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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 املتوسط شرق غازال أزمة

 ان احد إبمكان ليس عالية، بوترية جارية والتنقيب املسح )أعمال: 28/8/2019 يف العريب مصر موقع نشر: السؤال
 الغاز عن التنقيب اعمال عن يومني منذ أردوغان طيب رجب الرتكي الرئيس قال هكذا ...ومستقبل   حاضرا   عملنا يعيق
 على صراعا   هناك أن هذا يعين فهل (،.األورويب االحتاد وعقوابت وقربص مصر من لكل جديد حتد    يف املتوسط البحر شرق
 من الدول بني صراع حدوث لدرجة كبرية املتوسط شرق يف الغاز كميات وهل األربع؟ الدول هذه بني املتوسط البحر غاز

 .خريا هللا وجزاك أجلها؟

 فيها، الكميات هذه تقع اليت األوسط الشرق منطقة بسبب أمهية وذات مؤثرة بدرجة كبرية الكميات إن نعم: اجلواب
 ودولة وروسيا مريكاأ هناك كذلك بل ومصر( ورويبألا االحتاد قربص، )تركيا، األربع الدول هذه بني ليس حوهلا والصراع

 ...وسياسيا   اقتصادي   صراعها يف الغاز تستغل دوليا   املؤثرة ربىالك الدول أن كما ...فلسطني املباركة لألرض املغتصبة يهود
 :يلي ما نستعرض ذلك ولتوضيح

 :وأمهيته املتوسط شرق غاز اكتشاف: أولا 
 :املتوسط البحر شرق منطقة يف الغاز حقول اكتشاف -1

 "غزة حقل برتوليوم"، "بريتش لشركة التابعة غاز"، "بريتش شركة اكتشفت عندما ،2000 عام االكتشاف هذا بدأ
 قدم تريليون يقارب مبا للحقل االحتياطي املخزون إمجايل يقدر حيث غزة، قطاع شواطئ من كم 36 مسافة على مارين"
 به، االحتياطي املخزون إمجايل يبلغ الذي "متارا"، حقل اكتشاف مت ،2009 ينايركانون الثاين/ ويف... الغاز من مكعبة

 فلسطني مشايل شواطئ من كم 90 مسافة على احلقل ويقع مكعبة، قدم تريليوانت 10 يقارب ما ،اجليولوجية للمسوح وفقا
 180 بعد على "أفروديت" حقل اكتشاف ذاته، العام شهد كما... البحر سطح حتت مرتا   1650 مسافة وعلى ،احملتلة

 االحتياطي املخزون إمجايل ويقدر البحر، سطح حتت مرت 1700 وبعمق لقربص، الغريب اجلنويب الشاطئ من كم
 الذي "ليفيااثن" حقل اكتشاف مت ،2012 عام يف... الطبيعي الغاز من مكعبة قدم تريليوانت 9 يقارب مبا لـ"أفروديت"

 من ابلقرب احملتلة فلسطني مشايل شواطئ من كم 135 مسافة على ويقع مكعبة، قدم تريليون 17 فيه الغاز احتياطي بلغ
 .البحر سطح حتت مرت 1600 عمقب وذلك حيفا، مدينة

 يعد والذي اإليطالية "إيين" شركة اكتشفته الذي املصرية، السواحل قرب "ظهر" حقل اكتشاف مت ،2015 عام ويف
 االحتياطي ويبلغ كم، 200 حنو املصرية سعيد بور مدينة شواطئ عن احلقل ويبعد. املتوسط البحر يف غاز حقل أكرب

 ابلسنة مكعبة قدم مليار 2.5 تستخرج سوف فإهنا "إيين"، لتقديرات وطبقا  . الغاز من مكعب قدم تريليون 30 فيه املؤكد
 إيين شركة أعلنت ظهر، حقل وبعد. الغاز من مصر إنتاج من %40 حنو سيشكل اإلنتاج وهذا ،2019 احلايل العام يف
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 البحر يف يقع الذي "نور"، حقل وهو رية،املص السواحل قرب جديد غازي اكتشاف عن احلايل، العام بدايت يف اإليطالية
 عام يف يةمريكاأل اجليولوجي املسح هيئة تقدير وفق فإنه وكذلك. سيناء مشال مرتا كيلو 50 حوايل بعد على املتوسط
 حوض يف املكتشفة غري الغاز مصادر من مكعب( )مرت 3م تريليون 122 من يقرب ما وجود احتمال هناك فإن 2010

