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تمهيد:

منــذ دخــول منطقــة الشــرق المتوســط إلــى مصــاف المناطــق التــي تحتــوي علــى اكتشــافات غازيــة؛ صنفــت 
كواحــدة مــن المناطــق المهمــة اســتراتيجيًّا، كمــا دخلــت فــي إطــار دراســات المناطــق السياســية، بوصفهــا منطقــة ذات 
أبعــاد وقضايــا قابلــة للدراســة والفحــص، وأضافــت اكتشــافاُت الغــاز المتواليــة خــال العقــد األخيــر فــي منطقــة شــرق 
ــًدا للصــراع بيــن دول شــرق المتوســط المتصارعــة أصــًا علــى قضايــا عديــدة،  البحــر األبيــض المتوســط ُبعــًدا جدي
أهمهــا: الصــراع العربــي - اإلســرائيلي، والصــراع التركــي - القبرصــي اليونانــي، واألزمــة الســورية، ومــن ثــم بــدأ طــرح 

سؤال حول ما إذا كانت هذه االكتشافات سُتمثل نعمة لهذه الدول أم نقمة تزيد من حدة الصراعات.

وغنــي عــن البيــان مــا تمثلــه مســألة الطاقــة مــن مركزيــة لــدى الــدول باعتبارهــا قاطــرة للقطاعــات االقتصاديــة 
المختلفــة؛ الصناعيــة والزراعيــة، كمــا ُتمثِّــل ُبعــًدا محوريًّــا لألمــن القومــي تعتنــي كل دولــة بتحقيقــه إنجــاًزا لاســتقرار 
وكســب الشــرعية، وتكتســب مــوارد الطاقــة أهميــة فريــدة، خصوًصــا إذا كانــت هــذه المــوارد الطاقويــة نفًطــا أو غــاًزا، 
فــي عالــم ُتعــد الســيطرة علــى الطاقــة فيــه جــزًءا مــن الســيطرة عليــه؛ وهــو مــا نلمســه فــي اهتمــام القــوى الكبــرى بمــوارد 
النفــط، واســتقرار أســعارها، وضمــان تدفقهــا؛ فالمــوارد النفطيــة مــن غــاٍز وبتــرول ليســت مجــرد ســلٍع عاديــة تبــاع 
نمــا هــي- فضــًا عــن كونهــا متحكًمــا فــي عمليــة التنميــة داخــل الــدول- ســلٌع اســتراتيجية،  وتشــترى فــي األســواق، واإ
مــا كأداة للضغــط علــى أطــراف سياســية  ُتســتخدم فــي إطــار العمليــة السياســية؛ إمــا كمحفــز للتعــاون أو الصــراع، واإ

بعينها.

وبالعــودة إلــى اكتشــافات الغــاز فــي شــرق المتوســط، نجــد الحديــث عــن وجــود احتياطيــات مؤكــدة كبــرى فــي هــذه 
المنطقــة قــد أثــار شــهية الــدول اإلقليميــة، صغيرهــا وكبيرهــا، والقــوى الدوليــة المختلفــة، بشــأن إمكانــات هــذه المــوارد 
وفــرص اســتغالها بمــا يخــدم مصالحهــا ويعــزز وضعهــا الداخلــي والدولــي، فتســعى الــدول اإلقليميــة ألن تكــون هــذه 
االكتشــافات قــوة دافعــة لهــا فــي عمليــة التنميــة ومدعمــة لموقفهــا الدولــي واإلقليمــي، وتطمــح القــوى الكبــرى ألن 
يكــون لهــا حــظٌّ أو نصيــٌب مــن هــذه االكتشــافات التــي هــي، بوصفهــا دواًل كبــرى، ال يمكــن أن تفــوت فرصــَة َتلقـــِفها 

واالستفادة القصوى منها.

