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 مدخؿ -1

 يعبر من كل نتباها مكتمل وغير عتياديا غير مبنى يثير نأ بد ال كان ،سنوات أربعقبل حوالي       
حافة  عمىمستقرًا  ،يجمع بين سمات القصر والحصن المبنى كان ،وتبير  – دمشقبين  عامال طريقال

داٍع ثمة لم يكن الحراسة المشددة عمى القصر، من بالرغم  .جميمة ةسياحي اتعمى تجمع مطمةىضبة 
ليكون القصر يشيد  نأ، مؤكدين تمقائياً ن لكشف السر ييدفع بالكثير كان  لفضولفا ،هعن سر  ستفسارالل

بين بشار يومئذ  متينةكانت العالقات السياسية . ثاني آل خميفة بن ر قطر الشيخ حمدأميقامة إل مقراً 
يذه ، فما الذي دفع بموزة والسيدة أسماء ميرةاأل األسد وحمد، كما كانت العالقات العائمية حميمية بين

 ؟ىاوية العداوة والتصارعإلى  العالقات الوثيقة

تركيا وسوريا بمرحمة قد مرت العالقات بين حكومتي فل، نظرنا الى المشيد من جية الشماإذا     
ن أكانت العالقات تتصاعد وتتنامى بطريقة مذىمة، لدرجة حيث أردوغان وبشار،  يبحكم ذىبية، بدءاً 

 بمناسبة وغير مناسبة: صرح أكثر من مرة (1)رئيس وزراء سوريا في تمك المرحمة محمد ناجي عطري
ة في األدبيات البعثي ضمن درجينكان والمصطمح  ، وىذا التعبير"أف تركيا دولة شقيقة لسورية"

مام الشركات التركية، وميدت أفتحت حكومة عطري كل األبواب  كما .توصيف الدول العربية حصراً 
وعمى الرغم  تابعة لتركيا في غضون سنوات قميمة. االستثمار، حتى باتت سورية سوقاً  طرقكل ليا 

بين تحولت عالقات الصداقة والتحالف والتماىي السياسي  ،ن العالقاتالمتقدم م ا المستوىمن ىذ
 .صريحة عداوة إلى حالفةالدول الثالث المت
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 ؟ييدروكربوناتالتسويؽ  أوال أـ الحرية -2

تغيب كثير من  ،الحركات االجتماعيةظل عواصف في ، و الكبرى كما في المنعطفات التاريخية      
انسداد بعد . مختمفة تماماً  أخرىوحقائق شعارات عمى السطح تعوم و  الواجية ، وتظير فيالحقائق

 السورية تكاثر الحديث عن خمفياتيا، سواء من جية الصراع عمى سوق الطاقةاالنتفاضة آفاق نجاح 
حسب الرواية المفضمة لممقربين من  ،رىابوتنامي اإل ،فرضيات المؤامرة و، أخصوصاً  ز، والغاعموماً 

 .سمطة السوريةال

فاق وكذلك انسداد اآل ،رن الحاجة االجتماعية لمتغييأ ،السورية ضةما حدث في الخط العام لالنتفا
ضمن  ، سيطراستبدادي ماتسمط نظضافة الى إ، واسعة من النخب والجماىيرالسياسية أمام قطاعات 

 دافعاىذه العوامل مجتمعة  شكمت، كل سورية في مفاصل الحكمحزبية وعائمية عمى  نظومةم
 ،القطرية الصريحة –وتطورىا، والمداخمة التركية  نتفاضةفي سياق تنامي اال .لمتغييرلالنتفاض وطمبًا 

 خاصة في جزئية مالءمة، عممياً األحداث مل في حقيقة ما يحدث، ولم تقيم أكافية لمتفسحة وافر لم تت
 .والتغييرية ةبدفة التوجاىات الثوريعمميًا من يمسك و ، نتفاضةفي اال ستمرارلالالظروف 

ليس من قبل  ،بذكاء السورية االنتفاضة رفي الجانب اآلخر، وعمى األرجح كان ىنالك من يستثم
النفط شركات كبريات لمن قبل العقول التي تخطط بل  أجيزة استخبارات بعض الدول فحسب، 

 .والغاز

 وتماسكاً ثرىا قوة أكوسوقت لروايات  ،ميمةدراسات كما نشرت  ،ومتنوعة أجريت قراءات صحيحة   
 يم بعضمتم تع لدرجة أن ،حرب عمى سوق الغازك افي أحد جوانبي تر يتمظ ن ىذه االنتفاضة أ ىي
طة السياسية ر مقدمات لرسم الخاإلى شرق األوسط حالة مجمل الحراك التغييري في الإلالقراءات  ىذه
 –السياسي  حاجة لمتغييرالرغبة وال ،لو األسبقيةكانت . فأييما )*(الغاز بعصرما بات يعرف ل

 نظمة الحكم في المنطقة؟أعدد من لتغيير  سريةالخطط ال أم االجتماعي،
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 الغاز والطاقة النظيفة عصر -3

عمى أرض سورية والعراق، الحرب التي تتصف ببعد دولي، اليوم الحرب الدائرة رحاىا     
 لتفسيرىا نظرة منظوريةمب تتطبل ، جانبية واحدةقميمية لم يعد يكفي لفيميا قراءة إوتشابكات 

