة الكهرباةية المثبتة مع
حلول عام  .2020وهكذا ،تم إط ق برنامجين مندمجين على اساس منظم لتطوير قطاعي الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح ،وكان المغرب أطلق في اياربمايو من العام  2013أشغال بناء محطة إنتا
الطاقة الشمسية بمدينة ور اززات ،التي تعد بداية مشروع ضخم من خمس محطات ستمكن المغرب من
تقليط تبعيت في مجال الطاقة ،ما يجعل المملكة أحد أهم منتجي الطاقة النظيفة بحلول العام .
 .2020وعلي يمكن القول

أن

توج الدول العربية الستخدام الطاقة الشمسية واض

الدول العربية  ،وحتى التي تمتل

في مختل

موارد ومصادر اخر للطاقة وهو النفط  ،ولم يقتصر االمر

على الطاقة الشمسية كطاقة متجددة في الوطن العربي  ،فهنا طاقة الرياح.
____________________________________________________
ب 29مديل ايست اون الين ،المغرب يقطع مراحل في أضخم مشروع للطاقة الشمسية في العالم
13/3/2014
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:طاقة الرياح:
تعتبر طاقة الرياح بالطاقة الهواةية  ،مصدر الطاقة الذي يشهد النمو االسرع في العالم ،فهي تقنية
جيدا في كافة المناطق والبلدان  .تعتبر الرياح
جدا ّ
إن موارد الري في العالم واسعة ّ
وموزعة ّ
بسيطة ّ ،
مصد ار مثاليا للطاقة فان استخدام طاقة الرياح ال ينضب وال تخل

أي غازات ضارة أو نفايات خطيرة

تلوا البيةة  ،فقد استخدم اإلنسان طاقة الرياح منذ عدة قرون ،إال أن التفكير في توليد القدرة الكهرباةية
.بواسطة استخدام طاقة الرياح ظهر مع بداية القرن الحالي .
تتمتع طاقة الرياح بالكثير من المميزات التي تشهلها ألن تكون مصد ار مثاليا للطاقة في ظل تطوير الكثير
من المولدات الكهرباةية التي تدار بواسطة الهواء المتحر  ،وقد أثبتت هذه المولدات قدرات تقنية متميزة
 ،فهي ال تحتا إلى صيانة مستمرة وال ينجم عنها غازات ضارة تلوا البيةة  ،كما أنها تعمل بشكل جيد
على سرعات منخفضة للرياح
وفيما يتعلق باستخدام طاقة الرياح في العالم العربي  ،يمكن القول  ،أن العديد من الدول
العربية مشهلة ل ستفادة من طاقة الرياح السيما مصر و األردن ،حيا يبلغ معدل سرعة رياح بمقدار
 11.8متر /الثانية في خلي السويس في مصر ،و  7.5متر /الثانية في األردن ما يجعل هذين البلدين
مشهلين لتوليد الكهرباء من الرياح و كذل يمكن توليدها في مواقع عديدة في المغرب و سورية و بع
الدول العربية األخر .
وينتي االردن في مقدمة الدول التي تسعى ل ستفادة من طاقة الرياح لتوليد الكهرباء وذل
بدعم من البن

الدولي ،و يستهد

هذا المشروع زيادة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة

بنسلوب مستدام  ،وتقدر كلفة إنتا الكهرباء من طاقة الرياح بحوالي  120دوال ار لكل ميغاواط /ساعة،
وهو سعر أدنى كثي ار من كلفة إنتا الكهرباء التقليديةب ، 30وير

المسشولون االردنيون ان هذا

المشروع من المشاريع الهامة استراتيجيا لتوفير الطاقة الكهرباةية من موارد الطاقة المتجددةب
_____________________________________________________________
ب 30استخدام طاقة الرياح 23 ،شباطب فبراير 2012
http://www.bee2ah.com/
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الرياح  ،وتتولى شركات القطاع الخاط ربط بالشبكة الكهرباةية وفق نظام "بناء وتمل وتشغيل" ،ويزيد
استخدام الطاقة المتجددة سعيا للوصول الى نسبة  10في المةة من إجمالي اإلنتا الكهرباةي بحلول سنة
 ،2020وهنا دول عربية اخر
العربي يمتل

تسعى ل ستفادة من طاقة الرياح وفي ضوء ما تقدم فان العالم

الكثير من انواع الطاقة المتجددة  ،حيا لدي

مصادر هاةلة من ابرزها الطاقة

الشمسية  ،وطاقة الرياح والطاقة الماةية ،وبالنسبة للطاقة الماةية ،فقد اقيمت المشاريع الضمة لتوليد
الكهرباء من المياه  ،ولعل ابرزها اقامة السد العالي في مصر
المياه وتوليد الكهرباء في مصر:
ونحن نتحدا عن الطاقة الماةية لتوليد الكهرباء في مصر  ،ف بد من االشارة الهامة الى مشروع
السد العالي  ،وما ارتبط ب من ازمات سياسية واقتصادية وتغيرات اقليمية  ،سد أسوان العالي ،أنشئ في
عهد الرةيس الراحل/جمال عبد الناصر  .من بين الجوانب االيجابية لبناء السد العالي ،أن
كثي ار في التحكم في تدفق المياه والتخفي

ساعد

من آثار فيضان النيل ،و يستخدم لتوليد الكهرباء في مصر

بكميات ضخمة مما يوفر نفقات كبيرة إلنتا

الكهرباء بالطرق االخر .

اجل يكتنز العالم العربي الكثير ،الكثير من موارد القوة والطاقة ،وهذه بحاجة الى استثماراتها لصال
هذه االمة ،وهذه مسالة البد من معالجتها من خ ل وجود القيادات الوطنية المدعمة من قبل الباحثين
المتخصصين الذين يكرسون جهوده لصال وطنهم العربي.
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الفصـــــــــــــــل الثالث
الدول العربية التي لديها قدرات متميزة من الغاز الطبيعي،
والحقول الرئيسية خارج منطقة البحر المتوسط و في منطقة البحر االبيض المتوسط
:مقدمة
من الثابت ان لد جميع بلدان العالم العربي ثروات طبيعية هاةلة  ،اذ ال نبالغ اذا قلنا ان ال
يوجد أي قطر عربي اال ويمتل
ومن بين اهم تل

من الثروات الطبيعية ما يشهل

لكي يحقق تقدما وتمي از في التطور ،

الموارد والثروات الطبيعية  ،الغاز ،الذي دخل مرحلة شديدة من المنافسة على

مستو العالم  ،وال يق

االمر عند هذا الحد  ،بل ان الكثير من القو المعادية للوطن العربي  ،وفي

مقدمتها الكيان الصهيوني  ،الى اقامة تعاون وبشكل صري وعلني مع القو االقليمية التي ال
تخفي اطماعها من اجل سلب ونهب الخيرات العربية ،وبشكل خاط في اطار حو
االبي
تمتل

المتوسط  ،حيا يوجد معظم الدول العربية ضمن حو

البحر االبي

البحر

المتوسط  ،وهي

كميات هاةلة جدا من الغاز الطبيعي .ولكن ال بد من االشارة الى ان ثروة الغاز الطبيعي لم

يحظ بني قدر يذكر من االهتمام لد الدول العربية الخليجية حيا كان يتم حرق الغاز الطبيعي
المصاحب
إالَّ أن في بداية الستينات بدأت حكومات تل الدول محاوالت الستخدام الغاز الطبيعي المتوفر لديها في
تزويد محطات ،ل ستفادة من وفي هذا الفصل سنتناول القدرات المتميزة التي يمتلكها العالم
العربي بشكل عام  ،والدول العربية التي تقع ضمن حو
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الدول العربية التي لديها قدرات متميزة من الغاز الطبيعي،
والحقول الرئيسية خارج منطقة البحر المتوسط و في منطقة البحر االبيض المتوسط
مقدمة
دول الخليج العربي:
ثروة دولة قطر من الغاز الطبيعي:
عندما نتحدا عن ثروة الغاز في الخلي العربي  ،تبرز دولة قطر اكبر دولة في الخلي
العربي تمتل

ثروة الغاز  ،وحتى على المستو الدولي فان دولة قطر تحتل المركز الثالا ،اذ

.يشكل الغار الطبيعي المسال ،إلى جانب النفط الخام ،المصدر األساسي للثروة في قطر
وتشتر قطر وايران في غاز حقل الشمال الذي يمثل أكبر حقول الغاز في العالم .وقد قدمت الشركات
الغربية لقطر التكنولوجيا التي تساعدها على تجميد الغاز المستخر وتحويل إلى غاز مسال قابل
للتصدير ،ومنعت وصول مثل هذه التكنولوجيا إلى إيران التي ظلت عاجزة عن منافسة قطر في استغ ل
حصتها من الغاز في المنطقة  ،ووفر قطاع النفط والغاز أكثر من نص

إجمالي النات المحلي القطري

في العام .2012
تمتل قطر ثالا أكبر احتياطي للغاز في العالم بوجود  885تريليون قدم مكعب من الغاز  ،وتنتي نسبة
 80في المةة من صادرات الغاز القطرية في شكل غاز طبيعي مسال ،يصدر نحو نصفها من خ ل
الناق ت البحرية إلى آسيا ،كما تصدر الغاز عبر األنابيب إلى دولة اإلمارات العربية وعمان
وكما ذكرنا فان دولة قطر تمل

اكبر مخزون من ثروة الغاز في العالم العربي بشكل عام ،
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وتنتي معظم ثروة قطر من بيع الغاز الطبيعي المسال الذي تنتج الدولة من حقل الشمال ،أكبر حقل
للغاز الطبيعي في العالمب1
تتميز قطر في أحد الجوانب المهمة في قطاع الغاز وتحديدا الغاز الطبيعي المسال والذي بدوره يشكل
 31بالماةة من تجارة الغاز ،تعتبر قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ب منازع.
ويمكن القول ان نحو  80بالمةة من صادرات الغاز القطرية في شكل غاز مسال ويذهب نصفها تقريبا
إلى آسيا ،ومن ضمن تل الدول سلطنة عمان.
يقوم على انتا

الغاز المسال في قطر شركتان :هما قطر للغاز وراس غاز .وتسيطر قطر للبترول -

المملوكة للدولة على غالبية الحصط في الشركتين ولشركات أجنبية حصط أصغر في خطوط إنتا
فردية.
بدأ انتا الغاز من مشروع برزان في العام  2014وهو أحدا مشروع في حقل الشمال  ،ومن الجدير
بالذكر ،أن دولة قطر قد افتتحت في العام 2011أكبر وحدة في العالم لتحويل الغاز إلى وقود ساةل
كمشروع مشتر بتكلفة  19مليار دوالر مع شل تحت اسم بيرل وبلغ المشروع قدرت اإلنتاجية الكاملة
والبالغة  140أل

برميل يوميا في تشرين األول/اكتوبر2012ب . 2ومن الدول العربية في الخلي

العربي التي لديها امكانات هامة من ثروة الغاز الطبيعي ÷ المملكة العربية السعودية.
_____________________________________________________
ب 1بي بي سي ،حقائق واحصاءات عن مصادر الثروة في قطر  26 ،حزيرانبيونيو 2013
ب 2د .حسين ،جاسم ،الثروات النفطية لدول مجلس التعاون  ،كتاب الشرق2014/06/22 ،
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صورة عن حقول الغاز لدى دولة قطر
ثروة المملكة العربية السعودية من الغاز الطبيعي
تغطّي المملكة العربية السعودية مساحة مقدارها  2مليون كيلومتر مربع ،وهي أكبر الدول العربية مساحة
وتحتل المرتبة  14عالميا في هذا المجال.
تمتل المملكة العربية السعودية أكبر مخزون من المعادن في منطقة الشرق األوسط ،وقد بدأت
بدنتا النفط في العام 1933م وبتصديره في العام 1939م .وأصبحت تمتل اليوم كمية من النفط تكفي
لثمانين عاما قادمة ،آخذين بعين االعتبار معدل استخ ار النفط الحالي ،والذي يتراوح ما بين  8.5إلى
 9.5مليون برميل في اليوم .ومن الممكن أن ترتفع هذه كمية احتياطي النفط بمقدار  100مليار برميل
بفضل التقنيات الحديثة ،كما تشير التقديرات إلى وجود  200مليار برميل غير مكتشفة حتى اليوم
وتستخر المملكة كل يوم أكثر من  7.5مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي ،ويتوفر في المملكة
أكثر من  240ترليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وبالنسبة للغاز الطبيعي فان المملكة العربية السعودية اخذت تعطي اهتماما واضحا بثروة الغاز
مع بداية  ،2004وكانت المملكة قد وقعت في عام 2004م اتفاقية مشروع التنقيب عن الغاز غير
المصاحب ومكثفات الحقل وسواةل الغاز الطبيعي وانتاجها في جنوب الربع الخالي وملحقاتها مع كل من
شركة شل اكسبلوريشن بى في ر وشركة توتال فنتشرز العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية،
كما وقعت عقود اتفاقية مشروع االستكشا
 122أل

والتنقيب وانتا الغاز غير المصاحب بمساحة إجمالية قدرها

كيلو متر مربع في منطقة شمال الربع الخالي مع كل من شركة لو اويل الروسية وسينوب
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الصينية واةت

شركتي ايني االيطالية و ري بسول االسبانية وشركة ارامكو السعودية  ،و يشار إلى أن

احتياطيات الغاز المشكدة في المملكة تبلغ أكثر من  207تريليونات قدم مكعب مما يضعها في المرتبة
الخامسة من حيا االحتياطيات في العالم ،و تسعى إلى استثمار هذه االحتياطيات بما يعود بالنفع على
المرافق الصناعية  ،في ضوء تزايد الطلب على الغاز الطبيعي عالميا  ،فض عن توفير
االحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي ،وبالرجوع الى ما يصدر عن الجهات المختصة في مجال
انتا وتصدير الغاز الطبيعي ،فان المملكة العربية السعودية تسعى الى ان تكون قوة تنافسية
مهمة جدا ،السيما ان التوج

العالمي نحو استخدام الغاز الطبيعي قد ارتفع بمعدالت ملحوظة في

السنوات االخيرة  ،ولتحقق المركز الذي تسعى الي السعودية  ،عمدت الى تفعيل وتطوير الشركات
الوطنية العاملة في مجال النفط والغاز ،ومن بينها شركة ارامكو ،من خ ل اقامة شبكة متخصصة
في التعامل مع مشك ت الغاز ومن مختل

الجوانب ،حيا أن شبكة الغاز تضم كل متطلبات

التعامل مع انتا وتوفير وتصدير الغاز ،اذ تضم أنابيب لنقل الغاز النظي

إلى المنافع ومعامل

البتروكيمياةيات .وتعد هذه الشبكة من أحدا الشبكات المتكاملة لتجميع واستخ ط ومعالجة الغاز حيا
يتم من خ لها مناولة ما يزيد على  6ب يين قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا .ويتركز استه

المملكة

من الغاز الطبيعي في مجالين األول كوقود لمحطات تحلية المياه المالحة ومحطاتب 3وبلغ إنتا
المملكة من الغاز الطبيعي حس بالتقارير الصادرة عن الجهات المعنية بقضايا الغاز 4.1،تريليون قدم
مكعب في عام 2014م ،ومن الطبيعي ان يتم استه

جزء منها محليا إلنتا

الكهرباء ،ومن

ناحية اخر دعم توفر الغاز الطبيعي في المملكة النمو القوي في الصناعات البتروكيماوية ،وكذل زيادة
إنتا الطاقة الكهرباةية ،وبلغ حجم استه

المملكة من الغاز الطبيعي حوالي  108.2بليون متر مكعب

في عام  2014ب 4وتشكد التقارير على ان المملكة العربية السعودية تشهد طفرة غاز غير مسبوقة.
__________________________________________________________
ب 3صحيفة الريا

/3 ،حزيرانبيونيو  3يونيو 2006م  -العدد . 13858

ب 4جليدان ،سعود بن هاشم  ،الغاز الطبيعي في المملكة  ،صحيفة "اليوم" السعودية /2،تموزبيوليو
.2014
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صورة عن حقول الغاز في المملكة العربية السعودية

ونحن نتناول الغاز الطبيعي لد

دول الخلي

العربي  ،فدنها ليست مقتصرة على قطر

والسعودية  ،اذ ان بقية دول مجلس التعاون لدول الخلي العربي  ،ومن بينها دولة االمارات
العربية المتحدة.
ثروة دولة االمارات العربية المتحدة من الغاز الطبيعي
ايمكن القول أن دولة االمارات من بين الدول الغنية فيما يتعلق بامت كها ثروة الغاز الطبيعي ،
ومن ثم تعتبر االمارات العربية المتحدة ،واحدة من أكبر الدول المنتجة للغاز الساةل في العالم ،اذ
تشكد األرقام أن ثروتها من الغاز الطبيعي قد تجاوزت بب 6ستة تريليونات متر مكعب في نهاية عام ب
 2005اذ تنت منشنة الغاز الطبيعي الساةل في جزيرة داس ثمانية م يين طن  ،وقد شهد العام
 2005معدال قياسيا إلنتا االمارات من الغاز الطبيعي بلغ بب65

خمسة وستين مليار متر مكعب

وقد حدا هذا االرتفاع الكبير في انتا الغاز بفضل عوامل كثيرة منها النمو الثابت في معدل االسته
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المحلي للغاز في مجال توليد الطاقة والحياة اليومية والصناعات وحقن آبار النفط لزيادة انتاجهاب. 5
تحولت اإلمارات خ ل العشر سنوات الماضية إلى العب مهم في االقتصاد العالمي ،بل من أهم
الوجهات االستثمارية في كل منطقة الشرق األوسط ،ورغم أن اإلمارات من بين الدول النفطية إال أنها
استطاعت أن تخطو خطوات عم قة مما جعلها تنوع من اقتصادها بحيا لم يعد يعتمد بشكل كلي على
عاةدات النفط.
وتشكد الدراسات الصادرة عن الهيةات المتخصصة في انتا

الغاز والنفط في دولة االمارات

العربية المتحدة من ان االمارات تمل سابع اكبر احتياط غاز طبيعي في العالم  ،وتسعى االمارات الى
تطوير مصادر طاقة نظيفة ،وهذا واض في حقول الغاز التي يجري تطويرها في الوقت الحاضر.
ومن اجل الوصول الى تل

االهدا

الهامة استراتيجيا ،تسعى االمارات العربية المتحدة وبالتعاون

مع شركات دولية متخصصة مثل شركات أدنو
المرحلة المقبلة وتحقيق اهدا
الخلي

من تلبية احتياجاتها من الطاقة في الدولة خ ل

رشية 2030ب ، 6واالمارات واحدة من بين دول مجلس التعاون لدول

العربي  ،وهنا دول ضمن هذه المنظمة تمتل

امكانيات هامة من ثروة الغاز  ،ومن

هذه الدول  ،دولة الكويت.
________________________________________________________ا
ب 5صحيفة البيان  ،ستة ( )6تريليونات متر مكعب ثروة اإلمارات من الغاز :الدولة تتابع السعي
الستغالل ثروتها من الغاز الطبيعي  /20 ،حزيران بيونيو 2006
ب 6د .المجايدة ،جمال ،رئيس رويال شل ابو ظبي  :االمارات تملك سابع أكبر احتياطي غاز في العالم
صحيفة دنيا الوطن  ،االمارات 2013 /11/12
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صورة عن حقول غاز االمارات العربية المتحدة

ثروة دولة الكويت من الغاز الطبيعي
يشكد المختصون بشنن ثروة الكويت من النفط والغاز  ،أن شركة نفط الكويت اكتشفت احتياطي
من الغاز يقدر بنحو  34تريليون قدم مكعب من الغاز الخالط في أربعة حقول في شمال الب د ،
ويشكد الخبراء المختصون في موارد الطاقة بدولة الكويت  ،ان تم اكتشا

الغاز في الكويت بعد

بداية الحفر عام  2000حيا استغرق األمر خمس سنوات على اكتشاف  ، ،وبعد اكتشاف في األعماق
البعيدة في حقل العابرية عام  ،2000الحظت شركة نفط الكويت معدالت تجارية للغاز في موقعين
ووجدت مكثفات من الغاز في األحجار الجيرية ،كما أظهرت اآلبار االستكشافية في ستة مواقع أخر
مزيدا من االكتشافات ،وبعد ثماني سنوات على حفر اآلبار األولى أصبحت الكويت جاهزة إلنتا الغاز
غير المصاحب من خ ل منشنة االنتا المبكر وفي المرحلة األولى تم انتا  175مليون قدم مكعب في
اليوم و 50أل

برميل يوميا بنهايةب آذار مارس من العام،2014ب 7وعلي

الغاز في الكويت واالنتا

يمكن القول ان اكتشا

تجاريا أمر مهم جدا للتنمية االقتصادية في دولة الكويت.

________________________________________________________
 7االلفي  ،مصطفى  ،إنتاج الكويت من الغاز يصل الى مليار قدم مكعب عام ،2016
صحيفة الشاهد الكويت  /30 ،ايار بمايو 2014
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ان موضوع استخدام الغاز كطاقة بديلة  ،دفع الى بقية دول التعاون لدول الخلي
الى ان تسعى الى بذل المزيد من الجهود الستخ ار
النفط في تل

الغاز  ،ألن

العربي

مرتبط الى حد كبير بوجود

الدول  .ومن بين هذه الدول التي بذلت وتبذل جهودا حثيثة الستخ ار

الغاز ،

سلطنة عمان

صورة عن حقول غاز دولة الكويت

ثروة سلطنة عمان من الغاز الطبيعي
من بين دول مجلس التعاون لدول الخلي

العربي  ،التي تعمل على االستفادة من كل ما لديها

من امكانيات وبخاصة الغاز الطبيعي  ،سلطنة عمان  ،اذ يبدو قطاع الغاز الطبيعي في سلطنة
عمان ،األكثر استق ار ار في السنوات األخيرة ،بفضل التحسن في أداء اآلبار النفطية الحالية ،وادخال أخر
جديدة على خارطة اإلنتا  ،ما يوفر احتياجات السلطنة من الغاز ويضمن مصد ار مهما للدخل يتجاوز
إنتا السلطنة من الغاز  6.3مليارات متر مكعب ،ما يعكس القفزة الكبيرة التي حققتها السلطنة في هذا
القطاع ب.8
______________________________________________________________
ب 8جحزر  ،وليد  ،سلطنة عمان تراهن على الغاز المسال ،العربي الجديد/16،نيسانب
ابريل 2015/
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صورة عن حقول غاز سلطنة عمان
اجل هذه نظرة موجزة عن امكانيات الغاز الطبيعي لد

دول مجلس التعاون لدول الخلي

العربي  ،وهذا ال يعني ان هذه الدول لديها امكانيات داةمة ،اذ تواج دول مجلس التعاون الخليجي
تحديات كبيرة تتمثل في الزيادة المتسارعة في الطلب على الكهرباء لمواكبة النمو االقتصادي والسكاني
الذي تشهده دول المنطقة .ولقد شهد قطاع الكهرباء نموا في االسته

يفوق  7في الماةة سنويا في

العقود القليلة الماضية .ويتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء إلى ث ثة أضعا

خ ل الر  30سنة

المقبلة .وفي مواكبة ذل تزداد أنشطة تشييد المحطات الح اررية لتوليد الطاقة عن طريق حرق الغاز
الطبيعي أو الوقود الساةل وحتى البترول الخام في بع

األحيان وفي موا ازة ذل تواج بع

الدول

الخليجية معضلة تنمين الوقود ال زم لتوليد الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي الذي يستخدم كذل في العديد
من التطبيقات الصناعية كوقود في الصناعة البتروكيماوية واأللمنيوم والصلب كذل

لصناعة األسمدة

والميثانول.ب. 9
______________________________________________________
ب 9الخطا  ،سليمان ،أمن الطاقة الخليجي في مواجهة نقص موارد الغاز الطبيعي  ،الحدا
،العربية نت  /10ايلول بسبتمبر 2013
100

عليان محمود عليان – الغاز الطبيعي العربي :من مضيق جبل طارق الى مضيق باب المندب – التحديات والمخاطر االستعمارية

اذا كان هذا االيجاز الذي قدمناه عن الغاز الطبيعي لد دول مجلس التعاون لدول الخلي
 ،فان هنا

العربي

دول عربية  ،ليست ضمن مجلس التعاون لدول الخلي العربي ،وهي قريبة جدا

من هذه الدول  ،واقصد بها جمهورية العراق  ،وجمهورية اليمن  ،وسنتناولها على النحو التالي ،
ولكن قبل االنتقال الى تل

الدول سنقدم ايجا از عن ثروة الغاز في مملكة البحرين

ثروة مملكة البحرين من الغاز الطبيعي:
بداية البد من القول ان مملكة البحرين هي األصغر ليست ضمن دول مجلس التعاون للخلي
العربي  ،بل على مستو العالم العربي بشكل عام ،ومع ذل

فان مملكة البحرين تمتل

عددا

من الجزر الطبيعية  ، ،اضافة الى عدد من الجزر الصناعية ،ويبلغ الطول اإلجمالي لحدودها 161
كيلومترم ،وتغطي مساحة  765.3كيلومتر مربع ،وبالتالي فهي تعد أصغر دولة عربية من حيا
المساحة ،وتخلو طبيعة البحرين من األنهار والجبال والغابات وأغلب أراضيها صحراء ،ومن ناحية
أخر

فدنها تعد محدودية الموارد الطبيعية  ،وهذا تسبب في كثير من المشك ت االقتصادية التي

تعانيها الدولة .ويعتبر النفط اقتصاديا المورد األهم .وقد كان اللشلش قديما هو المورد المعدني الرةيسي في
.البحرين ،أما اآلن فدن األلمنيوم هو المورد المعدني الرةيسي وينت في شركة ألبا
وبالنسبة لما يتعلق بثروة النفط والغاز ،فان يمكن القول من ان مملكة البحرين لديها بحيرة من
الغاز الطبيعي في باطن االر

 ،وبكميات تجارية ولذل

فان شركات دولية وبخاصة الروسية

جاهزة ل ستثمار الستخ ار الغازب . 10وبالرجوع الى االحصاءات الصادرة عن الجهات المعنية في
البحرين  ،فان لديها قدرات انتاجية من النفط والغاز متطورة ،قفزت قيمة إنتا البحرين من النفط
الخام والغاز الطبيعي إلى  .مليار دينار بنحو  6.2مليارات دوالر خ ل  9أشهر من يناير /كانون
________________________________________________________
 10العامر ،طارق ،البحرين تمتلك ثروة بحرية من الغاز الطبيعي  ،صحيفة االيام البحرينية ،األحد
 9صفر 1431هر العدد 7594
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الثاني حتى سبتمبر /أيلول  2013من العام  ،2013مقارنة بدنتا يبلغ ملياري دينار للفترة نفسها من
العام 2011ب11
.وهكذا فان دول مجلس التعاون لديها امكانيات عالية من الغاز ،وفي هذا الصدد فان هنا دول
عربية اخر تقع في نفس االقليم لها ايضا امكانيات متميزة.
دول عربية من خارج دول محلس التعاون للخليج العربي:
أوال :ثروة جمهورية العرق من الغاز الطبيعي
اصب من المشكد والثابت  ،ان معظم الدول تسعى الى الكش

عن مزيد من موارد الطاقة  ،اذ

يحظى االنتا العالمي من الغاز الطبيعي باهتمام كبير ،وهذا يعود ا الى تمتع ببالغاز الطبيعي
بكثير من المزايا االقتصادية والغنية مع سهولة استخدام كوقود ذي محتو عال  ،وعلي فان انتاج
واسته ك في العالم قد تطور بشكل سريع منذ بداية القرن الماضي ،وبالنسبة الى العراق فان

على

ما يبدو لم يحظ باهتمام شركات النفط العالمية التي كانت تقوم باستخ ار النفط من العراق ،
اضافة الى ذل

الحالة التي يعيشها العراق منذ عدة عقود من عدم االستق ارر السياسي واالمني  ،مما

انعكس سلبا على انتاج و حصول على الغاز الطبيعي  ،ولقد صاحب انتا النفط احتراق للغاز
الطبيعي بشكل ال مثيل ل  ،وهذا كان وضع الكثير من الدول العربية التي قامت بها الشركات
النفطية االجنبية باستخ ار
التدخل لغر

النفط من حقولها .ل رغم اضطرار الحكومات المتعاقبة في العراق الى

استثماره ولكن دون جدو  ،حيا كانت شركات النفط تعار

الطبيعي بدعو ان الكل

االستثمارية للغاز الطبيعي عالية مقارنة بكل

وبشدة عملية استثمار الغاز
االنتا بانتا النفط الخام

الرخيط ومع هذا فان الشركات كانت تستفيد من الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة المستخدمة في تحري
عملية االنتا ضمن مناطق االستثمار النفطي التابعة ،كما انها استخدمت في الفترة االخيرة من امتيازاتها
_________________________________________________________
ب 11المغني ،عباس ،ارتفاع إنتاج البحرين من النفط والغاز  %13.69صحيفة الوسط البحرينية -
العدد  - 4120األربعاء  18ديسمبر 2013م
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ضمن عملية اعادة ضخ قسم من في الحقول للحفاظ على النفط داخل اآلبار فض عن وجود بع
المشاريع الصغيرة التي تعمل على توفير الغاز الساةل بكميات قليلة ل ستعماالت المنزلية ،وبسبب هذه
االوضاع تعرضت كميات كبيرة من الغاز للحرق والتبديد قدرت نسبها بر %90-85من الغاز المصاحب
للنفط وخاصة خ ل الفترة الممتدة من سنة  ، 1973-1932اذ اوض الخبراء ان انتا الغاز الطبيعي
شهد تحسنا واضحا نتيجة الرتفاع معدالت انتا النفط خاصة بعد عام  ،1973وأشار خبراء الطاقة الى
ان هذا التطور الملحوظ في مجاالت انتا واستثمار الغاز الطبيعي لم يستمر بمساره الصحي فقد
تعرضت الكثير من المنشمت الصناعية المتخصصة في فصل الغاز الطبيعي عن النفط الخام الى
التوق

التام ،بسبب التغيرات السياسية التي طرأت في البلد وتشير االحصاءات لعام  2015على ان

العراق ينت نحو  1.86بليون قدم مكعبة يوميا من الغاز المصاحب للنفط ،لكن نحو  1.3بليون قدم
مكعبة منها تحرق يوميا  ،هذه االوضاع الغير مستقرة ليست حاصة بالعراق  ،فهنا
ضمن هذا االقليم.
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صورة عن حقول الغاز في العراق

ثروة الغاز الطبيعي في الجمهورية اليمنية
ينظر الى الجمهورية اليمنية على انها ضعيفة من الناحية االقتصادية  ،على الرغم من احتماالت
كبيرة جدا احتواء ار

على امكانيات وقدرات تمكن اليمن من النهو

 ،اضافة لما تمتلك

اثار حضارات قديمة متميزة ،ولكن ما عاش ويعيش اليمن من صراعات انعكس سلبا وبشكل
خطير حول امكانية وضع خطط تنموية متطورة ،حيا لم نسلم هذه االثار من التدمير والنهب.
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تصن

أشد الدول النامية ذات االقتصاد المتدهور .تشير دراسة محلية بنن الدخل السنوي
اليمن بننها من ّ

للفرد أقل من  600دوالر  ،ويعتمد االقتصاد بشكل رةيس على الثروة النفطية للب د.
من الممكن ان يكون اداة مهمة بالنسبة ل قتصاد اليمني

وبالنسبة للقطاع النفطي في اليمن  ،فان

اذ تم اكتشاف منذ الثمانينات من القرن العشرين  ،و شهد هذا القطاع تطور متزايد منذ إع ن الوحدة
اليمنية عام 1990م وظل اإلنتا في تزايد حتى عام 2001م حيا زاد مستو اإلنتا من ب69.1
مليون برميل عام 1990م إلى ب 160.1مليون برميل عام 2001م بينما اتسم النات بالتراجع في الفترة
ب2007-2002م ليصل إلى ب 117مليون برميل .زادت مساهمة هذا القطاع في تركيب النات المحلي
اإلجمالي .وساهم قطاع النفط والغاز في النات المحلي اإلجمالي بنسبة متفاوتة تشهد تذبذب وتغير من
فترة إلى أخر حيا مثل عامي ب 2006-2005نحو  %35من إجمالي النات المحلي اإلجمالي،
ولكن انخف

إلى  %28عام .2007ب12

يعتبر مشروع الغاز الطبيعي المسال في بلحا

أكبر مشروع تم إنجازه في اليمن في الوقت الحاضر

ويتوقع أن يدر أرباحا تعود على اليمن تصل إلى  30مليار دوالر على مد  25عاما وتديره حاليا
الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ولكن فان الصراعات المسلحة الداخلية وبتدخل خارجي منذ
شهر مارس  ، 2015جعلت من غير الممكن االستمرار في تطوير عمليات االستكشا
أن الجهود ل ستكشافات النفطية بدأت في عام 1984م ،في منطقة منرب  -الجو
للنفط وجافا  ،وفي عام 1992م تم اكتشا

 ،اذ

كغاز ُمصاحب

كميات جديدة من الغاز في منطقة حبة  -شبوة  ،ثم توالت

االكتشافات الغازية في عدد من القطاعات النفطية ليبلغ إجمالي االحتياطي العام من الغاز بحوالي 18.2
__________________________________________________________
()12التقرير االستراتيجي اليمني ،المحددات الداخلية والخارجية لالستقرار السياسي في اليمن
ب. 2010 -1990
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الغاز المسار وفي العقد

تريليون قدم ُمكعب نهاية العام 2007مب ، 13وفي سبيل تطوير انتا
االول من القرن الحادي والعشرين  ،وقبل تفجر االوضاع السياسية الداخلة في اليمن ،وما لحق من
تطورات اقليمية  ،عملت الحكومة اليمنية على توقيع العديد من االتفاقيات مع الشركات المختصة.
تم التوقيع على اتفاقية بيع الغاز الطبيعي المسال طويلة األجل في سبتمبر  2005مي دية مع عدد من
الشركات العالمية لتصدير حوالي  6.7مليون طن سنويا وكانت قد وضعت الحكومة اليمنية قبل
انفجار الصراع السياسي الدموي ،وبخاصة في الربع االول من العام ،2015خطة بهد
استكمال األعمال اإلنشاةية للمشروع  ،والتي تبلغ تكلفتها حوالي  4مليار دوالر خ ل الفترة ب2005م -
 2008تشمل بناء منشمت في مواقع الحقول بمنرب  ،وفي ميناء التصدير في ميناء بلحا

على البحر

العربي محافظة شبوة  ،ومد خط أنبوب بطول  320كم من الحقول إلى الميناء بحلول عام 2009م،
حيا تم تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال اليمني إلى األسواق الكورية  ،من اجل دعم
موارد النقد األجنبي  ،فض عن نتاة استثمارات القطاع على االقتصاد الوطني .وكما اشرنا فان
الصراعات المسلحة الداخلية بندواتها الداخلية والخارجية انعكست سلبا على امكانية االستمرار في
عمليات استخ ار الغاز  ،مما د

الشركات المختصة الى االع ن عن وق

أعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال عن وق
عبر ميناء بلحا

جميع عملياتها ،حيا

جميع عملياتها اإلنتاجية وتصدير الغاز المسال

في محافظة شبوة جنوب اليمن ،وذل نظ ار لتزايد التدهور األمني حول منطقة بلحا

للتصدير ،بعد حوالي اقل من شهر من تاريخ بدء العمليات العسكرية السعودية في اليمن .ب. 14
لقد اد الصراع السياسي الداخلي اليمني الى احداا نتاة خطيرة على امكانيات اليمن من ثروت
من الغاز  ،وبالتالي فان الخاسر االكبر هو المواطن اليمني  ،السيما ان اليمن ومنذ فترة يعاني
من مشك ت اقتصادية خطيرة ،وكما ير

المتابعون للشنن اليمني فان الفساد الذي احدثت

______________________________________________________________
ب 13و ازرة النفط والمعادن اليمنية ،الغـــــــــاز 2012 ،
 14عدن الحدا ،الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تعلن عن وقف جميع عملياتها اإلنتاجية
وتصدير الغاز -/ 14،نيسان ب ابريل 2015
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السلطات الحاكمة في اليمن  ،كان عام

خطي ار في فقدان ثروة الغاز اليمنية اهميتها بالنسبة

للمواطن اليمني  ،وبعد مرور ما يزيد عن سنة من التدخل السياسي العسكري السعودي بغطاء
عربي.
ان مشكلة الخيرات في الوطن العربي  ،كانت وما زالت عرضة لألطماع والتدخ ت االجنبية ،من
اجل السيطرة على مقدرات االمة وامكاناتها في المنطقة العربية  ،وليس ما يحدا من تممر على
ثروة الغاز العربي في البحر االبي

المتوسط اال ضمن تل

الحلقات ،ولكن البد من تناول

.ثروة الغاز في السودان باعتباره احد الدول العربية المطلة على البحر االحمر

صورة عن حقول الغاز في الجمهورية اليمنية

ثروة الغاز الطبيعي في جمهورية السودان ،
يقع السودان في الجزء الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا  ،و ل حدود مشتركة مع تسع دول أفريقية .يحده
من الشمال مصر ،من الشرق البحر األحمر وأرتيريا وأثيوبيا ،من الجنوب كينيا وأوغندا والكونغو
الديموقراطية ،من الغرب جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا ،وفي اواخر النص

االول من العام

 ،2011أي قبل حوالي خمس سنوات اعلن انفصال جنوب السودان ،ومن ثم انفت
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التدخ ت الخارجية وبخاصة الكيان الصهيوني ،اذ لم يتورع رةيس جنوب السودان  /سيلفا كير
من القيام للكيان الصهيوني  ،واقامة ع قات دبلوماسية وغيرها مع هذا الكيان ،ومن ثم فان لهذا
التوج

انعكاسات خطيرة على السودان.