 من برميل مليارات 107 يقارب ما إىل ابإلضافة وقربص، ومصر يهود وكيان ولبنان سوري سواحل الةقب املتوسط شرق
 .للستخراج القابل النفط

 .فعلا  كبرية هي الثروة فإن ترى وكما
 املتوسط شرق يف الغازيَّة الثروة أمهية -2
 اليت األوسع للمنطقة اجليوبوليتيكية مهيةاأل من كذلك بل فحسب الغاز اكتشاف أمهية من آتية ليست األمهية هذه إن

 وزاد. العامل يف الغاز احتياطي من %41و النفط احتياطي من %47 حوايل تضم اليت األوسط الشرق منطقة وهي فيها يقع
 سالسوي مضائق عرب العاملية التجارة بطرق واتصاله فريقيا،أو  وأورواب آسيا تقاطع على املتوسط البحر انفتاح أمهيتها من

 شهية وفتحت املتوسط، البحر شرق دول آمال التقديرات هذه رفعت فقد االكتشافات، توايل ومع. طارق وجبل والبوسفور
 صراع وبؤرة إضافية ثروة إىل الدولية القوى انتباه وجذبت املوارد، على اإلقليمي التنافس وأهلبت والغاز، النفط شركات
 .حمتملة

 :املتوسط شرق زغا حول املتصارعة الدول :اثنياا 
 للمتوسط املشاطئة الدول -1
 استغلهلا جيوز وال أبنائها، جلميع ملك هي اجلزيرة ثروات أن الرتكية قربص تعترب: اليواننية قربص-الرتكية قربص -أ
 صةخال اقتصادية منطقة حدود ترسيم من ابالنتهاء وقامت األمر هذا جتاهلت اليواننية قربص لكن اآلخر، الطرف عن مبعزل

 دفع مما 2010 العام يف أحادي بشكل الغاز ثروة استغلل من مكنتها (Exclusive Economic Zone EEZ) هلا
 قربص مشال مع القاري اجلرف لرتسيم اتفاقا تركيا )وقعت البحرية، حدودها بتحديد فقامت مماثلة، خبطوة للرد الرتكية قربص

 املناطق بني تداخل هناك أصبح اإلجراءات، هلذه ونتيجة (8/11/2018 يف تركية أحوال موقع ...15/9/2011 يف
 قامت عدة مناطق يف حبقها قربص مشال مجهورية تطالب )ولذلك. "واليوانين الرتكي" القربصيني الطرفني قبل من ددةاحمل

 (11/7/2019 يف برس ترك ...2010 عام برتسيمها اليواننية قربص

 تدهور مع سيما ال التوريد طرق تنويع وكذلك الواردات مصادر لتنويع الطاقة منأ تعزيز أولويته :األورويب الحتاد -ب
 شرق غاز يسهم السياق، هذا ويف. األخرية السنوات خلل األمريكية العقوابت ضغوط وحتت الروسية-األوروبية العلقات
 وجنوب شرق دول إىل ابلنسبة سيما ال الروسي الغاز على الكلي شبه االعتماد من وخيفف املعادلة هذه حتقيق يف املتوسط

 اليواننية قربص مثل إليه تنتمي اليت الدول بعض خلل من املعادلة يف حاضرا يبدو األورويب االحتاد فإن وهكذا ...أورواب
 .والغاز النفط عن التنقيب شركات خلل ومن واليوانن،
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 أسباب وأحد البحرية، املناطق حتديد تتيح اليت حارالب لقانون املتحدة األمم معاهدة يف عضوا ليست تركيا: تركيا -ج
 تتداخل اليواننية قربص حددهتا اليت اخلالصة االقتصادية املنطقة أن تعترب تركيا إن. إجيه حبر يف اليوانن مع نزاعها هو ذلك

 هذه إىل واستنادا ...رمسيا اعنه اإلعلن يتم مل أنه مع هلا التابعة اخلالصة االقتصادية املنطقة ومع الرتكي القاري اجلرف مع
 مصر من كل مع اخلالصة االقتصادية منطقتها لرتسيم )اليواننية( قربص أقامتها اليت ابالتفاقات تركيا تعرتف ال املطالب،