 .المحاكاةفرضية و  االستعانة بالمنيج التاريخيضرورة وخاصة  ،من أوجو متباينة

سياسي  غييرأىم ت أن تبينىذا القرن، مطمع قراءة تاريخية مقارنة بين مطمع القرن الماضي و إن 
ىذا  .ألولىالحرب العالمية ا بانإ ،نياية الحكم العثماني يف ، كانحدث في الشرق األوسط

 عمى ضفتيكتشاف النفط اطابع عممي، وىو ذي لم يكن بمعزل عن حدث آخر  التغيير العميق
 مبراطوريةلإل ابعة بدرجة أو أخرىكانت تكوردستان. ىذه المناطق ، وكذلك في الخميج

 ،السياسيضعف السمطة العثمانية أي  ،نين والمتداخمين المتراكبيالحدثلتفاعل نتيجة العثمانية. 
نشاء العديد من الدول و  بني عثمان، مبراطوريةإتم تفكيك ، االكتشاف العممي لحقول النفطو  ا 

وعامل فاعل في نشوء ىذه ي حافز ألم يكن ىنالك  وعمى األرجح. مارات والممالك العربيةواإل
فاعمية الروايات و  دقة بصرف النظر عن ،ستثمارهاو  ، وجودهالنفط أكثر منيالت والممالك الدو 
في وجو السمطة  نتفضت "مةأخير " مم يعد العربف من منظور ثقافيأما . األخرى ملواعال

نما بات العرب ا  و  فحسب، ألصالة اإلسالميةمن زاوية ا العثمانية المسممة، وتساىم في تفكيكيا،
يمكن  ،الموضوعيةمن لذلك وبكثير . كقيمة مضافة أقداميمسطورية تحت أأصحاب ثروة نفطية 

 مستوى متبمور منثورة عربية وال  ،بان الحرب العالمية األولىإ تكن ىنالكلم و أنب فتراضاال
لعائمة عربية دينية ىيأت كميا  األجواء السياسية والعسكرية بل إن ، وبالتحرر وعي بالثورةال

التفكيكية لمدولة العثمانية، ونصف التحررية لمجزيرة  لمقيام بالميمة ،الياشمية() ىي عريقة
بميمة لكي تقوم  ،لحكم المناطق العربية العائمة الياشمية ترشيحتم قد ف .بالد الشامو  العربية
حكم المناطق التي ثانييما ، و سحب الشرعية الدينية من السمطنة العثمانيةأحد وجيييا ، مزدوجة
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 مع بي في بالد الشامو عاش الفكر القومي العر نتانتشار و ا رافقتىذا وقد  .ن سيطرتياعستخرج 
كل بقعة صغيرة من األرض فييا مجموعة من  تتحول في مرحمة الحقة .اً أيض النفط فاكتشا

مع الدول العربية معظم تشكل  وترابط ن تالزمأ، لدرجة عربية مممكة وأ ،مارةإ ىإلآبار النفط 
 .ستثمارهاو  كتشاف النفطا

 تؤكدية التي الجيولوج حصائياتالعديد من الدراسات واإل السنوات القميمة الماضية تسربفي 
لدرجة أن تشجع بعض الدارسين . المتوسط في منطقة شرقيالغاز كميات ىائمة من  وجود

الغاُز ير غيمتوقعيف أف استشرفوا و  والعشريف،الحادي سمية قرف الغاز عمى القرف ت طالقإل
 المشيد الجيواستراتيجي لمجمؿ الشرؽ األوسط في السنوات القميمة المقبمة.
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 ة أنابيب نقؿ الغازجيواستراتيجي  -4

 ستغير المشيد السياسي، لدرجة أن لتيىذه المادة ا وخصائص ىي مواصفاتلماذا الغاز؟ وما     
 األخرى )مركبات الوقود أنواع تكوينو في الطبيعي الغاز يشبو!؟ سموابعصرنا  تسمية إلى حد ترتقي

لوجية أبسط وكانا يتطمبان تكنو  ز،الغا مع عادةيترافقان  المذين والبترول الفحم مثل ىيدروكربونية(
 قميل ،الكفاءة عالي أنو عتباراعمى  لمبيئة، مالئمة أكثرىا يعد لكن الغاز ،الستخراجيما واستثمارىما

البديل يعد الغاز  راىناً و  .لمطاقة نظيف مصدر بأنو يوصف لدرجة بات ،المموثة االنبعاث لمغازات
وىذا ما . باو أور  في النووية والطاقة الفحم عمى العاممة الكيرباء توليد محطات فيالستبدالو  األمثل

 كارثة بعد النووية المحطات من بالتخمص األلماني القرار بعد خاصة ،في المستقبل القريب ىو متوقع
تحويمو  يتطمب حسن استثمارهأن  ،الغاز ومعضالتو سمبيات تسويقأىم لكن من  .في اليابان فوكوشيما

منيا التعريض لضغط شديد،  ،عن طريق تقنيات متعددةوذلك  ،لى السائمةإلغازية من الحالة ا ياً فيزيائ
 ةبو صعإذ من ال .البربسيولة عبر األنابيب في وضخو تمكن إسالتو  ،لى سائلإ الغاز حتى يتحول