يعتبر السودان من األقطار الشاسعة والغنية بالموارد الطبيعية ممثلة في األراضي الزراعية الخصبة،
الثروة الحيوانية والمعدنية ،الغابات والثروة السمكية والمياه الوفيرة .ويعتمد السودان اعتمادا رةيسيا على
الزراعة حيا تمثل  %80من نشاط السكان إضافة للصناعة خاصة الصناعات التي تعتمد على الزراعة
 ،وحتى النص

الثاني من عام  ،2008ازدهر االقتصاد السوداني على خلفية الزيادة في إنتا النفط،

وارتفاع أسعار النفط ،والتدفقات كبيرة من االستثمار األجنبي المباشر.
من الثابت ان السودان يمتل

ثروة هاةلة من النفط والغاز  ،ولكن وألسباب سياسية فان الشركات

االجنبية وبخاصة االمريكية وبالتعاون مع وكالة المخابرات االمريكية ،اخفت تل
وبخاصة الموجودة في دارفور ،وقد تم اكتشا

االمكانات

البترول ،في منطقة دارفور تم بسرية تامة بين شركات

الغربية و وكالة استخبارات االمريكية "سي اي اي "  ،نج هذه شركات في اكتشافها للبترول و لكنهم
أرادوا أال يعلنوا في ذل الوقت .ب. 15
استمر السودان في البحا الجاد عن ثروات في شمال  ،بهد

تعزيز احتياطات الب د من الطاقة ،بواقع

 65.4مليون برميل من النفط ،و 300مليار قدم مكعبة من الغازب . 16واستكماال لهذا الموضوع سنلقي
الضوء على امكانيات المملكة االردنية من الغاز الطبيعي.
________________________________________________________
ب 15عمر ،محمود ،اكتشاف جديد في بترول دارفور ،صحيفة الراكوبة السودانية ،
بئر من النفط والغاز في ،2015صحيفة البوابة 2014/12/18 ،
ب 16السودان تعتزم حفر ً 250ا

108

عليان محمود عليان – الغاز الطبيعي العربي :من مضيق جبل طارق الى مضيق باب المندب – التحديات والمخاطر االستعمارية

صورة عن حقول غاز جمهورية السودان
:ثروة المملكة االردنية الهاشمية من الغاز الطبيعي
تم اكتشا

الغاز في األردن في عام  ،1987ويقدر حجم االحتياطي المكتش

بما يقارب  230مليار

قدم مكعب ،وهي كميات متواضعة جدا بالمقارنة مع جيرانها .تم تطوير حقل الريشة في الصحراء الشرقية
بجانب الحدود العراقية ،والحقل ينت ما يقارب  30مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ،ليتم ارسالها إلى
محطة كهرباء قريبة إلنتا ما يقارب  %10من حاجة المملكة األردنية الهاشمية الكهرباةية.
يمكن القول ان الحكومة األردنية اتخذت ق ار ار منذ 1980االعتماد على النفس ووضع برنام وطني
للتنقيب عن النفط يمول من الخزينة وينفذ من خ ل كوادر فنية تم تدريبها وبناءها تدريجيا ،حيا تم مس
ما مجموع حوالي  33ال

كيلومتر من خطوط المس الزلزالي موزعة على جميع مناطق المملكة

واجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والحوضية المتكاملة وحفر العديد من اآلثار وصل عددها  90بة ار
وقد آلت هذه الجهود المتميزة الى ما يلي
اكتشاف النفط في مناطق األزرقاكتشا

حقل الريشة للغاز ،و أما بالنسبة للغاز الطبيعي المكتش
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بالقرب من الحدود األردنية العراقية فقد تم تطويره في عام 1988ببناء محطة إلنتا ومعالجة الغاز
الطبيعي بسعة انتاجية مقدارها  23مليون قدم مكعب يوميا ،وكذل بناء محطة توليد كهرباء في نفس
المنطقةب. 17
___________________________________________________
ب 17الدكتور /حجازين ،ماهر ،محاضرة بعنوان "الثروات النفطية في األردن" نقابة المهندسين
االردنيين2011/4/11،

صورة عن حقول غاز المملكة االردنية الهاشمية
هذه نبذه بسيطة عن امكانيات االردن من موارد الطاقة ،وننتقل الى حو
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ثروات البحر االبيض المتوسط من الغاز الطبيعي:
اوال :غاز فلسطين:
بداية ال بد من التنكيد ان عندما نتحدا عن امكانيات فلسطين من الغاز  ،فان فلسطين تشمل
من البحر االبي

فلسطينا الى نهر االردن  ،علي فان االمكانيات المتوافرة والتي يمكن الكش

 ..عنها تشمل كل فلسطين  ،وليست مرتبطة بجزء من االر

دون غيرها

واذا كان فقط من اجل تقديم المعلومات وفقا لتواجد االمكانيات من الغاز في االراضي
الفلسطينية  ،غربا وشرق وشماال وجنوبا  ،فان ما تشير الي

االبحاا والدراسات ان كل فلسطين

 .كنز هاةل من ثروات من النفط والغاز  ،اضافة الى ما تمتلك من موارد متعددة
غاز فلسطين ( قطاع غزة )
تقدر االمكانات الفلسطينية من الغاز في المناطق البحرية الفلسطينية  ،بحوالي  30مليار متر
مكعب ،بقيمة مليارات من الدوالرات .آبار نفط وغاز أخر  ،وفي عام  ،1999بموجب اتفاق أمضاه
ياس عرفات ،عهدت السلطة الفلسطينية باستثمار غزة البحرية الى تجمع شركات مكون من بريتيش
غروب وكونسول دايت كونتراكترز بشركة فلسطينية خاصة  ،وفي سنة  2000تم اكتشا

احتياطيات

هامة من الغاز الطبيعي على الشواطئ المقابلة لقطاع غزة
وحصلت مجموعة بي جي وشركاةها ،كنسولي دايت كون تراكتور انترناشيونال يوجد مقرها بنثينا
والمملوكة من طر عاةلتي خوري والصباغ اللبنانيتين ،على حق استكشا

الغاز من خ ل اتفاق لمدة

 25سنة تم ابرام مع السلطة الفلسطينية في نوفمبر 1999
إن حقوق ملكية حقول الغاز البحرية مقسمة على النحو التالي %60 :لمجموعة بي جي %30 ،للشركة
المملوكة للعاةلتين اللبنانيتين و %10لصندوق االستثمار المملو للسلطة الفلسطينية ،و يشمل االتفاق
مع األط ار

الث ثة المذكورة تنمية الحقل وبناء خط أنابيب غاز .يشمل ترخيط مجموعة بي جي كل
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شواطئ غزة الم صقة للعديد من منشمت الغاز البحرية للكيان الصهيوني  ،وما يجب م حظت هو أن
 %60من احتياطات الغاز على طول شواطئ غزة تعود ملكيتها الى فلسطين ،وفي سنة  2000قامت
مجموعة ي جي بحفر حقلي غزة مارين  1وغزة مارين ،وتقدر نفس المجموعة االحتياطات 2من
الغازب بر 1.4ترليون متر مكعب تقدر قيمتها بنربعة ب يين ب 4بليون دوالر .تل هي المعطيات الي
قدمتها المجموعة الغاز البريطانية للعموم ،و يمكن الحتياطات الغاز الفلسطينية أن تكون أكبر من
ذل ب . 18وفي سبيل تطوير امكانات الغاز في قطاع غزة ،ابرمت اتفاقية عام  2010بين شركة
اتحاد المقاولين وشركة الغاز البريطانية بي جي وصندوق االستثمار الفلسطيني من أجل تطوير حقلي
غزة واستغ لهما تجاريا .وفي العامين  2000و ،2002خلصت الدراسات التطويرية التي أجرتها شركة
الغاز البريطانية إلى أن الحقلين لهما جدو اقتصادية  ،وبعبارة أخر  ،بوسع غزة أن تصب من أغنى
بقاع األر

بعد أن كانت من أفقرها لو أُعطي الضوء األخضر للبدء في استخ ار هذا المورد الطبيعي

الثمين القابع قبالة سواحلها واستغ ل تجاريا.
وخ صة القول ان االراضي الفلسطينية بغزة تمتل وفرة مشكدة للغاز في المياه الساحلية ،وقريبا من
اليابسة ،وبالذات في المحافظة الوسطى من القطاع ،وفي المنطقة الشمالية من أيضا ،وقد اكتشفت
ببرتش بتروليوم الغاز شمال غزة منذ عشر سنوات ،وهو من النوع الجيد جدا ،وبكميات تجارية ،ولكن
دولة العدو منعت السلطة من استغ ل  ،واالستفادة من  ،بينما تقوم دولة العدو بسرقة غاز غزة من خ ل
حقل صهيوني قريب من .ب. 19
وفي سبيل بذل الجهود التي يمكن لفلسطين من ان تكون سيدة لمواردها من الطاقةب النفط
والغاز  ،قامت السلطة الوطنية الفلسطينية في العام  ،1994على تنسريس هيةرة البتررول الفلسرطينية
________________________________________________________ ب
اب 18لحوار المتمدن "،الحرب و الغاز الطبيعي :الغزو اإلسرائيلي وحقول غاز غزة البحرية" /9
ايلول /بسبتمبر 2012
ب 19أ .د .رزقة  ،يوس

 ،غاز غزة( ..المقاومة خطوط متوازية فلسطين اون الين 14 ،آب

) أغسطس 2015
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لتكون الهيةرة المشررفة والمسشولة عن إدارة قطاع المحروقات في األراضي الفلسطينية ،وممثل السلطة
الوطنيرة فيمرا يتعلق بجميع الششون الخاصة بهذا القطاع ،وكما اشرنا في بداية تناول غاز فلسطين
فقتم اكتشا

حقل للغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة في عام  1998اال ان لم يجري استخ ار الغاز من

بعد ،ومن المتوقع ان تبدأ فلسطين بدنتا الغاز من حقل غزة المكتش

منذ العام  1998في العام

.بب . 2017وهنا اتفاقية مبدةية الستخ ار هذا الغاز مع شركة برتيش غاز البريطانية
وتم اكتشا

حقل بترول في رنتيس بغرب ار م اهلل ولكن الكيان الصهيوني يقوم بسرقة هذا الحقل

وتضخ من  800برميل يوميا ،بعيدا عن السلطة الوطنية والحقوق الفلسطينية في ذل البترول وقد سهل
ذل وقوع المنطقة قرب خط الهدنة لعام  1948وقد بدأ الكيان الصهيوني البيع من الحقل النفطي الذي
اطلق علي اسم 'مجد '5ما بين عامي  2010و ،2011ويبلغ حجم االحتياطي النفطي من بةر البترول
المكتش

بمليار ونص

يتواجد تحت االر

المليار برميل و  182مليار قدم مكعب من الغاز .والحقل البترولي معظم

الفلسطينية المحتلة عام  1967لذل كث

الجانب الصهيوني من نشاط في البحا

عن البترول على طول الخط االخضر بين قلقيلية ورام اهلل منذ عام .1992ب ، 20ونحن نتحدا عن
غاز فلسطين  ،سنحاول عر

ما يتواجد من ثروة الغاز في بقية ار

ومياه فلسطين.

غاز فلسطين( كل فلسطين) -البحر المتوسط:
تمتل

فلسطين كل فلسطين كميات ضخمة موارد الطاقة الطبيعية وبخاصة النفط والغاز  ،لكن

الكيان الصهيوني يمارس عملية سرقة واعتداءات على هذه الثروة ،ولقد تم اكتشا

المزيد من

حقول النفط والغاز مثل حقل بمارين الذي يقع على بعد حوالي 30كم من شاطئ مدينة غزة والتي
تحتوي على حوالي  1تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي .وتشير المعلومات أن حجم حقل "غزة
مارين" يبلغ نحو  1تريليون قدم مكعب من االحتياطي المشكد للغاز ،مما يكفي لتوفير الوقود الم ةم
لمحطة كهرباء غزة ،ويوفر استيراد الوقود من الكيان الصهيوني  ،هذا الكيان المعادي الذي ينهب
كل خيرات فلسطين دون مراعة للق اررات الدولية ،وقرار  194ينط على عودة ال جةين الفلسطينيين
____________________________________________________
ب 20مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  ،النفط في دولة فلسطين ،
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الى بيوتهم وممتلكاتهم هي ب حق لهم ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقرون عدم العودة
الى ديارهم وكذل عن فقدان او خسارة او ضرر ب للممتلكات بحيا يعود الشيء الى ب اصل
لمبادئ القانون الدولي والعدالة بحيا يعو

وفقا

عن ذل الفقدان او ب الخسارة او الضرر من قبل

الحكومات او السلطات المسةولة  ،وهو قرار واض ال غبار علي يشمل األر

والمياه والسماء وما

في باطنها وما بها وعليها من بيت  ،حجر  ،شجر او معدن كان نفط ،غاز او اي مصادر حيوية اخر
الذي ينطبق علي الغاز الفلسطيني الذي اكتش

مشخ ار على السواحل الفلسطينية قبال المدن الفلسطينية

التي اغتصبتها إسراةيل عام  1948الى يومنا هذا ،وهذا الكيان الغاصب العنصري  ،ومن ح ل
نهب

لمقدرات الشعب العربي الفلسطيني  ،تحول كيان منتجة للطاقة بالغاز الطبيعي الذي تستخرج من

حقل" ليفتان " في السواحل الفلسطينية المغتصبة منذ عام  1948الذي قد تصل الى  18ترليون قدم
مكعب من الغاز الطبيعي ،فض عن تقديرها باحتواء الحقل على حوالي مليار برميل من النفط الخام ،
إضافة الى حقل " تمار " الذي يجعلها في مقام الدول الهامة جدا في تصدير والتحكم بالطاقة في حو
البحر أألبي

المتوسط ضمن الظرو

والحاجة الى الطاقة التي تشتد يوما عن يوم وفق التطور

المتسارع الذي يشهده العالم المعاصرب21
ان اعمال السلب والنهب من قبل الكيان الصهيوني ثابتة  ،وقد سارع هذا الكيان في  30آذار/
مارس  2013الى االع ن عن بدء تدفق الغاز الطبيعي من حقل تمار الواقع في حو

المشرق بكما

اطلق علي علماء الجيولوجيا  ،حيا يتم ضخ آليا لتغذية احتياجات السوق المحلية .ومن المتوقع تطور
انتاج ليصب صالحا للتصدير خ ل فترة قصيرة  ،اذ ان مخططات "الكيان الصهيوني" بعيدة االمد
تتطلع لتصدير الفاة

من االنتا الى اوروبا ،عبر انابيب تمر في عمق البحر وتنتهي في ميناء جيهان

التركي الذي طُورت بنيت التحتية لهذا الغر

بالذاتب. 22

_________________________________________________________
ب 21دغلس  ،أحمد ،الغاز والنفط على ساحل فلسطين ( هل ) له حق العودة ..؟!  ،أمد لإلع م،
ب 22قناة الميادين  ،هل تغير اكتشافات النفط والغاز في المتوسط الجغرافيا السياسية؟
/16تموربيوليو 2013
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وعلي

يمكن القول ان فلسطين المحتلة منذ عام  1948تتعر

لعملية نهب وسلب للموارد من

الغاز  ،وهذا التوج يقوم علي الكيان الصهيوني  ،اذ بدأت األجهزة الفنية في الكيان الصهيوني
بمصادقة سياسية  ،في  ،يوم االحد  31آذار  ، 2013بعملية استخ ار وضخ مبدةية لموارد الغاز
الطبيعي من الموقع البحري المسمى ب تمار على بعد  90كيلومتر قبالة مدينة حيفا الفلسطينية المحتلة
 ،على ساحل البحر االبي

المتوسط إلى المستهلكين في الكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة "اسراةيل"

وفي طليعتهم شركة الكهرباء القطرية الصهيونية ،سيوفر تدفق الغاز الطبيعي المستخر من حقل " تمار"
والحقول األخر الكبيرة والمتوسطة والصغيرة  ،بيةة صالحة بعيدة عن التلوا البيةي الناجم عن محطات
الكهرباء والمصانع الكبر  ،وكذل العمل على تقليل أسعار الطاقة الكهرباةية بعد استخدام الغاز
الطبيعي المفلتر ليتناسب مع أجهزة محروقات وساةل المواص ت كالحاف ت والشاحنات مستقب كبديل
على المازوت او السوالرب، 23فدن حقل ب تمار الكبير والحقول الغازية االخر  ،للغاز الطبيعي في
البحر االبي
االبي

المتوسط على بعد يتراوح ما بين  90كم  130 -كلم قبالة مدينة حيفا المطلة على البحر

المتوسط  ،وفي منطقة يطالب بها جيران الكيان الصهيوني على اليابسة  ،وفي مقدمتهم لبنان

وتركيا وقبرط بحقوهم الجغرافية والماةية واالقتصادية .
هذا الكيان الغاصب مع الدول التي تقع على شواطئ المتوسط والقريبة جغرافي من هذا الكيان،
حيا تواصل شركات الكيان الصهيوني عمليات التنقيب عن النفط والغاز على حقل جديد للغاز
الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية التي تسيطر عليها منذ عام  ، 1948ويقع هذا الحقل على بعد
 150كيلومت ار قبالة الساحل على الحدود البحرية مع مصر وقبرط ،وهذا يشكل اكبر كش

في

المنطقةب . 24فلسطين غنية بالكثير من الخيرات .وهي مثل بقية الدول العربية األخر .
________________________________________________
ب 23د .ع ونة ،كمال إبراهيم  ،الغاز الطبيعي في الكيان الصهيوني  ..بين االنتعاش االقتصادي
والتمدد البحري ،شبكة االسراء والمع ار  ،رام اهلل  9،أياربمايو 2013
ب 24قناة فلسطين اليوم ،االحتالل يعثر على حقل غاز جديد قبالة السواحل الفلسطينية  15 ،كانون
اولبديسمبر 2014
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صور عن حقول غاز دولة فلسطين

صورعن حقول عاز دولة فلسطين

ثروة الجمهورية العربية السورية من الغاز الطبيعي
يعتبر االقتصاد السوري اقتصادا ناميا ،ولكن نتيجة للصراع الدولي منذ ما يزيد عن خمس سنوا ت،
لم يعد االقتصاد السوري يمتل

تل

القوة التي كان عليها مع وقوع األزمة المندلعة منذ .2011
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وبالرجوع الى الموضوع الرةيسي وهو ثروة الغاز في سوريا  ،يمكن القول يوجد في سوريا العديد من
مصادر الثروات الطبيعية  ،تشكل مكامن البترول أهم هذه الموارد وتليها الفوسفات ثم المل الصخري
والجط واإلسفلت كما توجد بع

الموارد الهامة التي تستخدم كمواد اولية في الصناعة كالمارن

والغضار والرمال وكذل في أعمال البناء كالصخور الكلسية والبازلتية والمنغنيز والرصاط والنحاس
.واليورانيوم واال معدنية كالكبريت والحرير الصخري ب االسبستوس
وفيما يتعلق بالثروة من الغاز  ،وبخاصة قبل وقوع الصراح المسل داخل سوريا وبمشاركة من قبل
الدول االقليمية والدولية  ،قان لد سوريا الكثير من حقول الغاز ،ويعتبر الغاز الطبيعي المكتش
في محافظات الحسكة وادلب وحمط ودير الزور ،ثاني الثروات الباطنية في سوريا ،ويبلغ اإلنتا
اليومي من  28مليون متر مكعب ،ويطرح في السوق المحلية إلنتا الكهرباء والحاجات األخر مع
احتمال وجود آبار جديدة من النفط غير مكتشفة بعد أما ثالا الثروات الباطنية هو الفوسفات وقد بلغ
حجم اإلنتا من عام  ،2010حوالي  3.6مليون طن يصدر معظم ب . 25وتشير الدراسات العلمية إلى
وجود مكامن واعدة من النفط والغاز ،وهو ما دفع الحكومات المتعاقبة إلى إقامة بنية تحتية الستكشا
واستخ ار الثروات المعدنية ، ،وتستثمر سورية الطاقة في "الجزء السوري من حو
يمتد من جنوب شرقي تركيا حتى الخلي العربي بطول ألفي كيلومتر وعر

ما بين النهرين" الذي

نحو  350كلم ،وتشكل

حقول كرتشو والسويدية والرمي ن جزأه الشمالي الشرقي ،وبدأ اإلنتا في هذه الحقول منذ عام ،1968
أما حو

الفرات فبدأ استثماره عام .1984

وتشكل االكتشافات الحديثة نقطة أساسية في مستقبل الخارطة النفطية لسورية ،فحو
االبي

شرق البحر

المتوسط ،يشغل غرب الشاطئ الفلسطيني ولبنان وسوريا.

_______________________________________________________
ب 25شاهد سوريا  ،نت وور  ،الثروات الباطنية في سورية ما قبل عام2011
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المتوسط هي  345تريليون إضافة  5.9مليار برميل من

تشير التقديرات األولية لغاز البحر األبي

الغازات الساةلة و 1.7مليار برميل من النفط ،ومعظم هذا المخزون وفق التقارير األولية موجود في
سورية ،وهنا دراسات تم نشرها بعد األزمة السورية أن اكتشا
الغاز في المتوسط ،وبشكل يحقق  400ال

حقل قارة يجعل سورية مرك از لحقول

متر مكعب يوميا.

وفي ضوء التقارير والدراسات المتعلقة بدمكانات سوريا من الثروات الطبيعية وبخاصة ثروة النفط،
أما بالنسبة إلى الثروات الباطنية ،تحت ّل سورية المركز  27عالميا في إنتا النفط الذي تتركز آباره بشكل
ويكرر محليا في مصفاتي حمط وبانياس .وبلغ إنتا سورية
أساس في محافظتي الحسكة ودير الزورّ ،
من النفط نحو  400أل

برميل يوميا قبل اندالع األحداا في سورية ،وهنا دراسة حديثة أثبتت وجود

النفط قبالة الشاطئ السوري ،ويعتبر الغاز الطبيعي ثاني الثروات الباطنية ويتركز وجوده في محافظات
الحسكة وادلب وحمط ودير الزور ،ويبلغ اإلنتا اليومي من  28مليون متر مكعب .الغازب. 26
ان امكانات سوريا من ثروة الغاز  ،شننها الكثير من الدول العربية  ،تعاني من مشك ت سياسية
وذل يجع لهذه الثروات ادوات للصراعات االقليمية لصال
الكيان الصهيوني ،والعديد من القو

القو

المعادية للوطن العربي وبخاصة

االقليمية والدولية  ،وهذا االمر متعلق بسوريا ،بل ايضا لبنان

وغيرها من الدول العربية التي تقع على شاطئ البحر األبي

المتوسط.

____________________________________________________________
ب 26شيخ موس ،رفان ،مقومات وتاريخ األمس والغد في االقتصاد السوري ،جريدة البناء ،
24شباطبفبراير
2015Al-binaa Newspaper
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صور حقول غاز الجمهورية العربية السورية

صور حقول غاز الجمهورية العربية السورية

:ثروة الجمهورية اللبنانية من الغاز الطبيعي
لبنان احد الدول المطلة على البحر األبي
الهاةلة التي يحتضنها البحر األبي

المتوسط ،ومن ثم فان ل

نصيب من بحيرة الغاز

المتوسط  ،وتشير التقديرات األولية أن لد

لبنان حوالي

ث ثينب  30تريليون قدم مكعب من الغاز و 660مليون برميل من النفط الساةل  ،وقد اسفر عن
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عملية المس والتقديرات االولية  ،ان دفع بالحكومة اللبنانية الى التعامل مع ذل

بشكل جدي  ،وذل

من خ ل تبني القوانين  ،ومن بينها ،قانون التنقيب عن النفط بتاريخ ،2010-8-17وكما اشرنا فان
نتاة المس الماةي جعلت عشرات الشركات العالمية تتنافس للحصول على حقوق التنقيب عن النفط
واستخراج وقد بلغ عدد الشركات التي حصلت على التراخيط في المرحلة األولى  46شركة ،وذل على
أثر المناقصة التي جرت خ ل العام ب ، .2015من جنسيات متعددة منها امريكية واوروبية وعربية
واسيوية ،وغير ذل .ب27
منذ فترة تقوم مشسسات وشركات دولية بعمليات المس

ضمن االقليم اللبناني للوقو

بشكل

جدي حول امكانات لبنان من الثروة النفطية ومن ضمنها الغاز ،و بعد مس حوالي  %50من المنطقة
االقتصادية الخالصة التي تبلغ مساحتها اإلجمالية  22700كيلومتر مرّبع ر أي أكثر من ضع

أن مساحة تبلغ  3آال
لبنان البرّية ر ّ
تبين ّ

مساحة

كيلو متر مرّبع تحوي  12تريليون قدم مكعب من الغاز

الطبيعي ،وبحسب خريطة المكامن النفطية في المياه اللبنانية  ،تقدر الكميات األولية للمخزون في القطع
العشر «البلوكات» بر  80تريليون قدم مربع من الغاز  ،إضافة إلى مليار و 200مليون برميل من النفط
أي ما يعادل ثروة مالية استراتيجية كبيرة جدا حوالى  960مليار دوالر ب ، 28ووفقا للمتخصصين في
ّ
مجال البحا واالكتشافات النفطية  ،فان التقديرات تشير الى أن لبنان سيكون من بين اهم

تم اكتشا
الدول ومن المششرات على ذل ّ ،

 25تريليون قدم مكعبة تحت مياه إقليمية بالساحل

الجنوبي مساحتها  3000كيلومتر مربع وهذه الكمية تعني أكثر من  707مليارات متر مكعب ،قيمتها
حاليا  40مليار دوالرب ، 29ولقد دفعت هذه االكتشافات الجهات المعنية في لبنان الى بذل
____________________________________________________
ب 27منصور  ،تريز  ،ملف النفط في لبنان  ،مجلة الجيش اللبناني – العدد | 339ايلول بسبتمبر
2013
ب 28ثروة الغاز في لبنان ،:صحيفة الديار اللبنانية  2،نيسان بابريل .2015
ب 29موسيقى  ،لبنان يطفو فوق كنز قيمته  140مليار دوالر 2013/3/4 ،
http://www.mosaiquefm.net
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الجهود لتطوير الحقول المكتشفة والعمل على كش
بالتنقيب عن النفط قبالة سواحل لبنان منذ اكتشا

المزيد من المكامن للغاز  ،وتنامى االهتمام

حقلين للغاز الطبيعي قبالة سواحل فلسطين المحتلة

على الحدود البحرية مع جنوب لبنان ،ويقول لبنان إن اكتش

مكامن تحتوي على كميات واعدة من

الغاز الطبيعي في قاع البحر ب30
وعلى الرغم من التوقعات واالحتماالت االيجابية لتزايد امكانات لبنان من الطاقة بكافة انواعها
وبخاصة النفط والغاز  ،اال ان موقع لبنان ضمن حو
الصهيوني محاذيا وما يمثل

البحر االبي

المتوسط  ،لتواجد الكيان

هذا الكيان الغاصب من مخاد طر سياسية واقتصادية وامنية  ،يجعل

هذه االحتماالت صعبة الوصول اليها  ،في ظل الصراعات الداخلية والخارجية التي تعيشها
الدول العربية ضمن حو

االبي

المتوسط ، .وكما اكدنا أن الغاز الطبيعي المسال في لبنان وان

يتعين على لبنان أن يتنافس مع عدد من الوافدين الجدد إلى السوق ،علما أن
كان جاه از للتصدير ،فان
ّ

السيما أستراليا ،وشرق
العديد منهم يتمتّع بوزن أكبر في أسواق
أساسية في أسيا/المحيط الهادئ وأوروباّ ،
ّ
إفريقيا ،وشمال أميركا ،وعلي

حد سواء لتحقيق الميزات
خارجية
فان لبنان يواج تحديات
وداخلية على ّ
ّ
ّ

التجارّية المتّصلة بخيا ارت التصدير ،وهذا الوضع يعاني من الكثير من العالم العربي ،وهذا

سنناقش في فصل خاط ،بعد االنتهاء من تقديم ايجاز عن بقية الدول المطلة على البحر

المتوسط.
_______________________________________________________________
ب 30لبنان يعلن اكتشاف مكامن للنفط والغاز في المياه اإلقليمية  ،صحيفة الريا
13/02/2013
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صورة عن حقول غاز الجمهورية اللبنانية
ثروة جمهورية مصر العربية من الغاز الطبيعي:
تشير البيانات الصادرة عن الجهات المصرية المختصة ،أن مصر كانت تمتل من االحتياطي
البترولي بالمنتجات البترولية و" الغاز الطبيعي " والمتكثفات  3.8مليار برميل في العام
 1982/1981ووصل بنهاية يوني  2007لحوالي  16.9مليار برميل مكافئ ،ويمثل احتياطي الغاز
الطبيعي حوالي  %75من هذه االحتياطيات.
من الناحية التاريخية  ،فان

لم يتم اكتشا

الغاز الطبيعي بكميات تصل ل ستغ ل التجاري إال في

عام 1967في حقل أبو ماضي في وسط الدلتا ،وعلي فان ذل العام كان نقطة االرتكاز لبدء دخول
مصر عهدا من االستكشافات الكبر للغاز الطبيعي  ،ومن ثم توالت االكتشافات في حقول اخر
وتبع اكتشا

حقول أخر في البحر األبي

الطبيعي في مصر وتبع ذل
بذل المزيد بشان ،اكتشا

المتوسط في عام  1969وهو أول حقل بحري للغاز

اكتشافات في الصحراء الغربية في العام  ،1971مما شجع على
حقول غاز جديدة ،وا لتوسع في عمليات البحا في الدلتا والصحراء

الغربية وفي مياه البحر المتوسط التي بدأت االستكشافات األولية فيها عام  ،1975إال إن لم تبدأ
حم ت االستكشا

المكثفة هنا قبل عام  1995لتقود للعديد من اكتشافات الغاز التجارية منذ عام

1998
تمتل مصر حوالى  %1من االحتياطي العالمي ،وطبقا ألرقام عام  2005فدن مصر هي الدولة رقم
 18بين  102دولة لديها احتياطات مشكدة من الغاز الطبيعي ،وهذا شجع الجهات المختصة في مط
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لبذل المزيد في مجال االكتشافات عن ثروة الغاز ،وهذا اهلها كي تكون من بين الدول الرةيسية
المنتجة للغاز الطبيعي عالميا.ب31
ونظ ار ألهمية الغاز الطبيعي بالنسبة الى مصر في توفير مصادر لتوليد الكهرباء ،وبما أن مصر
قريبة من عدد من الدول التي تقع ضمن حو

األبي

المتوسط وغيره  ،فقد توجهت مصر للتعاون

مع الدول االخر وبخاصة االقليمية المجاورة ،فمث تتعاون مصر مع المملكة العربية السعودية
فى انتا بالبوليستر في مصر ،كما تقوم شركة الحفر المصرية بالعمل في األراضي السعودية لحساب
شركة بارامكو  ،وهذا التوج يوض

ان مصر تعمل على االستعانة بالكثير من الشركات

المتخصصة  ،لتنمية حقول الغاز فى غرب البحر المتوسط ،وشمال اإلسكندرية بالمياه العميقة من اجل
إنتا الغاز والمتكثفات الطبيعية  ،ولكن كما هو واض ان التطورات السياسية التي تمر بها مصر
 ،اثرت على استم اررية تنفيذ بعضا من المشاريع وكان من المخطط أن يبدأ المشروع في اإلنتا
عام ، 2013فقد اعلن الشري األجنبي بتنجيل تنفيذ المشروع بسبب التطورات السياسية التي
تعيشها مصر بعد االطاحة باإلخوان المسلمينب . 32ان هذا ال يعني توق

الجهود الحكومية المصرية

من اجل توفير احتياجاتها من الغاز ا لطبيعي ،فقد وقعت العديد من االتفاقيات مع عدة دول مثل
قبرط ،،حيا وقعت مصر مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الغاز وتهد
التعاون بين البلدين في مجال تنمية واستغ ل اكتشا

مذكرة التعاون ،إلى دعم

أفر وديت للغاز الواقع بالمياه االقتصادية

القبرصية .وعلي يمكن القول ان التعاون بين البلدين لم يشثر كثي ار على محاوالت الكيان الصهيوني
 ،بدقامة ع قات واتفاقيات بين وبين قبرط  ،وهذا يشكل من التحديات التي تواج
اطماع الكيان الصهيوني في خيرات البحر االبي

مصر في مواجهة

المتوسط ،حيا يتمدد هذا الخطر لد العديد

من المواقع التي تحتوي على كميات ضخمة من الغاز الطبيعي ،وهذا سنناقش في الفصل
_______________________________________________
ب 31الهيةة العامة ل ستع مات ،الثروة البترولية 13 ،تشرين الثاني بنوفمبر
ب 58.5 32تريليون قدم مكعبة حجم احتياطي مصر من الغاز الطبيعي  ،صحيفة اليوم ،القاهرة
 /27 ،تموزبيوليو
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األخير من هذا العمل  ،بعد ان نكمل تقديم ايجاز عن ثروات العرب من الغاز الطبيعي في البحر
االبي

المتوسط ،ومن بينها الثروات الليبية

صورة عن حقول غاز جمهورية مصر العربية

صورة عن حقول غاز جمهورية مصر العربية
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ثروات ليبيا من الغاز الطبيعي
بداية البد من القول ان الحكومة الليبية واجهت العديد من المشك ت االقتصادية سواء قبل
االطاحة بقيادة الرةيس الراحل  /معمر القذافي في اواخر سنة  ،2011او بعد ذل  ،حيا
الصراعات المتجعدة االماكن واألدوات والقو

الداخلية والخارجية .وفي هذا السياق البد من القول

أن بعد االنفتاح الليبي على العالم الغربي ،بعد رفع العقوبات عن ليبيا عام  ،2004شهدت الب د
تدفقا كبي ار للشركات النفطية  ،بعضها أمريكية وفرنسية وايطالية ،حيا في
تل الشركات دخلت السوق في فترة صعبة كانت خ لها أسعار النفط ترتفع ،لذل كان من الصعب أن
تتي بع

العقود للشركات تحقيق أرباح ما لم تقفز أسعار البرميل فوق  90دوال ار ،وعلي يمكن القول

أن التواجد من قبل العديد من الشركات في السوق الليبية كان طبيعيا ب33
وكما معرو

فان لد ليبيا الكثير من حقول النفط والغاز  ،ولذل يمكن القول ان ما تعرضت

ل ليبيا من صراعات سياسية وعسكرية داخلية وخارجية نت عن

انهاء حكم  /معمر القذافي بعد

استمر في السلطة حوالي اربعة عقود  ،ومن ثم دخلت ليبيا منذ العام  2011حتى الوقت
الحالي ب 2016في اوضاع غابت عنها وجود سلطة مركزية تدير الدولة  ،ومن ثم تعددت القو
وفقا للتوزيع الجغرافي من ناحية  ،ومن ناحية اخر ظهور قو سياسية واكثرها خط ار تنظيم داعش،
وبالتالي لم تتمكن ليبيا من ايجاد سلطة سياسية متفق عليها إلدارة الدولة في مختل

المجاالت بما

فيها المجال االقتصادي وتحديدا الثروات والموارد الطبيعية بالنفط والغاز  :وبالرجوع الى امكانيات
ليبيا من النفط والغاز  ،فان من المشكدان لد

ليبيا مخزونات هامة جدا من الغاز الطبيعي

وتستطيع المساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز وهذا بالطبع يتطلب وجود ادارة قادرة
على اتخاذ القرار ومتابعة تنفيذه في ضوء الصراعات الداخلية والمشث ارت السياسية والعسكرية
الخارجية االوروبية ،اذ يمكن القول ان عددا من الدول االوروبية تتفرد باتخاذ القرار فيما يتعلق
بالشنن الليبي السيما في مجال الغاز الطبيعي الذ سيكون وقود المستقبل وتشكل ليبيا مصد ار مهما
________________________________________________________
ب 33شباط /بفبراير  2013،قناة سي ان ان 7
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يغذ احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي من خ ل صادراتها الحالية من الغاز المسال نحو هذه القارة
عبر أنابيب تحت البحر السيما ان ليبيا قبل الحالة المشتتة والمتصارعة فيها القو
الداخلية التي تعمل لصال

القو

الليبية

الخارجية  ،كانت قد بدأت عملية تصدير الغاز الى القارة

االوروبية ،من خ ل مشروع غرب الجماهيرية للغاز الطبيعي  ،وعلي

فان االستفادة الحقيقية من موارد

ليبيا يتطلب وجود قيادة واحدة قوية تمارس ص حياتها كاملة.
.وخ صة القول أن قطاع الطاقة في ليبيا قد شهد نموا كبي ار خ ل عقد السبعينيات وبداية الثمانينات
حيا كان معدل النمو السنوي حوالي  . 15%ثم بدأ يتضاءل هذا النمو بعد ذل إلى سنة ، 2000
حيا بدأ ينمو من جديد .ولقد كان إمداد الطاقة األولية لسنة  2006يقدر بر  955بيتا جول ب  23مليون
طن مكافئ من النفط  .والطاقة المصدرة لنفس السنة 3639بيتاجول أي  86مليون طن نفط مكافئ.
ب وشكل النفط  51%من اإلمداد األولي للطاقة و  49%من الغاز الطبيعي .وشكل الطلب النهاةي
)للطاقة لسنة ، 2006حوالي  47%من الطلب األولي للطاقة .ب34
والجدير بالذكر ،تتمتع ليبيا بمصادر هاةلة للطاقة المتجددة متمثلة في االشعاع الشمسي  ،والرياح ،
وطاقة الجو

الح اررية  ،والكتلة الحية  ،والتي يجب دراستها وتقييمها بشكل دقيق للتعر على امكانيات

كل مصدر من مصادر الطاقة المتجددة في دول منطقة حو

البحر االبي

المتوسط ب دول جنوب

اوروبا وشمال افريقيا  ،ودول الشرق االوسط  ،ومن ضمنها ليبيا  ،بنن بها امكانيات ضخمة تختل
من دولة الى اخر  .وسو

يكون لنا وقفات بدذن اهلل نقوم من خ لها بتسليط الضوء على كل نوع من

انواع الطاقة المتجددةب . 35اجل تمتل

ليبيا طاقات هاةلة من النفط والغاز  ،اضافة الى انواع

__________________________________________________
ب 34بلحاح ،مراد  ،واقع ودور النفط في تفعيل التنمية في ليبيا 2007/5/30 ،
ب 35المقطو

 ،علي مصطفى علي ،وضع الطاقة في ليبيا ،2010/1/9 ،جامعة الزاوية ،

.صبرات
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عديدة من الطاقة المتجددة  ،ولكن نتيجة للتطورات السياسية والصراعات الداخلية والتدخ ت
الخارجية ،جعل هذه الموارد عرضة للضياع  ،وهذا الوضع الليبي نشهده في كثير من الدول
العربية  ،وهذا سنتناول في الفصل االخير من هذا العمل .

صورة عن حقول الغاز الطبيعي في ليبيا

صورة عن حقول الغاز الطبيعي في ليبيا
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ثروة الجمهورية التونسية من الغاز الطبيعي
من المشكد ان الجمهورية التونسية ال تمتل القدرات والموارد الطبيعية ومن بينها النفط والغاز كما
هو الحال بالنسبة لدول الجوار ب ليبيا والجزاةر  .ومن ثم ف خيار امام الجمهورية التونسية اال
ان تقوم باستيراد تجبر الدولة على استيراد كميات من النفط والغاز من الدول المجاورة ،وهذا ال يعني
بالمطلق ان ليس لد تونس موارد من النفط والغاز  ،اذ تشير التقارير الى ان لد تونس
احتياطي مشكد من النفط الخام يقدر ب 425مليون برميل وفقا للبينات الصادرة في شهر كانون
الثاني بيناير ،2014يقع أساسا في خلي قابس وفي أقصى جنوب والية تطاوين أي في أقصى الجنوب
التونسي ،وتوجد في تونس محطة تكرير نفط واحدة في الب د تقع في بنزرت في شمال الب د  ،وتدار
من قبل الشركة التونسيةبصناعة التكرير ب36
وتعتزم تونس زيادة إنتا الغاز الطبيعي عن طريق التنقيب واعادة تطوير حقول الغاز القاةمة بالمشاركة
أجنبية .وتنشط بالب د اليوم أكثر من  40شركة عالمية في قطاع الطاقة بالنظر إلي
مع شركات
ّ

التشجيعات التي تمنحها تونس لهذه الشركات وذل بهد
المحروقات قد تطور نسق حفر اكتشا
.وتضاع

حجم استثمارات االستكشا

دفع االستثمار في قطاع الطاقة لتنمية إنتا

اآلبار من  14بةر عام  2005إلى  48بةر سنة 2009
والتطوير بر  5مرات من  2005إلى 2009

وتطلع تونس ألن تصب بلدا مصد ار للغاز الطبيعي ،معتمدة في ذل على االكتشافات الجديدة لحقول
الغاز الطبيعي مثل حقل صدر بعل الذي سيشمن نص

حاجيات الب د من الغاز الطبيعي بحسب

أهمية
إحصاةيات أولية ،ويشكل الغاز  6،44في الماةة من مصادر الطاقة في تونس .ويتوقع أن تزداد ّ

الغاز في السنوات المقبلة مع دخول حقلي "صدر بعل" و"البرمة" مرحلة اإلنتا ومد شبكات التوزيع إلى
محافظات جديدة ،إضافة إلى تشغيل مصنعي غاز جديدين في كل من غنوش وبنزرت
_________________________________________________________
ب 36ويكيبيديا الموسوعة الحرة
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ووفقا للبيانات الصادرة عن المشسسات التونسية والدولية المتخصصة  ،أن البداةل المتوفرة عن نضوب
البترول والغاز في تونس متوفرة منها ببغاز الشيست وبببترول الشيست  ،وأن هذه الطاقة هي نفس
البترول والغاز المعرو

لد تونس ،حيا أن تواجده منحصر في ما يعر بالحجرة إالم المتواجدة في

عمق يتراوح بين  4و 5،4أال

متر في عمق األر

ومن ناحية اخر

فان في ضوء الدراسات

حول امكانيات تونس من البترول والغاز فدنها تتواجد في منطقتين األولى بجهة غدامس في أقصى
.الجنوب حيا يتوفر مخزون ضخم قدر ب 500مليار متر مكعب من الغاز
الطبيعي ،أما المنطقة الثانية فهي القيروان التي تضم مخزونا كبي ار أيضا قدرت ب 500مليون برميل من
النفط ويشكد الخبراء أن هذه الكمية المتحدا عنها تكفي الب د من المحروقات لعشرات العقود
وطورت مشاريع عدة في
القادمةب 37تُركز تونس على الغاز الطبيعي كون مصد ار بدي من الطاقةّ ،
هذا المجال ويسعى التونسيون بحسب «الخطة الوطنية لتطوير مصادر الطاقة» التي يستمر تنفيذهب. 38
حتى  ،2030الى رفع حصة الغاز الطبيعي إلى  50في المةة من الطلب الداخلي  ،وتسعى تونس
الواقعة بين بلدين من كبار منتجي النفط ،هما ليبيا والجزاةر ،إلى زيادة إنتاجها من  ،وتقوم بحفر
العديد من االبار  ،وذل

من خ ل التعاون مع مجموعات أميركية وأوروبية وكندية ،بينها «رويال

دويتش شل» الهولندية و«إيني» اإليطالية و «إكسون موبيل» األميركية وتستثمر مجموعة «بريتيش
غاز» أكبر حقل للغاز في عر

سواحل صفاقس ،أكبر مدن الجنوب منذ عشرة أعوام .ويشمن حقل

«ميسكار»  50في المةة من حاجات البلد من الغاز الطبيعي ،في وقت ازداد اإلقبال علي بعد الزيادات
أسعار النفط ومشتقات المت حقة .وتُعتبر مجموعة «بريتش غاز» أكبر مستثمر أجنبي في قطاع الطاقة،
إذ ارتفعت استثماراتها إلى بليون دوالر .وكان رةيس المجموعة روبرت ويلسون أعلن في زيارة سابقة الى
________________________________________________________________
وغازية جديدة  /5 ،تشرين ثاني ب نوفمبر 2010
نفطية
ّ
ب 37عرب اون الين  ،تونس :اكتشافات ّ
ب 38الرزڤي ،محسن  ،مخزون تونس من غاز وبترول «الشيست» أكثر من ترليون برميل ،صحيفة
المغرب /19 ،تشرين اولباكتوبر 2013
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تونس أن مجموعت «تعتزم توسيع استثماراتها لمساعدة البلد على زيادة االعتماد على الغاز الطبيعي
والتقليل من استيراد النفط» ب ، 39وفي مجال توفير وظاة

للقو

العاملة التونسية فان المشسسة

التونسية لألنشطة البترولية ،تعلن ان لد تونس امكانات ضخمة ،وان لديها مشروعا امن شنن
ان وفر بين  1000و 1500موطن شغل خ ل فترة األشغال و 100موطن شغل قادر بعد انط ق
اإلنتا في سنة  ،2016مشي ار ان الطاقة االنتاجية لحقل « نوارة » تبلغ  2.7مليون متر مكعب من
الغاز و 7أال

برميل من النفط الخام يومي  ،حيا تم انط ق مشروع حقل غاز تونسي جديد بطاقة

انتا تبلغ  2.7مليون متر مكعب يوميا ب40
وخ صة القول ان لد تونس  ،شننها في ذل

جميع الدول العربية طاقات هاةلة من النفط

والغاز الطبيعي  ،اضافة الى موارد طاقة متجددة أخر  ،حيا ير

الخبراء الدوليين  ،ان ث ثة

ارباع مساحة تونس تزخر بالمواد الطاقية من نفط وغاز ،وان طاقة االنتا تبلغ عشرة اال
الكيلومتر المربع  ،وهذ يعني انها تتفوق بذل على الدول المجاورة  ،ومع ذل

برميل في

فان حالة عدم

االستقرار السياسي تشكل تحديا للجهود التي يمكن القيام بها لتحقيق المزيد من االنتا واالستفادة
مما لد العرب من صادر وثروات طبيعية  ،ومن ابرزها النفط والغاز ،كما هو بالنسبة لكل من
.الجزاةر والمغرب وموريتانيا
_____________________________________________________________
ب 39الصدفي ،سميرة ،تونس توسع االعتماد على الغاز الطبيعي وتستثمر الطاقة الشمسية  ،صحيفة
الوسط التونسية 2009/10/9،
ب 40صال  ،حكيم بن  ،انطالق مشروع حقل غاز تونسي جديد بطاقة انتاج تبلغ  2.7مليون،
االقتصاد ،تونس 2014/3/4
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ا
صور عن حقول الغاز الطبيعي في الجمهورية التونسية

صور عن حقول الغاز الطبيعي في الجمهورية التونسية

ثروة المملكة المغربية من الغاز الطبيعي
من المشكد ان من مصلحة اية دولة ان توفر ما استطاعت الى ذل

سبي

 ،احتياجاتها االساسية

ومن تل االحتياجات الطاقة ومواردها  ،كي تخلط من الضغوطات الداخلية والخارجية  ،ومن ثم
دعم االستقرار السياسي واالمني  ،في ضوء التوترات التي تعيشها معظم الدول العربية  ،بعد
انتشار ظاهرة االرهاب المدعوم من قبل الدول االستعمارية التي من خ ل هذه الظاهرة تتوافر
لديها الفرط للتدخل في الششون الداخلية للدول العربية ،ومن هنا تتج المملكة المغربية نحو
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اكتشا

ثروتها من الغاز الطبيعي ،وسط توقعات وتقارير تشير إلى إمكان تحول المملكة إلى مصدر

أساسي إلنتا النفط في العالم ،بعد معطيات ترج وجود كميات كبيرة من النفط في المناطق البحرية
التابعة للمغرب  ،وتتعاون المغرب مع الشركات االجنبية ل كتشافات في مجال النفط والغاز بشكل
خاط ،ومن بينها الشركة االيرلندية .
وكما ذكرنا فان المغرب يستعين بالعديد من الشركات المتخصصة في البحا عن الغاز وانتاج  ،اذ
يوجد بالمغرب حوالي  8شركات متعددة الجنسية ب«كابر» و«توريس» و«انتربريز أويل» و«السمو»
البريطانيتان و«رو أويل» االسترالية و«شيل» و«فانكو» و«سكيدمور» األميركية حصلت بعضها على
رخط للتنقيب والبع

اآلخر على اذن ل ستط ع بمناطق مختلفة بالمغرب سواء بنعالي البحار أو

مناطق أخر  ،وتنمل المغرب ان تصل الى انتا يحقق لها االكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير من
اجل زيادة الدخل القوميب41
يسعى المغرب إليجاد مصادر للطاقة من اجل تخفي
االفصاح عن