 غري املنطقة هذه يف الغاز على والتنقيب للبحث األجنبية الشركات على املناقصات إرساء أن وترى ولبنان، يهود ودولة
 والذي تركيا يف احلاكم والتنمية العدالة حزب ألنصار وجهها كلمة يف أردوغان قال وقد ...أنقرة حقوق ينتهك ألنه قانوين،
 عرب املتوسط شرق يف موجودون )"حنن نقرةأ العاصمة يف املقامة لتأسيسه 18ـال السنوية ذكرىال فعاليات إطار يف يتزعمه
 هلا "املرخص املنطقة يف التنقيب انشطة تركيا مواصلة على اردوغان وشدد سفن"ال تلك حتمي البحرية والقوات الرتكية السفن

 .(24/8/2019 يف اإلمارات صوت... الرتكية" قربص مشال مجهورية من

 الذي االعتماد من االنعتاق على اليهود كيان للغاز املتزايدة االكتشافات تساعد: لفلسطني املغتصبة يهود دولة -د
 االحتللية احلساابت يف فالغاز فقط، بذلك تكتفي وال لديها، الطاقة قطاع يف كبرية فجوة تسد كما مصر على قائما كان
 مصر سيما وال اإلقليمي اجلوار يف العربية الدول من عدد مع لتطبيعل فعال سياسي سلحو  وأمنية، سياسية رافعة إىل حتول

 أانبيب خط ملد وإيطاليا وقربص اليوانن مع اتفاق إىل "لائيإسر " )توصلت وأيضا  . واألردن الفلسطينية والسلطة ولبنان
 يف نيوز الشروق ...الثلث الدول إىل "إسرائيل من الغاز لنقل دوالر مليار "6.8" يورو مليارات ستة بتكلفة

 .لديها الطاقة مصادر تنويع إىل تسعى أورواب ألن ذلك وكل (،25/11/2018

 تثبيت أدوات من أداة يعترب أنه األهم بل املصري، النظام إىل ابلنسبة فقط يةاقتصاد قيمة الغاز حيمل ال: مصر -ه
 االستفادة املصري للشعب تتيح داخلية شرعية غياب ظل يف املطلوبة والدولية اإلقليمية الشرعية على واحلصول احلكم نظام

 وفلسطني، واألردن وإيطاليا واليوانن قربصو  يهود ودولة مصر من كل السنة هذه أوائل أعلنت وقد. البلد ثروات من ىثلامل
 وفلسطني واألردن اوإيطالي واليوانن وقربص "وإسرائيل" مصر من كل أعلنت اجلاري يناير )ويف املتوسط"، شرق غاز "منتدى

 من الرتكية قربص ومشال وسوري ولبنان تركيا دول املنتدى واستثىن املتوسط"، شرق غاز بـ"منتدى يعرف ما إنشاء القاهرة من
 .(15/1/2019 يف الين أون اخلليج... املتوسط البحر شرق حوض على تطل دول أهنا رغم إنشائه، عند عضويته

 أهنا مع لبنان ...احلايل الوضع يف )سوراي أتثري أو أثر ذات ليست ولكنها املتوسط للبحر مشاطئة دول وهناك -و
 مث ...يهود دولة تدخل بسبب بدؤها يتأخر وقد بعد تبدأ مل ولكن وروسية وإيطالية فرنسية شركات مع اتفاقيات وقعت

 (!السلطة

 للمتوسط املشاطئة غري الدول -2
 تدفق بضمان غالبا وترتبط األوسط الشرق يف أبولويهتا يتعلق أوسع إطار خلل من املنطقة إىل تنظر: اأمريك -أ
 خلل ومن شركاهتا خلل من املتوسط البحر شرق نطقةم يف حاضرة املتحدة الواليت إن. يهود كيان ومحاية الطاقة

 غاز إىل نظرهتا يف ذلك يؤث ِّر وقد االزديد، يف آخذة أورواب إىل املسال الغاز من صادراهتا أن كما. املنطقة يف عملئها
 .مستقبل   املنطقة
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 موسكو أن إال يزامحه، وال وسيالر  الغاز عن بديل يشكل ال املتوسط البحر شرق يف الغاز أن من ابلرغم :روسيا -ب
 ذلك يؤثر ال حبيث بديلة أو مكملة غاز مشاريع أي يفا  أيض حضورها خلل من األوروبية السوق احتكارها تضمن أن تريد
 خلل من املتوسط البحر شرق يف الغاز على الصراع يف حاضرة موسكو إن ...ابلتحديد تفعله ما هو وهذا عليها، سلبا