 .تزداد كمف نقمو حيث، عبر البحر ونقم

مسارات ل ص السياسيةقصالأ تبد ،يذه السمبية والمعضمة التي تواجو تسويق الغازل كنتيجة      
عمى رسم الكثير من الحدود مًا كانت مشكمة ضخ النفط حاك مثمماسالتيا عبر البر، إنابيب أ

 المؤشراتىي أحد . ألن خطوط نقل الطاقة سابقاً  والتقسيمات الجغرافية في منطقة الشرق األوسط
 التى المرور أطراف وكذلك تياء،واالن البدء طرفى بين الدولية العالقات حال عمى منيا يستدل التى

 التعاون نقطتى بين المتأرجحة الدولية العالقات توازنات تتجسد الخط، ذلك فعبر .الخط يعبرىا
 ستراتيجيةاإل لمسمعة الناقل ىى األنابيب خطوط ألنًا ونظر  .وسطية أمور من بينيما وما والنزاع،
 لخطوط الجغرافية المسارات تتبع فإن الدولية، قاتالعال فى الميمة العناصر أىم أحد النفط،/  العالمية
 (2المنتجة") الدول بين لمعالقات السياسية المسارات يعكس األنابيب
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 حقول خاصة فيسنوات األولى من ىذا القرن، اكتشاف احتياطات ىائمة من الغاز في البعد     
قبالة شواطئ  ،المتوسطيض األبمبحر السواحل الشرقية لوفي  ،بوادي سورية والعراق ضمنمتعددة 

سرائيل  سورية ولبنان اكتشافات مفاجئة مع  ىذا التنافس ترافقشتد الصراع عمى سوق الغاز، و ا، (3)وا 
كثر ، لتظل الدولة األالَقَطريّ  نتاجتضاعف اإل لىإ، إضافة من العالم لحقول الغاز في مناطقة أخرى

 .ياسوق الغاز واكتشافاتحساسية في التفاعل مع متغيرات 

في مقدمة منتجي ال تزاؿ ف ثالث دوؿ ألى إلسوؽ الغاز واحتياطياتيا تشير  راىفالمشيد الإف   
عمى المستوى األولى بالتريب روسيا وىذه الدوؿ  ،االحتياطياتصاحبة كبرى  وىي ال تزاؿ ،الغاز

توحي  اتبيةالتر  ىذه فإ .العالمي مجموع االحتياطي مف (%15) بحوالي ثـ قطر، ثـ إيراف العالمي،
يًا موضوعًا جوىريًا ومحورًا عممبات ف الغاز أعمى  يؤكدالتدقيؽ في أسماء الدوؿ الثالث فبالكثير. 

 . قميميةالدولية واإلمسياسية ل

جعل الشرق األوسط ت قد كتشافاتىذه االإلى أن  والقراءات االستشرافية أشارت معظم التوقعات       
 ىي المنتج الرئيس لمغاز العالمي في السنوات القميمة المقبمة. ،وصاً خص والدول العربية منيا ،عموماً 
 االتحاد جيدًا من سقوط الدرس وتعممت ،قبل الجميع عمى األرجح الخارطة قرأت قدكانت  روسيا ولكن

 لذلك سعت ،في المقام األول اسيطرتي عن العالمية الطاقة موارد خروج بسبب ،السابق السوفياتي
 فعالة تكون أن عمى تحرصو  األخرى، القوى مع والمصالح النفوذ مناطق تقسيم في حصتيا ضمانل

 القرف في الطاقة لغة أف لىإتنبيت قد كانت المتوسط، ألنيا  يشرق في الناشئة الغاز منطقة في
التحكـ في  كيفية ىو المطموباليدؼ وبقي  .المكتشؼ الغاز بجديةأ، تبدأ مف العشريفو  الحادي
 .ساراتونقميا وم طرائؽ
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 غير المكتمؿ قصرال لىإعودة -5

األنظمة  اتعالق كتمالاداللة عمى سر عدم حمد غير المكتمل البناء، الشيخ سر قصر  يبقى        
 ،مسألة الغاز الموضوع الرئيس كانتفعمى ما يبدو . ستراتيجيةإوعدم تتويجيا باتفاقات  ،الثالث

، وخاصة (2010-2002قطر، طوال سنوات العسل )و  ياأنظمة تركيا، سور  عالقاتوالمادة الالصقة ل
 .لمغازلى نادي الدول المصدرة إنضمام سورية احتمال ابعد 

سالتوضختـ يوعمى أي مسار س ؟مف قبؿ مف :نتاج الغازإطات كانت مخط   عبر أي و  ؟ و وا 
ما كاف تمؾ المخططات تمثؿ الموضوع األكثر سرية وجدية م ؟النقؿنابيب أتمدد مناطؽ وأقاليـ س

الحكم  المتناغمة مع سردياتغمب الروايات، وخاصة تمك أف .الثالثالدوؿ  ياداتق بيفيتـ تداولو 
 لتمرير موافقتيا لمحصول عمى السورية القيادة عمى تنيالكانت  المغرية العروض : "أنالسوري تشير