اعباء االنفاق ،ويبدو ان كل ما يتم

ال يعدو ان يكون توقعات واماني من قبل الشركات االجنبية التي تنقب عن لثروة

النفطية وثروة الغاز في المغرب ،وهذا ما يمكن التحقق من من خ ل ما تدلي ب تل الشركات
،كما هو الحال بالنسبة للشركة االسترالية 'بو ار فيدا إنيرجي'  ،أن المغرب يحتضن ثروة نفطية هاةلة ،
كون أن الحقل الوحيد بالمياه العميقة في حو

بمزغان قبالة الشواطئ الغربية للدولة المغربية حبلى من

النفط و اعتباره من اكبر الحقول و يحتضن  .30مليار برميل من النفط ،و لم يتم اكتشا

أي حقل مثل

________________________________________________
ب 41بن منصور  ،هادي ،المغرب يدخل عصر النفط والغاز بعد اكتشاف احتياطي يقدر بـ 20مليار
برميل  ،صحيفة الشرق االوسط،لندن 22،أبباغسطس  2000العدد 7938
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في افريقياب 42وعلى ما يبدو ان التحديات كبيرة اما المغرب من اجل توفير االحتياجات ل سته
المحلي من موارد الطاقة وبخاصة الغاز ،،كش

عبد القادر عمارة ،وزير الطاقة والمعادن والماء أن

المغرب بحاجة إلى  5مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي  ،لتلبية احتياجات بحلول سنة ،2025
بتكلفة تبلغ  4.6مليار دوالر ‘ وعلى ما يبدو فان المغرب امام مشك ت كبيرة جدا ،وحتى البحا عن
الغاز الصخري ليس بمنن عن وجود خ فات مع الجزاةر في هذا الصدد
___________________________________________________________،
ب 42بلغازي ،محمد ،شركة أسترالية :المغرب يحتضن ثروة نفطية هائلة  ،جريدة الم حظ السياسي
2010/12/5 ،
http://www.almolahid.com
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صورة عن حقول الغاز في المملكة المغربية

ثروة الجمهورية الجزائرية من الغاز الطبيعي
تكتنز الجمهورية الجزاةرية الكثير من موارد الطاقةب النفط والغاز ،و الجزاةر بلد واسع المساحة متنوع
التكوينات الجيولوجية  ،تحتل موارد الطاقة مرك از تمي از في االقتصاد الجزاةري ونموه باستغ ل هذه الموارد
الحيوية وعلى راسها البترول والغاز الطبيعي وقد طورت الجزاةر هذا القطاع االستراتيجي بشكل فعال
.عبر الشبكة من المصانع الضخمة وبالسيطرة الكاملة على هذه الثروة انتاجا وتسويقا ودخ
من المشكد ان الغاز الطبيعي وهو ثروة المستقبل في الجزاةر  ،فتتركز مناطق انتاج في حاسي الرمل
على بعد  500كم من الساحل وهو من اكبر الحقول الغازية في العالم ويقدر االحتياطي في بنحو
 3650مليار م ، 3مما يجعل الجزاةر تحتل الرتبة الثامنة عالميا في هذه الثروة الهامة  ،بدنتا قدره نحو
 60.3مليار م 3عام  99وب تكون الجزاةر من اكبر المنتجين للغاز في العالم  ،حيا يتم نقل
الغاز من مناطق االنتا الى الساحل بواسطة  7انابيب ليصل وحدات التمييع  ،ثم يصدر للخار
بواسطة الناق ت الضخمة  ،وتقدر طاقة مركبات التمييع في ارزيو وسكيكدة بر  30مليار متر مكعب /
.سنة  ،وبلغ طول انابيب البترول والغاز في الجزاةر عام  2000نحو  15000كم
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وترتبط حقول الغاز الجزاةرية باألسواق االوروبية عبر انابيب عابرة للبحر المتوسط  ،اثنان الى ايطاليا
عبر تونس وصقلية وثالا الى اسبانيا والبرتغال عبر المغرب وكان الخبراء يقدرون ان تصل طاقة هذه
االنابيب عام  2000الى تحو  60مليار م ، 3نظ ار ل قبا المتزايد علي من قبل المستهلكين النخفا
تكاليف وباعتباره طاقة نظيفة غير ملوثة  ،وهنا مشروع إلنجاز انبوب ثالا للغاز يربط حاسي مسعود
عبر مستغانم بقرطاجة في إسبانيا
يتم التركيز على الغاز الطبيعي كمورد استراتيجي في سياسة الطاقة الجزاةرية في المستقبل حيا سيحتل
مكانة الصدارة في التصدير وفي االستخدام المحلي  .وتجدر االشارة الى ان الشركة الوطنية سوناط ار
وفروعها المختلفة  ،المشرفة على كل العمليات من التنقيب الى النقل الى التسويق احتلت عام 1996
المرتبة 10عالميا في ترتيب الشركات العالمية المنتمية لقطاع المحروقات في عام  1999كان رقم
اجمالها  889مليار دينار  ،وحققت ارباحا قدرها  111مليار دينار وانتجت  118.4مليون طن من
المحروقاتب43
_________________________________________________
ب 43منتد

رواسي -حاةل ،الثروات الطبيعية في الجزائر

 /22،تشرين اولب اكتوبر 2010

صورة عن حقول غاز الجمهورية الجزائرية
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ثروة موريتانيا من الغاز الطبيعي:
يعتبر النفط من أهم مصادر الطاقة في هذا العصر ،بل هو واحد من أهم مقومات الحضارة الحديثة
لإلنسان؛ فهو يستخدم وقودا في مختل

الصناعات ويستعمل في تسيير وساةل النقل والمواص ت ،كما

.يستعمل في الزراعة وفي التدفةة وفي توليد الكهرباء
وفيما يتعلق بجمهورية موريتانيا  ،فدنها تعتبر ضمن بحيرة نفطية عربية من جبل طارق الى باب
المندب  ،وهذه الدولة العربية قاةمة على حوضين رسوبيين أحدهما الحو
السواحل الموريتانية وأجزاء من اليابسة ،والثاني حو
الشرقي من الب د ويمتد على مساحة تتجاوز نص

الساحلي الذي يغطي

تاودني والذي يغطى الجزء الشرقي والشمال
مساحة الب د ،وهذان الحوضان الرسوبيان يشك ن

المساحة التي يمكن أن تحتوي على النفط ،حسب مواصفاتهما الجيولوجية
وفي اطار جهود دولة موريتانيا ايجاد البداةل للطاقة والعمل على االستفادة مما يمكن الكش
عن

من ثروات طبيعية وبخاصة النفط والغاز ،قد تطورت االستثمارات في قطاع النفط في

موريتانيا ،بما في ذل مختل

المراحل بالتنقيب ،التطوير واإلنتا

لتصل إلى  100مليون دوالر سنة

 2001و  1.7مليار دوالر في الفترة ما بين  2001و2007
ومن الناحية التاريخية  ،فقد بدأ اهتمام شركات التنقيب عن النفط في موريتانيا في بداية الستينيات
من القرن الماضي .وفي بداية السبعينيات نتيجة للتطورات التي شهدتها الع قات العربية
االمريكية  ،واستخدام العرب س ح النفط في مواجهة القو االستعمارية الغربية المساندة للكيان
الصهيون يعام  ، 1973لذل
النفط والغاز

فقد اخذت شركات نفطية عالميٍة بالتنقيب عن مصادر الطاقة ب

البعيدة جغرافيا عن الكيان الصهيوني ومن بين االماكن جمهورية موريتانيا ،

.وكان من بين الشركات ،شركة شل الهولندية البريطانية وشركتي تكساكو وأرامكو األمريكيتين
وفي منتص

التسعينيات من القرن العشرين  ،اخذت شركات اخر  -استرالية -غير أمريكية تبدي

اهتمامها في التنقيب عن النفط في موريتانيا  ،بعد أن ظهرت بوادر حول اكتناز هذه الب د
امكانيات من ثروات النفط والغاز  ،وكانت نهاية عام  2013مشش ار ت جديدة على امكانية
 .اكتشا

الثروة النفطية في موريتانيا بكميات يمكن أن تكون تجارية
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وبالعودة الى بداية القن الحادي والعشرين  ،وتحديدا عام  ، 2001فقد تم اكتشا
في عر

البحر من الحو

سبعة حقول كلها

الرسوبي الساحلي .فقد اكتشفت شركة وود سايد االسترالية خمسة حقول

وشركة دانا بتروليوم االنجليزية حقلين  ،اذ بلغ عدد الحقول التي تم اكتشافها في موريتانيا من قبل
.شركات من مختل

الدول  ،سبعة حقول ب 44وتدار عمليات التنقيب عن البترول في الشواطئ ،

الموريتانية في أغلبها من طر شركات أسترالية ،حيا تمل ث ا شركات أسترالية بوود سايد ،ها
ردمان ،رو أويل ما يزيد على  70%من أهم حقول النفط والغاز على الشواطئ الموريتانية ،بينما تمل
الشركتان البريطانيتان ب

غروب وأبرامير غروب ما يعادل  13إلى 19،%أما بقية الحقول في حو

تاودني فتتقاسمها شركة النفط الفرنسية توتال وشركة ري بسول االسبانية وشركة سي ان بي سي الصينية
الحكومية .وي حظ غياب تام للشركات األمريكية عن موريتانيا ويرجع الخبراء ذل الى التنثير الفرنسي
على القرار الموريتاني في هذا المجال.
تعمل السلطات الموريتانية على تطوير عمليات االنتا ومن ثم فدنها تتعامل مع الشركات
المتخصصة في عمليات التنقيب  ،وهذا مكن الحكومة الموريتانية من زيادة المخزون النفطي في
موريتانيا ،من خ ل االكتشافات الجديدة وبخاصة في مجال الغاز ،حيا تم اكتشا

المزيد من

الحقول واالبار باألعماق البحرية قرب العاصمة نواكشوط ،وفيما يتعلق بحقول الغاز فان الحكومة
واصلت وتواصل جهودها من اجل الكش
الكش

عن الغاز مستعينة بشركات متخصصة  ،حيا تم

عن احتياطي ضخم من الغاز في السواحل الموريتانية على مقربة من سواحل السنغال ،وان

المخزون عبارة عن كميات صافية من الغاز يجري تقييمها في الوقت الحالي لتحديد الكمية ،فيما يتوقع
أن يساعد الكش

الغازي الجديد ،في تقليط فاتورة الطاقة في موريتانيا  ،ولكن على ما يبدو ان هذه

العمليات المتعلقة بالبحا عن الغاز واستخراج  ،لن تتم بسرعة .
___________________________________________________
ب 44مركز الصحراء للدراسات واالستشارات ،ملف "االقتصادي" :التنقيب عن النفط في موريتانيا،
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النفط والغاز على الشواطئ الموريتانية ،بينما تمل الشركتان البريطانيتان ب
ما يعادل  13إلى 19،%أما بقية الحقول في حو

غروب وأبرامير غروب

تاودني فتتقاسمها شركة النفط الفرنسية توتال وشركة

ري بسول االسبانية وشركة سي ان بي سي الصينية الحكومية .وي حظ غياب تام للشركات األمريكية
عن موريتانيا ويرجع الخبراء ذل الى التنثير الفرنسي على القرار الموريتاني في هذا المجال
تابعت السلطات الموريتانية عمليات التنقيب ،وتم االع ن عن اكتشافات نفطية جديدة ستعزز
المخزون النفطي في موريتانيا ،واالكتشافات الجديدة عبارة عن ثمانية حقول نفطية اثنتان منها من الغاز،
تم اكتشافها باألعماق البحرية قرب العاصمة نواكشوطب، 45وبالنسبة لجهود موريتانيا ،فان عمليات
الكش

عن الغاز لم تكن بعيدة عن جهود البحا النفط ،أنها عثرت على احتياطي ضخم من الغاز

في السواحل الموريتانية على مقربة من سواحل السنغال ،وان المخزون عبارة عن كميات صافية من
الغاز يجري تقييمها في الوقت الحالي لتحديد الكمية ،فيما يتوقع أن يساعد الكش

الغازي الجديد ،في

تقليط فاتورة الطاقة في موريتانيا ب. 46

صورة عن حقول الغاز في جمهورية موريتانيا
_________________________________________________
( )45منتديات ستار تايمز ،اكتشافات نفطية جديدة تحيي آمال الموريتانيين بطفرة اقتصادية ،
2007/5/30
( )46صحيفة العربي  ،اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز في موريتانيا 2015/4 /28 ،ا
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صورة عن حقول الغاز في جمهورية موريتانيا
وعلى اية حال فان موضوع الغاز الطبيعي يعتبر من بين اهم القضايا السياسية واالقتصادية
التي يعيشها االقليم العربي من جبل طارق الى مضيق باب المندب  ،حيا الشواهد كثيرة على
محاوالت القو المعايدة لإلمكانيات العربية وبخاط من القو
بينها الكيان الصهيوني ودول اقليمية اخر  ،وسو

االستعمارية الغربية وادواتها ومن

نناقط هذه القضايا في الجزء االخير من

هذا العمل المتواضع  ،ولكن واستكماال لتناولي لهذه المساةل المتعلقة بالثروة النفطية العربية بشكل
عام والثروة من الغاز بشكل خاط  ،سنقدم ايجا از عن الغاز الصخري في الوطن العربي ،
وبخاصة فيما يتعلق بالمخطر الناجمة عن استخراج  ،السيما ظهرت أصوات معارضة للتوج
الستخ ار هذا النوع من الطاقة.
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الغاز الصخري في العالم العربي
الغاز الصخري
شهدت بداية األلفية الثالثة بوادر تغير نوعي في مجال مصادر الطاقة العالمية؛ حيا برزت مششرات
تبدل نسبي في المصادر المفضلة عالميا للحصول على الطاقة .ويشكد هذا التحول ما أشار
على حدوا ّ
إلي تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في العام  2011من أن العالم بدأ يدخل فيما أطلق علي التقرير
بب""عصر الغاز الذهبي
وقد تعزز الحديا عن "العصر الذهبي للغاز" مع انط ق ما يمكن تسميت ب ر "ثورة الغاز الصخري" في
الواليات المتحدة األميركية ،السيما خ ل العقد األول من األلفية ،حيا أثارت هذه الثورة شكوكا حيال
استقرار أسواق الغاز العالمية ،وال يزال الغمو
.وأن تل اآلثار ترتبط بخصاةط السوق كالعر

يكتن

اآلثار الجيوسياسية لرهذا العصر الذهبي ،خاصة

والطلب والتكلفة والسعر.

خصائص وتقنيات إنتاج الغاز الصخري
الغاز الصخري  ،غاز طبيعي يتولد داخل الصخور التي تحتوي على النفط بفعل الح اررة والضغط ،الغاز
ويحتا هذا إلى المزيد من المعالجة قبل تدفق  ،ولهذا السبب يصنف المختصون بنن غاز غير تقليدي.
وكما هي حال الغاز الطبيعي "التقليدي"؛ يكون الغاز الصخري إما جافا أو غنيا بالسواةل ،ولتحرير الغاز
الصخري البد من القيام بعملية الحفر األفقي والتكسير الهيدروليكي على نطاق واسع وباستخدام الماء
والرمل وذل لتحقيق الحد األمثل من اتصال السط بمكامن الغاز
يبدو ان هنا

العديد من الدول تعطي اهتماما متزايدا الستخ ار الغاز الصخري  ،حيا تصدرت

الواليات المتحدة الدول التي تعتمد على الغاز الصخري وأنتجت ما ال يقل عن  33مليار قدم مكعب من
الغاز الصخري في عام  2014تمثل نحو  %40من إنتاجها من الغاز الطبيعي وفق تقرير إدارة
معلومات الطاقة االميركية الصادر في نوفمبر  2014مما قد يشهلها لتحقيق االكتفاء الذاتي من الغاز
وربما التصدير بحلول عام  .2020كما اتجهت الصين لزيادة استثماراتها في الغاز الصخري إلى نحو
 20مليار يوان الستغ ل  54حقل غاز صخري محتمل ،حيا تجاوز اإلنتا الصيني من الغاز
الصخري بنهاية العام الماضي  1.5مليار متر مكعب مما يمثل سبعة? أضعا
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ومن المتوقع أن يصل اإلنتا بنهاية عام  2015إلى نحو  6.5مليارات متر مكعب ،أما كندا فقد
وصلت معدالت اإلنتا بها نحو  3مليارات متر مكعب من الغاز الصخري،
وأشارت على مستو آخر ،بدأت بع

دول العالم تعزيز جهودها الستخ ار الغاز الصخري ،حيا

أعلنت شركة توتال الفرنسية ،في عام  ،2014عن سعيها ل ستثمار في الغاز الصخري في شمال
بريطانيا في ظل وجود احتياطات تقدر بنحو  1300تريليون قدم مكعب من الغاز ودعم الحكومة
البريطانية الستخ ار احتياطات الغاز الصخري لسد االحتياجات المحلية المتصاعدة من الغاز
ويرتبط هذا االتجاه لإلفادة من الغاز الصخري بوجود احتياطيات هاةلة غير مستغلة من النفط الصخري
والغاز الصخري في مختل

دول العالم وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة االميركية والتي وصلت إلي

نحو  345مليون برميل من النفط ونحو  7201تريليون قدم مكعب من الغاز ،وهو ما يمثل  %10من
.إجمالي االحتياطيات العالمية للنفط ونحو  %32من االحتياطيات العالمية للغاز
مخاطر و أضرار الغاز الصخري
تشكد دراسات نشرتها بع

المواقع اإللكترونية أن عمليات استخ ار الغاز الصخري ستشدي إلى تلويا

مياه الشرب مستقب باألر سني بأو الزرنيخ السام واليورانيوم المشع ومواد أخر مضافة مثل
الرصاط ،وهي مواد تستعمل الستخ ار الغاز الذي يستهل كميات هاةلة من الماء ب 500لتر في بضع
.ثواني عبر ضخ من الوديان والمناطق الجوفية .مما يشكد خطورة الغاز الصخري على الصحة
وهذا ما خلصت إلي الدراسات التي أقيمت على الغاز الصخري وآثاره السلبية ،التي أوضحت أن
الحفريات والصدوع التي تسببها اآلالت المستعملة في الحفر ،يصيب الصخرة األم ويلوا المياه الجوفية
في تل المنطقة ،حيا يصب الماء بني اللون عكر وفي رغوةب ، 47وتشير الكثير من الدراسات الى
___________________________________________
ب 47المركز االقليمي للدراسات االستراتيجية ،التداعيات السياسية الستخراج الغاز الصخري في دول
االقليم  2 ،نيسان بابريل 2015
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ان اللجوء الى هذا النوع من الطاقة ل

مخاطر وتعقيدات  ،واثار سلبية على البيةة ،وبخاصة
غير متوافقة لد الكثير من الدول  ،ومنها الدول

ما ينت عن من تلوت  ،وعلي ظهرت مواق
العربية ،وفي هذا الجزء التالي  ،سنتناول مواق

الدول العربية من استخ ار واستخدام الغاز

الصخري
:مواقف الدول العربية من الغاز الصخري
تصاعد اتجاه داخل دول اإلقليم لإلفادة من احتياطيات الغاز والنفط الصخري المتراكمة لديها في محاولة
لمواجهة أزمات الطاقة الناجمة عن تضاع

معدالت االسته

وثبات الموارد والتقلبات في أسعار

النفط ،بيد أن التداعيات البيةية والمجتمعية لعمليات استخ ار الغاز الصخري أدت إلى وجود
معارضة مجتمعية ذات ابعاد مختلفة  ،ومنها االبعاد السياسية واسعة النطاق وبخاصة ما وقع في
الجزاةر التي شهدت تواصل العصيان المدني في واليات الجنوب خاصة في ورقلة وعين الصال على
مدار األشهر الث ثة الماضية احتجاجا على أنشطة استخ ار الغاز الصخري ،وهو ما يزيد من احتماالت
ظهور تهديدات جديدة لألمن واالستقرار في دول اإلقليمب48
الجزائر والغاز الصخري
كانت

الجزاةر اول دولة عربية تبنت العمل على استخ ار

الغاز الصخري في العالم العربي في

مجال التنقيب عن الغاز الصخري ،يحدوها األمل بنن يشدي االستغ ل الناج لمواردها الكبيرة  ،اذ أن
ِّ
ويشك ن  62في المةة
وبالنسبة للجزاةر ،فنن النفط والغاز ُيعتبران العمود الفقري لموارد الب د المالية،

من عاةدات الحكومة و 97في المةة من مداخيل التصدير ،بيد أن انخفا

معدالت االنتا والهبوط

الحاد في أسعار النفط والغاز الذي بدأ في أواخر العام  ،2014دفع الحكومة الجزاةرية في العام 2012
بطرق أبواب موارد الغاز الصخري في الب د ،ولكن هذا التوج الحكومي لم يكن ام ار مقبوال من قبل
المواطن الجزاةري وبخاصة في المناطق التي تسعى الحكومة الجزاةرية للكش

عن الغاز الصخري.

________________________________________________________________
ب 48د .عبداهلل ،جمال ،ثورة الغاز الصخري وأثرها على اقتصادات دول الخليج  ،مركز الجزيرة
للدراسات 23،تشرين االول باكتوبر 2013
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الذين أبدوا خشيتهم من أن كميات الماء الضخمة الضرورية للوصول إلى هذا النوع من الغاز ،سيقلِّط
إمدادات الماء ،خاصة في المناطق التي تعتمد إلى حد كبير على الزراعة.ب ، 49وعلي
ان الموق

الشعبي في الجزاةر وبمشاركة من القو السياسية ترف

يمكن القول

التوج الستخ ار هذا النوع من

انواع الطاقة ،وهل ذل هو نفس المسار في جمهورية مصر العربية؟
مصر والغاز الصخري
تشير التقارير الصادرة عن الجهات المختصة سواء في جمهورية مصر العربية او من قبل
الشركات االجنبية التي تعمل في مجال استخ ار الثروات النفطية في مصر ،حيا أصبحت مصر
سوقا رةيسية للغاز المسال ،مع سعيها لتخفي
مستورد صا

أزمة طاقة هي األسوأ فيها في عقود ،حيا تحولت إلى

للنفط والغاز بفعل تراجع اإلنتا وزيادة الطلب ،ومعاناة الب د من انقطاعات مستمرة

للتيار الكهرباةي ،.وعلي

فان مصر بصدد طرح مناقصة  ،لشراء شحنات غاز بقيمة  3مليارات دوالر

من الغاز الطبيعي المسال خ ل العامين المقبلين
وتعمل الحكومة منذ العام الماضي على تحقيق اكتشافات جديدة لخف

االعتماد على الواردات ،بعد أن

سددت معظم مستحقات الشركات األجنبية ،واستقبلت في أبريل/نيسان الماضي أول سفينة عاةمة
مستنجرة لتحويل شحنات الغاز المسال المستورد إلى غاز طبيعيب ، 50وفي صدد انتا

الغاز

الصخري  ،فان طرحت خ ل المرحلة الحالية مزايدتين للبحا واالستكشا  ،إحداهما عن طريق الشركة
القابضة للبترول فى جنوب الوادي ،ومناطق خلي السويس ،وشرق وغرب النيل ،واألخر من خ ل
الشركة المصرية القابضة للغازات ،فى البحر المتوسط بالمياه الضحلة ،التي تقدر حجم استثماراتها
_______________________________________________________________
ب 49نخلة ،كارول ،تجربة الجزائر مع الغاز الصخري  ،مركز كارنيغي للشرق االوسط
23،نيسانبابريل 2015
ب 50مصر تخطط إلنتاج الغاز الصخري بداية  ،2016العربي الجديد 24،أياربمايو 2015
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بحوالي ب  9.3مليار جني  .مصر .لشركة المصرية القابضة للغازات ،فى البحر المتوسط بالمياه
الضحلة ،التي تقدر حجم استثماراتها ر
وكما هو معلوم  ،فان الغاز الصخري نوع غير تقليدي من الغاز الطبيعي؛ لوجوده داخل الصخور،
ويكون محبوسا بين طبقات تل األحجار ،وتستخدم الستخراج تقنيات حديثة ومعقدة  ،وقد اصب من
انواع البديلة في العديد من البلدان ومن بينها مصر  ،وتفيد التقارير والدراسات المتعلقة بالطاقة في
مصر  ،ان مصر بحاجة ماسة للدخول في مجال إنتا الزيت والغاز الصخري من مصادر غير تقليدية،
مما يساعدنا على تنمين احتياجاتنا من الطاقة ،فى ظل نضوب مصادرها التقليدية بمرور الزمن والتي
يجب تعويضها باكتشافات جديدة  ،حيا ان العمليات التي تمت في مصر تشير الى امكانية وجود
كميات كبيرة من الغاز الصخري في الطبقات الجيولوجية بعدة مناطق داخل مصر ،ليصب الغاز
الصخري أحد مصادر الطاقة غير المستغلة حتى اآلن ،والذي يعد أحد العوامل الممكن االعتماد عليها
في تطوير منظومة الطاقة بمصرب51
ان المخاطر البيةية كما اشرنا اليها كثيرة  ،وهذا ينطبق على مصر ،حيا من اكثر الموارد
لمخاطر انتا الغاز الصخري المياه الجوفية ،و تسميم احتياطي مصر من المياه الجوفية  ،وعلي
يجب األخذ بعين االعتبار األثر البيةي المدمر على المياه الجوفية حيا ان عملي استخ ار

و انتا

الغاز الصخري ،تقنية تتطلب حقن كميات كبيرة من المياه المعالجة بمواد كيماوية ،وبالتالي تصب المياه
الناتجة سامة و هذا األمر يثير القلق ألن تسمم مصادر المياه الجوفية ،يجب ان يش ّكل عاةقا رةيسا أمام
تطوير هذه الصناعة مستقب ب ، 52ولكن على الرغم من المششرات على وجود مخاطر اال ان
الكثير من الدول العربية ضمن حو

المتوسط وخار هذا الحو

تسعى جاهدة ل ستفادة

____________________________________________________________
ب 51ط  ،شيرين ،بئر « أمون » التجربة األولى الستكشاف الغاز الصخري  ،البديل  8 ،آذاربمارس
،2014
ب 52نور ،سوزان ،الغاز الصخري وتسميم المياه الجوفية؟/27تشرين الثانيب نوفمبر ،2013
http://www.masr11.biz/masr11/investigations
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من هذه الطاقة ،ومن بين هذه الدول ،المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية والغاز الصخري
يمكن القول أن المملكة العربية السعودية  ،حذت حذو الكثير من الدول العربية وغير العربية في
البحا عن موارد جديدة للطاقة ،اذ بدأت فعليا في إنتا الغاز الصخري عبر طرحها عطاءات لشركات
دولية في تطوير مكامن الغاز الصخري الذي تمل من احتياطات هاةلة  ،حيا تم التعاقد مع عدمن
الشركات االجنبية للبدء بهذا المشروع،،ويتضمن المشروع بناء منشمت معالجة ورشوس آبار الغاز.،
وخطوط أنابيب لنقل الغاز في منطقة طري

حيا يجري تطوير مشروع قبل نهاية شهر تشرين

الثانيبنوفمبر  2014ومن المتوقع االنتهاء من ذل

في نهاية .2016

و انط قا من تحقيق عواةد مالية ضخمة دون االخذ بعين االعتبار المخاطر والمساوئ والمحاذير
البيةية  ،اال هنا

توج

رسمي حكومي للمضي قدما في مشاريع استخ ار

الغاز الصخري  ،اذ

أن وفقا لما يراه المسشولون السعوديون  ،والمختصون بالششون النفطية في السعودية  ،من ان الكمية
المتوقعة من احتياطيات المملكة من الغاز الصخري بنحو  600تريليون قدم مكعبة ،بما يعادل ضع
االحتياطيات المقدرة للغاز التقليدي ،وهو ما يضعها في الترتيب الخامس عالميا من حيا احتياطات
الغاز الصخري  ،وقد حفرت شركة أرامكو سبعةب 7تجريبية للغاز الصخري  ،خ ل العام
.2014ب. 53
تسعى المملكة لتصب راةدا اقليميا في إنتا الغاز الصخري في ظل تزايد أهمية الغاز الطبيعي من جهة
ومحدودية وفرت من جهة أخر  ،حيا بدأت الحكومات اإلقليمية مساعي حثيثة لتوسيع قاعدتها
الصناعية لخلق الفرط الوظيفية لمواطنيها ،وبناء اقتصادات أكثر قدرة على االستدامة ،ويمكن القول
ان الخطة التي وضعتها المملكة العربية السعودية ،من شننها ان تبشر بمرحلة جديدة في محال
_______________________________________________
ب 53زيدان ،ريهام  600، ،تريليون قدم مكعبة موارد السعودية من الغاز الصخري ،أحبار قناة
العربية
alarabiya.net/aswaq
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صناعة الهيدروكربون في منطقة الخلي  ،التي تم فيها استغ ل االحتياطيات السهلة ينتي ذل في الوقت
الوقت الذي أعلنت في الجهات المختصة السعودية عن اكتشافات جديدة للغاز في منطقة تبو حيا
سيتم تطويرها لدعم االسته

المحلي من الغاز والبدء في تطوير حقل مدين الذي تم اكتشاف بمنطقة

تبو عام  2013وسيكون انتاج في فترة وجيزة لمد محطات الكهرباء بالغاز الذي سيكون بدي عن
)الديزل وتصل الطاقة الكهرباةية والغاز إلى مناطق صناعية سو

تنشن في تبو بشكل عام.ب54

وتتباين اآلراء حول امكانية دخول السعودية انتا الغاز الصخري في الداخل ،او اكتفاةها بالدخول الى
هذا المضمار في الخار  ،على اعتبار ان قطاع الغاز الصخري هو اختيار حقيقي لهذا القطاع الجديد
من الطاقة ،مما يشكد مد اهتمام المملكة السعودية بالغاز الصخري ،ونيتها التوج الى انتاج من
بع

مناطق الب د .وان دخول شركة ساب

السعودية .اولكن هنا

في هذا القطاع قد يساعد في نقل التقنيات الى

ثمة فريق آخر من الخبراء  ،ير

ان دخول ساب قطاع الغاز الصخري هو

توج استثماري بحت بسبب وفرة انتاج في الواليات المتحدة بالقرب من قواعد ساب االستثمارية ،
وتوسيع نشاطاتها الصناعية هنا بالحصول على القيم الذي تحتاج صناعة البتروكيماويات ،علما ان
"ساب " تحتل المرتبة الثانية كنكبر شركة بتروكيماويات في العالم ،ومن وجهة نظر المختصين في
الطاقة ،ان هذ التوج يعني عمليا ان الغاز الصخري بات ام ار واقعا ،وال يرب منتجي الغاز والنفط،
بمن فيها "اوب " ،ال بل ان الخطوة ستكون ذات مردود ايجابي يتمثل بمساعدة "ساب " على التكي

مع

المتغيرات العالمية في صناعة البتروكيماويات اضافة الى توفير مصادر مختلفة للقيم ،وتشير الدراسات
الستخر الغاز الصخري وهي الربع
ا
ان لد المملكة العربية السعودية وجود عدة مواقع محتملة
الخالي وجنوب حقل الغوار والج ميد ،وفي الوقت الذي تنوي في شركات كبر في المملكة تنجيل
االستثمار في الغاز الصخري في المواقع الموجودة في المملكة لوقت لم تحدده بسب العواةق والصعوبات
في استخراج  ،ما يعني ان

ال تراجع عن االستمرار في عملية استخ ار

السيما ان عددا من الشركات السعودية تبار ذل  ،اض

الغاز الصخري ،

الى امتداح عدد من الصانعين

___________________________________________________________
ب 54الثنيان  ،فهد ،المملكة مؤهلة لريادة إنتاج الغاز الصخري مستقبالً
االقتصادي 7 ،شباطب فبراير 2013م  -العدد 16299
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خطوة شركة ساب اعتزامها الدخول في معتر االستثمار الصخري في الواليات المتحدة األميركية من
خ ل بناء محطة تكسير في الواليات المتحدة ل ستفادة من طفرة الغاز الصخري .وقال مصدر في ساب
إن محادثات تجري مع شركاء ل ستثمار على األقل في مشروع واحد أو اثنين في أنشطة الغاز الصخري
في الواليات المتحدةب55
وبالرجوع الى الخبراء المعنيين في البحا عن بداةل للنفط او الغاز ،ومن هذه البداةل الغاز
الصخري الذي تسعى السعودية للدخول في ميدان اناتج  ،ان لهذا التوج انعكاسات سلبية على
أن النفط
هشالء ،أن الخطن السعودي في التقدير تمثّل في افتراضهم ّ

االقتصاد السعودي  ،اذ ير

الصخري يشب صناعة النفط التقليدية التي اعتادوا التنافس معها ،حيا تكون المشاريع ضخمة ومكلفة،
معدل سبعة أعوام للبدء باإلنتا ؛ ما يعني ّان يكفي ضرب األسعار وجعل هذه المشاريع
وتستغرق ما ّ
غير مجدية لضمان عدم نشوء منافسة لسنوات مقبلة بوهو ما جر في حالة المشاريع المكلفة للنفط

التقليدي التي ابتدأ التخطيط لها ،تحت اغراء ارتفاع سعر النفط ،قبل سنوات ،في المنطقة القطبية وروسيا
والمياه العميقة مقابل الب ارزيل ب56
ليست السعودية الوحيدة و التي لديها امكانيات ضخمة من الغاز الصخري والتي تسعى إلنتاج ،
فهنا

ايضا دول في الحو

المتوسط العربي  ،وخارج ومن هذه الدول المملكة المغربية

___________________________________________________________
ب 55آل عصن  ،عبداهلل ،عوائق عديدة تقف أمام إنتاج الغاز الصخري بالمملكة ،الوطن اون الين
2014/7/18
ب 56محسن  ،عامر ،النفط الصخري و «االنهيار» القادم في السعودية  ،صحيفة االخبار ،العدد
 ٢٦٦٣االربعاء  ١٢آبباغسطس 2015
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المملكة االردنية الهاشمية والغاز الصخري
بالرجوع الى التقارير الصادرة عن المشسسات والهيةات ذات الشنن في المملكة االردنية الهاشمية
حيا تشير الدراسات الجيولوجية الى وجود احتياطات ضخمة من الغاز الصخري  ،وان االردن
يسعى الى البدء بمشروع التنقيب عن هذا النوع من انواع الطاقة ،ويقول الذين يتبنون توج
ل ستفادة من هذه الطاقة  ،ان هنا

االردن

العديد من المزايا التي من المشمل ان تتحقق من وراء المشروع

 ،من بينها  ،سيوفر حاجة األردن من الطاقة لمةات السنين القادمة وخ ل فترة ال تزيد على خمس
سنوات البدء بالتصدير  ،وكذل يمكن االستفادة من المشروع لتزويد محطة تحلية مياه البحر المزمع
الى توفير أكثر من  10آال

انشاشها في العقبة بطاقة وطنية  ،اض

فرصة عمل مباشرة ومثلها

فرط عمل غير مباشرةب57
وفي مسار الحكومة االردنية إلنتا

الغاز الصخري  ،وقعت في شهر آذارب مارس ،2014

اتفاقا بلغت قيمت حوالي ملياري دوالر مع “الشركة السعودية للصخر الزيتي” الستخ ار النفط الصخري
المتواجد بوسط وجنوب األردن ،حيا ستبدأ الشركة في دراسة احتياطات النفط الصخري بمنطقة عطارات
أم الغدران وبدء اإلنتا بحلول عام  ،2017كما أكد نضال الحافظ القيادي السابق بسلطة المصادر
الطبيعية األردنية على وجود احتياطيات تقدر بحوالي  61تريليون قدم مكعب في األردن تبلغ قيمتها
اإلجمالية حوالي  469مليار دوالرب. 58
يمتل

االردن الكثير من موارد الطاقة بكافة انواعها المتجددة وغير المتجددة  ،شان شنن الكثير

من الدول العربية  ،ومن هذه الطاقة الغاز الصخري  ،حيا عثر على كميات كبيرة من ترسبات
الصخر الزيتي في األردن وفلسطين المحتلة ،والصخر الزيتي األردني هو من نوعية جيدة
___________________________________________________________
 .ب 57زيدان  ،رهام469 ،مليارقيمة دوالر قيمة غاز صخري باألردن ،صحيفة الغد ،
ب 58المركز االقليمي للدراسات االستراتيجية ،التداعيات السياسية الستخراج الغاز الصخري في دول
اإلقليم 2 ،نيسان بابريل)2015
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مقارنة بالصخر الزيتي األميركي ،على الرغم من أن محتويات من الكبريت عالية .وأفضل الترسبات التي
جر اكتشافها كانت في منطقة عجلون ،وسلطاني ،وجر الدوارشر ،الواقعة غرب وسط الب د .في حين
تمتد ترسبات اليرمو القريبة من الحدود الشمالية إلى سوريا .أما الترسبات في فلسطين المحتلة فغالبيتها
واقعة في منطقة «حو

بايسين» شمال صحراء النقب قرب البحر الميت .والصخر الزيتي هنا هو من

)نوعية منخفضة نسبيا في قيمت الح اررية وانتاجيت الزيتيةب59
ولكن الكش

عن الغاز الصخري وانتج

يواج تحديات وفي نفسة مخاطر بيةية  ،ودل

وفقا لما

يراه المتخصصون بالشنن البيةي االردني  ،وعن التحديات البيةة التي تصاحب استغ ل الزيت
الصخري ،ان  %94من أراضي األردن صحراوية ،وان يجب تحديد التنثيرات المترتبة على جميع
مراحل إقامة مشروع معين ووص

هذه التنثيرات ودراستها لمعرفة تنثر المشروع وتنثيره في النواحي

االجتماعية واالقتصادية وتحديد السبل للحد من أي آثار سلبية على البيةة ويتم إجراء مثل هذا التقييم
أثناء إعداد دراسة الجدو االقتصادية وتخطيط المشروع وتصميم وتنفيذه وتشغيل وازالت  ،ومن
المختصين ما ير

ان يمكن االستفادة من الزيت الصخري بدون اضرار بالبيةة إذا تم االلتزام بالمعايير

التقنية والبيةية المنصوط عليها في التشريعات األردنية.
وعلى ضوء ما قدم من ايجاز حول امكانيات والتحديات والمخاطر العديدة ذات الصلة بعدد من
الدول العربية في المشرق العربي  ،فان هنا

ايضا دوال من المغرب العربي تسعى الستخدام

الغاز الصخري  ،ومن بين هذه الدول المملكة المغربية.
____________________________________________________________-
ب 59مصدر جديد للميثان الطبيعي من أعماق األرض لتوليد الطاقة الكهربائية  ،صحيفة الشرق
االوسط 24 ،آبباغسطس  2013العدد 12688
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المملكة المغربية والغاز الصخري
يسعى المغرب شنن شنن عدد من الدول التي ال تمل مصادر نفطية كافية الى البحا عن
مصادر الطاقة البديلة ،وهذا التوج تدعم الجهات الرسمية وبخاصة ذات الصلة بتوفير مصادر
الطاقة  ،حيا ير

المسشولون  ،أن المملكة تمتل احتياطيات ضخمة من الصخور النفطية قد يصل

إنتاجها إلى حوالي  50مليار برميل من النفط ،األمر الذي سيجعل المغرب -في حال حدوث  -في
المرتبة السادسة عالميا فيما يخط احتياطيات الصخور النفطية ،ويبني توقعاتهم استنادا الى ما تحقق
الدول التي تشتر مع المغرب في االقليم  ،ويعتقد هشالء أن الخصاةط الجيولوجية لألحوا
الرسوبية بالمغرب تتشاب مع الخصاةط الجيولوجية لألحوا

الرسوبية في دول أخر اكتشفت

البترول” ،مشي ار إلى تجارب تم إجراشها في أغسطس آب الماضي أسفرت عن نتاة مشجعة  ،ولكن ذل
.يستلزم دراسة الجدو التقنية واالقتصادية والبيةية مسبقا
ومع بداية العام  ، 2015بدأ المغرب الذي يستورد نحو  %95من احتياجات من الطاقة في حفر
 29بةر ومن المتوقع أن يشهد عام  2016حفر عدد أكبر من اآلبار ،حيا عقدت الحكومة المغربية
اتفاقيات مع  30شركة نفطية تستكش

في مختل

مناطق المملكة.ب60

وتدل االحداا والوقاةع ان المملكة المغربية لم تتمهل في البدء باستخ ار الغاز الصخري  ،اذ
باشرت السلطات المغربية في خطوة غير متوقعة ،عملية استكشا

الغاز الصخري عبر واليات حدودية

مع الجزاةر ووقعت عقودا تجارية مع شركات أجنبية تتواجد منذ فترة بالمناطق البترولية المغربية ،كما
تشار الدراسات الجيولوجية على االنتهاء عبر كافة اآلبار وهي المشاريع التي تم التحضير لها في
سرية تامة ،خاصة وأن التنقيب عن "الشيست" عبر الحدود قد يخلط بين الثروات الجزاةرية والمغربية
ويحدا آثا ار بيةية غير متوقعة وعابرة للحدود  ،وعلى الرغم من المحاذير من المخاطر البيةية المترتبة
على ذل  ،اال ان الحكومة المغربية ماضية في مسارها ،وفي نفس الوقت لم تهمل اآلراء
_____________________________________________________
ب )60احتياطيات المغرب من النفط الصخري قد تصل إلى  50مليار برميل  6،تشرين ثاني ب نوفمبر
2014
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التي يبديها خبراء البيةة حول تل

المخاطر  ،وفي سبيل ذل

كلفت السلطات المغربية

للشركاء الخاصين بها إلنجاز دراسات حول إمكانية استغ ل الشيست دون اإلضرار بالبيةة ،كما تم
محرمة قبل القيام
التوضي بنن كل عملية تنقيب سواء تعلق األمر بالمحروقات التقليدية أو غير التقليدية ّ
بدراسات بيةية وضمان احترام المعايير الدوليةب . 61وتسعى المملكة المغربية الى االستفادة من
التقنيات الحديثة لتخفي

االثار السلبية على البيةة ،على اعتبار ان التقنيات الحديثة ستساعد في

زيادة المردود االقتصادي الستخ ار الغاز الصخري وبالتالي سينعكس بالفاةدة على المنطقة ،لكن ذل
يتطلب االلتزام بالمعايير المتعلقة بالحفاظ على البيةة ،للتقليل من أضرار استخ ار الغاز الصخري
أن عمليات استخ ار الغاز الصخري تشدي إلى تلوا المياه الجوفية وتزيد
على البيةة المحيطة ،حيا ّ

احتمال حدوا تصدعات تليها هزات أرضية ،وذل نتيجة الستخدام تقنية "فراكنغ" الكفيلة بتكسير

الصخور وضغط كميات كبيرة من الماء العذب والمواد الكيمياةية والرمل ،إلحداا فجوات وسدود تسم
بانبعاا الغازب62
ليس الشنن البيةي هو الذي يثير مخاو

لد

المغرب ومن حول  ،بل ان هنا

انعكاسات سياسية سلبية بين دول اقليم المغرب العربي  ،وبخاصة بين الجزاةر والمغرب ،وهذا
االخت

يقع ضمن اخت

وجهات نظر ات ابعاد تاريخية وجغرافية وسياسية  ،وقد يلعب الغاز

الصخري كنداة جديدة في تعميق الصراع ،وهذا االمر يتطلب بحثا خاصا ليس مجال هذا العمل،
وان كان من غير الممكن عدم االشارة الي  ،ليست المغرب والجزاةر والدول التي اشرنا اليها حول
الغاز الصخري وامكانات والتحذيرات من اللجوء الي كبديل للطاقة  ،ولكن على ما يبدو ان
واقعا تسعى الدول التعايش مع وتبني  ،على امل تخفي

اصب

االعباء االقتصادية التي تعاني منها

_______________________________________________-
ب 61كيموش ،ايمان  ،تصريح• ،مديرة الديوان المغربي للمحروقات :صحيفة الشروق المغربية،
2015/6/7
ب 62مار بوست ،المغرب يتوفر على احتياطيات ضخمة من الغاز الصخري  ،في 19تشرين االول
ب أكتوبر 2013
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تل

الدول ،وعلى الرغم من المخاو

والتحذيرات المتعلقة باستخ ار الغاز الصخري  ،اال ان

الكثير من المحاوالت ما زالت تبذل لد الكثير من الدول  ،وبخاصة الدول العربية  ،ان استخ ار
الغاز من الدول العربية وبخاصة الدول التي تقع ضمن حو

البحر المتوسط  ،حيا تسبب

ويتسبب في صراعات وتممر على الحقوق الوطنية والقومية للوطن العربي  ،واكثرها حدقا الكيان
الصهيوني واط ار

اقليمية اخر

وفي الفصل القادم سنتناول  ،الدول العربية وصراعاتها السياسية

واالقتصادية والعسكرية ،مع الدول االقليمية التي لديها مطامع وتسعى للسيطرة على الغاز العربي،
والتعاون بين هذه الدول االقليمية والكيان الصهيوني في نهب الغاز العربي ،والمخاطر االمنية
والسياسية واالستراتيجية التي على الوطن العربي  ،واالتفاقيات بين تل القو االقليمية ب بما في ذل
بع

الدول العربية حول انتا وبيع الغاز  ،والكيان الصهيوني ،وبخاصة بعد ما يشب

االنفتاح بين قطاعات صناعية واع مية واكاديمية سعودية مع هذا الكيان  ،حيا زار وفد سعودي
متعدد الجوانب بقيادة الجنرال  /عشقي في اواخر شهر تموز بيوليو  2016الكيان الصهيوني.
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الفصـــــــــــل الرابع
الدول العربية وصراعاتها السياسية واالقتصادية والعسكرية ،مع الدول االقليمية التي لديها
مطامع وتسعى للسيطرة على الغاز العربي ،والتعاون بين هذه الدول االقليمية والكيان
الصهيوني في نهب الغاز العربي ،والمخاطر االمنية والسياسية واالستراتيجية التي على الوطن
العربي  ،واالتفاقيات بين تلك القوى االقليمية ( بما في ذلك بعض الدول العربية) حول انتاج
.وبيع الغاز  ،والكيان الصهيوني
:مقدمة
أشرنا الى ان الوطن العربي من مضيق جبل طارق الى مضيق باب المندب يكتنز ثروات هاةلة جدا
سواء على اليابسة ام في المياه االقليمية  ،وهذه الثروات كانت وما زالت من اكثر المحركات والعوامل
للسيطرة على العالم العربي  ،وكانت وما زالت ثروة الغاز العربي من ابرز العوامل التي تشج
بين االمة العربية واعداةها االمة ،مقدمة هذه القو

الصراع

المعادية الكيان الصهيوني ،وبخاصة الدول

العربية المحاذية لهذا الكيان ،وفيما يلي سنتناول وقاةع الصراع السياسي واالقتصادي والعسكري مع
الدول التي تقع في مواجهة الدول العربية على البحر االبي
الموضوع سنعر

بديجاز خصاةط البحر األبي

المتوسط  ،وقبل ان نتناول هذا

المتوسط من خ ل القاء نظرة عامة على

جغرافية البحر المتوسط
نظرة عامة على جغرافية البحر األبيض المتوسط
يغطي البحر األبي

المتوسط مساحة تقارب  2.5مليون كيلومتر مربع ب000ر 965ميل مربع  ،ولكن

نقطة ارتباط باألطلسي بمضيق جبل طارق هي فقط بعر

 14كم ب 8.7ميل ،و يطلق علي أحيانا

البحر المتوسط األورو -أفريقي أو البحر المتوسط األوروبي لتمييزه عن البحار المتوسطة في أماكن
أخر من العالم.
كان البحر األبي

المتوسط – وما يزال-عبر التاريخ طريقا هاما للتجار والمسافرين من العصور القديمة

مما سم بالتجارة والتبادل الثقافي بين الشعوب الناشةة في المنطقة ،وان تاريخ منطقة البحر األبي
المتوسط أمر بالغ األهمية لفهم نشنة وتطور العديد من المجتمعات الحديثة" .
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واذا انتقلنا الى الجانب الجغرافي  ،فان البحر األبي

المتوسط يتصل بالمحيط األطلسي من جهت

الغربية عن طريق مضيق جبل طارق .ومن جهة الشرق يتصل ببحر مرمرة عن طريق مضيق الدردنيل
وبالب األسود عن طريق مضيق البوسفور .ويعتبر بحر مرمرة امتدادا وجزء من البحر األبي

المتوسط.