 الوجود خلل ومن واليوانن(، اليواننية قربص )حالة املايل التمويل خلل ومن لبنان(، )حالة الغاز عن التنقيب شركات
 .سوري( )حالة الثنائية واالتفاقات العسكري

 وسياسياا  اقتصاداي املؤثرة الدول بني الصراع يف الغاز استغلل :اثلثاا 
 على هنمأ يهود وكيان وقربص اليوانن علنتأ 2018 ربديسمكانون األول/ 20 يف: االورويب للحتاد ابلنسبة -1

 إىل املتوسط البحر شرق من الطبيعي الغاز لنقل املتحدة الواليت تدعمه أانبيب خط مشروع يف قدما للمضي استعداد
 عرب ورويباأل االحتاد أسواق إىل قربص وبني احملتلة فلسطني بني البحر من الغاز سينقل (EastMed) اخلط هذا إن. أورواب

 إن. وإيطاليا اليوانن عرب األورويب االحتاد إىل الطبيعي الغاز من مكعب مرت مليارات 10 حوايل ينقل أن املتوقع ومن. اليوانن
 مشروع يليب وسوف الروسي، الغاز عنا  بعيد الطبيعي الغاز من وارداته تنويع هو ذلك من األورويب االحتاد غرض

EastMed االحتاد يتمكن مث ومن الطبيعي، الغاز من املتوقعة األورويب االحتاد احتياجات من ٪15-10 من يقرب ما 
 حياول أن احملتمل ومن ...األورويب االحتاد على الغاز أبسعار املتعلق نفوذها روسيا تفقدو  الطاقة، مصادر تنويع من ورويباأل

 ...املاضية القليلة السنوات لخل مطرد بشكل ارتفع الذي للغاز السوق أسعار خفض األورويب االحتاد
 فرض خلل من روسيا على ابلضغط املتحدة الواليت قامت فقد أمريكا جهة من أما أورواب، جهة من هذا -2

 أن شأنه من املشروع هذا أن زاعمة ،2-سرتمي نورد أانبيب خط إليقاف أملانيا ابألخص حلفائها وعلى عليها عقوابت
 من ميكنها ما األوروبية، اخلارجية السياسة على أكرب نفوذ فرض من روسيا وميك ن الغربية وروابأ عمق إىل الروسي الغاز يدفع

 لشراء األورويب االحتاد دول دفع على جاهدة املتحدة الواليت تعمل وعليه دولة، أي على للضغط كأداة الطاقة استخدام
 مناخ وخلق الطاقة، إمدادات وأتمني لتنويع وسيلة عتبارهاب روسيا من بدال   املتحدة الواليت من املسال الطبيعي الغاز

 عرب للغاز خطني إنشاء يتضمن الذي) :(2-الشمايل )التيار "Nord Stream 2" مشروع يف يؤثر شك ال وهذا تنافسي،
 الدول من دعد فيه تقف الذي الوقت يف ،سنوي الغاز من مكعب مرت مليار 55 تبلغ إمجالية بطاقة أملانيا إىل البلطيق حبر

 .(1/4/2019 يف نيوز كيسبوتن ...األمريكية املتحدة والواليت كأوكرانيا املشروع هلذا املعارضة
 كقوة األورويب االحتاد وألن الطبيعي، الغاز إمدادات بشأن وروسيا املتحدة الواليت بني والصراع املنافسة تزايدت -3
 الطاقة مصدري ألكرب مهما   سوقا يعد فإنه نسمة، مليون 512 وحن يبلغ سكان عدد إبمجايل دولة 28 من مكونة عظمى

 املهيمن واملورد املصدر هي فكانت زمن منذ به روسيا اهتمت هلذا. الطبيعي ابلغاز األمر يتعلق عندما سيما ال العامل، يف
 زيدة خلل من وسيار  حتدي إىل تتطلع فأصبحت اخلط على مريكاأ دخلت واآلن األوروبية، السوق إىل الطبيعي للغاز