 االقتصادي النفوذ تحييد بغية ،برًا إلى أوربايصالو إ ثم ومن راضييا،أ عبر القطري الغاز نابيبأ خط
 النصف في المطروحة العروض توقيت كان (4)"الطاقة مجال في عمييا بااور  عتمادأ وخفض ،لروسيا
، كما لم تكن وعمى األرجح كان الدب الروسي يتمصص عمى ىذه المداوالت ،2010 عام من الثاني

 (.5)ة االتحاد السوفيتيورثت قو قد  ، وىي التي توصف بأنياغافمةً  "غازبرـو"شركتو العمالقة 

طمب حصة كبيرة  توعادية، وكن النظام في سور أ تشير إلىفإنيا  ،وقبوالً الرواية األكثر احتماال  ماأ   
 .لى تركيا، ثم أورباإعبر سورية  ىاز غا أنابيبقطر بتمرير ل مقابل السماح ،الغاز القطرينتاج إمن 

ذ إ كم. 1200وبطول  بتمويل كويتي ،الغاز العربيةفيذ لشبكة نبوجود مشروع قيد التئيًا مبد متحججة
 – األردنية الحدود منيبدأ  ،السورية األراضي داخلخط تمديد  منو الثالثة المرحمة تشملكانت 
وبالتالي يمكن لقطر استثمار الشبكة بعد ، لبنان لىإفرع و  التركية، – السورية الحدود إلى السورية

  .((6)المرفقة)( 1ة رقم )كما ىو موضح في الخارطاكتماليا. 



 

10 

 رعت المحادثات السريةاست ،)الربيع العربي( أحداث معوبالترابط الوثيق  ومنافس، في سياق مواز  
إذ  .العراق سالة الغاز االيراني عبرإل نابيبأ، لمد خط ايرانو العراق  ،كل من سوريةحكومات بين 

يران سوريةيًا أن رسم عمن"أ  خمسة بطول غاز أنبوب لمد اتفاقية عمى طيران في وقعت والعراق وا 
 وسورية العراق عبروميًا ي اإليراني الغاز من مكعب متر ماليين (110) لنقل كيمومتر وستمئة آالف
كان ىذا و ( المرفقة. 2كما ىو مبين في الخارطة رقم) .(7)با"أور  إلى ثم ،المتوسط األبيض البحر إلى
 عدمبخصوص  ،السابق العراقي النفط وزير اني،الشيرست حسين الدكتور صددبيذا ال صرحقد 

 وزارة وكانت ،العراقية األراضي عبر سوريا إلى اإليراني الغاز أنبوب خط مد عمى بالده اعتراض
 اإليراني الغاز أنبوب مد عمى موافقتياعن  2011 (آب -تموز) شيريفي  فصحتأقد  العراقية النفط
 صحوة" زعيم عمى الرغم من احتجاج ،باأور ف لبنان إلى ثم ومن ،العراقية األراضي عبر سوريا إلى

 العراقيةمحافظة األنبار  أراضي عبر اإليراني الغاز نبوبأ يدمدت عمى ريشة بوأ حمدأ الشيخ "العراق
 .(8) سورية إلى

 في دمشق منظامل السياسي مستقبلالبقاء مع و ، 2011تصاعد االنتفاضة السورية صيف خالل   
يران والعراق سوريا وماتحك كانت ،مجيوالً   السير بالمشروع، بموجبيا يتم اتفاقية توقيع جادة في وا 

 حواليب تقدر تنفيذ ةمدبو  ،دوالر مميار( 10)تقارب  بكمفة تقديرية ،المنشود نبوباأل تنفيذالعمل عمى و 
 .وضعو قيد االستثمار السريعبيدف ، سنوات ثالث
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 كسر العظـ اتيف وسياسمتضارب فبيو أنمسار  -6

شاريع تيدد م زاءإفكانت  ،ل الصدمةو من ىفاضات الربيع العربي تنافي خضم أحداث ستفاقت روسيا ا    
ن مئتي عام بعد أكثر من م ،من البحر المتوسطسياسيًا جيو نيا ستخرج أ ياتين، أولمنيا القومي من ناحيأ

شديدة منافسة  وجواتومن ثم س مال أفريقيا،مياه وشواطئ جنوب أوربا وش نعرًا كثيوستبتعد  ،ووجودىانفوذىا 
بغاز تزويد اوربا  من شبو المؤكد أضحىلى ذلك إإضافة  .في المقام الثاني الخام غازىاوبيع نتاج إلعممية 
 منافسًا قاتالً  يطأوس الشرق الغاز باتبذلك و  بسرعة غير متوقعة. تركياو  سوريا عبر، أوسطي شرق

بحري الحقل ال أىميا ،عدة حقولمن  ةاإليراني – ةالقطري حتياطات الغازا ، وخاصةلالقتصاد الروسي
 الطاقة نقل نابيبأ مشاريع أكبر أنيا صاحبة أيضاً . صحيح أن قطر دويمة صغيرة لكن الصحيح (9مشترك)ال

، لذلك تظل قطر المنافس الرئيس لروسيا في سوق الخميج بحرمياه  عمى تقع نياأمن  رغمبال، في العالم
  .مقبمةطويمة  ، لسنوات از العالميةالغ

سياسات روسيا  ،تركيا الداعمة ليا - قطرمحور ، وسياسات العربية شعبيةال نتفاضاتاال تىدد    
ستراتيجياتيا نتجت انتفاضات الربيع أفي حال  الروسي، القومي األمنعلى مشخصًا وممموساً ت التيديد با، و وا 