ويتصل بالبحر األحمر في الجنوب عن طريق قناة السويس.
تكمن اهمية هذا البحر المتوسط في بنيت الجغرافية -السياسية  ،فهو يضم على شاطةي العديد من
.الدول  ،وهذه الدول تكتنز أهم الثروات وموارد الطاقة ،اضافة الى ما تمتلك من تراا الحضارة والثقافة
كانت ومازالت هذه المنطقة الحساسة من العالم تتعر

لمحاوالت السيطرة عليها منذ مةات السنين

من قبل قو استعمارية ،من قبل قو آتية من خار حو

البحر األبي

المتوسط :اي انجلت ار أو

أميركا أساسا ،وما يدور في المنطقة العربية من صراعات دموية سواء الصراعات الداخلية -داخل
الدولة الواحدة بنيدي القو السياسية الداخلية المتصارعة على السلطة المدعومة من القو الخارجية ،
كما يحدا في العراق وسوريا  ،واليمن حيا التدخل الخارجي  ،وهذه الصراعات الداخلية --او
الخارجية ذات ابعاد وادوات سياسية واقتصادية وعسكرية ،ولكن سنركز على دور الغاز الطبيعي في
 .اشعال الصراعات التي تحركها القو االستعمارية
 :الصراعات السياسية حول غاز البحر االبيض المتوسط
.مقدمة
تتسم منطقة حو

شرق البحر المتوسط بقدر كبير من األهمية ،لكونها تتضمن احتياطات استراتيجية

ضخمة ،من موارد الطاقة وبشكل خاط التي في باطن االر
لد البحر األبي

،سواء اليابسة ام الماء ،اذ ان

المتوسط كميات هاةلة جدا من الغاز ،ولذل تسعى االط ار

التي لديها مصال

واطماع في استخدام الغاز اداة سياسية ووساةل تهديد وتمدد سياسي في المنطقة العربية بشكل خاط.
التوظيف السياسي لغاز البجر األبيض المتوسط
ُيمثل الغاز الطبيعي أحد أبرز وساةل التوظي

السياسي لتصفية الحسابات السياسية بين القو

اإلقليمية ،ال سيما مع وصول أنظمة سياسية إلى سدة الحكم ليست على وفاق مع نظيرتها في الدول

األخر  .وقد تجلى ذل بوضوح في الصراع السياسي الذي نشب بين مصر وتركيا مع بداية العقد
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الثاني من القرن الحادي والعشرين  ،ويبدو أن األط ار

المعنية بها قد بدأت في القيام بعملية استغ ل

الغاز سياسيًّا كنداة من أدوات الضغط في بع

األحيان ،أو حتى الترغيب في أحايين أخر .

وتوظي

وفي هذا السياق ،تجدر اإلشارة إلى أبرز مششرات عملية التوظي

السياسي للغاز ،وعلى اية حال فان

من غير الممكن فصل الجانب السياسي عن الجانب االقتصادي واالمني والعسكري ،فهي عوامل
متداخلة ومتكاملةب. 1
دور الغاز الطبيعي في رسم عالقات دول المتوسط
عندما نتناول ع قات الدول فيما يتعلق بموضوع الغاز المتوسطي وحقوق اصحاب  ،فدننا نقصد
بل

القو التي ايدت اصحاب هذه الحقوق  ،والتي شكلت تحالفات ضد اصحاب الحقوق

الشرعية ،وكما اشرنا فان الكثير من القو
أصب الغاز ُيمثل إحد أبرز وساةل التوظي
ويبدو أن األط ار

االستعمارية الغربية منذ مةات السنين وهي تخطط.
السياسي لتصفية الحسابات السياسية بين القو اإلقليمية،

المعنية بذل قد بدأت في القيام بعملية استغ ل الغاز وتوظيف سياسيًّا كنداة من

أدوات الضغط في بع

األحيان ،أو حتى الترغيب في أحيان أخر  .وفي هذا السياق ،ومن بين أبرز

مششرات عملية التوظي

السياسي للغاز بربط بالدعم السياسي غير المباشر بين القو المتدخلة في

المنطقة  ،وعلي فمن المشكد وفي ضوء الحقاةق على األر
الجيوسياسية نفسها في منطقة حو

لقد فرضت التحوالت والتغيرات

شرق البحر المتوسط ،فلم يعد الفصل قاةما بين األبعاد االقتصادية

الكتشافات الغاز من جانب ،وبين األبعاد السياسية سواء الداخلية أو الخارجية من جانب آخر ،وهو ما
جعل القضية أكثر تعقيدا وتشابكا ،مما أفرز حزمة من الصراعات الدولية واإلقليمية ،لكن يظل لتل
االكتشافات جانب إيجابي يتمثل في إمكانية البحا عن مسارات للتعاون بهد

الحصول على أكبر قدر

_________________________________________________________
ب 1الباسوسي ،أحمد زكريا ،تسيس الطاقة :التحوالت الراهنة للصراع اإلقليمي على غاز المتوسط،
المركز اإلقليمي للدراسات االستراتيجية /24 ،ابب اغسطس 2015
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من االستفادة من تل الموارد ،وهو ما تمخضت عن لقاءات قادة كلمن مصر وقبرط واليونان ،.وقبل
كل شيء محاوالت الكيان الصهيوني في اقامة تحال

بين

وبين القو االقليمية والدولية لنهب

خيرات الوطن العربي.
الكيان الصهيوني والقوى االقليمية والغاز العربي
يعتبر اكتشا

النفط والغاز في البحر في الجزء الشرقي لحو

البحر المتوسط أحد التطورات الواعدة

بمجال الطاقة في المنطقة بالسنوات العشر األخيرة .إال أن هذه الثروات ،قد تتسبب بصراعات جديدة في
منطقة هي أص قابلة ل شتعال ،ومعظم هذه المناطق على تماس مع الكيان الصهيوني ،وهنا مواقع
قريبة من حدود قبرط ،وهنا إمكانية الكتشافات أخر بالقرب من شواطئ سوريا ولبنان وغزة .ومع ان
الكميات التي اكتشفت ال زالت قليلة  ،ولكنها كافية لتشثر على تطور الدول بشرق البحر األبي
المتوسط ،والتنثير بقدر معين على مجمل مصادر توفير الطاقة ألوروبا ،اض

الى ذل أن هذه الثروات

تعاني من حاالت التممر بين قو معادية ألصحاب الحقوق الشرعيين  ،اذ يبرز الكيان الصهيوني
بصفت

اكثر القو المعادية لهذه الحقوق ،حيا تمكن من اقامة تعاون مع قو اقليمية تكن العداء

الكراهية للدول العربية التي تمتل
وهكذا ونحن نتحدا عن القو
يضمها البحر االبي

ثروات طبيعية  ،ولعل أبرز مششرات اهتمام الكيان الصهيوني ب

المناوةة للحقوق الشرعية في الثروات الطبيعية للدول العربية التي

المتوسط  ،فان  -كما اشرنا -يظل الكيان الصهيوني اكثرها عداء  ،ولكن هذا

الكيان ال يعمل بمفرده ،اذ تم تشكيل مثلا معادي للوطن العربي منذ عشرات السنين  ،يتمثل في
زيادة عدد االستثمارات والشركات الصهيونية بالتعاون مع الشركات األميركية الكبر ب. 2
ويتكون المثلا المعادي من الواليات المتحدة االمريكية وتركيا وتابعهم الكيان الصهيوني ،وتعتبر
تركيا مرتكز أساسي لسياسة الواليات المتحدة في الجزء الشرقي لحو

البحر األبي

المتوسط ،وفي

الشرق األوسط آسيا الوسطى ،مع استخدام العصابات الصهيونية لتنفيذ ما يريد هذا التحال

،اذ سعت

____________________________________________________________
ب 2غاز المتوسط ..صراع إقليمي ووسيلة لتصفية الحسابات السياسية  ،صحيفة العرب
 ،2015/08/25العدد10018 :
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الدول العربية التي تسير وفقا لرشيتها  ،وتقيم

ا الواليات المتحدة االمريكية الى ابقاةها قريبة من بع

ع قات متميزة مع الكيان الصهيوني  ،وهذا كل ينتي في اطر محددة اال وهي الحفاظ على مصال
الواليات المتحدة في المنطقةب ، 3وتعتبر تركيا اكثر ا لدول تعاونا مع الكيان الصهيوني
تركيا والكيان الصهيوني والغاز العربي
يعود التعاون بين الكيانين ب التركي والصهيوني الى ما يزيد عن سبعة عقود في مختل
السيما المجال العسكري  ،وبالتالي ينتي التحال

المجاالت

في مجال نهب وسرق الغاز العربي جزءا من

التعاون العداةي ضد الوطن العربي  ،وال تخفي تركيا رغبتها في التعاون  ،وبخاصة نقل الغاز الذي
ينهب الكيان الصهيوني من الغاز العربي الى اوروبا  ،فاالهتمام التركي ليس ضمن صفقات سرية ،
بل علنية كم يعبر عن المختصون االت ار في مجال صناعة الغاز  ،وتشير التقارير الى زيادة حجم
التجارة بين الكيان الصهيوني وتركيا في السنوات األخيرة  ،رغم التوترات السياسية" وهذا لم يحل دون
اقامة ع قات في مجال نهب الغاز العربي ،ولم تتمكن التصريحات السياسية التركية اخفاء حقيقة
ما يدور  ،اذ لد تركيا مصلحة اقتصادية واضحة باستيراد الغاز من حقل لفيتان الذي يقوم على نهب
الكيان الصهيوني ،السيما أن تركيا تر أن مصلحتها تنوع مصادر طاقتها وتطوير اقتصاد الطاقة الذي
يعتمد على تمركز استراتيجي للدولة  ،ولد الكيان الصهيوني مصلحة واضحة بتعزيز الع قات
االقتصادية مع تركيا وتصدير الغاز الذي ينهب
وعلي

فمن الثابت والمشكد على ار

فك الكيانين ال يخفي رغبت

الكيان الصهيوني عبر اراضي تركيا إلى أوروبا ب. 4

الواقع  ،أن الع قات التركية الصهيونية قاةمة على المصال

في التمدد والتوسع على حساب الوطن العربي بكل ما لدي من

امكانات وخيرات  ،كان من الطبيعي جدا أن تنمو الع قات االقتصادية بين تركيا والكيان الصهيوني
_______________________________________________________
ب 3عنبار ،افرايم  ،المعادلة االستراتيجية الجديدة في الشرق األوسط  ،مركز بيغن -السادات للبحوا
االستراتيجية
ب 4وكالة تسنيم الدولية لألنباء  ،األتراك يتطلعون للتعاون مع «اسرائيل» في مجال الطاقة والغاز
23آب باغسطس 2015
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في ظل النمو الكبير الذي شهدت الع قات السياسية والدبلوماسية ،والعسكرية  ،اذ تم اعادة توقيع
التحال

العسكري التركي الصهيوني في أواةل شهر تموز ب يوليو  ، 2016اض

الى ذل

فان

الحرة بينهما في كانون الثاني/يناير  ،2000وسميت "اتفاقية التجارة الحرة
الكيانين وقّعا اتفاقية للتجارة ّ
التركية – الصهيونية " .واعتبرت مهمة جدا بالنسبة إلى الكيان الصهيونية ،ألن األولى التي توقِّعها مع
أي بلد آخر ذي أكثرية سكانية من المسلمين ،اذ تبلغ الصادرات الصهيونية السنوية إلى تركيا  1.5مليار
دوالر ،والواردات منها مليار دوالر ،وكانت قد وضعت خططا أولية لتوسيع التبادل التجاري ليشمل بناء
خط لنقل المياه العذبة من تركيا إلى الكيان الصهيوني  ،باإلضافة إلى الكهرباء والغاز والنفطب5
والتعاون التركي الصهيوني في مجاالت عدة  ،نلم ل تواجد بين اليونان والكيان الصهيوني ،ولكن
على ما يبدو ليس على نفس المستو من االرتماء التركي في احضان الكيان الصهيوني.
التعاون اليوناني الصهيوني في مجال الغاز
بداية ال بد القول ان القضية الفلسطينية كسبت تنييدا من قبل اليونان ،وقد انحازت الى العرب بشنن
القضية الفلسطينية منذ بداية النص

الثاني من القرن العشرين  ،ولم تقم ع قات مع الكيان

الصهيوني حتى بداية التسعينات من القرن العشرين ،وبعد العدوان الصهيوني عل لبنان عام
 ،1982استقبلت اليونان المقاتلين الفلسطينيين  ،وفوق ذل  ،فان رةيس الوزراء اليوناني
اندرياس بابان دريو وق

موقفا صلبا تجاه غزو الكيان الصهيوني لبيروت عام  1982واستطاع

استصدار إدانات من السوق األوروبية المشتركة للكيان الصهيوني ،إضافة إلى إرسال سفنا يونانية
إلج ء مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت  ،ولكن بعد ابتعاد جور بابان دريو عن الحياة
السياسية وخلف ابن من بعده ،حدا التقارب مع الكيان الصهيوني عام  ، 2010تحت ذريعة بنن
بد أن تتقرب من ك الطرفين حتى تكون وسيطا مقبوال
اليونان ال ّ
_______________________________________________________________
ب 5العالقات التركية – اإلسرائيلية :بين التحالف االستراتيجي والقطيعة  ،مجلة الدفاع الوطني
1/10/2010
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وعلي فمنذ العام  2010بدأت مرحلة جديدة بين الكيان الصهيوني واليونان  ،وبخاصة في االزمات
االقتصادية التي يمر بها اليونان  ،ومن ثم استغل اللوبي الصهيوني حاجة اليونان لداعمين
ومستثمرين  ،وكان الثمن الذي دفعت اليونان  ،أن أصبحت أثينا البوابة للكيان الصهيوني الى دول
البلقان ،ومع ذل
يعني توق

الكيان الصهيوني ،وهذا ال

لم تصل الع قات بينهما الى المستو الذي يرغب في

الجهود بينهما في ايجاد االليات واالدوات الضرورية واستغ ل التطورات الدولية االقتصادية

وبخاصة ما يدور في البحر األبي
االبي

النفطية وغيرها في حو

المتوسط من محاوالت لكل االط ار

ل ستحواذ على الثروات

المتوسط .وير المهتمون بالشنن اليوناني فيما يتصل بالتعاون مع

الكيان الصهيوني  ،اذ من بين المجاالت التي يمكن أن يدخل بها الطرفان في تعاون ايجابي هو
التعاون في نقل الغاز الطبيعي ،اض

الى ذل امكانية قيام تعاون في موضوعات استراتيجية وأمنية،

مثل حماية نظام التنقيب وتوزيع الغاز الطبيعي ومراقبة المناطق البحريةب. 6
من الثابت ان الكيان الصهيوني يشدي دو ار تخريبيا ،بل يعمل على تنجي الصراعات بين الدول
المحاذية ل  ،كي يتمكن من القيام بالدور الذي يحقق مصالح ولو على حساب االخرين  ،وبدون اي
وج حق ،يسعى الصهاينة الى االستفادة من اي خ
األبي

يقع بين اي دولتين من دول حو

البحر

المتوسط ،السيما اذ كانت ع قة تل الدول مع الكيان الصهيوني كما يشتي هذا الكيان  ،وال

يفوت هذا الكيان اية فرصة ليقدم نفس العبا مهما في االقليم العربي والدول المحيطة بهذا االقليم ،
ولذل

نجد أن هذا الكيان استغل جذور الصراع التاريخي بين كل من اليونان وقبرط من جهة وتركيا

) من جهة اخر  ،باإلضافة إلى توظي

الخ

حول مصير قبرط التركيةب. 7

_______________________________________________________________
ب 6المركز الفلسطيني لإلع م ،اليونان والكيان الصهيوني 4 :سنوات من التقارب في ميزان الربح
والخسارة 2014/5/1 ،
ب 7النعامي  ،صال

 ،الصهاينة يقودون تحالفاً رباعياً ضد تركيا  ،صحيفة البيان ،

2015/5/25http://albayan.co.uk/
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وكما اشرنا كانت بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين الى تمدد الكيان الصهيوني
اقتصاديا وسياسيا وحتى عسكريا  ،حيا ترجمت اليونان هذا التعاون في شكل خدمة استراتيجية
هامة للكيان الصهيوني بشكل خاط  ،،حيا تم االتفاق على سماح اليونان لس ح الجو الصهيوني
بدجراء مناورات عسكرية كبيرة في األراضي اليونانية ،وعلى الصعيد السياسي حرط ممثلو اليونان في
الصهيوني بشكل تلقاةي ،حيا كان للعامل

المحافل الدولية وفي األمم المتحدة على تنييد الموق

االقتصادي دو ار حاسما في الخرو من المعضلة االقتصادية التي تعاني منها اليونان ،وأن إنقاذ
اليونان من األزمة االقتصادية الخانقة التي يمر بها ال يتوق

فقط على المساعدات التي يقدمها االتحاد

األوروبي ،وبالتالي فدن حكومت بذلت جهودا كبيرة من أجل إقناع الشركات العالمية باالستثمار في
اليونان ،وهذا ما لعب علي الكيان الصهيونيب. 8
ولكن على الرغم من التحسن في الع قات ين الكيان الصهيوني  ،اال انها لم تثبت على حال  ،وقد
ساهمت التطورات االقليمية وبخاصة في العالم العربي ،الى حدوا ما يمكن ان نطلق علي انتكاسة
لجهود هذ الكيان  ،اهتزاز الع قات اليونانية ر اإلسراةيلية ،ظل في اطار التردد في المواق

ومن دون

حسم واض  ،إلى أن جاءت زيارة الرةيس اليوناني كارلوس بابليوس إلى القاهرة في آب  ،2012لتلقي
المزيد من الشكو حول تطور الع قات بين أثينا وتل أبيب ،حيا اعلن خارجا عن النط ،ان الكيان
الصهيوني يسطو على منابع الغاز لكل من مصر وقبرط ،وان زيارت للعاصمة المصرية تهد
تهد

إلى مواجهة هذا السطو الصهيونيب ، 9اجل هذا الموق

فيما

اليوناني الذي اتسم بعدم الثبات

من الكيان الصهيوني  ،وهو خاضع لتقلبات في السلطة اليونانية الحاكمة ،كي

هي الع قة بين

الكيان الصهيوني وجمهورية قبرط اليونانية.
________________________________________________________________
ب 8أخبار العالم ،الكيان الصهيوني والبلقان ..من العالقات الباردة إلى التحالف االستراتيجي
23،تموزبيوليو ،2011
ب 9حبيب  ،هاني ،الزلزال اليوناني « :ثيودراكس» يعود إلى فلسطين  ،صحيفة االيام 28 ،كانون
الثاني بيناير 2015
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التعاون الصهيوني القبرصي في مجال الغاز
يبدو ان هنا مصال مشتركة تجمع بين قبرط اليونان -الكيان الصهيوني وذل
موق

في ضوء

تركيا من المسالة القبرصية اليونانية ،ومن ثم وجد الكيان الصهيوني فرصة سانحة

لتعزيز ع قات

مع قبرط اليونان وجمهورية اليونان في مختل

المجاالت ومنها بالطبع التعاون

في مجال الغاز الطبيعي  .ان لد هذه المجموعة مصال مشترك بموضوع الطاقة ،اض
معارضة ان يتحول الجزء الشرقي من حو

البحر األبي

المتوسط لحو

الى

اس مي ،السيما ان

اليونان تواج ازمة اقتصادية صعب وعلي فان اليونان بحاجة الى االستثمارات الخارجيةبوتحديدا
بمجال الغاز والصناعة .
وكما اشرنا سابقا فان االزمة االقتصادية اليونانية  ،فتحت الباب واسعا أمام الكيان الصهيوني
ومن خ ل اعلى المستويات لدي العمل على خلق حلفاء ل في مجال استخ ار وتصدير الغاز
الطبيعي  ،وقد تبلور ذل من خ ل رةيس وزراء الكيان الصهيوني نيتن ياهو بنيامين نتنياهو في
قبرط مع الرةيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس وخ ل اللقاء اتفق االثنان على توسيع التعاون بينهما
في مجال الغاز الطبيعي بحيا يتضمن استخدام خطوط األنابيب وشبكات الكهرباء التي سيتم ربطها
باألسواق األوروبية أنهما سيحاوالن استغ ل القدرة الكامنة في الغاز الطبيعي الموجود في قاع البحر
االبي

المتوسطب ، 10وتبدو خطورة التعاون انهما يسعيان للسيطرة على الغاز الطبيعي الخاط

بمصر من خ ل استخ ار

الغاز من حقل افر وديت القبرصي  ،فبحسب التقديرات ،يحتوي حقل أفر

وديت القبرصي ،المكتش

عام  ،2011ما بين  100الى  170مليار متر مكعب من الغاز ،كما أن

الكيان الصهيوني اكتش

في المياه االقليمية الفلسطينية المحتلّة احتياطيا كبي ار من الغاز ،األمر الذي

أعرب عن نتانياهو بالقول" :اننا نف ّكر أن التعاون بيننا سيشدي الى استثمار أفضل للغاز الطبيعي والى
________________________________________________________________
ب 10مفكرة االس م  ،قبرص تتجاهل السيسي وتوسع التعاون مع "الكيان الصهيوني" في مجال
الغاز،

 /30تموز يوليو 2015
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بيع بشكل أفضل لما في تنمين الرب لكل من قبرط والكيان الصهيونيب. 11
ويمكن القول ان التعاون القبرصي – الصهيوني في مجال الغاز الطبيعي لم يظهر فجنة او بعيدا
عن مجاالت التعاون االخر  ،وبخاصة العسكري ، ،اذ سعت قبرط الى نيل موافقة الكيان
الصهيوني ،على تخصيط حوالي ربع الكمية المراد إنتاجها ،حيا تطلعت قبرط إلى تجاوز أزمتها
االقتصادية ،عبر تطوير حقولها الغازية والتحول إلى دولة مصدرة في الطاقة وأيضا إلى ممر لتصدير
الغاز لذي ينهب

الكيان الصهيوني ،سواء من فلسطين او لبنان او من مصر  ،و قبرط وهي

تتعاون مع الكيان الصهيوني ،هدفت الى خلق تعاون استراتيجي يساعد في جذب االستثمارات
األجنبية للجزيرة ،ب 12ولكن اذا كان هذا جزءا عن ع قات الكيان الصهيوني مع عدد من الدول
العربية  ،فما هي ع قة الكيان مع عدد من الدول العربية.؟
التعاون بين مصر والكيان الصهيوني في محال الغاز الطبيعي:
بعد ما يقرب من ستة وعشرين على توفيق اتفاقية كامن ديفيد عام 1979وقعت مصر في العام
 2005وقعت مع الكيان الصهيوني اتفاقية تصدير الغاز المصري لهذا الكيان تقضي بالتصدير إلى
الكيان الصهيوني حوالي ملياري متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة عشرين ب 20عاما ،بثمن
يتراوح بين  70سنتا و 1.5دوالر للمليون وحدة ح اررية بينما يصل سعر التكلفة  2.65دوالر _ ،كما
حصلت شركة الغاز الصهيونية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة  3سنوات من
عام 2005إلى عام عام ،2008ويمر هذا الخط عبر سيناء ساحل مدينة العريش ومن ثم الى مدينة.
عسق ن جنوب سواحل فلسطين المحتلة ويمتد خط أنابيب الغاز بطول ماةة كيلومتر من العريش في
على البحر المتوسط .وشركة غاز شرق المتوسط ،المسشولة عن تنفيذ االتفاق ،هي عبارة عن شراكة بين
كل من رجل األعمال المصري حسين سالم ،الذي يمل أغلب أسهم الشركة ،ومجموعة مير ها
____________________________________________________________
ب 11صوت الشعب -الحزب الشيوعي اللبناني  ،الكيان الصهيوني وقبرص يناقشان التعاون بينهما
.الستثمار الغاز والبترول في المتوسط  /29 ،تموز بيوليو 2015
ب 12قناة المنار اللبنانية ،الكيان الصهيوني :الغاز لي 2013/10/31 ،
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خريطة خط الغاز القبرصي الصهيوني

وشركة أمبال األميركية الصهيونية ،وشركة بي تي تي التايلندية ،ورجل األعمال األميركي سام زيل.ب13
الصهيونية،
ولقد شهدت الع قة المصرية والصهيونية في مجال تصدير الغاز الى الكيان الصهيونية حاالت
من عدم الوضوح والثبات والرف
الى تعر

من قبل القو الوطنية المصريةب سنناقش ذل الحقا ،اضافة

انبوب تصدير الغاز الى الكيان الصهيوني الى العديد من عمليات الحرق والتفجير

في عام  ،2004مما اجبر النظام المصري ان يعلن رسميا – في ذل الوقت -عن وجود
االتفاقية بشكل رسمي أغسطس  2004شب حريق في آبار حقل غاز تمساح وظلت النيران مشتعلة
لمدة  38يوم ،حتى انهارت منصة الموقع البحري بالكامل ،وانهار معها الحفار أدرياتي  ،وبالتالي قام
وزير البترول المصري بالسابق سام فهمي عقد تصدير الغاز للكيان الصهيوني ،لكن قبل هذا العقد
اتخذ فهمي عدة إجراءات لم تكن مفهومة في هذه الفترة ،لكنها كشفت عن تصدير الغاز المصري إلى
سرا ،من دون أية اتفاقيات معلنة ،تحت غطاء خط الغاز المتج لألردن ،وفي سبتمبر
الكيان الصهيوني ًّ
 ،2012كشفت مصادر سيادية ،أن آبار حقل التمساح كانت موجهة بالكامل إلى الكيان الصهيوني،
______________________________________________________________
ب 13مصر تزيد صادرات الغاز إلسرائيل ،الجزيرة نت /8 / ،حزيرانب يونيو 2009م

164

عليان محمود عليان – الغاز الطبيعي العربي :من مضيق جبل طارق الى مضيق باب المندب – التحديات والمخاطر االستعمارية

وأن الحريق الهاةل الذي أوق

اإلنتا ألكثر من عامين ونص

العام ،أثر على حصة الكيان

الصهيوني ل من الغاز المصري وكما اشرنا فقد حدثت توترات بين الجانبين نتيجة لضغط
المعارضة المصرية  ،مما اجبر الحكومة المصرية على الغاء االتفاقية في  22أبريل (14) 2012
أعلنت شركة أمال-الصهيونية األمريكية ،اتفاق الغاز المصري الصهيوني ،أن مصر ألغت االتفاق
طويل األجل نتيجة ألعمال تخريب شري في مفاجنة :مصر أعفت شركة الغاز الصهيونية من الضراةب
لمدة ث ا ب 3سنوات ،في 12تشرين الثاني ب نوفمبر من العام  2010ولكن التغير غير المتوقع
هو قيام مصر باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني  ،بعد عامين من توق
.مصر لهذا الكيان  ،الذي أد إلى بلبلة في الجانب الصهيوني ذل

تصدير الغاز الطبيعي من

الن هذا الكيان كان يستورد الغاز

المصري بنسعار اقل من التكلفة  ،ومن ثم فان كان يصب في مصلحة هذا الكيان كان مصد ار
متوف ار ورخيصا ،وعلي تم توقيع ب مذ ّكرة التفاهم التي تم توقيعها بين شركة الغاز الصهيونية "تمار"
ونظيرتها المصرية "دولفين" القابضة  ،اذ ان بموجب االتفاق ستقوم الشركة الصهيونية بتصدير ما
يقارب 2.5مليار متر مكعب من الغاز الفاة

عن االحتيا الصهيوني سنويا للشركة المصرية ،وتبلغ

قيمة بيع  700-500مليون دوالر سنويا ،إلى جانب ذل  ،أوضحت االتفاقية أن تزويد مصر بالغاز
سيكون على حسب توفر كميات زاةدة على الحاجة ،مما يعني أن الكمية ليست ثابتة.
لم يتوق

التعاون بين مصر والكيان الصهيوني في مجال الغاز ،بل اصبحت مصر سمسا ار أو

بوابة لتوريد الغاز الى هذا الكيان من دول عربية أخر  ،أي أن مصر اصبحت محطة عبورب
ترانزيت  ،ومن بينها الجزاةر ،حيا االتفاق على توريد ست شحنات من الغاز المسال الجزاةري خ ل
الفترة من أبريل وحتى سبتمبر  2015بمعدل شحنة شهريا وتم االتفاق على عقد اتفاق بعد مفاوضات
بين مصر والجزاةر حيا وافقت السلطات الجزاةرية على تزويد السوق المصرية بشحنات من الغاز
الطبيعي حيا تقوم مصر بدورها بتصديره الى الكيان الصهيوني عبر مصر  ،علما أن أسعار الغاز
_______________________________________________________________
ب 14خل  ،مي ،مصر توقع اتفاقية استيراد فائض الغاز الصهيوني ،خلي اون الين ،
19/10/2014
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المستورد انخفضت نتيجة النخفا

اسعار النفط .وعلي يمكن القول ان مصر لم تظل فقط تستورد

واحيانا تصدر الغاز المسال الى الكيان الصهيوني ،بل لببت دور الوسيط بين هذا الكيان وعدد من
الدول العربية ،طانت طرفا مباش ار قي اتفاقيات ث ثية بينها وبين الكيا الصهيوني ،وعلى اية حال
ليست مصر الوحيدة التي تتعاون مع الكيان في مجال الغاز  ،وعندما نتناول التعاون المصري
الصهيوني في المجاالت االقتصادية  ،وهذا ما تناولت

اتفاقية الكويزب15

اتفاقية الكويز:
Qualified Industrial Zone(QIZ).
الكويز اختصار لمصطل انجليزي معناه  ،ببالمنطقة الصناعية المشهلة  ،ومن الناحية التاريخية
تعود الى اواخر القرن العشرين جاءت بها الواليات المتحدة األمريكية لتدعيم الع قات بين الدول
العربية والكيان الصهيوني  ،وبخاصة مصر واالردن حيا وقعتا على ما اطلق علي
الس م ،لصال

معاهدة

الكيان الصهيوني سياسيا وتجاريا وغير ذل من الجوانب.

وقعت مصر في الرابع عشر من ديسمبر  2004بروتوكوال في إطار ما يعر بالمناطق الصناعية
المشهلة كويز ،وهى ترتيبات تسم للمنتجات المصرية بالدخول إلى األسواق األمريكية دون جمار أو
حصط محددة شرط ان المكون الصهيوني في هذه المنتجات  %11.7مع الكيان الصهيوني والواليات
،ويعد بروتوكول المناطق الصناعية المشهلة خطوة على الطريق للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة
المتحدة ُ
مع الواليات المتحدة األمريكية ،وذل بعد محاوالت وحوارات سابقة على مد عدة سنوات لم يكتب لها

النجاح نتيجة عدم توافر بع

الشروط المطلوبة باالقتصاد المصري ،مما دعا إلى االكتفاء بتوقيع اتفاقية

"إطار تجارة حرة" تمهيدا لتنهيل االقتصاد المصري للمتطلبات األمريكية المطلوبة ،والتي تشهلها للوصول
إلى توقيع "اتفاقية تجارة حرة شاملةب. 16
____________________________________________________
عز (( التقشف) ،قناة
ب 15حديد ،نصر الدين  ، ،الغاز الجزائري في إسرائيل بأرخص األثمان في ّ
الوطن الجزاةرية  /29 ،كانون اول بديسمبر 2014
ب 16اتفاقية الكويز واختراق االقتصاديات العربية  ،موقع المسلم
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وبشكل موجز ،فان هذه االتفاقية استمرار للتوج االمريكي لفر

التطبيع بين الكيان الصهيوني

والدول العربية ،وتعتبر أول اتفاقية صناعية واقتصادية مع الكيان الصهيوني ،ووفقا لمعلومات رسمية
صادرة عن و ازرة التجارة المصرية فدن االتفاق المصري مع الكيان الصهيوني والواليات المتحدة يشير إلى
أن قواعد المنشن المتفق عليها تمثل  %35من قيمة المنت يتم تصنيعها محليا ،على أن تتضمن
7ر %11مدخ ت الكيان الصهيونية من سعر بيع المصنع ،ويمكن استخدام مدخ ت أمريكية بحيا ال
تتجاوز قيمتها  ،%15كما يمكن استخدام مدخ ت من قطاع غزة والضفة الغربية .وتم اختيار  3مناطق
صناعية في  7مناطق جغرافية تتمثل في 15 :مايو ،والعاشر من رمضان ،وشب ار الخيمة ،والبدرشين
بالقاهرة الكبر  ،وبر العرب ،والعامرية باإلسكندرية  ،وبور سعيد لتكون المناطق التي سيشملها
االتفاق ،مع إمكانية إضافة مناطق أخر مستقب  .ب. 17
تفت

بل فتحت هذه االتفاقية ابوابا امام االقتصاد الصهيوني من أجل الدخول إلى األسواق العربية أو

استيراد المنتجات الصهيونية  ،هي عملية سياسية الهد

منها دم اقتصاديات المنطقة وتطبيع الع قات

مع جهات عدة  ،حيا فتحت الباب امام الصهاينة الى الدخول

الى العديد من الدول العربية ،

فهنا المملكة االردنية الهاشمية التي تسير في نفس المسار المصري في الع قات االقتصادية
مع العدو الصهيوني ،ولعل من بين االتفاقيات خطورة  ،ما تم توقيع

بين الكيان الصهيوني والمملكة

االردنية الهاشمية ،اتفاقية الغاز  ،وسنتناولها تاليا
________________________________________________

ب 17اتفاقية الكويز بين مصر واسرائيل ومخاطرها على االقتصاد القومي /30 ،تشرين االولب اكتوبر
2007
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خريطة مسار خط غاز مصر الى الكيان الصهيوني

اتفاقية الغاز بين المملكة االردنية الهاشمية والكيان الصهيوني
حدت تغير سريع في الع قات بين الكيان الصهيوني والمملكة االردنية الهاشمية بعد توقيع اتفاقية
وادي عربة عام ،1994وفيما يتعلق الجانب االقتصادي  ،جاء في المادة السابعة من االتفاقية والتي
تتعلق بالع قات االقتصادية  ،إن الطرفين ،في ضوء أوج التفاهم التي تم التوصل إليها ،يشكدان على
رغبتيهما المتبادلتين في تعزيز التعاون االقتصادي بال بينهما وحسب بل وفي ضمن اإلطار األوسع
للتعاون االقتصادي اإلقليمي  ،لتحقيق هذا الهد

يتفق الطرفان على ما يلي:

أ -إزالة كافة أوج التمييز التي تعتبر حواجز ضد تحقيق ع قات اقتصادية طبيعية ،وانهاء المقاطعات
االقتصادية الموجهة ضد الطر اآلخر ،والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات االقتصادية المقامة ضد
.أحدهما اآلخر ،من قبل أط ار

ثالثة.

