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 الغاز يف شرق املتوسط: تأثريات متصاعدة

  بول سالم
1

 

 

فً الشرق األوسط. فقد جذبت  بدأ مخزون الغاز فً شرق البحر المتوسط ٌإّثر فً العوامل الجٌوسٌاسٌة
اكتشافات الغاز الضخمة فً إسرائٌل، كما ربما االكتشافات المهمة التً ستبرز قبالة شواطئ قبرص 

  .ولبنان، اهتمام الدول الكبرى فً العالم كما الدول المإثرة فً المنطقة

 

ل وهكذا، فإن منطقة الشرق األوسط المنشغلة أصالً بالمنازعات على األرض وال  حدود البرٌة، بدأت تحوِّ
ٌَّن علٌها  أنظارها نحو البحر. كما أن البلدان التً لم تَر فً السابق جدوى من التنسٌق أو التعاون، بات ٌتع

  .مواجهة األكالف الجدٌدة للنزاعات

 

فً كانت إسرائٌل السّباقة فً استخراج الغاز من حقلٌها فً تامار ولٌفٌاثان. وقد جاءت هذه االكتشافات  
لحظة مهمة بالنسبة إلٌها، حٌث باتت إمدادات الغاز المصري إلٌها ُعرضة إلى التهدٌد. وَتِعد هذه 

رة له. بٌد أن التحدٌات التً  االكتشافات بجعل إسرائٌل لٌس مكتفٌة ذاتٌاً من الغاز وحسب، بل أٌضاً ُمصدِّ
فً حالة سالم مع جٌرانها، فإن  تنتصب فً وجه التصدٌر اإلسرائٌلً تبدو كؤداء: إذ لو كانت تل أبٌب

 .طرٌق التصدٌر األكثر فاعلٌة من حٌث التكلفة هو ذلك الممتد براً عبر حدودها الشمالٌة إلى أوروبا

 

لكن مثل هذا الطرٌق ُمغلق فً وجهها. وبالتالً، ُتخطط تل أبٌب لشحن صادراتها عبر قبرص، بٌد أنها  
والتحدٌات: فؤسهل الطرق من هناك قد ٌكون تركٌا، لكن العالقات تواجه هناك أٌضاً الكثٌر من الخٌارات 

اإلسرائٌلٌة المتردٌة تجعل من مثل هذا الخٌار أمراً مستحٌالً اآلن. ثم إن شحن الصادرات عبر  -التركٌة 
 .الٌونان ٌعنً طرٌقاً أطول، كما أن تركٌا تقف حجر عثرة فً وجهه

 

اإلسرائٌلٌة جاء فً وقت سٌئ للغاٌة بالنسبة إلى الطموحات  - وهكذا ٌتضح أن تراجع العالقات التركٌة 
 .اإلسرائٌلٌة فً مجال صادرات الطاقة

 

الخٌار اآلخر أمام إسرائٌل هو بناء مصنع لتسٌٌل الغاز الطبٌعً قبالة شواطئها أو فً قبرص، وشحن  
كونه عرضة أٌضاً إلى الغاز على السفن إلى األسواق العالمٌة. بٌد أن هذا خٌار مكلف، عالوة على 

 .التهدٌدات والتوترات اإلقلٌمٌة

 

فً هذه األثناء، أصبحت قبرص فجؤة العباً استراتٌجٌاً ٌُشرف على مفارق طرق صادرات الطاقة فً  
المنطقة. وهذا ما دفع رئٌس الوزراء اإلسرائٌلً بنٌامٌن نتانٌاهو إلى مغازلتها بكثافة، وما جعل هذه 

سإولٌن إقلٌمٌٌن ودولٌٌن تدافعوا لزٌارتها. كما أنه جعلها أٌضاً عرضة إلى ضغوط الجزٌرة قبلة أنظار م
عنٌفة من جانب تركٌا. لكن الخالفات الداخلٌة فً قبرص تإثر سلباً فً الدور القبرصً إذ إن القادة 

ض القبارصة األتراك عارضوا انفراد نٌقوسٌا فً إبرام عقود حفر آبار الطاقة فً البحر؛ وهو اعترا
م برامج استكشاف حقول الطاقة عته البحرٌة التركٌة بالتهدٌد بعرقلة تقدُّ  .درَّ
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أما لبنان فقد كان بطٌئاً فً االنطالق لإلفادة من ثروات الطاقة المحتملة لدٌه. ولم تتحّرك الحكومة  
ات الطاقة العالمٌة. والبرلمان إال أخٌراً لسن التشرٌعات الضرورٌة لفتح المناطق البحرٌة اللبنانٌة أمام شرك

ُتسارع مروحة واسعة من شركات النفط والغاز الكبرى من الوالٌات المتحدة، وأوروبا، وروسٌا، والصٌن 
والٌابان والبرازٌل إلى إبداء االهتمام بالمخزون اللبنانً المحتمل. ال بل بدأ العبون أٌضاً، مثل إٌران 

 .القطاع وقطر وتركٌا، بالبحث عن وسائل للمشاركة فً هذا

 