 انحية من ولكنه والنقل، التخزين يف أماان وأكثر أسهل ابعتباره (LNG) األمريكي املسال الطبيعي الغاز من صادراهتا
 الطاقة ومصادر األانبيب خطوط يف املنقول ابلغاز مقارنة ونقله لتسييله املطلوب اجلهد بسبب التكلفة ابهظ يعد أخرى

 وهو األورويب، للحتاد الغاز إمدادات يف متزايدا دورا يلعب أن فيمكنه تنافسي، أساس على سعريهت مت إذا ولكن. األخرى
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 من توريده مت الذي املسال الطبيعي الغاز حجم بلغ فقد بذلك، مريكاأ بدأت وقد ...روسيا على حمتمل خطرا يشكل ما
 ،2018 /أكتوبراألول تشرين يف األمريكي املسال الغاز اجإنت إمجايل من %24 حنو األورويب االحتاد إىل املتحدة الواليت

 الذي العام وهو .2017 عام يف األورويب للحتاد ذهبت اليت املتحدة الواليت صادرات من %10 بنحو مقارنة وذلك
 ألورويبا االحتاد واردات بلغت ،2019 عام من األوىل األشهر وخلل. مرة ألول للغاز كمصدر ابلظهور فيه مريكاأ بدأت

 حقول من اإلنتاج زيدة إىل ذلك ويرجع. األورويب للحتاد مورد أكرب اثلث بذلك لتصبح %13 حنو األمريكي الغاز من
 .أمريكا يف الزييت الصخر
 ضرورة تتزايد كبري، بشكل عليها واالعتماد األورويب للحتاد الغاز إمدادات على روسيا هيمنة مع فإنه ابختصار -4

ا  بعيد الطبيعي الغاز من وارداته وتنويع EastMed املشروع دعم على األورويب االحتاد حيرص ولذلك الطاقة مصادر تنويع
 فإن نفسه الوقت ويف. الشمال حبر غاز إنتاج تراجع بعد خباصةو  األمريكية الشديدة للعقوابت اخلاضع الروسي الغاز عن

 بدال   املتحدة الواليت من املسال الطبيعي الغاز لشراء األورويب الحتادا دول بدفع األوروبية السوق على السيطرة تريد أمريكا
 حبر عرب أبورواب روسيا يربط الذي (2-الشمايل )التيار "Nord Stream 2" مشروع مباشرة تعرقل ولذلك روسيا من

 .البلطيق
 البرتول من اهلائلة لثرواتاب هللا حباها قد إسلمية، منطقة األساس يف وهي األوسط، الشرق منطقة فإن وهكذا -5
 املباركة لألرض املغتصبة يهود دولة ومعهم املستعمرون الكفار هم هبا ويتنعم ينهبها الذي ولكن إخل...واملعادن والغاز

 ماال   جيعلونه عملئهم للحكام منه شيء ويصل... وأسواقهم مصانعهم وحيركون اقتصادهم، به ثروني   هؤالء وكل ...فلسطني
 احلكام هؤالء لتغيري تتحرك أن األمة على الواجب إن! ملغتصبيه وليس هأصحابِّ  للناس عام ملك الثروة هذه أن مع مهل خاصا  
 وهي ثروهتاب تنتفع ال العيش من ضنك يف األمة تبقى مث منو  ...ثرواتنا هنب من املستعمرين الكفار ميكنون الذين الظلمة
 .حممول ظهورها فوق واملاء االظم يقتلها البيداء يف كالعيس :هبا حميطة

 نجيي   ال السكوت هذا ، هللا رسول مع وصدق   هلل إبخلص   تغيريه على العمل وعدم الظامل على السكوت إن
َنةا  َوات َُّقوا﴿ عليه والساكت الظامل تصيب بل الظلم عاقبة من الساكت  َأنَّ  واَواْعَلمُ  َخاصَّةا  ِمْنُكمْ  َظَلُموا الَِّذينَ  ُتِصيَبَّ  َل  ِفت ْ

 ...تغيريه على العمل وعدم الظامل على بسكوهتم اآلخرين وتصيب بظلمه الظامل فتصيب، ﴾اْلِعَقابِ  َشِديدُ  اّللََّ 

 َعاِبِديَن﴾ ِلَقْوم  اا لََبَلغ َهَذا يف  ﴿ِإنَّ 
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