ب -اعترافا من الطرفين بنن الع قات بينهما ينبغي لها أن تسير بهدي مبادئ االنسياب الحر الذي ال
يعتر

شيء سبيل  ،يدخل الطرفان في مفاوضات بهد

التوصل إلى عقد اتفاقيات تتعلق بالتعاون

االقتصادي ،بما في ذل التجارة واقامة منطقة أو مناطق تجارة حرة واالستثمار ،والعمل المصرفي،
والتعاون الصناعي والعمالة وذل ألغ ار

تروي ع قات اقتصادية مفيدة تقوم على مبادئ يتم االتفاق

حولها ،كما تقوم على اعتبارات إقليمية خاصة بالتنمية البشرية .وسيتم اختتام هذه المفاوضات في موعد
ال يتجاوز فترة ستة أشهر من تاريخ تبادل وثاةق التصديق على هذه المعاهدة
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 التعاون ثناةيا ،وفي المحافل المتعددة األط ار)الجوار االقتصادية مع أط ار

كذل باتجاه تعزيز اقتصاداتهما ،كذل تعزيز ع قات

إقليمية أخر ب18

وفيما يتعلق بالطاقة فلم تغفل او تهمل هذه االتفاقية موضوع الطاقة  ،اذ جاء وفقا للمادة
العشرين ب 20من االتفاقية:
-1سيتعاون الطرفان في تنمية موارد الطاقة بما في ذل تنمية المشاريع ذات الع قة بالطاقة كاستغ ل
.الطاقة الشمسية
-2نظ ار لكون الطرفين قد أتما التفاو

حول الربط المشتر لشبكات الكهرباء في منطقة العقبة إي ت،

لذا فسيقومان بتنفيذ هذا الربط عند توقيع هذه المعاهدة ،ويعتبر الطرفان هذه الخطوة جزءا من مفهوم
ثناةي واقليمي واسع ،ويتفق الطرفان على االستمرار في التفاو

بينهما بنسرع وقت ممكن؛ لتوسيع مجال

.الربط المشتر للشبكات الكهرباةية
-3سيتوصل الطرفان إلى اتفاقيات ذات ع قة في مجال الطاقة خ ل  6أشهر من تاريخ تبادل وثاةق
تصديق هذه المعاهدة.
وعلي

فان موضوع اتفاقية الغاز بينهما جاءت ضمن ما يمكن ان اشارت الي المادة السابعة

والمادة العشرين من االتفاقية ب اتفاقية وادي عرب 1994
ومن المعرو

ان اتفاقية الغاز بين االردن والكيان الصهيوني تم توقيعها في العام  ،2014وقد

سبق ذل حدوا اتصاالت وتدخ ت من اط ار

ثالثة وخاصة الواليات المتحدة االمريكية ،ولم

تظهر فجنة بل كانت التحاور بشننها قد بدا منذ العام ،2011وفي هذا السياق نجد هي ري
كلينتون وزيرة خارجية الواليات المتحدة ب السابقة  ،قد ناقشت االمر مع ج لة إلى المل عبد اهلل
الثاني حول استيراد األردن للغاز من الكيان الصهيوني  ،ومع بداية العام  2012ومن خ ل
الشركات االمريكية المتخصصة في مجال الطافة  .،بدأت مفاوضات رسمية شار فيها مدراء
الشركات باإلضافة إلى دبلوماسيين أمريكيين ،واسراةيليين ،وأردنيين في الديوان الملكي األردني الى
_____________________________________________________
" ب 18مركز المعلومات الفلسطينيبوفا  ،معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية "وادي عربة
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ان تم التوصل الى االتفاق في  ،2014حيا ساعدت نوبل انيرجي كسر جمود االتفاقية بتوقيع
اتفاقيتين منفصلتين مع شركات أم ح أردنية مثل شركة البوتاس والبروميين بمقدار 500مليون دوالر من
الغاز على مدار  15عاما من حقل تمار ،وبالتالي فقد مهد ذل

الى توقيع اتفاقية أولية مع شركة

الكهرباء األردنية لبيعها الغاز من حقل لفايثان بما قيمت  12مليارب19
وكما اشرنا كانت المبادرة امريكية سياسية بالدرجة االولى ،حيا لعبت عدة عوامل غير معلنة في
حينها  ،للدفع بالصفقة واخراجها إلى حيز التنفيذ ومنها :الدعم المتواصل لوزير الخارجية األمريكي،
جون كيري ،والمتابعة النشطة للسفير األمريكي سيتورات جونز ،ودور الوساطة الذي لعب المبعوا
الخاط للخارجية األمريكية عاموس هوخشتين ، ،وعلي

يمكن القول ان تدخل المسشولين األمريكيين

في مجال الطاقة هو جزء من استراتيجية أمريكية لتشجيع الع قات االقتصادية بينها  ،وذل

حسب

رشية المتابعين للتطورات والمتغيرات في المنطقة العربية تعزيز التعاون بين الكيان الصهيوني
والدول العربية  ،اذ اصب

لد الكيان الصهيوني عددا من المكاتب التجارية لد الكثير من الدول

العربية ،وهذا هو الحال بالنسبة لتل الدول العربية حيا لديها مكاتب تجارية في فلسطين المحتلة.
وعلى اية حال فعلى الرغم من مرور ما يقرب من عامين على إنفاقي

الغاز بين الكيان الصهيوني

والمملكة االردنية الهاشمية من خ ل الشركات والتدخ ت السياسية الخارجية ،فدنها واجهت وتواج
معارضة شديدة من القو الشعبية  ،في حين ان الجهات الرسمية ايدت الى حد كبير الوصول الى
تل

االتفاقيةب ، 20ولكن ارتفعت اصوات القو المعارضة لها في االردن مطالبة بدلغاء التطبيع مع

هذا الكيان المعادي ،والمعارضة شملت احزابا سياسية ،ومكونات عديدة من مكونات المجتمع
المدني االردني  ،وهذا الموق

الشعبي متطابق من مسالة صفقة الغاز بين االردن والكيان

الصهيوني
______________________________________________________
( )19ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة  ،اتفاقية الغاز األردنية-اإلسرائيلية 2014
ب 20جي بي سي نيوز  ،القصة الكاملة لصفقة الغاز اإلسرائيلي مع األردن
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تمت مواجهة اتفاقية الغاز بين المملكة االردنية الهاشمية والكيان الصهيوني  ،من قبل معارضة
شعبية واسعة للصفقة ومن بين النقابات برزت جهود واضحة لنقابة المهندسين ،ولجنة مقاومة التطبيع
فيها ،ونقابة المهندسين الزراعيين ،من خ ل عقد مشتمرات صحفية لتعرية االتفاقية ،وتبني أنشطة
إلى إيقا

مشتركة مستقبلية تهد

هذه الصفقة قبل توقيعها ،وابطالها في حال تم توقيعها ،كما نفذت

نقابة المهندسين األردنيين ولجنة تنسيق المجموعات الم ِ
ناهضة الستيراد الغاز من "الكيان
ُ

الصهيوني"ب21

وفي هذا السياق كان موق

مجلس النواب االردني منسجما ومتكام

صوت مجلس النواب بنغلبية أعضاة في  2014/12/10على رف

مع الموق

الشعبي  ،اذ

مشروع اتفاقية استيراد الغاز من

الكيان الصهيوني التي تعتزم الحكومة توقيعها ،وأوصى المجلس الحكومة بعدم توقيع االتفاقية بقرار من
النواب ،وضرورة البحا عن بداةل أخر لتنمين الغاز لتلبية احتياجات الب د ،والسعي نحو إيجاد البداةل
األخر  ،باإلضافة إلى الطلب من الحكومة توقيع االتفاقية مع مطور الغاز الفلسطيني ،وقال رةيس
مجلس النواب عاط

الطراونة أن هذا التوصيات ملزمة للحكومة من قبل النواب ،وأشار الطراونة إلى أن

تحدا  107نواب لمناقشة اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني وقال" :إن مذكرة النوايا التي عرضت على
المجلس يحكمنا بها نظامنا الداخلي والذي ينط أن المناقشة العامة هي تبادل الرأي والمشورة بين النواب
والحكومة ،وتم رصد بع
من اال

التوصيات ستكون محل تقدير واحترام الحكومة ويردفها عريضة موقع عليها

المواطنين"ب22

سعت الحملة الوطنية االردنية لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني ،والسيما اتفاقية الغاز  ،حيا
جاء في موق

صادر عن تل الحملة  ،مفاده إن الحملة الوطنية األردنية إلسقاط اتفاقية الغاز مع

العدو الصهيوني ،والمتشكلة من اةت

واسع من النقابات المهنية والعمالية والنواب واألحزاب وغير ذل

______________________________________________________
ب 21القبي ت ،حمدي  ،مجلس النواب االردني يعارض الحكومة في اتفاقية الغاز مع اسرائيل ،
المفكرة القانونية 16 ،كانون االول بديسمبر 2014
ب 22المرجع السابق
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من القو

المجتمعية التي تبنت موقفا موحدا معارضاب23

واالتفاقيات مع الكيان الصهيوني وعدد من الدول العربية  ،لم تكن فلسطين بعيدة عن تل
االتفاقيات ،اذ وقعت السلطة الفلسطينية اتفاقية مع الكيان الصهيوني لشراء الغاز الفلسطيني الذي
ينهب هذا الكيان  ،ويقوم بتصديره الى العديد من الدول العربية وغير العربية  ،وفي الجزء التالي
سنتناول اتفاقية الغاز بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية.
___________________________________________________________.
ب 23جي بي سي االخبارية  ،ناشطون اردنيون يطالبون الحكومة بكشف مصير صفقة شراء الغاز
من إسرائيل ب بيان 21حزيرانبيونيو 2015

خريطة خط الغاز بين المملكة االردنية الهاشمية والكيان الصهيوني
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اتفاقية الغاز بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني
بداية البد من االشارة الى ان بدء التواصل بين السلطة الفلسطينية من خ ل منظمة التحرير
الفلسطينية والكيان الصهيوني بشكل ماشر او غير مباشر في اواخر الثمانينات من القرن العشرين ،
وبعد ذل بفترة وبعد عقد مشتمر مدريد عام  ، 1991حيا أن مباحثات علنية كانت قد انطلقت في
مشتمر مدريد للس م عام  1991بين الكيان الصهيوني ودول الغرب والدول العربية ومنظمة التحرير
الفلسطينية ببشكل غير مباشر وظلت المفاوضات مع هذا الكيان الغاصب بين مد وجزر  ،الى ان
تم توقيع اتفاقية اوسلو التي تم التوصل اليها مع الكيان الصهيوني برعاية امريكية  ،ومن ثم تم
التوقيع على اتفاقية في واشنطن في عهد الرةيس االمريكي بيل كلينتون في  13ايلول بسبتمبر عام
،1993وسمي االتفاق  ،باتفاقية اوسلو ،نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات
السرية عام 1993 - 1991
وفي هذه األثناء كان قسم ضيق من القيادة العليا في فت ومنظمة التحرير الفلسطينية تجري مباحثات
سرية مع دولة االحت ل في عاصمة النروي أوسلو .وبعدما اتفق الفريقان ظهر االتفاق إلى الضوء
وسمي باتفاق أوسلو  ،تعتبر اتفاقية أوسلو أول اتفاقية رسمية مباشرة بين "الكيان الصهيوني" ومنظمة
التحرير الفلسطينية  ،وقد وقع االتفاقية كل من:
ياسر عرفات  -رةيس منظمة التحرير الفلسطينية•
إسحاق رابين  -رةيس وزراء الكيان الصهيوني•
بيل كلينتون رةيس الواليات المتحدة االمريكية  ،وبعد عام تقريبا وقعت المملكة الهاشمية اتفاقية مع
الكيان الصهيوني  ،اتفاقية وادي عربةب اشرنا اليها اع ه  ،ومن ثم انفتحت االبواب على مصراعيها
امام التطبيع بين الكيان الصهيوني وعدد من الدول العربية  ،وقيام وفود بزيارة الكيان الصهيوني
 ،كما فعل وفد السعودية وبرةاسة الجنرال  /عشقي في الثالا والعشرين من شهر تموز بيوليو
، 2016وكما هو معرو

فقد وقعت مصر في عهد الرةيس الراحل /انور السادات اتفاقية كامب

ديفيد وبرعاية امريكية عام  ،1979بعد ست سنوات تقريبا من حرب تشرين االول ب اكتوبر عام
1973
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وعلي كانت هذه االتفاقية بداية مرحلة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية  ،والدخول
في اتفاقيات مع هذا الكيان في مختل

المجاالت منها االمنية والسياسية واالقتصادية  ،والجدير

بالذكر ان هذا العدو الصهيوني لم يلتزم باي من نصوط االتفاقيات ،بل ظل يعمل بوحي من
تطلعات العدوانية واالجرامية  ،وفيما يتعلق بالجانب االقتصادي  ،وبخاصة موضوع الطاقة فقد وقعت
السلطة الفلسطينية اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني ،بشكل ثناةي وبشكل ث ثي ب السلطة
الفلسطينية  ،المملكة االردنية الهاشمية والكيان الصهيوني
اتفاقية الغاز بين السلطة والكيان الصهيوني
بداية البد من القول أن قد حدثت تحوالت جذرية في الع قة بين متصدري المسالة الفلسطينية سياسيا
ونضاليا والكيان الصهيوني منذ اواخر الثمانينات من القرن العشرين ،او التغيرات السريعة في التواصل
بين القيادات الرسمية الفلسطينية والكيان الصهيوني بعد مشتمر مدريد في العام  ،1991حيا
الحضور العربي الرسمي كان شام

مع تواجد لممثلين للكيان الصهيوني ،وما تبع ذل من لقاءات

سرية بين الفلسطينيين والصهاينة استمرت لمدة عاملين تمخضت عن توقيع اتفاقية اوسلو عام
 ،1993حيا فتحت هذه االتفاقية ابوابا في العلن وفرت للكيان الصهيوني المزيد من
الفرط والوقت لتحقيق فر

ما يريد على السلطة الفلسطينية  ،وتسييرها لمصلحت

في سبيل توقيع

اتفاقيات متعددة  ،ومن بينها اتفاقية الغاز بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية ،علما ان
قو المعارضة من الشعب الفلسطيني ومن خ ل القو السياسية والميدانية ،وقفت ضد اوسلو وما
تمخ

عنها وتبعها من اتفاقيات تفصيلية في مختل

المجاالت ،ومن فان االتفاقية الغاز

مع الكيان الصهيوني تم رفضها ،السيما أن االتفاقية وفق نصوصها تفس المجال أمام الشركات
اإلسراةيلية المصدرة للغاز لتصب مساهمة في محطة توليد محطات لتوليد الطاقة لمناطق شمال الضفة
الغربية .وهي تشدي إلى تعميق ارتباط االقتصاد الفلسطيني من موقع التبعية باالقتصاد الصهيوني "بينما
المطلوب تعزيز مقومات استق ل .
فتحت اتفاقية اوسلو في  13ايلول ب سبتمبر عام  1993الباب امام المزيد من االرتباط مع
الكيان الصهيوني لصال هذا الكيان  ،ولم يتحقق اي انجاز سياسي ل

اهمية لصال

الفلسطينيين ،

وبعد ما يقرب من ربع قرن على اتفاقية اوسلو دخلت السلطة الفلسطينية في اتفاق مع الكيان الصهيوني
حول شراء الغاز من الكيان  ،علما ان الغاز الذي يقوم الصهاينة ببيع
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مسروق ومنهوب من فلسطين  ،اي ان السارق يبيع الى المسروق من خيرات  ،ووفقا لشروط
السارق.
وبالرجوع الى اتفاقية اوسلو والم حق التابعة والمكملة لهذه االتفاقية  ،نجد الملحق الثالا :بروتوكول
التعاون اإلسراةيلي  -الفلسطيني في البرام االقتصادية والتنمية قد تضمن ،تشكيل" لجنة إسراةيلية -
فلسطينية داةمة للتعاون االقتصادي تركز عملها ،من بين أمور أخر  ،على ما ينتي
-1تعاون في حقل الماء يشمل "برنامجا لتنمية الموارد الماةية" يعده خبراء من ك الجانبين ويحدد أيضا
إجراءات التعاون في إدارة الموارد الماةية في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتضمن مقترحات إلجراء
دراسات وخطط حول حقوق كل جانب في المياه إضافة إلى استخدام عادل للموارد الماةية المشتركة،
على أن يطبق في المرحلة االنتقالية وما بعدها .
-2تعاون في حقل الكهرباء يشمل "برنامجا لتنمية الموارد الكهرباةية" ويحدد أيضا إجراءات التعاون في
.إنتا الموارد الكهرباةية والحفاظ عليها وشراةها وبيعها
3تعاون في حقل الطاقة يشمل "برنامجا لتطوير الطاقة" يتعلق باستغ ل النفط والغاز ألغ ار

صناعية

خصوصا في قطاع غزة وفي النقب ويشجع على استغ ل مشتر لموارد الطاقة األخر  .ويمكن لهذا
.البرنام أيضا أن يتضمن بناء تجمع صناعي بيتروكيمياةي في قطاع غزة وبناء أنابيب نفط وغاز
-4تعاون في حقل المال يشمل "برنامجا للتطوير المالي" و "برنام عمل" لتشجيع االستثمارات الدولية
).في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الكيان الصهيوني وكذل تنسيس "بن فلسطيني للتنمية"ب24
-5تعاون في مجال النقل واالتصاالت مع إعداد برنام يحدد الخطوط العريضة إلنشاء "منطقة مرفن
غزة" وينط على إقامة خطوط نقل واتصاالت من والى الضفة الغربية وغزة إلى الكيان الصهيوني والى
دول أخر
-6تعاون في مجال التجارة بما في ذل إعداد دراسات و"برام لتشجيع التجارة" بهد

تشجيع التجارة

______________________________________________________
.ب 24نص اتفاق أوسلو  ،صحيفة السفير اللبنانية  ،بيروت 1993/9/1 ،
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المحلية واإلقليمية وبين دول المنطقة .إضافة إلى دراسة حول إمكانية إنشاء مناطق تجارة حرة في قطاع
غزة وفي إسراةيل مفتوحة أمام الجانبين وتعاون في المجاالت األخر المرتبطة بالتجارةب25
وعلي

المجاالت

فان اتفاقية الغاز انما تنتي في سياق التطبيع مع الكيان الصهيوني في مختل

ذات ابعاد سلبية وخطيرة على المسالة ،الفلسطينية ومن كافة الجوانب  ،وتتمثل المخاطر  ،وفي
مقدمتها اصباغ الشرعية السياسية على هذا الكيان ،و ابعاد اقتصادية.
ان تحول عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي السابقة والحالية وال حقة  ،جعلت الكيان الصهيوني من
مستورد للطاقة إلى مصدر للطاقة  ،وفق ما يسمى ب االكتفاء الذاتي في مجال الثروة الغازية الضرورية
لحياة السكان الصهاينة بفلسطين المحتلة  ،وهذا ا التصدير سيوفر مليارات الدوالرات سنويا للكيان
الصهيوني من الفاة

 ،وبكل المعايير فان الخاسر الوحيد هو الشعب الفلسطيني ،ولكن ذل

باألمر المقبول من قبل القو

لم يكن

الوطنية الفلسطينية.

ان هذه االتفاقية وبعيدا عن االضرار االقتصادية ،فدنها تشكد على االعت ار

بوجود هذا الكيان

المحتل لفلسطين ،ومن ثم ال يجوز مقاومت او حتى التفكير في مقاطعت سياسيا بشكل فعال ،وفيما
باألثار السلبية االقتصادية الناتجة عن اتفاقية الغاز ،ير المتابعون والمحللون للنتاة

التي ستترتب

على هذه االتفاقية غير المتوازنة او المتكافةة  ،والخطر من هذه االتفاقية إلى أن سيتم بناء انبوب من
حقل غزة مارين إلى األردن ،مرو ار باألراضي الفلسطينية ،والذي قد يسوق للغاز المسروق من قبل
الكيان الصهيوني عبر ضخها في هذا األنبوب باالتفاق بين األط ار

الث ثة فلسطين  ،االردن والكيان

الصهيوني.ب ، 26ومن ثم التمدد لما بعد فلسطين واالردن .وكما ذكرنا فان هذه االتفاقية ذات ابعاد
متعددة سياسية وامنية واقتصادية وتجارية ،واسوأ المخاطر سيطرة الكيان الصهيوني على الوطنية للدول
___________________________________________________
ب 25د .ع ونة  ،كمال ابراهيم  ،الغاز الطبيعي في الكيان الصهيوني ،شبكة االسراء والمع ار ،
 9ايار بمايو 2013
ب 26وكالة فلسطين ايوم االخبارية ( ،أوسلو جديدة توقع عليها الحكومة  .:اتفاقية "شراء الغاز من
.الكيان الصهيوني )  17شباطبفبراير 2015
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التي وقعت وتوقع اتفاقيات مع هذه الكيان الغاصب  ،السيما تطور التعاون ليشمل اتفاقية بين
.الكيان وفلسطين واالردن ومصر
اتفاقية الغاز االسرائيلي المصري االردني
من بين ادوات التطبيع بين الكيان الصهيوني وعدد من الدول العربية وبشكل علني ،التطبيع
بالغاز الطبيعي» ،من األردن لمصر و«الكيان الصهيوني» ،ومن مصر إلى «الكيان الصهيوني»،
ومن األخير لألولى ،حيا يكش

هذا النوع من التطبيع  ،تشاب الع قات بين الدولتين العربيتين -

مصر واألردن -والكيان المغتصب ،إضافة إلى الع قات الدبلوماسية الكاملة ،ووجود سفارتين للقاهرة
وعمان في تل أبيب ،وسفارتين لتل أبيب في القاهرة وعمان ،رغم االحتجاجات الشعبية على صفقات
تصدير  ،والعدو الصهيوني يحقق مزايا كثيرة من االتفاقيات مع الدول العربية وبخاصة في
المجال االقتصادي والمالي ،اضافة الى السياسي ،اذ ان العواةد ستساعد الكيان الصهيوني على
االستثمار في مشاريع استراتيجية وهذا بالطبع على حساب المصال

العربية وبشكل المصال

الفلسطينية  ،و لكن على الرغم من المزايا التي يحققها االقتصاد الصهيوني من خ ل اتفاقيات
الغاز مع السلطة الفلسطينية ،والمملكة االردنية الهاشمية ،اال انهما لديهما اصرار على االستمرار
في اتعاون في مجل الغاز  ،وغير ذل من المجاالت  ،وكما هو معرو

فان جذور التفاو

بين الكيان الصهيوني واالردن يعود الى ما قبل التوقيع على االتفاقية بفترة ليست قصيرة ،بنن
السلطة الفلسطينية والنظام األردني قطعا شوطا متقدما في إبرام الصفقات التجارية مع "الكيان
الصهيوني" ،وتحديدا فيما يتعلق بصفقة الغاز الذي تنهب الشركات الصهيونية من األر

الفلسطينية؛

و"لفيتان" مقابل الساحل
اذ يمثل الغاز بالنسبة الى الكيان الصهيوني الذي اكتشف في حقلي "تمار" َ

الفلسطيني" ،فرصة تاريخية لترسيخ الع قات مع العرب والفلسطينيين وتطوير ع قات اقتصادية قوية،
وبعدها يتمدد التطبيع مع دول غير عربية  ،اذ يشكل الغاز قاعدة انط ق لتغيير مكانة الكيان
الصهيوني الجيوسياسية في المنطقة ،إذن يتعامل "الكيان الصهيوني" مع مسنلة الموارد الطبيعية

النفطية والغازية ،كما الموارد الماةية ،من منظور استعماري ؛ فتستثمر تل الموارد باتجاه تعزيز وجودها
االستعماري في المنطقة العربية ،من خ ل أدوات عربية محلية تشرع لها عملية النهب وتسهل تثبيت
تفوقها ليس فقط األمني والعسكري ،بل أيضا االقتصادي صفقة الغاز التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع
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الكيان الصهيوني  ،ستعمق عمليا التبعية الفلسطينية ل حت ل وستثبت تحكم األخير بمواردنا الطبيعية.
والحديا هنا يدور عن مورد طبيعي فلسطيني يخضع ل حت ل بوهذا المورد ليس ملكية خاصة أو
عاةلية لمسشول أو شركة  ،فعقدت بخصوص صفقة مع االحت ل الذي ينهب  ،كما ينهب مواردنا
الطبيعية والماةية األخر  .والبلية اإلضافية أن االتفاقية تقضي بمستقب

تملي الشركة الصهيونية

نسبة معينة من أسهم محطة الطاقة الفلسطينية المنوي إنشاةها في جنين ،واألمر المخزي ،أن الشعب
الفلسطيني في الوطن وخار الوطن ،لم يسمع عن هذه الصفقة سو من خ ل وساةل اإلع م والصح
اإلسراةيلية ،بينما تم تغييب اإلع م الفلسطيني كليا عن الصفقة المريبة ،ب27
لقد سعى هذا الكيان الصهيوني الى التوسع ليس ضمن المنطقة التي تم فرض فيها ،بل تمدد
ليشمل دوال اخر في منطقة الخلي

العربي  ،وفي مقدم تل

الدول  ،دولة قطر ،وفي هذا

المجال ليس التعاون في مجال الغاز فحسب  ،بل شمل مجاالت أخر كما سنر .
التعاون بين دولة قطر والكيان الصهيوني
ال يخفى على اي متابع للتطورات السياسية والعسكرية في المنطقة العربية  ،وجود تواصل بين
دول قطر الكيان الصهيوني منذ فترة ليست قصيرة ،ومع ان التواصل بادئ االمر كان يتم
في سرية اال ان ذل

لم يدم  ،فاخذ يظهر الى العلن  ،حيا توثق الوثاةق المدعومة بصور

بين امراء وزراء دولة قطر الكبان الصهيوني ،وفي هذا الجزء سنلقي الضوء بديجاز.
جذور العالقات القطرية والكيان الصهيوني:
اشرنا سابقا الى ان مشتمر مدريد غام  ،1991كان بداية التواصل بين مختل

الدول

العربية

والكيان الصهيوني  ،حيا حضرت قطر هذا المشتمر بصفتها احد دول مجلس التعاون لدول
الخلي

العربي  ،ومن ثم استغل الكيان الصهيوني تل

البداية وبموافقة قطرية على التوسع

الثناةي بينها وين الكيان الصهيوني  ،وكان أول لقاء قطري صهيوني مع رةيس الحكومة الصهيوني
_______________________________________________________
ب 27كرزم  ،جور  ،آفاق البيةة والتنمية  ،العدد 1 ،77أيلولبسبتمبر 2015
.
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وقتها شمعون بيريز بعد زيارت لقطر عام  1996وافتتحاه المكتب التجاري الصهيوني في الدوحة وتوقيع
اتفاقيات بيع الغاز القطري للكيان الصهيوني ،ثم إنشاء بورصة الغاز القطرية في تل أبيب كما أن
ع قات قطر مع الكيان الصهيوني ،مهدت في حل قضايا كثيرة وتسوية أوضاع معينة  ، ،ير
المتابعون ومن المتخصصين في الع قات القطرية الصهيونية ،أ ن قطر دخلت من باب القواعد
العسكرية االميركية لتقيم احد اقو الع قات الصهيونية مع دولة عربية ،من خ ل ع قة مفتوحة مع
الكيان الصهيوني على كل المستويات من االقتصاد الى االمن  ،حتى موق

مصر من قطر ليس لنها

استضافت جماعة االخوان المسلمين  ،انما هي مرتبطة بالتنافس في بيع الغاز للكيان الصهيوني
وكذل بسبب قلق القاهرة على مكانتها االقليمية من الناحية السياسية ،وخوفا من ان تفوز الدوحة بصفقة
توريد الغاز للكيان التي كانت ومازالت تثير الكثير من الجدال في االوساط السياسية واالقتصادية
والشعبية ايضاب28
بعد احداا  2011في مصر وتعر

انابيب الغاز التي تنقل الغاز المصري الى الكيان

الصهيوني ،لم يستغرق الكيان الصهيوني وقتا طوي في البحا عن مورد بديل للغاز المصري الذي
طالت التغييرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية  ،وبالتالي كان البديل لد

دولة قطر  ،السيما

أن النظام القطري مستعد الستكمال السياسة التي كان يتبعها النظام المصري السابق مع الكيان
الصهيوني والواليات المتحدة األميركية  ،وعلي

قامت دولة قطر باالتصال مع الكيان الصهيوني ،

من خ ل وزير ا لتجارة والصناعة القطري حسن بن عبداهلل  ،مع المسشولين الصهاينة  ،وأبلغ
برغبة ب ده في تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني ولفترة مفتوحة غير محددة األجل وبسعر أقل
من السعر المطروح في السوق العالمية ب. 29
________________________________________________________________
ب 28اس م تايمز  ،كتاب جديد :قطر والكيان الصهيوني يفضح ملف العالقات السرية  15 .كانون
االولبديسمبر 2011
ب 29كوفي نيوز  ،اخبار قطر السياسية ،صفقة الغاز القطرية تكشف العالقات السرية بين الدوحة
 .وتل أبيب  6 ،أيار بمايو 2009
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وعلى ما يبدو فان قطر اصبحت تعمل بمثابة سمسار لتسويق صادرات غاز عربية الى الكيان
الصهيوني  ،حيا ان هنا

ما يشكد وجود اتفاق سري تم توقيع بين كل من قطر والسعودية لتامين

حاجة الكيان الصهيوني من النفط والغاز عبر شركات امريكية .ونقل موقع نهرين نت ان مصادر
امريكية تحدثت عن صفقة لتصدير النفط والغاز الى الكيان الصهيوني وبنسعار تفضيلية دون اسعار
السوق العالمية  ،لسد احتياجات من الغاز بشكل داةم ،وفي هذا السياق ،تر المصادر التي نشرت هذه
المعلومات  ،ان امير قطر اكد لمجموعة من اللوبي الصهيوني اثناء لقاة معهم في احد زيارت
لواشنطن " ان قطر زودت الكيان الصهيوني في وقت سابق بالغاز وهي على استعداد لتزويدها االن
بالغاز القطري بشكل داةم  ،وتعوي

اي نقط في الغاز لديها خاصة بعد تعر

وارداتها من الغاز

المصري الى انقطاع موقت  ،وبعد تضرر االقتصاد الصهيوني من قرار الحكومة المصرية اعادة النظر
في اسعار الغاز المباع الى الكيان الصهيوني والتي كانت تسبب خساةر بنحو  3مليارات دوالر سنويا
ل قتصاد المصريب30
وكانت وساةل االع م الصهيوني المتخصصة بالشنن االقتصادي  ،قد اشارت الى أن قطر تعد
العبا مركزيا في سوق الغاز الطبيعي العالمي حيا أنها تسيطر على  % 15من احتياطي الغاز
الطبيعي العالمي ،وتعد احد الموردين الكبار ل الفتة إلى ان في الماضي جرت محادثات بين كل من
الكيان الصهيوني وقطر حول امكانية توقيع اتفاقية غاز طبيعي بين الجانبين وفي بداية التسعينات جرت
محادثات مبدةية حول هذا الموضوعب 31ولم تتوق

عن التواصل والتعاون مع الكيان الصهيوني

في العديد من المجاالت  ،ومن بينها
____________________________________________________________
ب 30قاوم ،اتفاق سري سعودي قطري لتامين النفط والغاز للكيان الصهيوني 2011/5/13
ب 31قر رراوم -قسم المتابعة  ،خيال أم واقع ..أن تورد قطر الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني بديال عن
مصر؟ 2011./5/5
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مجاالت التعاون القطري الصهيوني
أن التعاون المثمر بين تل أبيب والدوحة والتطبيع الذي يصل إلى أعلى المستويات بين الجانبين وكما
اشرنا فان التعاون بين قطر والصهاينة ،اخذ يتسع ليشمل مجاالت اكاديمية وثقافية ،وكذل
مجاالت امنية  ،من الشركات األمنية اإلسراةيلية ،التي تحمى آبار النفط ،هذا إلى جانب قيام الدوحة
بدفع مبلغ  2مليار دوالر لشركات إسراةيلية ،لتنمين مونديال كنس العالم  2020الذي من المقرر أن
تستضيف الدوحة ،وفي مجال االنفتاح القطري على الكيان الصهيوني  ،فت الباب على مصراعي
انحياز قطر للكيان الصهيوني وتقديم المساعدات المالية للكيان  ،حيا تشير التقارير ان امير قطر
الحالي تميم يعمل للتطبيع ،وسم للمحاضرين والط ب الصهاينة للتدريس والدراسة في الجامعات
القطرية ،ومن مجاالت في عهده وعلنيا حيا وقعت ب ده على بروتوكول للتعاون المشتر مع الكيان
الصهيوني ،اذ قامت حكومة تميم بموجب بشراء شقة في باريس من منظمة تدعم المصابين من جنود
الجيش الصهيوني بمبلغ  2.5مليون يورو تم تحويلها لحساب الجمعية الصهيونية في بن "هبوعليم" ،في
تل أبيب ،وذل بزيادة  %10عن سعرها الحقيقي من أجل جنود الصهاينة كعربون محبة.ب. 32
ولقد ساعد وشجع االنفتاح القطري على الكيان الصهيوني الى ان تقوم دول عربية خليجية
للتواصل مع الكيان  ،وحضور ندوات يحضرها ممثلون عن الكيان الصهيوني  ،ومن بينها االمارات
العربية المتحدة ،اذ لم يتوق

االمر عند هذا الحد  ،ب ، 33بل دخلت االمارات في ع قات متعددة

الجوانب مع الكيان الصهيوني ،ومع بداية القرن الحادي والعشرين اتسعت االتصاالت وتعمقت في
مجاالت تجارية واقتصادية ،من خ ل شركات صهيونية  ،وفي الوقت الحاضر يوجد مكتب تجاري
لإلمارات العربية المتحدة في تل ابيب ،وكذل

مكتب تجاري للكيان الصهيوني في ابو ظبي

_______________________________________________
ب 32دوناغي  ،روري  ،عين الصقر :نظام المراقبة في أبو ظبي الذي أقامته لها اسرائيل  ،نون
بوست ،آذار بمارس 2015ا
ب 33المطيري  ،شاهر  ،ملف العالقات بين إسرائيل وامارة دبي  ،الشبكة الوطنية الكويتية 25 ،
كانون ثاني ب يناير 2012

181

عليان محمود عليان – الغاز الطبيعي العربي :من مضيق جبل طارق الى مضيق باب المندب – التحديات والمخاطر االستعمارية

صورة لبيريز الصهيوني في أسواق الدوحة القديمة  -قطر
وفي مجال التعاون مع الشركات الصهيونية  ،ومن خ ل الواليات المتحدة ،تم توقيع عقود بين
الشركات ،شركة جي تي حيا تمكنت هذه الشركة من ابرام عقد مع دولة االمارات ،و تقدر قيمة
هذا العقد بما يقرب من  3مليار درهم إماراتي بأي ما يعادل  816مليون دوالر أمريكي  ،حيا تقوم
الشركة بحماية كافة المرافق الحيوية داخل إمارة أبو ظبي ،وفيما يتعلق بالع قات التجارية  ،فان
التقارير تتحدا عن تطور الع قات بين الكيان الصهيوني وامارة دبي اإلماراتية؛ وذل

في اطار

الع قات التجارية بين الطرفين  ،ونظ ار للتنمية العقارية التي تشهدها دبي ،ونتيجة لثراةها
 ،وير

المتابعون لتطور الع قات بين االمارات والكيان الصهيوني  ،أن التعاون األهم فكان بين

شركة بتسيم الصهيونية للنقل البحري وبين شركة بموانئ دبي  ،من خ ل مشروع مشتر لتشغيل
إحد محطات تداول الحاويات في ميناء يقع شمالي إسبانيا ،وقيام رةيس شركة تسيم بعيدن عوفر
بالتوسط لد مجلس الشيوخ األمريكي للموافقة على تولي شركة بموانئ دبي إدارة وتشغيل ست موانئ
أمريكية رةيسية .إضافة إلى قيام مجموعة من الصهاينة ببيع اليخت الفخم “كوين اليزابيا” لشركة دبي
الحكومية مقابل  100مليون دوالرب ، 34ولم يكن النفط والغاز بعيدا عن أطماع الكيان الصهيوني ،
ولو من خ ل التعاقد مع شركات صهيونية لتوفير االمن لتل

المنشمت.

_____________________________________________________
ب 34التميمي  ،اقبال  ،التطبيع بين اإلمارات واسرائيل وعالقة فلسطين بالموضوع  ،مدونة اقبال
التميمي  4 ،تشرين ثاني بنوفمبر 2012
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ولم يتوق

االمر عن قطر واالمارات العربية المتحدة  ،بل تمدد التعاون بين الكيان الصهيوني

وهذه الى الدول  ،ليشمل سلطنة عمان.
العالقات بين سلطنة عمان والكيان الصهيوني
بداية البد من االشارة الى المرتكزات التي تقوم عليها التوجهات السياسية العمانية للتعامل مع
مختل

االط ار

المعنية  ،حيا تبنت السلطنة منذ أن وصل السلطان قابوس بن سعيد الى السلطة

وبعد ان تمكن من انهاء القوات التي كانت ثاةرة ضدة  ،وبخاصة في اقليم ظفار
لقد أيدت ُعمان المفاوضات المباشرة بين العرب والكيان الصهيوني ،وفي هذا المسار استضافت السلطنة

في أبريل  1994اجتماعات لجنة المياه وهي إحد اللجان الخاصة بعملية المفاوضات متعددة األط ار

حول الس م في الشرق األوسط  ،وزاد االنفتاح الثناةي بين سلطنة عمان والكيان الصهيوني وبشكل
علني  ،وهذا كان مع بداية التسعينات من القرن العشرين  ،وكما ذكرنا كان التواصل وما ازل
سواء في مشتمرات عامة  ،او من خ ل اللقاءات الثناةية ،فعلى سبيل المثال  ،نجد ان خ ل
اجتماعات لجنة المياه التي انعقدت في مسقط  1996اجر يوسي بلين ،ناةب وزير الخارجية الصهيوني
محادثات مع المسشولين العمانيين ،ولم يتوق

االمر عند هذا االمر ،بل نجد ان في اواخر العام

 ،1994يكرر بيلين الزيارة إلى السلطنة  ،وقد ارتفع مستو اللقاءات الثناةية  ،اذ نجد بعد زيارة بيلين
في شهر نوفمبر  ،1994قيام الهال

الصهيوني ،اسحق رابين في  /26كانون االول

بديسمبر  ، 1994بزيارة السلطنة ويعقد لقاء مع السلطان قابوس سلطان عمان ،وفي  1995تكررت
اللقاءات بين وزير الدولة العماني للششون الخارجية وبين الصهاينة ،فقد التقى مع وزير الخارجية
بيريز في مدينة العقبة األردنية في شهر فبراير  ،1995وفي مايو من نفس العام في العاصمة األمريكية
واشنطن ،وأكد الوزير العماني عقب اللقاءين عن ضرورة إقامة ع قات رسمية مع الكيان الصهيوني
في اقرب وقت ممكن ،وقال الوزير العماني في مشتمر صحفي عقده في القاهرة في أواخر  " :1995ان
ال توجد شروط إلقامة ع قات مع الكيان الصهيوني" ،وبالفعل أعلنت و ازرة الخارجية العمانية في أواخر
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يناير  ،1996عن اتفاق بين السلطنة والكيان الصهيوني ،إلنشاء مكاتب لتبادل التمثيل التجاري،
واوضحت سلطنة عمان أن تم االتفاق على هذه الخطوة خ ل المحادثات التي أجرتها مع الكيان
الصهيوني في شهر أكتوبر  ،1995في مقر األمم المتحدة في نيويور  ،كما تم االتفاق على اتخاذ
سلسلة من الخطوات األخر بهد

تعزيز التعاون بين الجانبين  ،وكرر بيريز الزيارات من قبل رشساء

وزراء الكيان بعد ذل  ،حيا اتخذت سلطنة عمان ق اررات عن إزالة جميع القيود المفروضة على
التعامل التجاري مع الكيان الصهيوني .في نيويور  ،كما تم االتفاق على اتخاذ سلسلة من الخطوات
األخر بهد

تعزيز التعاون بين البلدين  ،وكذل فان سلطنة عمان وافقت على إقامة ع قات ثناةية

في مجاالت التكنولوجيا والمياه والزراعة والطب والسياحة واالتصاالت وغير ذل .
وتواترت اللقاءات بين الجانبين لبحا مختل

مجاالت التعاون على مستويات عالية من قبل

المسشولين لد الكيان والسلطنة  ،وقد اختيرت العاصمة العمانية مسقط لتكون مقر المركز الدولي
لتطوير تكنولوجيا تحلية مياه البحرب ، 35وفي اطار التعاون بين السلطنة والصهاينة في مجال
العلوم  ،نجد ان الكيان يوافق على من سلطنة عمان معونة تقدر بر  3مليون دوالر تخصط إلقامة
مركز إقليمي لألبحاا وتحلية المياه في الخلي  ،وذل خ ل مشتمر حول تقنية تحلية مياه البحر عقد
في مسقط في يناير عام  1996وفي شهر ابب أغسطس 1996أقامت مسقط مكتبا لرعاية المصال
التجارية في تل أبيب لتصب أول دولة خليجية تقيم تمثي اقتصاديا لها في " الكيان الصهيوني".ب، 36
واذا كانت هذه توصيفا للع قات بين عدد من الدول العربية والكيان الصهيوني  ،فان ذل ال يعني
ان القو االخر

التي تشار الدول العربية في حو

البحر المتوسط  ،وبخاصة من خ ل المياه

االقليمية والدولية ،حيا تتعاون فيما بينها على حساب المصال
بثروات البحر األبي

العربية وبخاصة قيما يتعلق

المتوسط من النفط والغاز ،وهذا يتطلب من الدول العربية ايجاد الوساةل

______________________________________________________
ب 35الشهداء ،قاةد ،العالقات العمانية االسرائيلية عبر التاريخ و زيارة بيريز و رابين  ،سبلة عمان ،
2009/10/22
ب 36العودة ،سليمان بن فهد ،االختراق "اإلسرائيلي" لمنطقة الخليج  ،مركز ابعاد للدراسات،
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واالدوات للحفاظ على مصالحها الوطنية والقومية واالستعداد لكافة االحتماالت من المواجهات ومن
.بينها احتمال حدوا مواجهة عسكرية  ،وبخاصة مع الكيان الصهيوني

قابوس وبيريز وتبادل الهدايا
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متطلبات التعاون للحفاظ على الغاز العربي:
من المعلوم ان الدول العربية اما تتعاون من خ ل منظمة االقطار العربية المصدرة للنفطب اواب

،

او من خ ل عضوية الكثيرين من الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط في منظمةب اوب
ومن الجدير بالذكر  ،أن الدول العربية تمتل حوالي  %57من إجمالي احتياطيات النفط التقليدية
المشكدة في العالم ،ونحو  %27من احتياطيات الغاز الطبيعي عام  ،2014باإلضافة إلى امت كها
الحتياطيات كبيرة غير مكتشفة من النفط والغاز ،إال أن إنتاجها ال يتناسب وتل االحتياطيات الكبيرة إذ
لم يزد إنتاجها من النفط عن  %30من إجمالي إنتا العالم ،كما أن الغاز المسوق من الدول العربية لم
يشكل إال نسبة  %17من كميات الغاز المسوقة في العالم عام  .2013ب37
ان الص ارع على الثروات العربية من قبل الدول الغربية تحت الكثير من الذراةع الغير مقبولة ،
وهذه الدول ال تخفي افعالها من اجل السيطرة على تل الثروات ،اذ كما ذكرنا ان الدول العربية من
اكثر الدول اهمية في امت كها ثروات نفط وغاز الدول العربية الغنية بالنفط والغاز الطبيعي -والتي
مهمة للدول العظمى للسيطرة عليها ،وهي تمتد من دول المغرب العربي
تشكل منطقة جيوسياسية ّ
بشمال أفريقيا ثم منطقة الخلي العربي ،وبحر قزوين وسيبيريا الروسية ،والشرق األقصى ،وتشكل ما
مجموع  %65من االحتياطي اإلجمالي للنفط و%73من احتياط الغاز الطبيعي في العالم أجمع ،ب38
وفي مواجهة المخاطر امام الدول العربية المالكة لثروات ضخمة من النفط والغاز ،تمل الدول العربية
احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي تبلغ نحو  55تريليون متر مكعب تعادل نحو 4ر %28من إجمالي
____________________________________________________
ب 37منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ،البيان الختامي لمؤتمر الطاقة العربي العاشر أبوظبي،
 23 – 21كانون األول /ديسمبر2014
ب 38عربيد  ،آمال ،الحروب وخطرها على أمن النفط العربي  ، ،االتحاد العام لعمال الكويت ،
مجلة العامل عدد ب2015 ، 11

186

عليان محمود عليان – الغاز الطبيعي العربي :من مضيق جبل طارق الى مضيق باب المندب – التحديات والمخاطر االستعمارية

االحتياطي العالمي البالغ نحو  192تريليون متر مكعب .كما تستحوذ البلدان العربية على حصة قدرها
 571مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسوق عالميا ،بما يعادل  %17من اإلجمالي العالمي ،
ومع ذل

فان التغيرات المفاجةة في اسعار الثروات النفطية  ،وبخاصة انخفا

في أسعار النفط

والغاز ينعكس سلبيا على إيرادات الصادرات العربية الضخمة منهما ،ومع تراجع اسعار النفط بنسبة
 %60تقريبا ،فدن لو استمرت األسعار تدور حول هذا المستو لمدة عام ،فدن إجمالي الخساةر من ا
إيرادات الصادرات النفطية العربية سيبلغ أكثر من  350مليار دوالر في العام ،وبما أن اإليرادات النفطية
تشكل الغالبية الكاسحة من إيرادات الموازنات العامة للدول العربية المصدرة للنفط ،فدن يمكن توقع
تعر

العديد من تل الموازنات للعجز إذا لم تتخذ حكوماتها إجراءات تقشفية وتخفيضا لإلنفاق على

ضوء االنخفا

الكبير فى إيرادات القطاع النفطيب ، 39ومن ثم البد من التعاون الحقيقي بين الدول

العربي التي تعتمد على النفط والغاز لزيادة عواةدها المالية وبناء اقتصاد وطني قوي متكامل.
ادوات التعاون في مجال الغاز العربي
يعتبر مورد النفط والغاز اداة من ادوات تعزيز الموق

من المصال الوطنية الحقيقية ،مع ان الكثير

الصرع  ،بدال من ان تكون ادوات للتنافس والتعاون الدولي وفي مختل
ا
يعتبرها اداة من ادوات
المجاالت  ،وهذا نابع من استخدام اصحاب القرار السياسي على المستو الدولي  ،في استغ ل
احتياجات الدول النامية والتي لديها مخزونات هاةلة من الثروات النفطية وغيرها للسيطرة على الدول
النامية ،وفر