إذا ما وضعنا فً االعتبار طبٌعة الحكومة االئتالفٌة وطبٌعة التوازنات والتحالفات اللبنانٌة، فقد نصل إلى  
عة من الشركات. فحزب هللا وحلفاإه ٌحتمل أن ٌدفعوا  االستنتاج بؤن العقود ستكون من نصٌب باقة منوَّ

اصة لسورٌة، ولتشجٌع الرعاٌة الروسٌة لمحور باتجاه الشركات الروسٌة لمكافؤة موسكو على دعمها، بخ
ه من خالل  - سورٌة -العراق  -إٌران  ٌُحتمل أن ٌندفع رئٌس الحكومة لموازنة هذا التوجُّ حزب هللا. كما 

تشجٌع عقود مع شركات غربٌة، وبالتحدٌد فرنسٌة أو أمٌركٌة. وٌشعر بعض القادة اللبنانٌٌن فً أن وجود 
طاع الطاقة فً لبنان، من شؤنه أن ٌساعد على توفٌر اهتمام القوى الكبرى انخراط شرقً وغربً فً ق

 .بؤمن هذا القطاع ونجاحه على األمد الطوٌل

 

بمقدور لبنان ككّل أن ٌستفٌد إلى حّد كبٌر من عائدات الطاقة، وال سٌما فً مجال خفض الدٌن العام  
هذه العائدات فً شكل سلٌم. إال أن تحقٌق عائدات  وخفض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائٌة، إذا ما تّمت إدارة

سهلة من خالل الطاقة، قد ٌتسّبب أٌضاً بتفعٌل حلقة فساد هائلة تإّدي إلى هدر هذه الفرصة وزٌادة أمراض 
النظام السٌاسً. كما أن سوء إدارة هذا المورد قد ٌتسبب باختالالت فً التوازن االقتصادي وإعاقة النمو 

 .فً قطاعات أخرى

 

من الملفت أن رئٌس مجلس النواب نبٌه بري تولى دوراً محورٌاً فً دفع ملف الطاقة فً البرلمان كما  
حماٌة ثروة لبنان »ٌلعب دوراً غٌر اعتٌادي فً الدٌبلوماسٌة المتعلقة بالملف، فٌما أضاف حزب هللا 

وقٌع مثٌر لالهتمام، « الشٌعً»ر فقد ٌكون لهذا الدو«. مقاومة وطنٌة»إلى أهدافه كـ « البحرٌة من الطاقة
ذلك أنه إذا أصبح االزدهار المتصاعد للبلد وللطائفة الشٌعٌة معتمداً على سالمة منشآت الطاقة قبالة 

الشواطئ وعلى الشركات الدولٌة العاملة هناك، فقد ٌإثر ذلك فً حسابات الحرب والسلم. كما أن عائدات 
لنسبة إلى الحزب على األمد الطوٌل، فً حال تعقّدت أو تعّثرت الغاز قد تصبح مصدراً بدٌالً للدخل با

 .العالقة مع إٌران

 

أما على الصعٌد الدولً، فشركات الطاقة األمٌركٌة بدأت االستثمار فً إسرائٌل، وٌسعى بعضها إلى  
ع بٌن االستثمار فً الحصص اللبنانٌة. غٌر أن ما ترّكز علٌه الحكومة األمٌركٌة هو تجّنب اندالع صرا

كٌلومتر مرّبع.  088إسرائٌل ولبنان حول المثلّث البحري الُمتناَزع علٌه بٌن البلدٌن، والبالغة مساحته 
وهً لهذه الغاٌة أوفدت مبعوثٌن إلى المنطقة بغٌة التوّسط فً النزاع، وقد ٌعلن عن تسوٌة فً األسابٌع 

ز، لكنها مستاءة من الخالفات بٌن تركٌا وقبرص المقبلة. وتبدو أوروبا متلّهفًة إلى تنوٌع مصادرها من الغا
 .وإسرائٌل التً تعرقل التقّدم فً هذا المجال

 

أما اهتمام روسٌا بسورٌة وجارها األصغر لبنان، فٌعود فً جزء منه إلى رغبتها فً ترسٌخ وجودها فً  
ٌُعَرف بـ  ، لنقل الغاز «الغاز العربً خط»سوق الطاقة الناشئة هنا. فً المقابل، تعّثرت خطط تركٌا لَمّد ما 

د العداوات السورٌة   -من مصر ولبنان وسورٌة عبر تركٌا إلى الغرب، نتٌجة النزاع القائم فً سورٌة وتجدُّ
 .التركٌة
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ما من شّك فً أن اكتشاف الغاز فً شرق المتوسط ٌمّثل فرصًة الزدهار جمٌع اقتصادات المنطقة. لكن  
 .لثقة السائد حالٌاً، قد تسفر احتٌاطات الطاقة هذه أٌضاً عن مزٌد من التوّترفً ظّل مناِخ الخالف وانعدام ا

 

من الواضح أن الطاقة ستشّكل عامالً رئٌساً فً المستقبل الجٌوسٌاسً للمنطقة. أما إذا ما كانت عامل  
ٌّن فً األشهر والسنوات المقبلة  .استقرار وازدهار أم عامل نزاع إقلٌمً ودولً، فهو ما سٌتب

  

 