 .حالة مصر أيام محمد مرسيموالية لقطر، كما في حكوماٍت العربي 

المتغيرات السياسية شكمت  في أف ،خصوصاً وسورية  عموماً السياسي في البمدان العربية  تمخص المشيد    
ستراتيجي االمشيد الجيو  ىذا الخطر في جـقد تر و  .عمى روسيا ومتعدد الجوانبخطرًا مركبًا  المحتممة

)االنبوب التركي  –القطري  ،نجاح أصحاب أحد األنبوبيف حتماؿا فيوخاصة نتاج الغاز والنفط، إعمميات ل
A نبوب الذي تـ االتفاؽ عمى و األ أتغيير الحكـ في سورية،  فرضيةالمستند عمى ( 2رقـ  عمى الخارطة

عمى ثبات أساسًا المعتمد ( 2عمى الخارطة رقـ   B)األنبوب تمديده بيف حكومات ايراف،العراؽ، سورية،
كأفضؿ  ،عممياً ورجحتو  يرانياإل (B)نبوب األ نجاح تنفيذ سياسيًا  قد رعت موسكوو  الحكـ في دمشؽ. ىذا

توافر بيئة سياسية ت أف حتماؿاو  ،(B) نبوباأل  بتنفيذ ءبديتـ اللـ  ونأعممًا حؿ لمخروج مف أزمتيا. 
 .ضعيفة الطموحالسوري  -ي يرانالمشروع اإلوعسكرية مناسبة لمقياـ بتنفيذ ىذا 
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 الغاز؟ سوري ضحية لعصرىؿ الشعب ال -7

يا العفوي ئوبخاصة لنقاء محتواىا التحرري وصفا ،لربيع العربينتفاضات اال إعالمياً روج      
حروب ى لإعمميًا كيف تحولت فمن الحاالت واألوقات،  العديدفي صحيحًا وكان ذلك والجماىيري، 

ذه االنتفاضات قد خطط لييكون  نأ تمالاح ىنالكىل و  قميمية ودولية؟إمحمية، تدار بالنيابة عن قوى 
ىل  لمرحمة؟لقيادة ا النموذج المقترح سالم المعتدلأحزاب اإل تشكلأن خطة ال وىل تضمنت ؟مسبقاً 

االستجابة لمطاليب بظاىريًا تقوم بحيث  ة مزدوجة،فظيلمقيام بو  المييأة السياسية الرافعةكانت ىي 
 تساىم فيسفباطنيًا ما أمعاناتيا، لحدًا ، وتضع يةاالجتماع حقق بعض مطالبياتالجماىير المنتفضة و 

عبر  بطريقة سمسة ، وضخوالغازإلنتاج  أفضل بيئة ريوف، لتالجغرافي واألمني المنطقةواقع ترتيب 
لكل من قطر وتركيا كل ىذه القوة والتأثير في الساحة  وىل كان  ؟قمب أورباإلى أراضي سوريا وتركيا 

تقف ظاىرة الربيع العربي إلى اعتبار ذىب التشكيك بالبعض ك بل العربية؟ ثمة من يصر عمى ذل
عادة أمجاد ا  لسيطرة عمى سورية وأجزاء أخرى من العالم العربي، و ابيدف  ،حكومة أردوغان اخمفي

 (.10تركيا القديمة)

بيف الخارطة  وتطابؽ توافؽ نتفاضات الربيع العربي، تأميفغير الظاىرة ال األىداؼ أحد كاف ىؿ     
كما حدث في مرحمة  في الشرؽ األوسط؟ نتاج الغاز واستثمارهإومخطط  ،لممنطقةالجديدة السياسية 

استنساخ و محاكاة صيغة ىي خطط لو ما  فيل ،جابةيتطمب اإلوبالتالي ثمة تساؤل  !اكتشاف النفط
ق لنا ىل يح بناء عميوو  ؟مطمع القرن العشريناألوسط  الشرق خارطة في جذرية تحوالت منما حدث ل
 انتفاضاتسياقات وتطورات  بيفتربط  ،ثنائية جديدة ضمف ماتريس السياسات الراىنة نتصورن أ

من الصعب  .السياسي الخيال من الكثير تتضمن رواية نياأ مأ نتاج الغاز؟إلة أمسع العربي و يالرب
لعسكري يزداد المشيد السياسي واو ، غير مكتممةمازالت لمعمومات اف كل ىذه التساؤالت، عن جابةاإل

أراضي عبر  سالتوإ اتغراءا  نتاج الغاز و إالعالقة بين رواية لكن تبقى . بعد آخرتعقيدًا وتشابكًا يومًا 
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مع  مباشرةعالقتيا عضوية و افتراض أن ركانيا، ولكن أالمتوسط صحيحة في كثير من  شرقي
فشل االنتفاضات الة حإيمكن  والبالضرورة،  صحيحاً ليس  ،األحداث السياسية في سورية والعراق

 وجيةر يغيت فيبالتأكيد ساىمت  رىسباب أخأثمة ف تسويقو، لى مسألة الغاز وصراعاتإ بيةالعر 
الشعب الكوردي ذىب سابقًا إن  قيلوقد  .تماماً مختمفة  ظاىرة لىإتتحول ل ،العربي الربيعنتفاضات ا