شروطها المجحفة على الدول النامية في استخ ار ثرواتها التي تختزنها اراضي تل

الدول النامية التي لم تمتل

التكنولوجيا الحديثة والمشسسات المتخصصة في مجال االستكشا

واالنتا والتصدير ،وهنا تظهر مشكلة ايجاد الوساةل المتطورة لنقل الغاز والمواد النفطية االخر ،
وفي هذا الشنن فان الدول العربية ليست في وضع مستقل استق ال اقتصاديا فعليا ،لتولي مهمة
______________________________________________________
ب 39النجار ،أحمد السيد ،مصر والعرب والمكاسب والخسائر من دراما سوق النفط  ،صحيفة االهرام ،
القاهرة 19،كانون الثاني بيناير  2015السنة  139العدد46795
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اقامة خطوط انابيب الغاز للقيام بالتصدير والتعامل مع الدول الراغبة باستيراد النفط والغاز
العربيين  ،بدرادتها الحرة  ،حتى عندما تلجن الدول المنتجة للنفط والغاز للشركات االجنبية
االستثمارية  ،فهي تواج مشكلة فعلية مع تل الشركات  ،تتمثل في إقناع المستثمرين لدعم مشاريع
خطوط األنابيب في المناطق التي تعاني عدم االستقرار السياسي واألمني  ،وحتى عندما تتمكن الدول
التي لديها مقادير ضخمة من النفط والغاز من امكانية التعاون فيما بينها وبين تل الشركات
االستثمارية  ،ولكن الدول االستعمارية ال ترغب في هذا التوافق ،وال تتورع في خلق صراعات داخلية
لد الدول المالكة للغاز ،وهكذا ونظ ار ألن التوزيع العالمي من الغاز يتركز في عدد قليل من البلدان،
ومن ثم ستكون الخيارات التي ستتخذها هذه البلدان ذات أهمية عالمية كبيرة وفي هذا السياق ،ينبغي
للبلدان المنتجة للغاز النظر في ايجاد االدوات الفاعلة على اساس من التعاون ولكن ليست التبعية
 ،للشركات او الدول المالكة لتلك الشركات االتستممارية(.)40
الغاز الطبيعي فان يمكن القول أن الغاز الطبيعي المسال في
وبالنظر الى الواقع المتعلق بامت
السنوات األخيرة أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة المطلوبة في معظم أنحاء العالم ،ولذل تتصارع الدول
المستهلكة ،للفوز بعقود شراء الغاز من الدول المنتجة ،حيا برز صراع من نوع آخر للتح ّكم بهذه السلعة
المتجددة ،كما أنها وصلت خ ل
االستراتيجية ،من خ ل التح ّكم بمرور شرايين وأعصاب الطاقة الجديدة و
ّ
المحركة لصناعة الغاز الطبيعي المسال خ ل
السنوات الماضية إلى أميركا ال تينية حيا نمت القوة
ّ

العقد األخير من القرن الماضي بشكل كبير ،وعلى المد البعيد العتبار الطاقة من نفط وغاز العصب
والمحر االقتصادي ألوروبا ونهضتها االقتصاديةب41
وفيما سبق اشرنا الى ان العدو االكثر خطورة على الموارد النفطية والغاز في العالم العربي هو
الكيان الصهيوني ،فدن بعد االكتشافات النفطية في حو

البحر األبي

المتوسط فدن ما يقوم على

_____________________________________________________
ب 40علي  ،سليم ،تنشيط السالم :دور خطوط أنابيب الغاز و البترول في التعاون اإلقليمي 2 ،تموز
.بيوليو 2010
ب 41خوري ،ريا ،حروب الغاز وانفجار ظاهرة اإلرهاب ،المركز الوطني لألبحاا واستط ع الرأي
26،نيسانبابريل 2015
188

عليان محمود عليان – الغاز الطبيعي العربي :من مضيق جبل طارق الى مضيق باب المندب – التحديات والمخاطر االستعمارية

نهب وسرقت من الغاز العربي  ،وبخاصة في البحر االبي

المتوسط "الكيان الصهيوني " من

بحسب تقديرات شركة “نوبل أنرجي” العالمية يتجاوز ال  760مليار متر مكعب ،وهي كمية تزيد عن
احتياجات "الكيان الغاصب " في الداخل لمدة  150عاما ،وعلي فدن ع مة االستفهام إلى أين يذهب
الفاة

المكتش

ولذل فان اكتشا

من الغاز عند هذا العدو.
المزيد من الغاز كفيلة بنن تشعل حروبا جديدة يسعى إلشعالها الكيان الصهيوني ،

الذي يعمل من اجل الهيمنة اليوم بالقوة على بع
المصرية ،وهو ما سو

مصادر الغاز المكتش

في المياه اإلقليمية

تتنب ل مصر مستقب  ،وقد تكون بالفعل متنبهة ل  ،غير أن فترتها االنتقالية

الحالية تعوقها عن متابعة هذا المشهد ،هل يستعد الكيان الصهيوني عسكريا لمواجهة تل االحتماالت
وفي طريقها للسيطرة على غاز البحر األبي

المتوسطب ، 42ومن ثم فان ذل

يفتر

وجود دفاع

عربي مشتر للحفاظ على ثرواتهم ،وبخاصة ان حقول الغاز والنفط المكتشفة في شرق البحر األبي
المتوسط حقول واعدة وضخمة نسبيا ،ومن ثم فهي عامل خطير جدا في تنجي

الصراع من

قبل الكيان الصهيوني الذي ال يتورع عن قيام بنية اعمال اجرامية من حيا نهب وسرقة حقوق
الدول االخر ومن بينها فلسطين ولبنان ومصر ،وهذا مما الش في
التوتر بين االط ار

 ،سيشدي الى تصاعد حدة

المتصارعة فيما يخط استكشافات حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ،ان تل

التصعيدات يمكن ان تودي الى نشوب نزاع مسل بسب االعمال االستف اززية التي ال يتوانى الكيان
الصهيوني في القيام بها بالتعاون مع القو التي تجمعها مع هذا الكيان الرغبة في التطاول على
حقوق االخرين وسرقتها ، ،وبخاصة ان من المنتظر ارتفاع انتا الغاز في شرق البحر المتوسط
عقب اكتشا

احتياطيات بحرية هاةلة أعقبتها ادعاءات بحقوق بحرية من جانب كل من تركيا وقبرط

ولبنان والكيان الصهيوني ب ، 43ويعتبر الكيان الصهيوني اكثر ادوات الصراع على الغاز العربي
____________________________________________________
ب 42جورجي ،انتوني ،العرب :من حروب النفط إلى حروب الغاز  ،صحيفة الخلي االماراتية 2 ،ايار
بمايو ، 2013
ب 43جوود ،أليسون  ،الصراع على استهالك الغاز في الشرق األوسط  ،ناشونال إنترست  11،تشرين
الثانيب نوفمبر 2014
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وفي ما سبق وما نعيش واقعا ماديا ملموسا إن اكتشا
السواحل الشرقية للبحر األبي

المزيد من الغاز من قبل الدول المطلة على

المتوسط ،تعطي مششرات واضحة جدا لتفجير صراعات مسلحة

بين هذه الدول للسيطرة على مناطق الغاز ،ومن ثم فمن المحتمل جدا أن يعطي ذل فرصة إلعادة
تقسيم المنطقة العربية بشكل خاط  ،على اساس من التدمير لما يمكن أن يكون لد الوطن العربي
لتدعيم الترابط المصيري ،حيا يتنازع الكيان الصهيوني مع سوريا وتركيا ولبنان وقبرط ومصر
وفلسطين المحتلة -متمثلة في قطاع غزة -على األحقية المشتركة في حقول الغاز المكتشفة حديثا بشرق
البحر األبي

المتوسط ب44

وفي كل التطورات التي يعيشها غاز العرب من المحيط االطلسي الى الخلي العربي ،والتهديدات
التي تتعر

لها الثروات العربية ،فان الكيان الصهيوني اكثر العوامل التي تهدد المصال والحقوق

العربية ،سواء من خ ل اتفاقيات لصالح او من خ ل النهب والسلب المباشر  ،واالمثلة كثيرة على
قرصنة هذا الكيان الصهيوني  ،حيا عمل على استغ ل حقوق الغاز المصري في شب جزيرة سيناء
أثناء احت لها ،وما تبع ذل من اتفاقيات لصال

الكيان الصهيوني  ،ومن هنا فان السيطرة الصهيونية

على الغاز الطبيعي في البحر المتوسط في حال تحققها  ،سيصب

معها الكيان الصهيوني من القو

العظمى دوليا في مجال الطاقة،ب 45وبالتالي البد من التعاون العربي اوال وايجاد حلفاء للعرب ثانيا،
امام هذه االوضاع الغير مستقرة بالنسبة لثروة الغاز العربي  ،وتكالب الكثيرين من االعداء ،فان الخيار
االكثر فاعلية من اجل الحفاظ على الثروات العربية بشكل عام  ،وثروة الغاز بشكل خاط  ،فان
على الدول العربية التي لديها هذه الثروة ان توحد جهودها والتعاون وان ال تتعاون مع القو اقليمية
والدولية  ،التي تسعى جاهدة الستن از

وسرقة الطاقات العربية ،وباستخدام ادوات تدميرية ومن اكثرها

خطورة الجماعات اإلرهابية وتعميق الصراعات الداخلية في الدول التي تمتل الثروات الضخمة لد
________________________________________________________
ب 44شوقي ،ايهاب ،ا لصراع على االكتشافات النفطية في المتوسط ،شبكة األخبار العربية،
ب 45الشيمي،،حمد حسين  ،غاز المتوسط  .:استمرار األطماع الصهيونية في الثروات العربية ،،
موقع قاوم ،2010 /8/25 ،

190

عليان محمود عليان – الغاز الطبيعي العربي :من مضيق جبل طارق الى مضيق باب المندب – التحديات والمخاطر االستعمارية

العالم العربي ،اذ لد العالم العربي االمكانات الهاةلة التي يمكنها باستخدام الموحد والمتكامل من
..الحفاظ على ثروات
ادوات العالم العربي للحفاظ على ثروة الغاز
نشكد مرة أخر

ان من غير الممكن عزل العمل من اجل الحفاظ على الثروات الوطنية والقومية عن

التطورات السياسية ،اي البد من ان تتبنى وترسخ الدول العربية ذات الثروات الطبيعية ومن بينها
الغاز استراتيجية تكاملية موحدة  ،وخلق شراكة استراتيجية بين الدول العربية والدول الحليفة
الصادقة في تحالفها  ،على سبيل المثال ،التحال

بين مصر واليونان وقبرط  ،حيا يجمع األط ار

الث ثة قاسم مشتر في التوجهات يمكن على أساس تدشين ركاةز حقيقية قابلة للظهور في صورة
سياسات عملية ،السيما بعدما اعلنت تركيا عداةها لعدد من الدول العربية التي تمتل
الطبيعي في البحر االبي

ثروات الغاز

المتوسط ،وبشكل اكثر تحديدا مصر وقبرط اليونانية  ،واليونان

وسوريا ولبنان ،اذ تقوم تركيا باستخدام اساليب التهديد من خ ل القيام بدوريات بحرية في البحر
االبي

المتوسط ، ،لمواجهة التوتر المتزايد بين الدول الساحلية التي تشمل تركيا وقبرط اليونانية

ومصر ،بسبب مشروعات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي شرق البحر المتوسطب . 46وجاء في
اع ن القاهرة بين كل من مصر واليونان وقبرط اليونانية ،حيا اكد الموقعون على االع ن ب
الرةيس المصري ،والرةيس اليوناني والرةيس القبرصي  ،ان الدول الث ثة  ،تسعى الى تحقيق المزيد
من االستقرار واألمن والرفاهية في المنطقة ،والتصدي لحاالت اإلقصاء والتطر والطاةفية ،واإلرهاب
المتوسط ،فان البد من أن تكون االكتشافات

،وفيما يتعلق بالثروات الطبيعية في البحر االبي

حافز لتشجيع التعاون اإلقليمي ،وليست باعثا على الصراع
ا
الضخمة من الغاز الطبيعي في لمنطقة
والتوتر بين دول المنطقة ،كما أكد اإلع ن ضرورة التوصل السريع لترسيم الحدود البحرية بين دول
المنطقة استنادا إلى معاهدة األمم المتحدة لقانون البحار ب 47وعلي

يمكن القول ان موضوع اقامة

________________________________________________________
ب 46عار  ،ج ل  ،إعالن القاهرة :إنذار لتركيا واسرائيل ،جريدة التحرير 11 ،نوفمبر 2014
ب 47مبرو  ،شري

شعبان ،تحالفات جديدة :أبعاد العالقات المصرية – القبرصية – اليونانية ،

المركز العربي للبحوا والدراسات22،تشرين ثاني بنوفمبر 2014
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تحالفات بين دول البحر المتوسط  ،وكما تحقق على ار

الواقع  ،بين مصر واليونان وقبرط ،بات

واضحا أن الغاز  ،قد أصب ُيمثل أحد أبرز وساةل التوظي

السياسي لتصفية الحسابات السياسية بين

القو اإلقليمية ،ال سيما مع وصول أنظمة سياسية إلى سدة الحكم ليست على وفاق مع نظيرتها في

الدول األخر  .وقد تجلى ذل بوضوح في الصراع السياسي الذي نشب بين مصر وتركيا على خلفية
سقوط نظام اإلخوان بعد ثورة  30يونيو من جانب ،وبين قبرط وتركيا إثر االعت ار

التركي بشمال

قبرط ،وبين تركيا واليونان على خلفية الصراعات التاريخية بشنن القضية القبرصية وبحر إيج  ،ويبدو
أن األط ار

المعنية بها قد بدأت في القيام بعملية استغ ل وتوظي

الضغط في بع

الغاز سياسيًّا كنداة من أدوات

األحيان ،أو حتى الترغيب في أحايين أخر  .وفي هذا السياق ،تجدر اإلشارة إلى أبرز

مششرات عملية التوظي

السياسي للغازب . 48واذا كان توجد امكانيات للتحال

وقو اقليمية في البحر االبي

بين قو عربية

المتوسط لمواجهة التحديات فيما يتعلق بثرواتها من الغاز والنفط،

فان من المكن ان تعاون الدول العربية قيما بينها ومثال ذل :
التعاون بين دول الخليج العربي للحفاظ على الغاز
التعاون االقتصادي بين دول مجلس التعاون بشكل عام**
ال يمكن اغفال ما يتعر

ل

الخلي العربي من مخاطر بشنن ثروات النفطية والغاز والثروات

االخر  ،سواء ما يحدا بين دول

من خ

وصراعات ،ومع ذل ال يمكن استبعاد امكانية اقامة

التعاون فيما بينها في الحفاظ على ثروة الغاز  ،السيما ان دول مجلس التعاون لدول الخلي العربي
 ،قد اقامت هذا المجلس منذ ما يقرب من اربعة عقود  ،وتبنى المجلس اتفاقية اقتصادية مبدةية،
في العام  ،1981وجاء فيها:
 -1تحقيق المواطنة االقتصادية لمواطني دول المجلس .
 -2تحقيق التكامل االقتصادي بين دول المجلس ،وفق خطوات متدرجة ،بدءا بدقامة منطقة التجارة الحرة
__________________________________________________________
ب 48الباسوسي ،أحمد زكريا ،التحوالت الراهنة للصراع اإلقليمي على غاز المتوسط  ،ببعدن الغد /
المركز اإلقليمي للدراسات االستراتيجية  23آبب أغسطس 2015
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ثم االتحاد الجمركي  ،ثم استكمال السوق الخليجية المشتركة  ،وانتهاء باالتحاد النقدي واالقتصادي .
واقامة المشسسات المشتركة ال زمة لذل
 -3تقريب وتوحيد األنظمة والسياسات واالستراتيجيات في المجاالت االقتصادية والمالية والتجارية
 -4ربط البنى األساسرية بدول المجلس  ،السيما في مجاالت المواص ت والكهرباء والغاز  ،وتشجيع
إقامة المشاريع المشتركة .وفي العام  ،2001تمت اعادة قراءة تل

االتفاقية واتفق على أن تمشيا

مع تطورات العمل المشتر خ ل العقدين األولين من عمرر المجلس  ،والمستجدات والتحديات الدولية
أقر المجلس األعلى في دورت الثانية والعشرين بمسقط  ،ديسمبر 2001
في المجال االقتصاديّ ،،

االتفاقية االقتصادية بين دول المجلس  ،وقد نقلت االتفاقية الجديدة أسلوب العمل المشتر من طور
التنسيق إلى طور التكامل وفق آليات وبرام محددة  ،كما أنها أكثر شمولية بمعالجتها للموضوعات
التالية:
-1.االتحاد الجمركي لدول المجلس-
-2تعزيز الع قات االقتصادية الدوليرة لردول المجلرس مع الدول والمجموعات االقتصادية األخر
والمنظمات الدولية واإلقليمية  ،وتقديم المعونات الدولية واإلقليمية
-3اقامة السوق الخليجية المشتركة حيا تشمل تحديد مجاالت المواطنة االقتصادية .
-4االتحاد النقدي االقتصادي .
 -5تحسين البيةة االستثمارية في دول المجلس .
 -6التكامل اإلنماةي بين دول المجلس ،بما في ذل التنمية الصناعية ،وتنمية النفط والغاز والموارد .
الطبيعية  ،والتنمية الزراعية  ،وحماية البيةة  ،والمشروعات المشتركة.
-7تنمية الموارد البشرية  ،بما في ذل التعليم ،ومحو األمية والزامية التعليم األساسي  ،وتفعيل
االستراتيجية السكانية  ،وتوطين القو العاملة وتدريبها وزيادة مساهمتها في سوق العمل.
 -8البحا العلمي والتقني وتطوير القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية  ،و حماية الملكية الفكرية
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 -9التكامل في مجاالت البنية األساسية  ،بما في ذل النقل و االتصاالت و التجارة اإللكترونيةب49
وكما هو واض

جاء في الفقرة السادسة من اتفاقية  ، 2001تنمية النفط والغاز بين دول المجلس

 ،.ولذا البد من االشارة الى ذل

ولو بديجاز،

التعاون بين دول مجلس التعاون في مجال الغاز الطبيعي
وبالرجوع الى ما تقوم ب دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التعاون في مجال النفط الغاز
الطبيعي ،يتحقق لدينا اهمية ما تقوم ب

هذه الدول في هذا المجل ،تريليون دوالر حجم االستثمارات

الخليجية المتوقعة في مشاريع الطاقة خصوصا في مجال زيادة انتا الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية
وبناء المصافي .ووفقا ألرقام نشرت في ورقة بحثية في مشتمر النفط والغاز "أديب "  2013م أبو ظبي،
سينمو الطلب على الطاقة وخصوصا الغاز الطبيعي ب50
وعلي فان على هذه الدول تعزيز التعاون الفاعل فيما بينها ،نتيجة لمواجهة الكثير من التحديات
وهذا يمكن ان يتحقق من خ ل العمل الجاد الكتشا

المزيد من حقول الغاز ذات الجدو

االقتصادية ،وكذل تطوير مصادر الغاز غير التقليدية ،ومرة أخر

أن يكون التعاون االداة الملزمة

للجميع .واالستفادة من التجارب التي تقوم بها كل دولة ،و تبادل الخبرات سواء على مستو دول
مجلس التعاون لدول الخلي

العربي  ،او على مستو الوطن العربي.

وفي مجال التعاون العربي في مجال الغاز -كما ذكرنا يجب اال يقتصر على دول مجلس
من دول المتوسط العربية وغير العربيةب مصر،

التعاون لدول الخلي العربي  ،او التعاون بين بع

اليونان  ،وقبرط اليونانية  ،بل يجب بذل مساع عملية للقيام بالتعاون حار دول المجلس
التعاون او بع

من دول البحر المتوسط ،من خ ل اتفاقات منصفة وملزمة  ،قابلة للتطوير،

والقياس والتقييم على اسس استراتيجية بعيدة المد  ،بين عدد من الدول العربية  ،كما هو الحال ا
________________________________________________________ .
ب 49االمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي
ب 50عبداهلل ،منصور ،دول الخليج تحقق أسرع نسبة نمو لالستثمارات على مستوى منطقة الشرق
األوسط وأفريقيا ،مركز دراسات الخلي والجزيرة العربية 22،كانون اولبديسمبر 2013
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التعاون بين مصر واالردن والعراق ودول عربية اخرى في مجال الغاز الطبيعي
ظهرت مبادرة متميزة من اجل إنشاء خط الغاز العربي الموحد  ،وبمساهمة من الصندوق الكويتي
للتنمية ،وتحقيقا للتكامل االقتصادي ،وليساهم في تنمية أربع دول عربية هي مصر واألردن وسوريا
ولبنان .وكانت اإلجراءات التنفيذية لمد أول خط غاز يربط بين الدول العربية وبعضها قد بدأت من خ ل
مد أنبوب نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى األردن ،كمرحلة أولى تبدأ من العريش وتنتهى بالمنطقة
الصناعية بالعقبة األردنية .وهذه تمثل أول خطوة فى مشروع ربط الغاز العربي ،الذ يبدأ من مصر
ما ار باألردن ثم سوريا ولبنان ،ويتولى نقل نحو  10مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا .ويصل
طول المرحلة األولى إلى نحو  264كيلومت ار تتضمن  16كيلومت ار أسفل سط المياه فى خلي العقبة،
وبعمق  850مترا ،ويمر الخط بمحاذاة الحدود المصرية مع األراضي المحتلة لمسافة  82كيلومت ار تبدأ
من القسيمة وحتى طابا .ووصلت تكالي

إنشاء المرحلة األولى إلى  220مليون دوالر منها  70مليون

دوالر تموي ذاتيا و 150مليون دوالر
ويمر هذا بسوريا ثم غربا إلى طرابلس بلبنان ثم شماال إلى الحدود السورية التركية ،وذل
قر

عن طرق

تمويلي مع الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي

واالجتماعي .والمرحلة الثانية ،وتبدأ من العقبة مرو ار بعمان وسم ار والرحاب ثم الحدود األردنية السورية
ويقع عبء تنفيذها على األردن ،والذ سو

يحصل على مقابل نقل الغاز المار من أراضي إلى سوريا

ولبنانب. 51
ومن مزايا تل

االتفاقية الث ثية بين مصر واالردن والعراق  ،انها تعطي االردن فواةد هامة ،كما أن

توقيع اتفاقيات نقل الغاز الطبيعي سيمكن األردن من استعمال خط الغاز العربي لنقل الغاز الطبيعي
المسال المستورد عن طريق البحر لتلبية كامل احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز واستعمال بدال
من الوقود الثقيل والديزل مرتفع الكلفة في توليد الكهرباء.
_____________________________________________________
ب 51تعاون ثالثي بين مصر واألردن والعراق في مجالي النفط والغاز 2014/4/6،
http://www.i24news.tv/ar
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وبشكل عام فان

يمكن القول ان من شنن هذه االتفاقية اذا ما تم االلتزام بها من جميع االط ار

ان تحل الكثير من المشك ت التي يتعر

المستهل

في الدول العربية ،اض

الى ذل

تشجيع وبدء التوج نحو زيادة دور الغاز في الطاقة .
لما ل من فواةد اقتصادية وبيةية أفضل ،بحيا أضحت قضية الطاقة موضع اهتمام العالم ،ومن
الضروري تنويع مصادر إمدادات الغاز المزيد من األمن واألمان فى إيصالها إلى المستهل  ،وكذل فدن
الغاز صديق للبيةة ،كما إن االستفادة من خط الغاز العربي فى توليد الطاقة وزيادة إنتا النفط من
الغاز هي ذات أهمية اقتصادية ووطنية ،فالغاز هو المصدر األساسي لتنفيذ خطط مشروع شبكة الكهرباء
العربية  ..وقد بدأت فاةدة ما تم إنجازه تصب واضحة إذ يبلغ ما يولد من الطاقة الكهرباةية باستخدام خط
).الغاز العربي حوالى  %80من إجمالي الطاقة الكهرباةية في األردنب52
وفي هذا الصدد البد من القول والتنكيد على مد ما تتوافر في الوطن العربي العديد من المقومات
األساسية لقيام التكامل االقتصادي وايجاد بنية م ةمة لعملية التنمية الشاملة .وفي الظرو

الراهنة فان

االنط ق من اعتبار الوطن العربي ككل إطا ار عاما لتحر المقومات وفعلها هو ضروري عند التركيز
على قضية التكامل ،وذل ألن يسم بتكامل موارد ومعطيات األقطار منفردة أو في مجموعات إقليمية،
وعملية التكامل تسهم في ترميم الخلل القاةم في هيكلية االقتصاد العربي وذل إذا تكي

اإلطار السياسي

واإلداري بالشكل الم ةم ليفعل حركة النتا بين الدول العربية .أي داخل الوطن العربي كوحدة
اقتصاديةب53
وكما اشرنا فان التعاون ليس مقتص ار على مجموعة من الدول العربية بعينها  ،اذ هنا مساع
للتعاون بين دول المغرب العربي
_____________________________________________________
ب 52المرجع السابق
ب 53د .قاسم ،أحمد محمد ف ار  ،التكامل االقتصادي العربي  ،مركز الخلي لألبحاا  -العدد 87
 -ديسمبر 2011
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تعاون دول المغرب العربي في الغاز الطبيعي
ذكرنا سابقا ان التوج المشكد والمتسارع لد الدول العربية المنتجة للغاز ،هو استخدام الغاز
كطاقة بديلة  ،ومن بين هذه الدول  ،دول المغرب العربي ،اإلقبال المتزايد على الغاز الطبيعي يعود
إلى اعتبارين  :اولهما وفرة الغاز الطبيعي وتوزع الجغرافي ،وثانيهما كون األكثر م ءمة للبيةة من
أنواع الوقود االحفوري من حيا االنبعاثات الناتجة عن استخدام  ،وقد تم خ ل العقدين الماضيين
التركيز على التنقيب عن مكامن واحتياطات غازية جديدة وتطويرها وتكللت الجهود بالنجاح فوصل حجم
االحتياطات المشكدة في نهاية عام  2001إلى حوالي  165تريليون متر مكعب وهو ما يعادل تقريبا
نفس االحتياطيات النفطية من حيا المحتو الحراري وهذا سيمكن من تلبية الطلب العالمي المتوقع
لحوالي ستين سنة قادمة .ومما ال ش في أن التطورات التكنولوجية التي شهدها العالم خ ل العقدين
الماضيين قد ساهمت في تطوير عمليات االستكشا

والتنقيب عن مكامن الغاز الطبيعي ورفع مردودها

كما أصبحت معالجت وتصنيع أكثر سهولة واقل كلفة عن ذي قبل وخصوصا فيما يتعلق بتسييل ونقل
واستخدام كوقود في محطات توليد الطاقة الكهرباةية وفي الصناعة ووساةل النقل إضافة إلى استخدام
في الوحدات السكنية .ولقد تولد عن قيام اتحاد دول المغرب الغربي الذي تنسس في  17شباط
بفبراير عام  ، ،1989ويتنل

من خمس دول تمثل في مجملها الجزء الغربي من العالم العربي وهي

ليبيا ،تونس ،الجزاةر ،المغرب وموريتانيا .وذل من خ ل التوقيع على ما سمي بمعاهدة إنشاء اتحاد
المغرب العربي ،ولكن على ما يبدو انتهت ص حية هذا االتحاد نتيجة للصراعات الداخلية.
وبعد تنسيس هذا االتحاد ،أي منذ ما يزيد عن ربع القرن  ،تسعى دول االتحاد المغاربية الى اقامة
مجاالت للتعاون ،ومن بينها مجال الطاقة  ،االن على ما يبدو لم تحقق الكثير في هذا المجال ،
ونجد هذه الدول تتوج

للتعاون مع دول خار االقليم المغاربي ،وبشكل واض

 ،مع توجهات للتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخلي

مع الدول االوروبية

العربي  ،بشكل فردي  ،ومن المشكد

ان التطورات السياسية التي شهدتها عدد من دول االتحاد المغاربي  ،وبشكل خاط لبيبا وتونس ،
وتنامي ظاهرة االرهاب الدولي  ،تعتبر من ابرز المعوقات ،و على الرغم من التفاشل  ،اال ان
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هنا

الكثير من الصعوبات والمعوقات التي تق

اما م التكامل والتعاون  ،ولعل اكثرها صعوبة

التطو ارت السياسية الداخلية والخارجية المحيطة  ،وبالتالي سعت دول االتحاد المغاربي الى ايجاد
بداةل اخر

للتعاون  ،متطلعة الى الضفة االخر من البحر االبي

المتوسطب الجانب االوربي ،

وبالتالي نجدها تدخل في شراكات مع الدول االوروبية.
الشراكة األورو-متوسطية و دورها في تحقيق التكامل االقتصادي المتوسطي
يشكل المجال االقتصادي المحور األساسي للشراكة األور و--متوسطية ،والتي تسعى من خ لها دول
المتوسط إلى تحقيق تكامل اقتصادي مع دول االتحاد األوروبي من خ ل إجراء حوار مع

حو

المجموعة األوربية ،طالبت في بمناقشة كافة أوج الع قات التي تربطها ،غير أن الجانب األوربي أصر
على أن يكون الحوار مقتص ار فقط على الجانب االقتصادي وكيفيات التعاون في  ،ا بحيا يكون
الهد

لذي يجب الوصول الي  ،تقوية الع قات بينهما دون هيمنة طر

على آخر ،األمر الذي

يستدعي اتخاذ إجراءات في مجاالت التعاون االقتصادي والفني والمالي وفي مجال التجارةب. 54
يعتقد المختصون في شنن التعاون بين الدول العربية المغاربية والجانب المقابل االوروبي المشتركة
في شواطئ البحر األبي

المتوسطب هي على ضفتي  ،أن من خ ل إط ق مشروع إنشاء اتحاد

متوسطي ،أي منظومة حضارية و سياسية واقتصادية و أمنية و ثقافية تجمع بلدان حو
األبي

المتوسط شمال وجنوب  ،وبخاصة من قبل المبادرات الفرسية  ،بغر

البحر

تحقيق عودة فرنسية

الى دول المغرب العربي من بوابة التعاون االقتصادي ب. 55وهذه مسالة خطيرة ومريبة.
لم تتوق
فهنا

مجاالت التعاون بين دول المغرب العربي والدول االوروبية المتوسطة على فرنسا
تعاون بين هذه الدول واسبانيا وايطاليا  ،ولكن ليس مجال

 .ونسعى للتنكيد علي

هنا للتوسع ب  ،اذ ما يهمنا

اقامة تعاون بين دول العالم العربي

____________________________________________________
ب 54منتد

التمويل االس مي  ،الشراكة األور ومتوسطية و دورها في تحقيق التكامل االقتصادي ،

ب 55المديني  ،توفيق  ،المغرب العربي يأخذ مكانه في خريطة العولمة ،صحيفة الوسط
التونسية2008/2/8،
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ان التحديات السياسية بين دول المغرب العربي صعبة جدا ولها انعكاساتها السلبية على مجاالت
التعاون بين الدول المغاربية ،و يعتقد خبراء معنيون أن تنامي التحديات األمنية في الدول المغاربية
ومحيطها اإلقليمي ،لم يساهم لحد اآلن في تسهيل عملية االندما بين دول المنطقة في إطار االتحاد
المغاربي الذي تنسس منذ ما يزيد عن ربع قرنب56
ومع ذل فان دول المعرب العربي تسعى ال قامة تعاون مع دول عربية أخر  ،وبشكل خاط،
مع دول مجلس التعاون لدول الخلي العربي في مجاالت اقتصادية وتجارية متعددة  ،ومن بينها
التعاون في مجال الطاقة  ،وهذا سنتناول

في الجزء التالي:

التعاون بين دول االتحاد المغاربي ودول الخليج العربي:
بداية البد من القول ان التعاون بين دول االتحاد المغاربي ودول مجلس التعاون لدول الخلي
العربي لم ينخذ صيغة التعاون بين مجموعتين  ،بل اخذت الدعوة الى التعاون بين احد دول
االتحاد المغاربي  ،وبشكل خاط المملكة المغربية ،حيا ظهرت دعوات النضمام المملكة المغربية
الى مجلس التعاون لدول الخلي العربي  ،وكذل

دعوة انضمام المملكة االردنية الهاشمية ،اي

النظامين السياسيين في المملكتين ينسجم الى حد كبير مع طبيعة االنظمة السياسية لد دول مجلس
التعاون لدول الحلي
من دول الخلي

العربي  ،مع م حظة ان المملكة المغربية ليست لها حدود جغرافية مع اي
العربي  ،في حين ان االردن يشتر

مع المملكة العربية السعودية في حدود جغرافية.

ومن هنا البد من االشارة والتأكيد ان هذا التباعد الجغرافي بين المملكة المغربية  ،ودول مجلس
التعاون الدول الخلي

العربي  ،لم يمنع التواصل بينهما واقامة ع قات في مختل

المجاالت ،

ون حظ وجود تميز في الع قات المغربية الخليجية بكونها هامة ومتميزة وثابتة نتيجة تجذر الروابط
التاريخية بين الجانبين واشتراكهما في عدد من القواسم.
_________________________________________________________
ب 56فيل  ،دويتش  ،االنقسام السياسي يكلف الدول المغاربية “ثمنا باهظا" ال
آذار بمارس 2014ا
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ان من أهم القواسم الثابتة في ع قات المغرب بدول مجلس التعاون الخليجي" ،دعم القضايا العربية
العادلة" و"عدم التدخل في الششون الداخلية للغير" و"االلتزام بالشرعية الدولية" ،إال أن أهم متغير استجد
في سماء هذه الع قات في شهر ايار بمايو  ، 2011هي دعوة المجلس الموجهة للمغرب وأيضا
لألردن ل نضمام إلى أعضاة  ،والتي انتهت في حالة المغرب إلى بناء شراكة استراتيجية خاصة مع
المجلس ،تتوجت في السابع من شهر تشرين الثانيب نوفمبر  2012بتوقيع الجانبين في المنامة
على مخطط عمل بينهما عن الفترة ب ، 2017-2012بهد

تقديم موارد تمويلية ببرام التنمية

بالمغرب في العديد من القطاعات اإلنتاجية واالجتماعية ب. 57
ولقد تطورت الع قات بين المملكة المغربية و مجلس التعاون لدول الخلي

العربي  ،الى

مستويات اعلى من خ ل اتفاقية شاملة  ،منها عسكرية وامنية  ،وسياسية وثقافية  ،واقتصادية ،
وهي تشار بالتحال

الذي تقوده المملكة العربية السعودية منذ عام  ،2015فيما يتعلق باألزمة

اليمنية التي مضى عليها العديد من السنوات دون حل.
وعلى اية حال فان مساعي التعاون والتحال

بين الدول العربية بشكل خاط حول الموارد

النفطية ب النفط والغاز في المنطقة العربية  ،يمكن القول ان لديها ابعادا سياسية  ،ا ذ ال يمكن عزل
االستراتيجية السياسية عن االستراتيجيات االخر  ،وعلي فان الغاز العربي ل ابعاده السياسية ،مما
يعني البد من استخدام في سبيل تدعيم الكيان العربي  ،ومواجهة القو
وخطورة ،الكيان الصهيوني والقو

المعادية ،واكثرها سوءا

المتعاونة مع .

________________________________________________________
ب 57الندوي  ،محسن ،تحديات العالقات االقتصادية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي ،
الوطن العربي  15 ،تشرين األولب اكتوبر 2014
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الغاز العربي والمصالح العربية
يمتل

العالم العربي الكثير من االمكانات  ،وبخاصة ما لدي

من تاريخ وتراا فهو مهبط

الرساالت السماوية  ،ومنها انتشر النور والتقدم الى جميع العالم ،شرق وغرب وشمال وجنوب  ،وما
لدي من اهمية استراتيجية وعسكرية واقتصادية ،حيا اهم الممرات البرية والبحرية فض
الجوية ،وما يمتلك من ثروات طبيعية تحت االر

وفوق االر  ،وفي المياه في البحار والخلجان

والمضايق  ،كل هذه وفرت لصانعي الق اررات امكانات تمكنهم من دعم ما يتخذون
مختل

عن

في التعامل مع

القضايا السياسية واالقتصادية والسياسية واالمنية والعسكرية  ،وتنتي الثروة النفطية واحدة

من اهم االمكانات ومن بين هذه الثروة النفطية التي تتضاع
دور الغاز في الدفاع عن المصال

اهميتها ،وفي الجزء التالي سنتناول

العربية  ،باستخدام كنداة ذات ابعاد اقتصادية سياسية.

:الغاز العربي ودوره السياسي
ازدادت أهمية الغاز الطبيعي في الع قات االقتصادية الدولية بسبب نمو الطلب علي  .وير منتجو الغاز
أن عدم وجود إطار أو مظلة تجمعهم وتحمي مصالحهم ،يضعهم تحت رحمة احتكار المستوردين  ،وفي
الوقت الذ ينمو في إنتا وصادرات النفط بمعدالت منخفضة ،فدن إنتا الغاز الطبيعي والغاز
المصاحب ينمو بطفرات كبيرة ،ويسهم في تغيير خريطة توزيع الطاقة على المستو العالمي .واذا كان
العرب أول من استخدموا النفط كس ح سينسى فى حرب أكتوبر  ،1973فدن الكثيرين من غير العرب
أدركوا الفاةدة الحقيقية للغاز في دعم سياساتهم الخارجية ،من قواهم لبسط نفوذهم  ،بشكل خاط على
منطقة الخلي

العربي والعالم العربي  ،واجزاء كثيرة من العالم ،ولذل

فان الدول ذات األبعاد

االستراتيجية والتي لدها طاقة كبيرة من الثروة النفطية وبشكل اكثر تحديدا الغاز  ،وباالستناد
الى حقاةق الجغرافيا السياسة والمهارات البشرية والمهارة الدبلوماسية  ،واستخدام ادوات متكاملة مع
قوة الغاز ،انما سعت وتسعى لتغيير موازين القو حولها ب. 58
__________________________________________________________
ب 58ه ل ،رضا محمد  ،إيران ودبلوماسية الغاز
نيسان بابريل 2010
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تتمثل المخاطر على العالم العربي  ،بمحاولة الدول االستعمارية اشعال الصراعات الداخلية
واالقليمية والعربية -العربية ،ومن ثم فان امن الطاقة مهدد في العالم عامة والعالم العربي خاصة،
ويبرر الجشع والرغبة في النهب من قبل الكيان الصهيوني واالستعمار االمريكي ل ستةثار بالبترول
واالستحواذ علي

بكل السبل المشروعة وغير المشروعة التي يمكن أن تصل إلى حد تغيير المبادئ

والقوانين التي حكمت وتحكم النظام الدولي منذ عدة قرون  ،حيا تشن أمريكا ومنذ بداية القرن
الحادي والعشرين حروبا على كثير من الدول العربية  ،سواء من خ ل قوتها العسكرية المباشرة
،كما فعلت في العراق  ،او اثارة الصراعات ب سوريا ،اليمن  ،ليبيا  ،وتونس  ،وهي دول ذات
امكانات ضخمة من الغاز ،وعلي من غير الممكن فصل الغاز وما يتعر

ل الوطن العربي من

مخاطر عن الجانب السياسي  ،فهذه الثروة لها جانبان سياسيان ،احدهما ايجابي ،واخر سلبي ،
فاإليجابي يبرز ويتعزز اذا عمل مالك على استخدام اداة للحفاظ على مصالح وحقوق السياسية
واالقتصادية  ،وسلبي اذا ما سم

للقو االستعمارية بالتدخل في ششون  ،وعلي ان من الثابت ان

الكثير من معايير القوة الجيوسياسية في عالم اليوم امت

الكثير من القو  ،ومن الم حظ ان القوة

االقتصادية والهيمنة العسكرية للدولة  ،ترتكز في كثير من الخطط االستراتيجية على الطاقة بشكل
عام وعلى الغاز الطبيعي بشكل خاط ،ولذل فنن دول المنطقة تدور في حلقة مدمرة من العن
واالهت اززات وبخاصة تل التي تحتوي إمكانات هاةلة من الغاز .ولقد اصبحت السيطرة على البحر
األبي

المتوسط وثروات الواعدة ،مفتاح السيطرة على الكثير من دول المنطقة  ،واستخدام الغاز

واألدوات التي يتم من خ لها ايصال

الى المناطق التي بحاجة الي  ،ومن ابرز تل االدوات

إقامة انابيب لنقل الغاز ،حيا اسهمت هذه االنابيب في اثارة الخ

التدخ ت
ومربط النزاع و ّ

الدولية الغربية ،واالشتبا اإلقليمي من الخلي إلى تركيا ،وحتى روسيا ب. 59
___________________________________________________
ب 59د .علو ،أحمد  -عميد متقاعد  ،حرب أنابيب الغاز العالمية  ،مجلة الجيش اللبناني  -العدد
 | 347أيار 2014
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ونظر ألهمية الغاز في دعم التوجهات االستراتيجية للدول التي لديها خططا ذات ابعاد
ا
استراتيجية  ،يعتبر موضوع الغاز أحد محركات السياسة  ،وهذا ما تسير علي

القيادة الروسية

حاليا ،اذ يبرز عامل الغاز واحدا من اليات فاعلة حاسمة ،إلعادة السيطرة والنفوذ الروسي إلى
المجال الدولي ، .ولع ّل ما يعزز التوج
مهمة جدا في فر

الروسي درجة الثقة بهذا الس ح ،اذ تحول الغاز الى اداة

اآلراء والمصال على الطر

اهم االدوات الدبلوماسية لد

االخرب. 60وكما اشرنا فان الغز اصب من

الدول التي تمتل

تسخير هذه االداة إلبراز ،بل ربما لفر
بشكل خاط  ،ومن االمثلة على ذل

هذه الطاقة  ،وهذا بالطبع مرتبط بقدرتها على

رشيتها الدبلوماسية في التعامل مع القضايا الوطنية

 ،وفي المنطقة العربية ضمن حو

البحر المتوسط  ،ما

تقوم علي الدبلوماسية الجزاةرية من خ ل الغاز الطبيعي ،وتمثلت في مقايضة الغاز بالطاقة النووية ،
)وهذا يعكس قدرة الجزاةر على توظي
وعلي

ورقة تنوع الشركاءب61

لم يعد خافيا مد اللجوء الى استخدام الغاز الطبيعية كواحدة من ادوات فر

الرشية

السياسية واالقتصادية والعسكرية واالمنية في الع قات الدولية  ،وبخاصة ما يتعلق في ثروة الغاز
وجوده من خ ل سعي االجرامي للسيطرة

العربي  ،وما يقوم علي

الكيان الصهيوني  ،في فر

على غاز البحر األبي

المتوسط  ،حيا الكثير من الدول العربية التي تمل ثروة الغاز ،ولكن

على ما يبدو ان عدم وجود ارادة سياسية لد الدول العربية جعل هذه الثروة نهبا وفاقدة الدور
السياسي  ،علما ان قد بات واضحا أن الغاز قد أصب ُيمثل أحد أبرز وساةل التوظي

السياسي

لتصفية الحسابات السياسية بين القو اإلقليمية ،ال سيما مع وصول أنظمة سياسية إلى سدة الحكم ليست
__________________________________________________________ا

ب 60دحمان ،غازي  ،سوريا نجمة االستراتيجية الروسية  ،مشسسة السورية نت
https://www.alsouria.net
ب 61صاي  ،مصطفى ،دبلوماسية الغاز الجزائري .بين القوة والقدرة  ،المنتد العربي للدفاع
والتسلي 8 ،تموزبيوليو 2011
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على وفاق مع نظيرتها في الدول األخر ب. 62
ونحن نتناول دور الغاز في صياغة استراتيجية عربية ،ليس الهد

من ذل ان يكون الغاز

اداة ابتزاز لآلخرين ،بل قوة للدفاع عن المصال  ،السيما أن الغاز قوة متصاعدة على مختل
االصعدة  ،قوة الطاقة هي استغ ل الدولة للمزايا التي تتمتع بها في انتا الطاقة والتكنولوجيا لتعزيز
مصالحها العالمية وتقوي

دور منافسيها .وهذا قد يعني -على سبيل المثال -توفير الطاقة لألصدقاء

والحلفاء الذين أصبحوا يعتمدون اعتمادا كبي ار على اإلمدادات المقدمة من قبل القو المعادية  ،ويمكن
استخدام قوة الطاقة لتعزيز الع قات مع الشري جغرافيا وسياسيا  ،أو لمعاقبة أحد الجيران المتمردين،
كما هو الحال في اإليقا

المتكرر الذي تقوم ب روسيا إلمدادات الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا ،ومن ثم

فان قوة الطاقة يمكن أن تحقق أهدا

سياسية أكبر من تل التي يمكن تحقيقها بالقوة الناعمةب

الدبلوماسية ب63
ومن الواضع ان في عصر التكت ت الدولية لم يغب العامل االقتصادي عن تشكيل تل التكت ت،
ومن ثم فان الموارد النفطية ب النفط والغاز  ،احتلت مكانة متميزة في التوجهات الدولية السياسية
واالقتصادية  ،ومع بداية القرن الحادي والعشرين دخل الغاز الطبيعي عام مهما في صياغة
السياسات الدولية  ،وهذا ما تحاول الدول العربية التي تمتل مخزونات هاةلة من الغاز ،ان
تستخدم

كقوة داعمة للسياسة الخارجية للدولة

ثروة الغاز العربي والسياسات الخارجية:
في ضوء التطورات السياسية والصراعات على مختل

المستويات في عدد من الدول التي

تمتل ثروة هاةلة من الغاز  ،او عدم وجود الرغبة للتعاون بين الدول المالكة للغاز وبخاصة في
__________________________________________________
ب 62الباسوسي  ،أحمد زكريا ،تسيس الطاقة التحوالت الراهنة للصراع اإلقليمي على غاز المتوسط،
المركز االقليمي للدراسات االستراتيجية  ،القاهرة 2015 /8 /23 ،
ب 63كلير ،مايكل  ،ترجمة موقع إس م ديلي  ،القوة الصلبة ،القوة الناعمة ،وقوة الطاقة  :األداة
الجديدة للسياسة األمريكية الخارجي
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المنطقة العربية ،والضغوط التي تمارس على دول الغاز العربي  ،يتحقق لد كل متابع او باحا
في شنن الغاز  ،يتحقق ل االهمية االستراتيجية للغاز الذي يمتلك

العالم العربي  ،وبخاصة

ضمن المياه االقليمية العربية ،اذ يشكل الغاز فعليا مادة الطاقة الرةيسة في القرن الواحد والعشرين سواء
من حيا اعتباره احد بداةل الطاقة ،لتراجع احتياطي النفط عالميا من حيا الطاقة النظيفة ،ولهذا فدن
السيطرة على مناطق حول االحتياطات الضخمة من الغاز الطبيعي في العالم  ،تعتبر بالنسبة للقو
القديمة والحديثة أساس الصراع الدولي في أبعاده ومجاالت اإلقليمية.
وفي تناول الع قات الدولية ودور الغاز في صنع السياسات الخارجية العربية ،ال يمكننا اغفال
المناطق القريبة التي هي االخر تمتل

ثروة غاز ضخمة  ،وبخاصة في اسيا  ،وعلي

سنتناول

القو المنافسة للغاز العربي.
القوى المنافسة للغاز العربي:
يوجد العديد من الدول االسيوية المنافسة للغاز العربي  ،ضمن بحر قزوين  ،ولذل اصبحت هذه
المنطقة منطقة صراع ونفوذ بين الدول المحاذية لهذه المنطقة والدول التي تسعى للوصول اليها،
والسعي لمنع سيطرة قو دولية على مقدرات هذه المنطقة.
بحر قزوين:
يتميز بحر قزوين بموقع االستراتيجي بين آسيا وأوروبار فهو أكبر بحر مغلق على سط األر ر ويقع
بين شمال غرب آسيا وتحاصره كل من أذربيجان وايران وروسيا وكازاخستان وتركمنستانر ويعتقد قديما
أن كان جزء من بحر ضخم يصل البحر األبي

المتوسط بالبحر األسود وذل منذ م يين السنينر كما

أن يشكل جزءا من بحر األورال الذي ج ّ منذ سنوات .وتبلغ مساحة بحر قزوين أربع أضعا

بحر

الخلي العربي
بدأت الدول العظمى االهتمام بالنفط في بحر قزوين لما يتمتع ب من جودة ممتازة وباحتياطي قادر على
أن يكون بدي ممي از كمصدر للطاقة في القرن الواحد والعشرين ،وبهذا تحول بحر قزوين إلى منطقة ذات
ثقل سياسي واقتصادي واشتدت هذه المنافسة العالمية السياسية والتجارية بين الدول الكبر إليجاد فرصة
استثمارية بني منطقة من الدول الخمس المطلة على بحر قزوين وذل للسيطرة على هذه الموارد
والثروات النفطية منذ تسعينات القرن العشرين  ،اي اصبحت هذه المنطقة منطقة صراع ونفوذ للقو
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،وبالتالي التمركز في آسيا الوسطى للتحكم بنقطة الوصول للطاقة إلى الصين التي تخطط لقيادة العالم
بعد ان تصدرت العالم اقتصاديا ،وكذل لمنع إيران من مد نفوذها نحو الخلي العربي للسيطرة على كل
النفط للتحكم بنسعار منظمة األوب والتحكم باألسواق العالمية بحكم موقعها االست ارتيجي ولتحرر من
الضغط الروسي عليها من ناحيةر وتخفي

العقوبات االقتصادية عليها من أميركا ودول الناتو لبناء

ترسانتها العسكرية والنووية والتحكم بقيادة العالمب64
وعلى ما يبدو فان بحر قزوين ليس بعيدا عن الصراعات حول ما يمتلك من ثروات نفطية  ،فدن ثمة
ومناوشات عسكرية ،تجري بين دول المنطقة ، ،وتنتي الصين أيضا على
صراعات سياسية ،واقتصاديةُ ،
الخط ،ومن ناحية اخر دخلت دول بحر قزوين في صراعات بسبب الثروة النفطية ،والمرتبطة
بتداخ ت حدودية بين دول اقليم بحر قزوينب. 65
ان الصراع حول حو

ثروات بحر قزوين ،لم ينت من فراغ ،اذ ينبع نتيجة لألهمية

االستراتيجية لهذا البحر ،ويتمثل فيما يحتوي هذا البحر من ثروات  ،اذ لدي كميات هاةلة من
االحتياطي العالمي ،واحتياطي غاز طبيعي يتراوح ما بين  6.7تريليون متر مكعب إلى  9.2تريليون متر
مكعب ،باإلضافة إلى االحتياطي المحتمل المقدر بما يواز ما بين  6إلى  %7من االحتياطي العالمي
للغاز الطبيعي .ومن الناحية السياسية  ،ترتب على انهيار اإلمبراطورية السوفيتية وتفك المنظومة
االشتراكية عام 1991م ظهور الدول المستقلة في آسيا الوسطى والقوقاز ،وهو ما فت مجاالت أكبر
للمنافسات من جانب القو واألط ار

كافة الدولية منها واإلقليمية ،خاصة وأن استق ل هذه الدول

الحديثة مازال ناقصا .وعلى الجانب اآلخر من بحر توجد قوة منافسة وهي ايران.
_____________________________________________________
ب 64عربيد ،آمال ،نفط بحر قزوين ينافس نفط الخليج في األلفية الثالثة  ،مجلة العامل ،
.االتحاد العام لعمل الكويت 2013/2/4،
ب 65عبد الحافظ ،حسني ، ،نفط بحر قزوين بين مطرقة الصراعات اإلقليمية ،وسندان المصالح
الدولية  ،االس م نت 2014/12/11،
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ايران قوة تنافسية للغاز العربي
يمكن القول ان ايران واحدة من بين اكثر الدول امت كا لثروة الغاز ،ولقد فت

التفاق النووي

االيراني الغربي في اواخر شهر حزيرانبيونيو  2015ابوابا كانت مغلقة لدخول ايران اسواق
العالم التنافسية في مجال الغاز ،وعلي توجد امكانية لد

دور مهما في تنمين الطاقة
إيران كي تلعب ا

المستقبلية ل تحاد األوروبي ،وعلي  ،فان السوق المحتمل حدا للصادرات اإليرانية في المستقبل هو
أوروبا عبر تركيا ،ولذل

فان التوج االول واالساسي لد

ايران في اقامة ع قات بينها وبين

الدول التي تقوم باستيراد للغاز االيراني  ،السيما أن بعد توقيع االتفاق النووي االيراني  ،اخذت
ايران تستقبل وفودا متعددة المجاالت ،ألن ايران اصبحت مجاال رحبا للتعاون في مختل
المجاالت  ،وبخاصة االقتصادية ،وبشكل اكثر خصوصيا مصادر الطاقة التي تختزن منها ايران
الكثير  ،فض

عن ذل

فان ايران ستقدم عروضا افصل من غيرها  ،ومن ثم سيكون التوج

الرةيسي نحو اسيا إلمكانية التواصل بسهولة اكثر من غيرها من الدول للتقارب الجغرافي  ،حيا
ان اسيا تقع في المرتبة األولى للتجارة الخارجية اإليرانية ،ومما يساعد ايران على السير في هذا االتجاه
ان دوال آسيوية مهمة ،تفضل العمل في مسار االنابيب التي تنقل الغاز الطبيعي ،فعلى سبيل المثال
وعمان الذي يشق طريق تحت الماء .وقالت الصين
 ،فان الهند ،تتج إلى خط أنابيب تركمانستان وايران ُ

إنها مستعدة لبناء الجزء الباكستاني من خط األنابيب بين إيران وباكستان كجزء من الممر االقتصادي بين
الصين وباكستان وهذا يشير إلى حقيقة أن أول سوق
ممكن للغاز الطبيعي اإليراني سيكون جنوب وشرق آسيا ،ويمكن للسوق األسيوي أن يبتلع بسهولة إنتا
الغاز الطبيعي اإليراني لعقود من الزمن .ب66

و ما يعطي ايران القدرة التنافسية في مجال تصدير الغاز ،السيما بعد االنفتاح الغربي على ايران ،
____________________________________________________
ب 66الخلي

الجديد  ،روسيا وايران والعراق :مجموعة «أوبك» المصغرة الناشئة للغاز

الطبيعي 2015/8/2 ،
http://www.thenewkhalij.com/ar/
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اضافة الى حالة متقدمة جدا من التفاهم حول الكثير من القضايا الدولية والعربية  ،وبخاصة
المسالة السورية بين كل من ايران و روسيا التي هي الدولة االولى عالميا من حيا امت

ثروة

الغاز ،علما تحتل إيران المرتبة الثانية عالميا باحتياطات الغاز الطبيعي بعد روسيا ،كما أن موقعها
الجغرافي غير البعيد نسبيا عن أوروبا ،وكذل قربها من العراق ودول بحر قزوين يمكن أن يجعل ايران
األقدر على المنافسة في الغاز الطبيعي في معظم األسواق األوروبية ،وكذل

الغاز العربي  ،ومما

ساعد ويساعد ايران الوصول الى هذا النوع من القدرة التنافسية في مجال انتا وتصدير الغاز ،
التغاضي بل المساعدة الروسية إليران في كثير من القضايا ،وكانت موسكو خ ل السنوات الماضية
بوابة طهران المشرعة للدعم السياسي ومحاولة التخفي

من آثار الحصار الغربي المفرو

على قطاع

الطاقة في الجمهورية اإلس ميةب. 67
:المنافسة بين الغاز االيراني والغاز العربي
التنافس امر معرو

بين القو

التي تمتل

قدرات تنافسية  ،ويبدو ان الثروات الطبيعية وفي مقدمتها

النفط والغاز  ،من بين اكثر العوامل للتنافس بين الدول التي تمتل

مخزون ضخم من هذه

الثروة  ،والسشال ما حقيقة التنافس بين ايران والدول العربية المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي.
يوجد خ
وبخاصة الخ

بين ايران وعدد من الدول في مجلس التعاون الخليجي ،حول الموارد النفطية ،
بين الكويت وايران حول حقل الدرة ،اذ تريد ايران استغ ل الغاز في هذا الحقل

قبل االنتهاء من تثبيت الحدود الجغرافية بين الكويت وايران والسعودية ،ويقع حقل الدرة شمال الخلي ،
على شكل مثلا ماةي ،وعلى الرغم من عدم ترسيم الحدود رسميا بين البلدان الث ثة ،أذان الجزء األكبر
من الحقل يقع في الحدود الكويتية السعودية ،وأن الجزء الذي يقع داخل الحدود البحرية اإليرانية محدود.
وكانت كل من الكويت والسعودية توصلتا في عام  2000لترسيم كامل الحدود البحرية بينهما.
___________________________________________________________
ب 67الياس  ،سامر ،االتفاق النووي النهائي بين طهران والغرب سيعزز التنافس على الطاقة ويقلق
روسيا 14،نيسانب ابريل  ،2015موسكو
www.alhayat.com
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ان الخ

االيراني مع دول الخلي

العربي ليس مقتص ار على الكويت ،بل ايضا يشمل االمارات

العربية المتحدة  ،والجدير بالذكر ان ايران تحتل الجزر العربية الث ا ب طنب الكبر وطنب
الصغر وابي موسى

منذ ما يقرب من نص

قرن ،ولكي تبعد ايران التهم عنها من انها تسعى

للسيطرة على حقول النفط والغاز في الخلي العربي ،نجد انها تتهم تل الدول العربية بسرقة نهب
حقوق ايران في الغاز في الخلي

العربي ،مسةول ايراني يتهم الدول العربية في الخلي

العربي بسرقة

حصة ايران من حقول النفط والغاز المشتركة مع ايران ،ويتهم المسةولون االيرانيون الدول العربية
بمساعدة بعضها البع

على استغ ل الحقول المشتركة مع ايران "حيا مرة تساعد السعودية الكويت

حسب ادعاء ايران/الستخ ار كميات أكبر من حصصها ومرة اخر تقوم الكويت بمساعدة االمارات
وتارة أخر االمارات تساعد عمان على فعل نفس الشيء" ويبلغ عدد الحقول المشتركة في الخلي بين
ايران وجيرانها العرب  15حق على األقل .ب ، 68ونحن نتحدا عن التنافس بين دول الخلي
العربي وايران في مجال الغاز والنفط  ،من المشكد ان للعامل السياسي الدور المهم  ،وهذ ما تشكده
تطو ارت االحداا في المنطقة .وعلي

يمكن القول ان غاز الخلي لعربي يواج منافسات من

الدول االقليمية وغير االقليمية ،ومن اهم المنافسين الدوليين االتحاد الروسي.
التنافس الروسي الخليجي في مجال الغاز:
أدت االكتشافات الضخمة في حقول الغاز في سيبيريا واألورال قبل أربعة عقود إلى تدعيم القدرات
التصديرية ل تحاد السوفياتي من خامات الغاز الطبيعي .ومع انهيار الشيوعية وتحول روسيا الى اقتصاد
السوق في الوقت الذي تسعى روسيا ل ستغ ل األمثل لثروتها الهاةلة من الغاز وقدرات شركتها العم قة
«غاز بروم» ،يرصد المستهلكون ما يسمى بالدور الجغرافي -السياسي للغاز الروسي ،معتبرين
_____________________________________________
ب 68مسئول ايراني :الدول العربية تسرق حصة ايران من حقول الغاز والنفط المشتركة  ،مجلة
ارقام ،2011/12/22 ،
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أن االرتهان للغاز الروسي ال يقل تهديدا عن التمدد الجغرافي أو التهديد العسكري ،وهي مخاو

صارت

)تتردد تحت مسمى الهيمنة الروسية على أمن الطاقة في عهد ما بعد الشيوعيةب69
اشرنا سابقا ان روسيا ال تخفي توجهاتها في المنطقة العربية بشكل من اجل الحفاظ على مصالحها
في المنطقة  ،وهذا امر طبيعي في الع قات الدولية ،اذ من الثابت ان اية دولة تحترم
نفسها  ،البد ان تكون مصالحها الوطنية والقومية العنوان االبرز والمحر
ع قات دولية استراتيجية ،ولذل

االكثر فاعلية في بناء

تتبع الكثير من الوساةل التي لديها والتي تسعى لتوفيرها

واستخدامها عن الضرورة وبشكل هادئ جدا  ،ولقد عملت روسيا على اقامة الكثير من الع قات بين
عدد من الدول العربية في التعاون في مجال الغاز  ،وهذا ال يعني ان روسيا بعيدة عن توجهاتها
في منافسة الدول العربية المنتجة للغاز ،وبخاصة قطر  ،اذ تشير التقديرات الى ان قطر هي الدولة
الثانية التي لديها احتياط من الغاز الطبيعي  ،وعلي فان المنافسة بين القو المالكة للغاز امر متوقع
وليس غريبا.
ان التوجهات الروسية عالميا للتعاون بل التحال

في مجال الغاز  ،تبدو في رأس قاةمة هذه التحالفات

مهما كانت نوعية الحكم فيها ومهما بدا – سطحيا – من اخت فات  ،فان روسيا وهي تبحا عن
التحالفات او التنافس ،تنخذ بعين االعتبار التحوالت والتغيرات في مواق
تتفاعل معها روسيا  ،وتسعى لفر

الدول من االزمات التي

وجهة نظرها في ايجاد حلول سياسية لتل االزمات ،كما هو

الحال في سوريا  ،حيا عند قراءة المواق

السياسية لعدد من الدول وبخاصة الدول العربية من

االزمة السورية ،نجد تغي ار ملحوظا ،اذ لم تعد مندفعة للتواجد ضمن القو الفاعلة في تل
ولذل

االزمة ،

أخير هو انسحاب قطر من المعركة على سورية ،بالتالي توقفت
يمكن القول أن جزء مما ط أر ا

حرب أنابيب الغاز بين روسيا وقطر ،وعلي

فان روسيا تنظر إلى المسنلة بننها انتصار لها على صعيد

مستقبل ثروة الغاز التي لديها ،فقطر امتلكت القدرة على منافسة روسيا وكب جماحها من االندفاع
للسيطرة ومنع ان تكون لد روسيا الكلمة االولى في ها المجال ،بسبب كمية الغاز لديها ،وكان
___________________________________________
ب 69عبد المجيد  ،عاط

 ،دور الغاز الروسي بعد انهيار الشيوعية  ،صحيفة الحياة اللندنية-

2006/6/17
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من شنن األنابيب إلى أوروبا أن تقلط وتحد من فاعلية الثروة الروسية ب70
ان القدرات الروسية من الغاز قد ال تروق للكثيرين وبخاصة دول االتحاد االوروبي  ،وتبحا عن
البديل  ،السيما من خ ل االنابيب التي يتم تزويدها بالغاز التي بحاجة اليها وهي بذل

تسعى

جاهدة لبحا عن مصادر اخر غير الغاز الروسي ،فالمفوضية األوروبية تخطط على األجل الطويل
ليكون ألوروبا أكثر من مورد لإلمدادات النفطية وأال تكون أسيرة الغاز الطبيعي من روسيا ،اذ تسعى
الى إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من أذربيجان عبر األراضي التركية وجورجيا ،وان كانت
كثير عن الخط الذي كانت تمهد ل أوروبا مع
الكميات التي سيوفرها هذا الخط من الغاز الطبيعي تقل ا
روسيا عبر المرور من أراضي عدة دول أوروبية أخر ب. 71
ويمكن القول ان التعاون بين روسيا والعالم العربي في مجال الغاز ،اكثر من التنافس  ،والتعاون ليس
في بيع او استيراد الغاز ،بل شمل التعاون في مجاالت اخر وبخاصة في توفير من دراسية
للمصريين في الجامعات الروسية ،وبشكل واضخ في مجال صناعة الغاز واالنضمام إلى فرق تنفيذ
مشاريع النفط والغاز الروسية-المصرية المشتركةب. 72
وكما ذكرنا ان روسيا ومن خ ل قيادتها الجديدة منذ بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين
وهي ال تخفي سياستها بدعادة بناء روسيا على انها قوة عالمية منافسة رةيسية وبخاصة في
مواجهة الواليات المتحدة االمريكية ،مستخدمة كل االمكانات المتاحة والتي يمكن ايجادها ،حيا
يبرز الغاز الروسي قوة ذات ابعاد استراتيجية في تنفيذ تطلعات القيادة الروسية في ع قاتها الدولية
________________________________________________________
ب 70درغام ،راغدة  ،النفط والغاز والعالقة الجديدة بين أميركا وروسيا ،قناة العربية 18،تشرين
اول باكتوبر 2013
ب 71الغاز الروسي" ورقة ضغط متبادلة بين روسيا وأوروبا ،مفكرة االس م13 ،كانون االول
بديسمبر 2014
ب 72مختار ،مشمن  ،شركة "روس نفط" الروسية للغاز والبترول تدرب المصريين في جامعاتها ،
.صحيفة اليوم السابع 31،اب ب اغسطس 2015
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وفي المقابل  ،فان االتحاد االوروبي يسعى جاهدا كي يكون في منمن من التمدد والتوسع
الروسي ،وذل من خ ل تشكيل مجموعات مناوةة للتمدد الروسي من خ ل انابيب الغاز ،والع قات
المتوترة بين روسيا واالتحاد االوروبي  ،وبخاصة بعد االزمة االوكرانية في النص

االول من

العام ،2014انعكست سلبا على التمدد الروسي من خ ل الغاز الى الدول االوروبية ،حيا زاد
التوتر بين االتحاد األوروبي وروسيا  ،وفي بداية النص

الثاني من العام  ،2016قام حل

االطلسي بنشر دروعا صاروخية واقامة قواعد عسكرية على حدود روسيا مما عر

شمال

للخطر

مستقبل مشروع "ساوا ستريم" وهذا المشروع قد بدأ ب االتحاد األوروبي وروسيا ،في عام ،2013اي
بناء مشروع "ساوا ستريم" ،وهو مد خط أنابيب الغاز الذي يربط روسيا مع بلغاريا عبر البحر األسود،
والذي من شنن أن يزيد تجارة الطاقة بين االتحاد األوروبي وروسيا مع تجاوز أوكرانيا  ،وفي هذا الصدد
يمكن القول ان البداةل امام االتحاد االوروبي محدودة  ،وأن أوروبا ال تمل سو خيارات قليلة
على المد القصير والمتوسط للحصول على إمدادات جديدة .ورج أن تكون خطوط األنابيب الممتدة
من بحر قزوين عبر تركيا أقرب الحلول أمام أوروبا ،رغم أن هذا الحل يبقى قريبا من النفوذ الروسي في
بحر قزوين.
و في مواجهة تفك

الع قات الروسية  -األوروبية في مجال امداد الغاز  ،تسعى غاز بروم منذ

زمن طويل إلى التوج نحو آسيا فيما تتوتر الع قات بين االتحاد األوروبي والمجموعة المتهمة بانتظام
بالعمل وفق مصال موسكو الجيوسياسية أكثر من المنطق التجاري .وتنتي األزمة لتعزز رغبة كل طر
.في تقليط تبعيت لآلخر ،بدون تمكن أي طر من االستغناء عن اآلخر.
والسشال ما هو دور الغاز القطري في تخفي

االزمة الروسية -االوروبية في امداد الغاز ،السيما
الثروة من الغاز الطبيعي؟

ان دول قط تحتل المرتبة الثانية عالميا في امت

عند محاولة لقراءة عمليات انتا وتصدير الغاز الطبيعي  ،يتض
روسيا تنتي على راس قاةمة مصدري الغاز ،وعلي

بشكل حاسم وواض  ،ان

يمكن اعتبار روسيا االتحادية المصدر االول في

العالم للغاز ألنها تنت كميات تزيد عن  420مليار طن من الغاز الساةل وتقوم روسيا بتوزيع بواسطة
انابيب تمتد من روسيا الى اوكرانيا والى اوروبا التي كانت تسمى بنوروبا الشرقية ولتصل الى بلجيكا
وألمانيا ،حيا تعتبر المانيا المستهل االول للغاز الروسي ثم ينتي في الدرجة الثانية ايطاليا ثم اسبانيا
 ،ونظ ار للكمية التي تستهلكها الدول األوروبية من الغاز فدن الغاز الروسي هو األول وطلب استه ك
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على مساحة أوروبا جغرافيا أعطاه األولوية على استه
من الواليات المتحدة تعمل على التوج

الغاز في العالم ،ولذل

نجد أوروبا وبتحري

لمصادر جديدة للغاز ،أي ان الغاز اداة استراتيجية هامة

في الصراع الدولي بشنن مناطق النفوذ في العالم ،ومن هنا فان القو المنافسة لروسيا تسعى جاهدة
الى االستفادة من القو

التنافسية مع روسيا في مجال تصدير الغاز ،من خ ل اغراء تل

الدول

المنافسة لروسيا  ،من انها ستحظى بدعم قوي من قبل الدول الغربية المختلفة مع روسيا سياسيا
واقتصاديا وعسكريا ،ومنثم تلجن الدول الغربية الى العالم العربي وبخاصة اكثر الدول المصدرة
للغاز وفي مقدمتها دولة قطر.
قطر وتزويد اوروبا بالغاز الطبيعي
شجعت القدرات الضخمة التي تمتلكها دولة قطر من الغاز الطبيعي ،على الدخول منافسة  ،وفي
سبيل بناء منافسة قوية تقوم دول قطر بشراء العشرات من ناق ت النفط ،من اجل نقل الغاز من
قطر الى دول العالم ،ولكي تنافس روسيا االتحادية وتصب قطر لديها أكبر مردود مالي لبيع الغاز في
العالم  ،وعلي فان دولة قطر تسعى لتنافس روسيا االتحادية في تصدير الغاز  ،والجدير بالذكر ان
دولة قطر تحصل حاليا على  %12من كميات بيع الغاز في العالم وتسعى للوصول الى  % 45من
كميات تصدير الغاز في العالم ،ألن هنا من الخبراء من يعتقد ان مخزون آبار النفط في قطر
تصل الى كميات ال يمكن استه كها خ ل  100سنةب73
ان مسعى قطر لتحتل مركز الريادة عالميا في عمليات انتا الغاز الطبيعي لن يكون بمنن عن
الدخول في منافسة مع قو دولية ،وبخاصة روسيا ،وفي الوقت نفس  ،تتنافس قطر مع روسيا على
أوروبا ،والتي يمكن أن تهدد أزمة الديون الطلب على الغاز الطبيعي ،السيما ان الروس يملكون موطئ
قدم قوي جدا في سوق الغاز االوروبية ويشعرون بالمنافسة من القطريين" ،وعلي تسعى روسيا .اقامة
_________________________________________________________
ب 73االنصار نت  ،اميركا تشجع قطر على زيادة انتاج الغاز والهدف الغاء حاجة اوروبا لشراء
 .الغاز من روسيا2012/9/14 ،
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ع قات من خ ل شركة "جاز بروم " الشركة العم قة للغاز الروسي المملوكة للدولة ،ب74
وبشكل عام فان امت

العديد من الدول العربية مخزون هاةل من الغاز الطبيعي في مختل

االراضي العربية بشكل عام  ،وفي الب

االبي

سياسية حاسمة في رسم ع قات دولية  ،وعلي

بشكل خاط ،جعل هذه الثروة ذات فاعلية
فان على صانعي القرار السياسي في العالم

العربي خلق ادوات تعزز اهمية هذه الثروة ،اذ تمثل اكتشافات الغاز الضخمة في شرق البحر
االبي

المتوسط تحوال مهما لدول المنطقة من كافة النواحي  ،فهي من ناحية تسم لها بزيادة

استخدام الغاز الطبيعي علي المستوي المحلي ،وبالتالي تقليل وارداتها من الخار  .كما توفر هذه
االكتشافات ،فرصا كبري لهذه الدول لتصدير الغاز إلي الخار ر ،اض
المكتش

في شرق البحر االبي

الى ذل  ،تمثل إمدادات الغاز

المتوسط أهمية ملموسة من وجهة نظر األسواق العالمية ألنها وذل

نظ ار لسهولة حركة هذه اإلمدادات داخل حو

البحر االبي

المتوسط كل  ،السيما وجود ممرات

ماةية وقنوات اتصال بين العالم العربي وبقية العالم  ،حيا تلعب قناة السويس دو ار
استراتيجيا  ،في ايصال المنتجات الضخمة من الدول العربية الى الدول الغربية  ،ولكن ذل
ال يواج تحديات خطيرة التي اكثرها سوءا التعاون الصهيوني االمريكي  ،هذا اتعاون الذي يرمي
الى االستحواذ علي حقوق اآلخرين في الغاز المكتش  .حيا توجد تحديات سياسية ناجمة عن
استمرار الصراع العربي اإلسراةيلي .ف تزال حالة الحرب هي الساةدة في ع قة تل أبيب مع لبنان
وسوريار كما ال يوجد ترسيم معتر ب دوليا للحدود البحرية بينها وبين مصر ولبنان وبالطبع فلسطين
المحتلة .فدذا ما أضي

إلي ذل النزاع المزمن بين تركيا وجمهورية قبرط حول مسنلة قبرط الشمالية.

والتداعيات االستراتيجية المهمة للتطورات السياسية في العالم العربي منذ العقد الثاني من القرن
الحادي والعشرين  ،ومن ثم تعقد البيةة السياسية واالستراتيجية لتطوير وتصدير الغاز الطبيعي في
شرق البحر األبي

المتوسط .ومن ناحية أخري ،يتوجب علي جميع دول المنطقة توفير الموارد المالية

واالستثمارية المطلوبة إلنشاء البنية التحتية ال زمة إلنتا ونقل وتصدير الغاز.
_________________________________________________________
ب 74د .قنديل  ،أحمد  ،بعد اكتشافات الغاز في شرق البحر المتوسط :يولينت اور /4/21 ،
،2015
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وهكذا يتض لدينا ،ان الغاز اصب

اداة سياسية ال يمكن اغفال او التقليل من اهميتها ،وهذا ما

تشكده التطورات والصراعات السياسية الداخلية في عدة دول عربية ،اذ يلعب النفط والغاز دو ار
خطي ار في الصراع  ،السيما بعد تنامي ظاهرة االرهاب في المنطقة وسعي المنظمات االرهابية
الى السيطرة على الثروات النفطية في كل من سوريا والعراق بشكل خاط ،ودول عربية اخر
بشكل عام  ،ومن ثم فمن غير الممكن فصل ثروة الغاز من ناحية اقتصادية ومالية عن الدور
السياسي لتل

الثروة .

الدور السياسي للغاز العربي والصراعات السياسية في العالم العربي:
مما الش في  ،ان التطورات السياسية الداخلية والخارجية في العالم العربي  ،احدثت ارتدادات مهمة
فيما يتعلق بالثروات التي يمتلكها العالم العربي  ،واالرتدادات لن تنحصر ضمن العالم العربي ،
بل فرضت واقعها على توجهات القو الكبر

وبخاصة مواق

الواليات المتحدة األمريكية وروسيا

من ملفات المنطقة ،والسيما الوضع السياسي السوري ،اذ يشكل وفقا لرشية المختصين في تجارة
الغاز ،العقبة امام خط الغاز العربي وااليراني الى اوروبا.
ان اهتمام الغرب بالغاز العربي وبالثروة النفطية بشكل عام ليس مقتص ار على دولة دون أخر ،
وحتى الدول التي تمتل قد ارت هاةلة من هذه الثروة ،بهد
المواق

التمدد اقتصاديا ومن ثم تدعيم

السياسية استنادا الى القوة االقتصادية التي تمتلكها والتي تسعى الى تطويرها ،وهذا ما تقوم

علي روسيا في التعاون النفطي مع دول الخلي

العربي ،تمثل السوق العالمية للطاقة مصدر اهتمام

مشتركا بالنسبة إلى روسيا ودول الخلي العربية على حد سواء . 75
____________________________________________________
ب 75ياسين ،ارو  ،دور قطاع الطاقة في التوجه الروسي الجديد نحو دول الخليج العربية  ،أراء
حول الخلي ،
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دول الخلي العربي  ،تجلى

عملت القيادة الروسية على تطوير الع قات بين روسيا ومختل

بوضوح في قيام الرةيس الروسي بنفس  ،وبرفقة وفود اقتصادية رفيعة المستو  ،بزيارة ث ا دول من
الخلي العربي في سنة واحدة ،وهي بالطبع تشير إلى إد ار روسيا لألهمية التي تتمتع بها هذه الدول في
مجاالت عدة ،لعل من أهمها مجال الطاقة .ولذل من المنتظر أن تكون هذه الزيارات نفطة انط ق
قوية لع قات مستقبلية يتوقع أن تشهد تنوعا في مجاالت التعاون األخر  .وهنا يمكن القول إن روسيا قد
تحاول أن تستثمر تحسن ع قاتها مع الدول الخليجية بالوصول إلى هدفها وهو التنسيق بينها وبين دول
الخلي العربي  ،وبالتالي مع منظمة أوب  ،بشنن سياسات الطاقة العالمية بما يخدم مصال هذه
األط ار  ،ومن جهة أخر  ،من الممكن أن يشدي تطور الع قات بين روسيا ودول الخلي العربي إلى
التعاون في زيادة استثمارات قطاع الطاقة لد الطرفين ،لكن ليس بالضرورة أن يشدي في النهاية إلى
االتفاق على سياسة واحدة في ما يتعلق بكميات اإلنتا ومن ثم األسعار  ،ومن ثم تعزيز الع قات
في مختل

المجاالت ،وخلق حالة توافق ورشية مشتركة بالنسبة للقضايا االمنية والسياسية.ب76

التعددية
وفي هذا الشنن فان يمكن القول أن تغيير توازنات القو داخل النظام الدولي الحالي وتكريس ّ
وتحجيم دور الواليات المتحدة على الساحة الدولية  ،وفي مختل

المجاالت  ،مع تنمية مشاريع

ضررة من المخاطر التي تسببها التغول األمريكي
تكامل إقليمي وبناء شراكات عميقة بين الدول المت ّ
في الع قات الدولية  ،الى تبني أهدافا واقعية وضرورية وقابلة للتحقق ضمن المد المنظور.

وهكذا ونحن نتناول التنافس الدولي المتنامي لتحقيق المصال

الدولية ،فان ما يدور في المنطقة

العربية وبشكل اكثر تحديدا في سوريا والعراق وليبيا واليمن ،يشكد دور المصال
تنجي

الدولية في

الصراع والسعي لبناء مناطق نفوذ مستخدمة كل ما لديها من قدرات  ،كما هو الحال في

التقارب الروسي االيراني والتوافق الى حد كبير في المسنلة السورية وحتى أن قد وصل االمر الى
المشاركة االيرانية عسكريا بطريقة وخر  ،أي سواء بشكل مباشر او غير مباشر  ،وهذا من شنن
ان تراعي كلتا الدولتين مصال

بعضهما بعضا ،السيما ان الدولتين تمتلكان كميات هاةلة من

________________________________________________________
ب 76المرجع السابق .
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الغاز الطبيعي قاد ار على تغطية نحو  50في المةة من احتياجات اوروبا من الغاز الطبيعي  ،وهذا من
بشكل كبير نفوذ الواليات المتحدة وحلفاةها في المنطقة ،من القو التابعة لها مثل

يقو
شنن أن ّ
دولة قطر والكيان الصهيوني ،وفي هذا السياق ينبغي النظر الى تله
إلعادة ع قاتها مع تركيا ،وقد تمكن هذا الكيان من اعادة التحال
وتوقيع اتفاقية اعادة التحال
ان اعادة االصطفا

"الكيان الصهيوني.
مع تركيا بقيادة ارد وغان "

االستراتيجي في اواةل شهر تموز بيوليو من العام ،2016مع العلم

المذكور لن يكون االخير في هذا الصدد ،كما أن من شنن ثروات "حو

المشرق" المكتشفة ان تسهم في تغيير التوازن النفطي في المنطقة ،نظ ار للوضع المتجدد لدول وكيانات
كانت لفترة قريبة تفتقر للموارد النفطية.
يمكن القول أن مخزون الغاز الطبيعي عالميا قد تزايد ليصل إلي  6067تريليون قدم مكعب  ،مما
يعزز الدور السياسي الذي يمكن ان يتولى اداشه الغا الطبيعي ،اذ احسن مالكوه القيام بالدور ،
اذ يتركز  %75من احتياطي الغاز في المنطقة العربية واالتحاد السوفيتيبسابقا  ،وتمتل كل من
روسيا وايران وقطر نحو  %58من االحتياطي العالمي ،وأن احتياطيات الغاز الطبيعي بالنسبة لإلنتا
تقدر بماةة عام في المنطقة العربية ،ومن المتوقع زيادة االحتياطيات نتيجة لتقدم تكنولوجيا االكتشافات،
وتحسن الظرو
األبي

االقتصادية ،وأن نص

االكتشافات المتوقعة سو

تكون في دول حو

البحر

المتوسط العربية ،ودول وسط آسيا وروسيا وشمال إفريقيا ،وهذا ما تشكده الدراسات

واالبحاا الميدانية  ،التزايد في استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء ،حيا زاد في هذا المجال
خ ل الفترة من  1992إلي  2002بمعدل سنوي يصل إلي  %5سنويا ، ،وهو يعني لقد اصبحت هذه
الطاقة ذات وزن استراتيجي على كافة المستويات والمجاالت ب. 77
وعندما نتحدا عن االبعاد السياسية الستخدامات الغاز في المنطقة العربية  ،فان الكيان.
الصهيوني ليس بعيدا عن التممر ضد المصال

الوطنية والقومية العربية ،وهذا الكيان يسعى إلقامة

_____________________________________________
ب 77هل تغير اكتشافات النفط والغاز في المتوسط الجغرافيا السياسية ؟ مكتب الميادين في واشنطن
بالتعاون مع مركز الدراسات األميركية والعربية ،واشنطن13 ،نيسانبابريل 2013
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ع قات مع الدول التي تساند جراةم من خ ل تحالفات مع دول على أساس توفير مصادر طاقة،
ومنها ايران في عهد الشاه ،حيا كان المصدر االهم لتزويد الكيان الصهيوني بمصادر الطاقة ،
وفي نفس الوقت عمل هذا الكيان على سرقة مصادر الثروة النفطية من فلسطين المحتلة  ،وكانت
البداية االكتشافات للغاز في البر الفلسطيني تعود إلى منتص
تم اكتشا

الخمسينات من القرن العشرين  ،حيا

ث ثة حقول صغيرة في الصحراء قرب البحر الميت احتوت تقريبا على ملياري متر مكعب

من الغاز  ،ومع بدء القرن الحادي والعشرين زاد الكيان المعتدي عمليات االكتشا

والنهب

والسرقة  ،وتصاعدت عمليات البحا عن الغاز في فلسطين المحتلة ،اذ في شهر شباطبفبراير
 2012تم اإلع ن عن اكتشا

الغاز في حقل «تنين» على بعد  120كيلومت ار شمال غرب حيفا قرب

الحدود البحرية اللبنانية ويحتوي على حوالي  30مليار متر مكعب من الغاز .ان هذه االكتشافات
الضخمة من قبل الكيان الصهيوني دفع
وتصديره ،او في بيع الغاز المكتش

للبحا عن شركاء سواء للتعاون في انتا

الغاز

في فلسطين  ،وكانت السوق العربية -مع شديد االس -

السوق االولى لتصدير غاز فلسطين المنهوب من قبل الكيان الصهيوني ،وبخاصة االردن ومصر
والسلطة الفلسطينية  ،وفي الجانب األخر ازدادت حاالت الصراع مع الجمهورية اللبنانية نتيجة
لمحاوالت الكيان الصهيوني سرقة الغاز من المياه االقليمية اللبنانية  ،ونحن نتحدا عن تعاون
صهيوني مع االقليم  ،فان البد من االشارة الى التحال

الصهيوني التركي في كثير من المجاالت

ومنها الجانب العسكري  ، ،وبالطبع فان الواليات المتحدة االمريكية الشري

االستراتيجي للكيان

الصهيوني في سرقة خيرات الوطن العربي من الغاز  ،ولكن ال يعني ان التوافق هو القاةم فقط ،ولكن
برزت خ فات بين الشركات االمريكية والصهيونية المتخصصة في اكتشافات الغازب. 78
______________________________________________________
ب 78موسى ،حلمي  ،غاز المتوسط وأالعيب (( الكيان الصهيوني)) ،صحيفة الخلي /30 ،
 2015/7الملحق السياسي ،
http://www.alkhaleej.ae
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يستغل الكيان الصهيوني كل امكانيات الغاز المنهوب في خلق ع قات سياسية مع الدول التي يتم
التصدير الغاز اليها  ،الستغ ل حقول الغاز الطبيعي من خ ل آليات تضمن توظي

صادرات الغاز

في تحسين المكانة اإلقليمية للكيان الصهيوني ،وتعزز قدرت على تطوير التحالفات التي تربطها بعدد من
دول اإلقليم ،ال سيما مصر واألردنب ، 79ويتض
الغاز الذي يسرق وينهب

من فلسطين ومحاوالت

مجاالت للنفوذ واستغ ل الظرو

الى اي حد يسعى الكيان الصهيوني االستفادة من
التوسع لنهب مصادر اخر قي لبنان وغيره ،وخلق

السياسية التي يمر بها العالم العربي ،والسعي لتعزيز االنشقاق

واالنقسام  ،ل ستفادة من تعزيز تواجده في المنطقة العربية ،وذل باستخدام الموارد النفطية لد
الدول التي يتعيش حاالت الصراع واالنقسام ،مثال على ذل

وتصدير النفط العراقي من شمال

العراق بواسطة قيادة اقليم كردستان العراق.
اكراد العراق والتعاون مع الكيان الصهيوني في مجال الغاز الطبيعي
تشير التقارير والدراسات الى اي مد يتمتع شمال العراق بنهمية استراتيجية وبخاصة في مجال
امت ك ثروة نفطية ضخمة ب النفط والغاز ،حيا يشكد المختصون ان الغاز الطبيعي في شمال العراق
والذي يقدر بماةة الى ماةتي ترليون قدم مكعب وهذا كا

ل ستخدام الداخلي لد اكراد العراق

واالستخدام الداخلي في تركيا وايضا الحتياجات االنبوب ،وكذل يعمل على تقليل اعتماد اوروبا على
الغاز الروسي.
وعلي

يمكن القول ان السعي الحثيا على اقامة كيانات سياسية مستقلة في العراق ليس بعيدا

عن الدول السياسي الذي سيتولى امره الذين يتحكمون في الغاز في شمال العراق ،ثانيا -المطلوب
اآلن تقسيم العراق على اساس كردي – عربي .ولهذا البد من حرب او نزاع كردي – عربي .ولذل فان
الواليات المتحدة تدعم االنقسام الكردي -العربي من مختل

الجوانب ت ،بحيا تتم االستفادة

____________________________________________________________
ب 79النعامي  ،صال  ،الغاز في خدمة تحالفات إسرائيل بالمنطقة  ،العربي الجديد،
16تموزبيوليو ، 2015
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من الغاز الموجود في شمال العراق ،السيما بعد سيطرة داعش في شهر حزيران  2014على أجزاء
واسعة من شمال العراق  ،ما عد االقليم الذي يطلق علي االكراد اقليم كردستان العراق  ،حيا
تعمل الواليات المتحدة على دعم المشروع الكردي بقوة ألن يقلل من اعتماد اوروبا على غاز روسيا،
وألن سيوصل الغاز العراقي والعربي الى الكيان الصهيوني .وألنها سو

تتحكم بحكم وجودها في

المنطقة ،في امدادات الطاقة الى اوروبا .خاصة ان الطلب على الغاز في اوروبا في ازدياد مع التحول
من تشغيل الطاقة الكهرباةية بالفحم الى الغاز.ب. 80
وكما اشرنا فان التطورات السياسية في المنطقة العربية ليست بعيدة عن التممر الصهيوني االمريكي
وبالتعاون مع قو اقليمية  ،سواء عن طريق القوة العسكرية اومن خ ل المشسسات والشركات
االقتصادية والمالية ،وهذا هوا ما يمر ب العراق وبخاصة في شمال  ،وفي هذا السياق وبنظرة واحدة
إلى نشاطات وتحركات الكيان الصهيوني في شمال العراق ،يمكن اإلد ار جيدا أن هذا الكيان
المعادي ،يهد

إلى إقامة نموذ سياسي جديد في هذا البلد يخدم مصالح وأهداف في  ،ويساهم في

تغيير الخارطة السياسية في الشرق األوسط ،ما يهيئ األرضية السياسية والثقافية لتحقيق األهدا
السياسية واالقتصادية والعسكرية لهذا الكيان الصهيوني على المد البعيد ،اال وهي حدوده من الفرات
الى النيل ،وهو الخلم الذي سعى وسعى الي مشسسو وقادة هذا الكيان منذ عدة عقود ولربما قرون.
وفي سبيل تحقيق تل
في شمال العراق ،وذل

االهدا

من قبل الكيان الصهيوني ،فقد ادخل واسس العديد من الشركات

المجاالت العسكرية واالمنية والسياسية واالقتصادية والتجارية ،وعلي

يمكن القول ان التعاون بين اكراد العراق والكيان الصهيوني في مختل

المجاالت ومن بينها النفط

والغاز لم يعد س ار من االسرار  ،اذ تشكد التقارير الدولية االقتصادية ،أن أكثر من  ۷۵٪من نفط
كيان االحت ل الصهيوني ينتي من ابار النفط في اقليم كردستان العراق ،وأن حجم التبادل التجاري بين
____________________________________________
ب 80عشتار ،مشروع خط انابيب نابوكو للغاز والخطوة األمريكية-التركية-اإلسرائيلية لتقسيم العراق
واشعال الحروب الداخلية ، 2010/10/6،
https://iraqibeacon.wordpress.com
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الشركات الصهيونية واألكراد يصل إلى حوالي  %77من متوسط الطلب بب الصهيوني على النفط،
الذي يقدر بنحو  240أل

برميل يوميا  ،ب81

ليس من باب التخيل وجود ع قات بين اكراد العراق والكيان الصهيوني في مختل

المجاالت،

وبشكل خاط الموارد النفطية  ،اذ ان أشكال مختلفة من التعاون االقتصادي والعسكري بين الحكم
في شمال العراق والصهاينة  ،بل أن بيع النفط العراقي للكيان الصهيوني من خ ل اتفاقيات مع
الحكومة الكردية لم يكن سرا ،حتى ان البع

تفاخر ب  ،خصوصا بعد وصول ناقلة نفط كبر الى

ميناء الكيان الصهيوني  ،وفي هذا المسار ال يخفي الكيان الصهيوني  ،دعم قيام دولة كردية في
شمال العراق ،في المنطقة التي يوجد فيها الحكم الذاتي الكردي ،كما أن الرةيس اإلسراةيلي السابق
شمعون بيريز قال شيةا مشابها .وهذه األقوال عبرت ليس فقط عن الصلة بين الكيان الصهيوني
والحكومة الكرديةب. 82
وخ صة القول ان التعاون بين اكراد العراق والكيان الصهيوني قاةم منذ فترة ،ولكن تعزز بعد
احت ل العراق عا ، 2003وفت

الباب الكثير من الو للتدخل في العراق  ،واالستفادة مما يمثل

العراق من اهمية استراتيجية كبر في العالم العربي لشكل خاط ،والعالم بشكل عام  ،ولكن لم
يكن العراق المدخل المهم للكيان الصهيوني في العالم العربي ،بل ان الكثير من التطورات في
الساحة العربية  ،فتحت الباب على مصراعي اما م الكيان الصهيوني  ،كما هو الحال في انفصال
جنوب السودان ،قبل حوالي خمس سنوات ،وما ترتب علب من توفير البيةة المناسبة للكيان
.الصهيوني كي يمارس دوره التخريبي ضد المصال

العربية

__________________________________________________________
ب 81صحيفة الوفاق  ،اقليم كردستان العراق يواصل تزويد الكيان الصهيوني بالنفط  ،رقم الخبر:
 85387تاريخ النشر 24 :آب ب اغسطس 2015
ب 82إسرائيل تعتمد على نفط كردستان العراق  :هل هو مدخل لدول الخليج؟ الخلي الجديد 26 ،
ابب اغسطس 2015
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.