 ريبة بداية عصر الغاز؟مطمع القرن العشرين، فيل يدفع الشعب السوري ض ضحية عصر البترول
ساحة ال تزال  نبوبيناإل أحد عبرىا تمر نأ المفترض من كانت التي المنطقة، ألن قائماً مازال التخوف 

 ."سالميةاإل دولةال"تنظيم  سيطرة تحتال تزال ة ا الرئيسلممعارك، ومساحاتي
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  ؟صعبة مرحمةلأـ بداية  لعصر الغاز خاتمةداعش  الحرب عمى -8

ة ومستدامة آمنبيئة  تأمين متوقف عمىفي أحد مستوياتو  ومستقبميا السياسيصير سورية مإن        
حتمال غير مستبعد كا ،يتم التوافق عمى إمرار كال األنبوبينقد  ، أواألنبوبينىذين د أحلمسار 
، وال ل الوحيدماعسوق الطاقة ىي ال ضمنصراعات الآلية ليست  ،سابقاً  أشرناكما  ولكن .سياسياً 

السياسي  -رث الثقافي ستبعاد كل اإلافال يمكن العراقية،  –في الساحتين السورية  لفاعل الرئيسا
تجاوز أو تخطي الخارطة السياسية والعسكرية التي  يمكن كما الوتأثيراتو عمى المشيد السياسي، 

ة رافيجغالتفاعمت المعطيات  أنبعد خاصة داخل حدود الدولتين،  رتسمت في المناطق الساخنة،ا
ة لمتكيف يقابمىذه البنى التي أفصحت عن جتماعية السابقة، مع البنى االلمسمطات المحمية الناشئة 

ومعطيات مشخصة  جديد،سياسي واجتماعي وعسكري  فنحن إزاء واقع  .متفاوتة اتبدرج نواالحتضا
 –عسكرية  فئةالمعطيات في السنوات األخيرة ىذه سورية والعراق، أنتجت في نواة كلٍّ من دولتي 

في تحديدًا النفط والغاز، وبشكل أكثر  م المناطق التي تحتوي عمى آبارفي تخو تتحرك جيادية نفطية، 
صالح الدين )األنبار،  في الجانب العراقيو ( السورية، الرقة وحمص محافظات )الحسكة، ديرالزور،

أْن طائمة، لدرجة  الً اأمو خزن ير وتالجديدة بسوق النفط والسالح، تد(. تتحكم ىذه الشريحة والموصل
 .عن السياسة واالجتماع فعمياً في تمك المناطق بدأت تزيح الطبقات االجتماعية السائدة 

 الدولة وتضخم تنظيم االجتماعية الصاعدة والطموحة باتت تدعم وتؤسس لتوسع الفئاتىذه     
تو وتطوره التقني، وكذلك أن عالمنا المعاصر بكل تعقيدايبدو سبق،  إضافة إلى كل ما. "داعش"

جيال جديدة من أفي والدة  تساىم وبو بات ينتج ظواىر سياسية مركبةتشابك مصالح أممو وشع
أن ليس ثمة اختالف  . ىذه القابميةاًل في بيئات تمتمك أصتنمو ، شديدة الخطورة والتعقيدالتنظيمات 

سوء تقدير وتخطيط سياسات وأحد مفرزات  ،منتجات المرحمة أبرز أحدبات يشكل تنظيم داعش 
التعامل مع التنظيمات  في سياقبعد تفكك االتحاد السوفيتي السابق، و  ،األوسطالغرب في الشرق 
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آسيا. من جانب آخر يتبين  يبجنوب شرق ومروراً  ،بالجزائربدءًا من أفغانستان وانتياًء ، سالميةاإل
، سالمية المتطرفةاإل لمجموعة المنظماتلممراقب أن بنية وسموكية تنظيم داعش، كآخر نسخة متطورة 

ىذه "الشركة" المنظمة تمارس  .متعددة الجنسيات واألسيم إرىابية –أمنية شركة كبير حد إلى  تشبو
غرافية واسعة تحكم بجالتنظيم مازال يييمن ويف .سوق النفط والغازمعضالت غير بعيدة عن وظائفيا 

، مضطرباً ة بيب الطاقة الرئيسارار في منطقة عبور أنسيظل الوضع األمني واالستق، و منتجة لمطاقة
ا محدودى اشنكماو  (،سورية والعراق)لمركزيتينالدولتين اكل من سمطة ختفاء اظروف ظل ي فخاصة 
ِصْرفًا  حركة جيادية كانتم أ، الصراع عمى سوق الطاقةكانت داعش أحد مفرزات  وسواء الفعمية،

 وطرفًا فاعاًل ومؤثراً  ،عمى األرضتنظيمًا قائمًا  بقىيسفإنو  ؟مياإلسالالتشدد أيديولوجيا من نبثقت ا
 .في المستقبل القريب

أن إذ واضحة المعالم السياسية، غير  بدايات الحممة عمى داعش أنوقراءات ترجح  ثمة تكينات     
مصير ومستقبل يدور حول بل  ،يدور حول تصفية منظمة متطرفة فحسب الفي جوىره  الصراع
الحممة تستشف من سياقات   أولية وكنتيجة ،ومتداخمة بين البمدين ا سياسية واجتماعية واسعةجغرافي