صورة نقل نفط العراق عبر تركيا الى الكيان الصهيوني

صورة عن التعاون الكردي الصهيوني
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جنوب السودان والصهاينة
منذ ان تم زرع الكيان الصهيوني في فلسطين وهو يسعى للتممر والتعاون مع القو المتممرة داخليا
وخارجيا على وحدة العالم العربي ،وكانت افريقيا واحدة من بين المداخل التي سخرها هذا الكيان كي
يتمدد ويكون محاص ار للعالم العربي  ،وهذا االحت ل الصهيوني يعمل بكل وساةل التممر من أجل
ترسيخ أقدام في القارة ،كانت وجهت األهم في أفريقيا  ،وكان جنوب السودان الفرصة القوية ل ،
حتى أنها في اليوم الثاني من رفع العلم الجنوبي في شهر حزيرانب يونيو  2011اعتر الكيان
الصهيوني بهذه الدولة ،ولم يتوق
المفرو

االمر عند هذا الحد ،اذ وعلى الرغم من الحظر الدولي

على بيع األسلحة لجنوب السودان بسبب الحرب الداةرة هنا  ،إال أن الكيان زوده باألسلحة،

سفير فيها ،واعتمد سفير للجنوب في تل أبيب ،ويقوم ببناء قرية زراعية تعتمد على التكنولوجيا
ا
وسمى ل
ّ
بالصهيوني  ،لذل ،ومن جانب

عن امتنان

فان رةيس دولة جنوب السودان “سلفا كير” لم يتنخر في التعبير

لهذا الكيان  ،عندما قيام بزيارت للكيان الصهيوني قاة “ :لوال دولة أر

الميعاد ما

قامت لنا قاةمة”ب. 83
ال يخفي الكيان الصهيوني ما يقوم ب

وقام ب من التممر على السودان  ،اذ ير في السودان ورقة

رابحة ،في ضوء التطورات التي تمر بها المنطقة العربية ، ،ما يجعل السعي للتعوي
يحدا من تغيرات محتملة  ،والتي ال تكون لصالح على المد

عما قد

البعيد ،وبالتالي فان البديل المتاح

االن يتمثل بتدعيم التعاون العسكري واالستراتيجي مع دولة الجنوب ،وكسب أي ورقة رابحة تزيد من
قوت .
وفي اطار المساعي الصهيونية ،للسيطرة على الثروات النفطية  ،فان منطقة جنوب السودان تتمتع
كثير في حل مشكلة
بثروات نفطية ضخمة ،لذا فدن إقامة دولة جديدة في جنوب السودان ،ستساعدها ا
أن ذل سيفت الباب أمام بالكيان الصهيوني
النقط في مجال الطاقة الذي تعاني من دوما ،إضافة إلى ّ
_____________________________________________
ب 83محمود  ،علي ،الكيان الصهيوني وجنوب السودان ..تحالف عسكري ومصالح استراتيجية،
مجلة البديل  10،تموز ب يوليو 2015
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للحصول على مياه نهر النيل ،وتزيد من فر

سيطرتها عليها ،عبر بناء المزيد من السدود واقامة

المشروعات الماةية ،كما سبق وأن فعلت في إثيوبيا ،لتكون ورقة جديدة ت عب بها مصر ،خاصة بعد
"الربيع العربي"ب84
وفي مجال هذا الكتاب  ،سيكون التركيز على الجانب االقتصادية واألهدا

االقتصادية للكيان

الصهيوني في جنوب السودان  ،والتي تتمثَّل في استغ ل الثروات الطبيعيَّة التي تحتويها أراضي
وح َده على احتياطات نفطية تُ َّ
قدر بنحو سبعة
الجنوبُ ،
أبرزها الن ْفط والغاز الطبيعي؛ إذ يحتوي الجنوب ْ
تصر الكيان الصِّهيوني الذي ُيعاني من فترة إلى أخر ِمن أزمة في
تحت ُّ
مليارات برميل ،ستكون َ

الخصبة التي يساعد الكيان الصهيوني بخبراة في
مصادر الطاقة ،ع وة على األراضي الزراعية
ْ
األمثَل؛ ليصب الجنوب السوداني بمثابة "سلَّة الغذاء" لهذا الكيان ،كما َّ
أن انفصال
ِزراعتها واستغ لها ْ
الجنوب يعني إلغاء اتفاقيات الن ْفط الموقَّعة بين السودان والصين ب ِ
المنافس القوي للنفوذ األمريكي
َ
ِ
بطبيعة الحال إلى الشركات األمريكية والصهيونية .
وستذهب تل العقود
والصهيوني في افريقيا
َ
من المشكد ان العدو الصهيوني وحلفاة

يسعون الى التمدد في الوطن العربي والسعي للسيطرة

على مقدرات العالم العربي وبخاصة الثروات النفطية  ،لوال التحال

بين وبين امريكا وبع

القو

االقليمية ومنها دول عربية تستخدم امكاناتها من الغاز الطبيعي مساعد بشكل مباشر او غير مباشر
كي يحقق العدو الصهيوني اهداف  ،ومن الثابت ان واشنطن تدر خريطة الغاز في المنطقة في
ساحل البحر األبي

المتوسط ما بين فلسطين ولبنان وقبرط وأدركت إن السيطرة على هذه المنابع

تعني بقاء واشنطن قوة اولى ،ولكن الحصول على الغاز في المتوسط يحتا إلى اعادة تشكيل الوطن
العربي ،وهنا قررت واشنطن تقسيم العالم العربي إلى دول طاةفية تكون للكيان الصهيوني الكلمة العليا
،ومن ثم تصفية القضية الفلسطينية .
_______________________________________________________________
ب 84ماذا ستُقّدم دولة جنوب السودان للكيان الصهيوني؟ ،المجد-خاط
http://www.almajd.ps
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تعمل واشنطن اداة للكيان الصهيوني باعتباره قوة تهديد ل ستقرار في العالم العربي ،مما يعزز
الوجود االمريكي  ،ولكن ال تتوق
امت كها للغاز الطبيعي  ،ولذل

امريكا عند هذا الحد  ،بل استخدمت الدول ذات القوة من حيا
تستخدم دولة قطر في هذا المسار  ،وعلي تم إنشاء شركة كافا

القطرية لإلضافات البترولية وبدأت قطر باالستثمار في السودان لحساب واشنطن أي أن الواليات المتحدة
وضعت قاعدة عسكرية في قطر لبدء استخ ار الغاز والوقود الحيوي ،وعلي

فان من بين االحتماالت

التي تسعى امريكا لتنكيدها ،أن تسيطر واشنطن على غاز المنطقة و البدء بعزل الغاز الروسي عن
،وبالتالي ستصب واشنطن كذل شريكا في نفط وثروات بحر قزوين.
وعلي

فان التحديات التي يواجها الغاز العربي خطيرة  ،والخطورة تتعاظم نتيجة الشت ار القو

العربية المالكة الرةيسية للغاز العربي في تفاقم هذه التحديات دون االهتمام بشكل جدي بالمصال
القومية السياسية واالقتصادية واالمنية والعسكرية ،مما فت الباب امام المعدية للتحكم في مستقبل
الغاز العربي  ،وهذا يتطلب اقامة تحال
الطبيعي  ،حيا يمتل

عربي للحفاظ على الثروات العربية ومن بينها الغاز

العالم العربي قوة منافسة من الغاز الطبيعي.

صور عن العالقة بين جنوب السودان والكيان الصهيوني

صور عن العالقة بين جنوب السودان والكيان الصهيوني
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الخاتمة
سعى هذا العمل المتواضع الى تناول واحدة من اهم مسببات الصراع في المنطقة العربية التي
يتم تنجيج من قبل القو االستعمارية وفي مقدمتها الواليات المتحدة االمريكية وتابعيها من الدول
الغربية والدول االقليمية المحيطة بالوطن العربي  ،وبخاصة التواجد العربي الهام في حو
االبي

البحر

المتوسط ،وما يمتلك من ثروات طبيعية وطاقات متجددة  ،كل هذه جعل المنطقة العربية

محل اهتمام وتكالب على المنطقة العربية.
ان موقع العالم العربي في وسط العالم اي ان

يربط ث ا قارات ب اسيا وافريقيا واوروبا جعل

يحتل مرك از استراتيجيا في العالم  ،بكل ابعاد هذه االستراتيجية السياسية واالمنية والعسكرية
والثقافية  ،وكما هو معرو

ان لد العالم العربي ممرات ومضايق ماةية ،ال يمكن للعالم االستغناء

عنها سواء من حيا التواصل التجاري ،او االستفادة من مخزونات هذه الممرات اضافة الى
البحرين االساسيين في العالم ب البحر االحمر والبحر االبي

المتوسط حيا يمتل كل من

هذين البحرين مخزونات هاةلة من ثروات النفط  ،ولقد كان القرن الحادي والعشرين ،قرن الغاز
الطبيعي  ،ولكن هذه المنطقة لم تعش فترة هدوء نتيجة للقو االستعمارية والتي كثي ار ما تستخدم
الكيان الصهيوني كواحدة من اسوأ االدوات للتخريب والتدمير واثارة الصراعات االقليمية سواء
داخل دول االقليم او صراعات بين دول االقليم.
وعلي

من المشكد ان العالم العربي ونتيجة المت ك الكثير من المواد االستراتيجية  ،يواج

الكثير من التحديات  ،وهذ يتطلب من العرب مواجهة تل التحديات من خ ل ايجاد توافق
وتكامل وتضامن فيما بين مكونات العالم العربي  ،والحفاظ على ثروات واستخدامها وفقا
لمصالحة المتكاملة ،وعلي

ونحن نتناول الكيفية التي يمكن من خ لها مواجهة التحديات

والمخاطر على ثروة الغاز العربي  ،نشكد مرة اخر على اهمية ما يمتلك

العالم العربي من هذه

الثروة الهاةلة ،اذ يعتبر الخلي العربي  ،المنطقة االغنى بالنفط والغاز في العالم حيا يتراوح المخزون
المشكد وشب المشكد بين  70مليار و  800مليار برميل  ،باإلضافة الى مخزون الغاز الذي يقدر بنحو
 4000ترليون قدم مكعب  .وتضم هذه المنطقة دوال عربية غنية جدا بالنفط هي العراق والمملكة العربية
السعودية ودولة الكويت ودولة االمارات العربية المتحدة  ،ودولة قطر  ،ودوال ذات كميات متواضعة
مثل سلطنة عمان  ،حيا يقد المختصون بقضايا النفط والغاز في المنطقة العربية  ،ان عمر النفط
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والغاز في هذه المنطقة بنحو  100عام تقريبا  ،اذا ما تم الحفاظ على مستويات االنتا الحالية ،وقد تم
استخ ار النفط  ،وانما بكميات متواضعة  ،في عدد من الدول العربية الواقعة الى الغرب من الخلي
العربي  ،كاليمن وسورية وفلسطين.
من المشكد ان مصادر الطاقة في الوطن العربي عرضة للعديد من المخاطر  ،سواء المخاطر
البشرية او الطبيعية  ،ولكن على ما يبدو ان المخاطر المعادية للمصال والحقوق العربية ،اشد
خطورة من المخاطر الطبيعية ،هنا مخاطر جمة تتهدد أمن الطاقة في العالم العربي خاصة ،من قبل
االستعمار االمريكي  ،من خ ل السعي االمريكي للتدخل في ششون الدول وبخاصة التي تمتل
ثروات ضخمة من النفط والغاز وغير ذل من الموارد.
ير الكثير من المراقبين ان كل ما يحدا من صراعات وحروب ومشك ت وأزمات في العالم والشرق
األوسط ،هو صراع ألجل الحصول على مصادر الطاقة األساسية ومنها الغاز الطبيعي الذي يشكل اليوم
المادة الرةيسية للطاقة سواء من حيا كون بديل أساسي في حال لتراجع احتياطي النفط عالميا أو من
حيا الطاقة النظيفة.
ير بع

الخبراء ان العديد من دول العالم وبسبب اتساع رقعة الخ فات السياسية واالقتصادية

المستمرة ،قد سعت الى اعتماد خطط واتفاقات جديدة في سبيل تنمين مصالحها من خ ل ايجاد طرق
بديلة للحصول على مصادر الطاقة ،خصوصا بعد االستكشافات المهمة لحقول الغاز الطبيعي في البحر
المتوسط وباقي المناطق األخر  ،التي أضعفت نفوذ بع

الدول المهيمنة على مصادر الغاز وهو ما قد

تكون ل نتاة عكسية قد تسهم بزعزعة األمن واالستقرار العالمي .حيا باشرت العديد من الدول
وخصوصا المستهلكة بدقامة بع

المشاريع المهمة في مجال استثمار ونقل الغاز من خ ل مد شبكات

خطوط النقل التي أصبحت تمتد وتنتشر في العديد من مناطق العالم وهو ما قد يسهم ببروز مشك ت
جديدة بشنن التح ّكم بمرور هذه الخطوط واالستفادة منها عبر أراضي بع

الدول.

ونحن نتناول الكيفية التي يمكن من خ لها ان يعمل مالكو الغاز الطبيعي وغيره من
الموارد الطبيعية لد العالم العربي  ،فان تنافس القو الدولية المتمثلة اوال في الواليات المتحدة
االمريكية واوروبا  ،ثم روسيا والصين  ،على هذه المنطقة سو

227

تتصاعد على المد القريب المنظور

عليان محمود عليان – الغاز الطبيعي العربي :من مضيق جبل طارق الى مضيق باب المندب – التحديات والمخاطر االستعمارية

وخالصة القول أن العالم العربي:
اوال :يتمتع بموقع استراتيجي متميز على كافة المستويات الوطنية والقومية  ،وفي مختل
المجاالت السياسية واالقتصادية والتجارية وسبل المواص ت وربط مختل

قارات العالم وبخاصة

قارات اوروبا ،اسيا وافريقيا  ،حيا يمتد العالم العربي ما بين مضيق جبل طارق  ،ون
االطلسي  ،ومضيق باب المندب حيا البحر االحمر ومن
الخلي

الى المحيط

الى المحيط الهندي ،وبخاصة

العربي بما يمتلك من ثروات ضخمة.

ثانيا :امت

العالم العربي ثروات متنوعة سواء فوق االر

او تحت االر

او في المياه

العربية  ،حيا النفط والغاز وثروات طبيعية اخر  ،اضافة الى انواع الطاقة المتجددة  ،ومنها
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ...الخ.
ثالثا :تعرط العالم العربي ويتعر

ألعمال عداةية وكان اكثرها سوءا االخت ل منقبل القو

االستعمارية ،كان اكثر نتاة عمليات االحت ل االستعماري سوءا انشاء كيان صهيوني على
ار

فلسطين  ،وبالتالي تقسيم وتقطيع اوصال العرب ،وفوق ذل مشاركة هذا الكيان في اشعال

الصراعات االقليمية  ،وذل كقوة تستغلها القو االستعمارية لتحقيق اهدافها  ،ومن بينها تفكي
العالم العربي  ،ونهب خيرات ومقدرات  ،كما حدا ويحدا بالنسبة لثروات الوطن لعربي  ،ومن ثم
فت الباب امام قو اقليمية للتدخل في الشنن العربي خدمة لمصال تل
اطار مشتر

القو

االقليمية  ،وفي

مع القو االستعمارية ،منذ عدة قرون  ،وبخاصة مع بداية القرن العشرين  ،وتضاع

التكالب بشكل اكثر خطورة منذ بداية القرن الحادي والعشرين.
رابعا :لقد حر

امت

الثروات المختلفة التي يمتلكها العالم العربي  ،الى زيادة الروح العداةية

ضد العالم العربي  ،وتم زج

في صراعات اقليمية ودولية فيم يطلق علي بب حروب الغاز  ،ولقد

ساعد القو االستعمارية على القيام بذل

انقسام العالم العربي سياسيا  ،وبالتالي لم تلق الثروات

العربية اهتمام بشكل متكامل وجماعي لبناء سياسة موحدة في االستفادة من خيرات العالم العربي
 ،وبشكل خاط الموارد النفطية بشكل خاط  ،وموارد الطاقة بشكل عام.
التحديات التي تواجهها الثروات العربية النفطية ،خطيرة جدا  ،وهذا يتطلب القيام بدجراءات
على اساس من الوحدة والتكامل  ،والبعد عن التفرد في اتخاذ الق اررات:
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-1تفعيل المشسسات التي تعنى بالثروات النفطية في العالم العربي ،وجعلها اكثر حركة وان ال
يقتصر دورها على عقد مشتمرات وندوات والقاء محاضرات ،وان يكون لها القول الفصل في اي
..تعاون بين الدول العربية بشكل جماعي  ،او ثناةي ،مع اية دولة غير عربية
-2االلتزام الجماعي بما يتم االتفاق علي في اطر تل

المشسسات  ،وان يكون التفاو

بين تل

المشسسات والهيةات والمشسسات االقليمية والدولية على اساس جماعي  ،اي ان ال تقوم دولة بتبني
سياسة خاصة بها دون الرجوع الى االطار الجماعي.
-3انشاء هيةة مستقلة في العالم العربي ،تعنى بقضايا الغاز  ،بحيا يتم التفاو

معها حول

 ..قضايا الغاز في العالم العربي مع القو الدولية  ،وان يكون لهذه الهيةة القول الفصل
-4مشاركة هيةات متخصصة من المجتمع المدني الغربي لتقديم االستشارات واجراء الدراسات ،
وتشجيع الباحثين العرب في مجال الغاز  ،وتخصيط جاةزة قيمة عن االبحاا في مجال
الغاز ،بدش ار

الهيةة المستقلة.

-5تشكيل قوة تدخل سريع لمواجهة اية تهديدات للغاز العربي بشكل خاط  ،والموارد العامة
بشكل عام  ،تشار

بها كل الدول العربية ،تحت قيادة متخصصة في التخطيط واالستعداد ألية

.متغيرات قد تحدا في ضوء المتغيرات المتسارعة عالميا.
-6العمل على توفير احتياجات الغاز لجميع اقطار العالم العربي ،وبدش ار

الهيةة المستقلة

المقترحة  ،بنسعار تشجيعية ،والتصدي ألية اتفاقيات يتم عقدها او التي تم عقدها بين اية دول
..عربية ودولة اخر غير عربية ،كما هو احال بين عدد من الدول العربية والكيان الصهيوني
7اتخاذ االجراءات ال زمة إللغاء العقود التي تم عقدها مع القو االقليمية التي تعار

والمصال

.الوطنية والقومية ،وبخاصة مع الكيان الصهيوني
-8اقامة تحالفات وتعاون بين القو
.حو

البحر االبي

االقليمية الصديقة في مجال الغاز ،وبخاصة التي تطل على

المتوسط

.ختاما ارجو من اهلل ان اكون قد وفقت في هذا العمل المتواضع
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عليان محمود عليان
28تموز بيوليو 2016
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المصادر والهوامش
:الفصل االول
ابن منظور  ،لسان العرب)(1
د .العسلي ،سي

 ،تقوية الوالء الوطني  ،منرب بريس 20 ،تموز بيوليو (2)2014.

د .عبدالرحيم ،وليد  ،مفهوم السيادة في القانون الدولي  ،شبكة المعلومات السورية القومية )(3
واالجتماعية 2006/5/1،
www.oujdacity.net/regional-article-1676-ar/
الظاهر ،نعيم .ب . 1999الجغرافيا السياسية المعاصرة في ظل النظام الدولي الجديد .عمان :دار )(4
.اليازوري العلمية .ط 33وما بعدها
د .محمد علي محمد  ،عمر  ،الجغرافيا العسكرية واثرها علي الحروب ،شهر تشرين الثاني )(5
بنوفمبر 2009
،http://www.abjdh.com
المرجع السابق)(6
د .السوداني  ،محمد  ،توضي مفهومي “ الجغرافيا السياسية “ و “ الجيوسياسية  ،المكتبة )(7
“ الجغرافية  ،االسكندرية
د  .حمود محمد الحا ' ،القانون الدولي للبحار ،دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،عمان االردن ،ط(8)-
106-104
عربيد  ،آمال ،مضيق هرمز األهمية االستراتيجية والبداةل  ،االتحاد العام لعمال الكويت-مجلة )(9
العامل 2012 /5/3 ،
العبادي  ،كفاية ،أين يقع مضيق باب المندب ،موضوع عربي 9 ،آذار بمارس (10)٢٠١٥
www.mawdoo3.com
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موسوعة المعلومات  ،أهم المضايق والممرات البحرية في العالم 22 ،كانون االولب )(11)(11
ديسمبر 2013
)منتديات ستار تايمز  ،مضيق جبل طارق 12)2010 /4/20 ،
ويكي وند ،تاريخ جبل طارق (13)،
www.wikiwind .com
جامعة المنصورة  :منتد كلية الحقوق ،مشكلة المضايق العربية ،اب ب اغسطس

)(14

2010
أ .د .بن حمو ،محمد  ،األهمية االستراتيجية للبحار و المحيطات والمعابر الماةية  ،مركز )15
راشيل كوري الفلسطيني لحقوق االنسان ومتابعة العدالة الدولية2013/11/22 ،
د .قنديل  ،أحمد  ،اكتشافات الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط  ،مركز الناطور للدراسات )(16
 ،صحيفة االهرام2013/3/4 ،
د .علو  ،أحمد ،البحر األحمر صراع على طرق الموارد بين مضيقين  ،مجلة الجيش اللبناني(17) ،
.العدد  1 ،310نيسان بابريل 2011
الحا  ،عاصم فت الرحمن أحمد ،أهمية البحر األحمر االستراتيجية لألمن الوطني السوداني (18) ،
سودانيل 2010/7/6 ،
د .االتاسي  ،جمال

 ،االستراتيجية الصهيونية للسيطرة على البحر األحمر  ،مجلة الوعي )(19

العربي30 ،تشرين اولباكتوبر 2014
محمد ،محمد ،أين يقع بحر العرب  10 ،آذاربمارس 20) ، 2015
http://mawdoo3.com
المرهون ،عبد الجليل زيد ،مستقبل االمن في بحر العرب  ،الجزيرة نت (21)،
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العمايرة  ،حمزة  ،ال رروط ررن الر رعر ررب رري م رروقر رعر ر وأهر رمر رير رتر ر  ، ،العمايرة للمعلومات 12 ،

حزيرانب )22

يونيو 2012
د .الجراد  ،خالد ،أميركا واستراتيجيتها في الوطن العربي  ،حزب البعا العربي االشتراكي )23
اليمن -9،تشرين الثاني ب نوفمبر 2009
شحادة  ،منمون ،الوطن العربي والعالم تحديات وتغيرات  ،تشرين اول باكتوبر

(24) ،2011

موقع بورصات ،
www.borsat.com
 :الفصل الثاني
منتد

الفيزياء والكيمياء ،مفهوم الطاقة (1) ،

http://physiquerum.topgoo.net/t66-topic
الموسوعة العربية)(2
سالم ،أمينة ،الطاقة النووية تعريفها ،استخدامها  ،أشكالها  ،انشطارها ،مجلة االبتسامة (3) 13
تشرين الثاني ب نوفمبر 2011
الطاقة الشمسية واستخداماتها(4)،
http://www.khayma.com/madina/sun-power.htm.
جامعة النجاح الوطنية -فلسطين ،الطاقة الشمسية)(5
 Kim ،H. C. (2009). “Land use and electricity generation: A؛6)) Fthenakis ،V.
)life-cycle analysis”. Renewable and Sustainable Energy Reviews 13 (6–7
1465.
محمد ،محمد ،ما هي طاقة الرياح 1 ،تشرين اولباكتوبر (7)2014،
http://mawdoo3.com
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منتديات التفوق  ،استخدام طاقة المياه كطاقة بديلة (8)3/13
/الشراد ،سليمان داود ،الهيدروجين وقود ينتظره الجميع ،مجلة الكويت  ،العدد(9)11/1 ،373 ،
2014
د .السعدي ،مجدي  ،وقود المستقبل (10 )2007/11/13 ،
http://www.saadawi1.netart
تصري

وزير النفط السعودي النعيمي ،صحيفة الشرق ،العدد ب(11)2013/12/22 ٧٤٩

منتديات ستار تايمز  ،مضيق جبل طارق (12)2010 /4/20 ،
الهمراني  ،محمد ،مشتمر التعاون العربي – الصيني  ،صحيفة الريا

 ،العدد (13) 16952

 .السبت  29محرم  1436هر  22 -تشرين ثاني ب نوفمبر 2014م
أحمد ،سامر جبر ،الجمعية األردنية للعلوم والثقافة  :محاضرة "،العرب ونهضة الصين :نحو )(14
ع قة حضارية مفيدة"  ، 2014 /11 /15 ،المنظمة العربية الصينية
مركز الخلي للدراسات االستراتيجية  ،التعاون االقتصادي بين روسيا ودول مجلس التعاون (15) ،
صحيفة الريا

 /31 ،كانون ثاني ب يناير  ،2003العدد 12642

ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة)(16
المحرر االقتصادي ب انباء موسكو االستثمار في حقول النفط العراقي ومستقبل التعاون )(17
العربي-الروسي  /1 ،تشرين اول ب اكتوبر 2009
http://anbaamoscow.com
صد

الحقيقة  ،وزير النفط“ :لو أويل” النفطية ترغب بتوسيع التعاون مع العراق (18) ،

23 .آذاربمارس 2015
()ويكيبيديا الموسوعة الحرة ب19
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ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة)(20) (20
منظمة االقطار العربية المصدرة للبترول باواب  :المخزونات النفطية العالمية ترتفع الى (21) 8040
مليون برميل في  ، 2014صحيفة القبس  ،الكويت2015 /4/13 ،
تحوال من الدول الغربية آلسيا)(22
البوابة نيوز ،خبراء البترول :تجارة النفط تشهد ّ
عبد العاطي  ،عمر ،أمن الطاقة  ،هل تُشكل مناطق الطاقة الواعدة بدي ألمريكا عن نفط الخلي )(23
" العربي؟  ،المركز االقليمي للدراسات االستراتيجية  ،القاهرة 2014/11/17،
د .صارم  ،سمير ،النفط العربي في االستراتيجية االمريكية(24)،
www.4geography.com
د .وادي ،عبد الحكم سليمان ،دراسة :الع قات اليابانية –العربية  ،أمد لإلع م(25)2014/4/30 ،
www.amad.ps
.ضاهر ،مسعود ،النفط مقابل التكنولوجيا ،مششر على بشس الع قات العربية اليابانية)(26
)بان اورينت نيوز  ،ارتفاع واردات اليابان النفطية من الدول العربية  1 ،حزيرانب يونيو)27
http://www.panorientnews.com2012
اإلمارات ثاني أكبر مصدر للنفط الخام إلى اليابان خ ل ديسمبر  1 ،2014شباط بفبراير )(28
2015
د .غالي  ،ابراهيم  ،التوج غربا :عوامل التحر من جنوب وشرق آسيا الى الخلي العربي)(29
مركز المستقبل  ،العدد ،االول  1 ،ابب اغسطس
مباحثات كويتية سعودية إليجاد حل للخ فات النفطية المزمنة  ،صحيفة العرب  ،لندن (30) ،
) ،2015/06/25العدد ،9959 :طب11
يفجر الخ
جسر قطر ر االمارات ّ

الحدودي مع الريا

http://www.alhejaz.org/seyasah
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جوزنسكي ،يشال ،التنافس والخ فات الحدودية بين دول مجلس التعاون الخليجي ،مركز الناطور )32
للدراسات واالبحاا  ،نيسان ب ابريل 2012
المحمود  ،توفيق ،الخ فات القطرية السعودية :أسبابها وتداعياتها تقرير2015-08-04 (33) ،
http://topnews- nasserkandil.com
الخ فات القطرية السعودية  ..أسبابها وتداعياتها  ،وكالة انباء فارس /27 ،ايار )(34
بمايو 2015ا
مشسسة الكويت للتقدم العلمي ،الكويت وجودا وحدودا  :الحقاةق الموضوعية واالدعاءات )(35
العراقية1991.
سعودي  ،محمد 24 ،عاما على الغزو العراقي للكويت ..البترول ..ثروة العرب ولعنتهم)(36
))تقي الدين  ،رندة ،ببأوب

في ظل األزمات  ،صحيفة الحياة  1 ،تشرين األولباكتوبر)37

2014
سعيد  ،امير  ،الع قات الروسية اإليرانية ..مساحة االلتقاء وهامش االخت

(38) ،

http://www.almoslim.net/
د .الشيخ ،نورهان  ،تحال

محسوب  :محددات التوافق بين ايران وروسيا  ،مجلة )(39

السياسة الدولية ،
ويكيبيديا  ،الموسوعة الحرة ،الع قات الروسية البوليفية)(40
باي  ،يفغيني ،روسيا تنعش ع قاتها مع دول أمريكا ال تينية (41) 2014/7/17،
حركة القو

الوطنية والقومية ،مادورو :فنزوي وروسيا تتفقان على استثمار  14مليار دوالر )(42

في النفط والغاز ،
http://huqooq-iraq.com
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الشمري  ،رضا عبد الجبارر االيراحي ،رحمن رباط  ،الطاقة الشمسية في الوطن العربي بين )(43
محفزات االستثمار ومعوقات ،
المومني ،عبداهلل ،العرب يملكون النفط األصفر "الطاقة الشمسية (44)(44)2014/4/24
http://www.shamsnews.net
محمود ،عبدالحكيم  ،الطاقة المتجددة في الوطن العربي  ،منظمة المجتمع العربي )(45
العلمي2014/11//4
معهد "األبحاا العلمية" %15 :نسبة استخدام الطاقة الشمسية في الكويت عام (46)2030
http://derwaza.cc:8080
2015/02/12
فر  ،محمد  ،الكويت تنضم إلى عضوية المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (47)31
ابباغسطس 312014
http://www.alborsanews.com
الطاقة الشمسية في مصر)(48
http://www.arabsolarenergy.com
استخدام طاقة الرياح 23 ،شباطب فبراير (49)2012
http://www.bee2ah.com/
د .خدوري ،وليد  ،األردن وطاقة الرياح  ،صحيفة الحياة  3 ،آبباغسطس (50)2014
أخبار البيةة ، ،األردن يبدأ إنتا الكهرباء من طاقة الرياح (51)2015/4/14 ،
لوكاس ،انطوني ،مياه وشمس ورياح لتوليد الطاقة في المغرب  ،هسبريس 2،تشرين اول )(52
بنوفمبر ،2010،
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_______________________________________________________

المقدمة
الفصــــــــــــــــــــــل االول
موقع الوطن العربي  ،واهميته الجغرافية والسياسية واالقتصادية والعسكرية( بين الخليج العربي
)والمحيط االطلسي
:مقدمـــة
مفاهيم عامة
المضايق العربية
.تعري

المضيق

:المضايق والممرات الماةية العربية
مضيق هرمز
مضيق باب المندب
مضيق قناة السويس-
:مضيق جبل طارق-
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مضايق تيران
الخلي العربي-
شط العرب
خلي العقبة
البحر االبي

المتوسط

البحر األحمر
المخاطر الصهيونية على البحر األحمر
األهمية االستراتيجية للوطن العربي
الفصــــل الثاني
مفاهيم عامة حول أنواع الطاقة بكافة مكوناتها وعناصرها  ،والمؤسسات االقليمية والدولية التي
تتعامل مع مختلف انواع الطاقة وأنواع الطاقة التي يمتلكها العالم العربي ما بين ( مضيقي جبل
طارق ومضيق باب المندب) اي( ما بين الخليج العربي والمحيط االطلسي
:مقدمة
مفاهيم عامة حول الطاقة وانواعها
مصادر الطاقة الطبيعية
البترول--1-
الوقود
الطاقر ررة الشررمسية3-
طاقة الرياح
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طاقة المياه
الطاقة الهيدروجينية
:المشسسات االقليمية والدولية
منظمة االقطار العربية المصدرة للبترولباواب
)األهدا

 ،االنجازات  ،الع قات مع الدول  ،الخ فات بين الدول

االعضاء

منظمة الدول المصدرة للنفط ب االوب
)األهدا

 ،االنجازات  ،الع قات مع الدول  ،الخ فات والصراعات (

أنواع الطاقة التي يمتلكها العالم العربي ما بين مضيقي جبل طارق ومضيق باب المندب ( ما بين
الخليج العربي والمحيط االطلسي
مقدمة
الطاقة المتجددة في الوطن العربي
الطاقة الشمسية في الوطن العربي
:طاقة الرياح
المياه
الفصـــــــــــــــل الثالث
الدول العربية التي لديها قدرات متميزة من الغاز الطبيعي،
والحقول الرئيسية خارج منطقة البحر المتوسط و في منطقة البحر االبيض المتوسط
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مقدمة
دول الخلي العربي
دول عربية خار محلس التعاون
ثروة الغاز الطبيعي في الجمهورية اليمنية
ثروة الغاز الطبيعي في جمهورية السودان ،
:ثروة المملكة االردنية الهاشمية من الغاز الطبيعي
:ثروات البحر االبي

المتوسط من الغاز الطبيعي

:اوال :غاز فلسطين
:غاز فلسطينب كل فلسطين  -البحر المتوسط
ثروة الجمهورية العربية السورية من الغاز الطبيعي
:ثروة الجمهورية اللبنانية من الغاز الطبيعي
ثروة جمهورية مصر العربية من الغاز الطبيعي
ثروة ليبيا من الغاز الطبيعي
ثروة الجمهورية التونسية من الغاز الطبيعي
ثروة المملكة المغربية من الغاز الطبيعي
ثروة الجمهورية الجزاةرية من الغاز الطبيعي
:ثروة جمهورية موريتانيا من الغاز الطبيعي
الغاز الصخري في العالم العربي
الغاز الصخري :مفاهيم عامة ومخاطر والدول العربية التي لديها الغاز الصخري
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الفصـــــــــــل الرابع
الدول العربية وصراعاتها السياسية واالقتصادية والعسكرية ،مع الدول االقليمية التي لديها
مطامع وتسعى للسيطرة على الغاز العربي ،والتعاون بين هذه الدول االقليمية والكيان
الصهيوني في نهب الغاز العربي ،والمخاطر االمنية والسياسية واالستراتيجية التي على الوطن
العربي  ،واالتفاقيات بين تلك القوى االقليمية ( بما في ذلك بعض الدول العربية) حول انتاج
.وبيع الغاز  ،والكيان الصهيوني
:مقدمة
المتوسط

 :الصراعات السياسية حول غاز البحر االبي
الكيان الصهيوني والقو االقليمية والغاز العربي
:متطلبات التعاون للحفاظ على الغاز العربي
ادوات العالم العربي للحفاظ على ثروة الغاز

التعاون بين دول الخلي العربي للحفاظ على الغاز
التعاون االقتصادي بين دول مجلس التعاون بشكل عام**
التعاون بين دول مجلس التعاون في مجال الغاز الطبيعي
تعاون دول المغرب العربي في الغاز الطبيعي
الشراكة األورو-متوسطية و دورها في تحقيق التكامل االقتصادي المتوسطي
: :التعاون بين دول االتحاد المغاربي ودول الخلي العربي
الغاز العربي والمصال

العربية

:الغاز العربي ودوره السياسي
ثروة الغاز العربي والسياسات الخارجية
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:القو المنافسة للغاز العربي
:بحر قزوين
ايران قوة تنافسية للغاز العربي
:المنافسة بين الغاز االيراني والغاز العربي
:التنافس الروسي الخليجي في مجال الغاز
قطر وتزويد اوروبا بالغاز الطبيعي

:الدور السياسي للغاز العربي والصراعات السياسية في العالم العربي
اكراد العراق والتعاون مع الكيان الصهيوني في مجال الغاز الطبيعي
جنوب السودان والصهاينة
الخاتمة
الخ صة
:المصادر
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الفهرس
مقدمة
الفصل االول :موقع الوطن العربي وأهميت الجغرافية والسياسية واالقتصادية ب بين الخلي العربي
 ).والمحيط االطلسي
مقدمة
تعري

مصطلحات

تعري

الوطن العربي

.موقع الوطن العربي جغرافيا
المضايق والممرات الماةية والخلجان
 .البحار  :االبي

المتوسط  ،والبحر األحمر وبحر العرب

.اهمية الوطن العربي استراتيجيا
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 :الفصل الثاني
.مفاهيم عامة حول انواع الطاقة1-
المشسسات التي تعنى بالطاقة :؛ االوب

واالواب  ،والخ فات بين دول منظمة االقطار العربية 2-

).المصدرة للبترول ب اواب
الفصل الثالا :انواع الطاقة التي يمتلكها العالم العربي
القدرات المتميزة من الغاز الطبيعي لد العالم العربي  ،والدول العربية التي تمتل ثروات هامة 1-
 .من الغاز الطبيعي.الغاز الصخري في العالم2-
الفصل الخامس :الصراعات على الغاز الطبيعي لد

العالم العربي

.الصراعات السياسية1-
التعاون بين الدول المطلة على البحر األبي
غاز البحر االبي

المتوسط ومخاطر الكيان الصهيوني على 2-

المتوسط  ،واالتفاقيات مع الكيان الصهيوني والمخاطر الناجمة عن ذل

.متطلبات وأدوات التعاون للحفاظ على الغاز الطبيعي3-
.التعاون بين عدد من الدول العربية في مجال الغاز الطبيعي4-
الشراكة االورو المتوسطية في مجال الغاز الطبيعي5-
.الغاز العربي ودوره السياسي والقو االقليمية والدولية المنافسة 6-
تمدد الكيان الصهيوني لد عدد من الدول العربية في مجال الغاز الطبيعي وما يتصل ب 7-
مخاطر سياسية وعسكرية وامنية واقتصاديةب شمال العراق وجنوب السودان
.الخاتمة
.المصادر
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