ليذه الرقعة  المتوقعة ةيالجيوسياس لمتغيراتاودرجة شكل  حولحقيقي صراع لى الراىنة تحوليا إ
لمتحالفات الحممة و لذلك فإن المممح العام ليذه  ين المتوسطي والخميجي.ءبين الفضا الممتدة ،الحساسة

تتطمب ، سياسية أو حممة تأديبية سريعةلعبة مجرد  أنيا تندرج في ، الالمرافقة النشاطات السياسيةو 
ليست لعبة  ىيكما ، عسكرياً  أو تصفية ىذا الطرف أو ذاك ،العسكرية واألذرع ميارة،بعض الفقط 

نما  ،كانوا أو شركات الً ، دو ن توافر لدييم فائض من المالا  ، و الصغار يا في نجاحفييا و األساس وا 
ين وكيفية تأم ،الواسعة سكان ىذه الجغرافيةتفيم مطالب ورغبات و  تقييم لىإالعودة  ىو ،ومصداقيتيا

 .، وشكل الدولة التي يرغبون االنضواء تحت سيادتيا، وحسن إدارتياحقيم في تقرير مصير مناطقيم
رض سوريا أعمى تشابكت خيوطيا التي تعقدت و شعال ىذه الحرب إمن ساىم في  أنالواضح  منو 

ىا، فالخاتمة مازلت مجيولة ار وليس بالضرورة أن يقطف ثم ،يائطفاإعمى  قادراً يكون  والعراق، قد ال
 .محممة الدولية عمى داعشضمن المنظور الحالي ل ،توقيتاً ، وكذلك شكاًل ومضموناً   ،المالمح
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 جديدة يةيجما لم ترسم خطة عمل بمنتعقيدًا  ، وسيزدادشديد التعقيدالسياسي واالجتماعي  المشيد    
تصفية ف ".داعش" فيختزلت اىذه المنظومة األمنية السياسية الثقافية التي تفكيك  ، تيدف إلىومبتكرة
تمتمك حاضنة اجتماعية،  رىابيةإكحالة أي منظمة  في المنظور القريب، ، غير ممكنةعسكرياً داعش 

يا ستخمف خرابًا وفراغًا كبيرين، كما نإفتراضا، فان تحقق ذلك ا  ، و يةإيمانوتستند الى أيديولوجية دينية 
مصير الكتمة البشرية األكبر في سورية بشكل وثيق مع يظالن مرتبطيِن استقرار المنطقة وتنميتيا  أن

 ".العرب السنة مستقبؿ"  :عريضعنوان تحت باتت تدرج سياسيًا  قضية أساسيةوىي ، معاً  والعراق
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 اليوامش

بيف أعواـ  سوريا لوزراء رئيسا عيف ،( ميندس معماري1944)حمب  محمد ناجي عطري، مواليد ( 1)
 داخؿ تركيا لوبيا فوآخري تركماني حسفالمرحـو  مع شكؿ  تركمانية، أصوؿ مف ىو(. و 2003-2011)

 .دمشؽ في لمسمطة األعمى اليـر

 الرقمي ىراـعف اإل  الدولية. السياسة ،ةالسياس تقود الجغرافيا. الطاقة أنابيب أحمد، سيد عادؿ (2)
 .2006بريؿا.

 عاـ اسرائيؿ اكتشفتو الذي البحري" لفيثاف" حقؿ ىو الحقوؿ التي بدأ فييا عمميات االنتاج، ىذه أىـ (3)
2010. 

 ،واشنطف في المياديفقناة  مكتبالسياسية؟  الجغرافيا المتوسط في والغاز النفط اكتشافات تغير هل (4)
  ، عمى الرابطوالعربية األميركية الدراسات مركز مع فبالتعاو

aidqvwLQOkmIlqGfASVtfA-http://www.almayadeen.net/ar/news/studies 

 لية، كما تم ربط موضع الغاز معتم تضخيم موقع سورية في سوق الغاز المستقب نفسه وفي السياق   

 الصراع،الغاز حرب :في ،شعيبي فوزي عماد الدكتور ، من قبل كل منالمسألة السورية بشكل مبالغ فيه
  http://www.voltairenet.org/article173717.html الرابط عمى ، األوسط الشرؽ عمى

 عربي.ال والربيع سوريا في الصراع عففي مقالو   قنديؿ، وكذلؾ ناصر 

 مف وواحدة الطبيعي لمغاز استخراج شركة أكبر الروسية، غازبرـو مفتوحةال مساىمةال شركةال تعد(. 5)
 اإلداري باألكروغ شيريوموشكي، مقاطعة في موجود لمشركة الرئيسي والمقر. العالـ في الشركات أكبر

 Газовая " روسية كممتيف مف مكونة لفظة عف عبارة الشركة اسـ. موسكو في الغربي، الجنوبي
промышленность"، 1989 عاـ في غازبرـو شركة إنشاء تـ وقد". الغاز صناعة" يعني وىو 

 كؿ سالمة عمى الحفاظ مع شركة، إلى نفسيا السوفيتي االتحاد في الغاز صناعة وزارة حولت عندما
 الحكومة طرتسي الحالي، الوقت في ولكف الشركة، مف جزء خصخصة تمت الحؽ، وقت وفي. أصوليا

http://www.almayadeen.net/ar/news/studies-aidqvwLQOkmIlqGfASVtfA
http://www.almayadeen.net/ar/news/studies-aidqvwLQOkmIlqGfASVtfA
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 إنتاج مف المائة في 17 مقداره ما الشركة أنتجت ،2011 عاـ في .الشركة أصوؿ أغمب عمى الروسية
 النفط مف طف مميوف 32.3 غازبرـو شركة أنتجت فقد ذلؾ، إلى وباإلضافة. العالـ في الطبيعي الغاز
 مف% 8 إلى يصؿ فيما غازبرـو شركة أنشطة ساىمت وقد. المتكثؼ الغاز مف طف مميوف 12.1و الخاـ

 .2011 عاـ في لروسيا المحمي الناتج إجمالي

 الجديدة الكبرى األنابيب خطوط مشروعات وتشتمؿ العالـ، في لمغاز نقؿ نظاـ أكبر غازبرـو شركة وتمتمؾ 
 .الجنوبي والتدفؽ الشمالي التدفؽ خطي عمىخاصة   الشركة بيا تقـو التي

 واإلعالـ التمويؿ ذلؾ في بما الصناعية، المجاالت مف العديد يف تعمؿ فرعية شركات الشركة وتمتمؾ
 عاـ عالمياً  الثالثة المرتبة في" غازبرـو" جاءت المثاؿ سبيؿ فعمى لقد باتت إمبراطورية مالية،. والطيراف
 .دوالر مميار( 37.8) رقـ مسجمة ىائمة، أرباح مستوىب ،مف حيث رقـ األرباح 2012

ودقؽ في  .السياسة تقود الجغرافيا. الطاقة أنابيب  المشروع، المصدر السابؽ: لمعرفة تفاصيؿ ىذا  (6)
 . فالخارطة رقـ اثني

 بي بي سي  العربي عمى الرابط: موقع ( لمتفاصيؿ انظر7)

http://www.bbc.co.uk/arabic/business/2011/07/110724_iraq_iran_syria_gas
.shtml 

   29/  9/  2010 - 3139، العدد: المتمدف. موقع الحوار  عجيؿ منيؿ ي(  عم8)

ثمثاه ضمف المياه القطرية،  قعي  الخميج، مياه في لمغاز والبتروؿ إيراني -مشترؾ قطري حقؿ  يوجد  (9)
 حقؿ أو في قطر الشماؿ غاز ويعرؼ بحقؿ  اإليرانية، السيادة تحتالمتبقي  وثمثو ،لسيادتيا وبالتالي يتبع

يراف قطر بيف مشترؾ طبيعي غاز حقؿ ىو .يرافإفي  الجنوبي فارس  يعد والحقؿ الفارسي الخميج في يقع وا 
 غاز حقؿ مساحة تبمغ الغاز، مف مكعب متر ترليوف 50.97 يضـ وىو بالعالـ الغاز حقوؿ بيف األكبر
 ، إليرانيةا المياه في 30700 و اإلقميمية قطر مياه في 60000 منيا مربع متر 90700 نحو الشماؿ
 عف موسوعة ويكيبيديا. .1989 عاـ فيو اإلنتاج وبدأ 1971 عاـ لحقؿا اكتشؼ
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 .( المرفقة2) عمى الخارطة رقـ ىذا الحقؿ، مفتنطمؽ  نابيب نقؿ الغازأالحظ مسار  

  عمى الرابط 22/10/2014. البديؿ العربيّ  المشرؽ مصير يرسماف غاز خّطا .عموش إبراىيـ. د( 10)
http://elbadil.com/2014/10/22 

، يمكف االطالع عمى بمسألة الغاز عدد كبير مف الدراسات والمقاالت ذات الصمة تونشر  تصدر  )*(
 :بعضيا عمى سبيؿ المثاؿ

o األوسط لمشرؽ كارنيغي مركز. األوسط الشرؽ في المتغيِّرة الطاقة وخريطة سورية حصري، ربى .
 التالي الرابط عمى يناير،/الثاني كانوف

 2013. http://carnegie-mec.org/publications/?fa=50481   

o موقع مف مرسؿ. الحقيقية العالمية السياسية الجغرافية المعركة عف أولي تقرير Washington 
Blog واالعالـ لمدراسات بابؿ دار 2012 أكتوبر/ األوؿ تشريف 8 في. 

o العدد - 2005 أيموؿ 17 السبت - النفط. جريدة المستقبؿ ىعم غرينواي. الخروج. س. د. ىػ 
2042   

o المتوسط . اليـو .عمى الرابط . شرؽ في الطبيعي الغاز اكتشافات الخطاؼ. تداعيات سميماف 

http://www.alyaum.com/article/3114329 

o الرابط، عمى  ـ2013 يناير 10 - 3778 العدد - البحرينية الوسط صحيفة. جناحي  عبداهلل 

 http://www.alwasatnews.com/3778/news/read/729318/1.html 

 

  

http://elbadil.com/2014/10/22
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 (  مسار مشروع شبكة الغاز العربية1الخارطة رقم) 
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