وبالنظــر إلــى شــرق المتوســط ودولــه، نجــد أن صراًعــا متعــدد األبعــاد ومتشــابك القضايــا يجمــع هــذه الــدول، 
ــا  ــا عقديًّ ــا يجمعهــا مــع قبــرص واليونــان صــراٌع يعــود إلــى أواخــر القــرن التاســع عشــر، فــي حيــن أن صراًع فتركي
ســرائيل مــن جانــب آخــر؛ وهــو  وتاريخيًّــا وسياســيًّا يجمــع بيــن القــوى العربيــة: مصــر، ولبنــان، وســوريا مــن جانــب، واإ
ــن هــذه  ــة الخالصــة بي ــى تقســيم المناطــق االقتصادي ــر مســتقرة انعكســت عل ــة غي ــه أوضــاع حدودي ــت علي مــا ترتب
الــدول، أضــف إلــى هــذا مــا حــدث مؤخــًرا مــن أزمــات وصراعــات داخــل اإلقليــم، فهــذه تركيــا توتــرت عاقتهــا مــع مصــر 
بعــد عــزل الرئيــس »محمــد مرســي«، وتلــك ســوريا دخلــت منــذ نهايــات عــام 2010 فــي خضــم أزمــة سياســة داخليــة 
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توصف بأنها حرب أهلية بين أطراف داخلية مدعومة من الخارج.

ويظــل الموقــف المصــري بشــأن غــاز المتوســط مــن بيــن المواقــف األكثــر غموًضــا واألقــل عرضــة لمطرقــة 
الباحثيــن، أو بمعنــى آخــر، لــم تخضــع االكتشــافات الغازيــة المصريــة وموقــف مصــر ودورهــا تجــاه دول شــرق 
ــى حــد  ــة –عل ــه الدولي ــة وتفاعات ــاده الخارجي ــي أبع ــى فحــٍص علمــي، ال ســّيما ف ــاز فيهــا إل ــة الغ المتوســط وقضي
علمنــا- حيــث عمــدت مصــر إلــى ســرعة إنجــاز ترســيمات الحــدود البحريــة وتقســيمات المناطــق االقتصاديــة الخالصــة 
مــع قبــرص واليونــان، ودخلــت فــي خــط اتصــال مــع إســرائيل بشــأن الغــاز، وعقــدت اتفاقــات فــي هــذه الصــدد، فــي 

تحركات ال تبدو أنها اقتصادية محضة، أو سياسية محضة، بل هي بين هذا وذاك.

تحــاول هــذه الدراســة الخــوض فــي غمــار الموقــف المصــري، ودوره فــي تفاعــات شــرق المتوســط، خصوًصــا 
الغازيــة منهــا، مــع عــدم إغفــال القضايــا األخــرى محــل الجــدل والصــراع، مــع التركيــز علــى تنــاول ذلــك مــن منطــق 
مفاهيــم: تــوازن القــوى، والتحالــف، باعتبارهمــا مــن المفاهيــم الرئيســية الممكــن االرتــكان إليهــا فــي تحليــل تفاعــات 
القــوة فــي منطقــة شــرق المتوســط؛ فتــوازن القــوى بوصفــه حالــة مــن حــاالت التفاعــل التــي تعكــس أنماًطــا ســلوكية 
تســعى لمنــع هيمنــة طــرف دون غيــره علــى مجمــل العاقــات مــن شــأنه أن يقــدم لنــا رؤيــة بشــأن موقــع مصــر فــي 
التوازنــات اإلقليميــة فــي شــرق المتوســط، وكــذا الحــال بالنســبة لمفهــوم التحالــف الــذي يوصــف علــى أنــه سياســة 
ــا ذا مصلحــة مشــتركة، وقيــام حلــف قــد  ــا حلًف ل مًع تتكتــل بمقتضاهــا قــوى تتقاطــع مصالحهــا فــي مجــال مــا لُتشــكِّ
يــؤدي بصــورة آليــة إلــى نشــأة حلــف مضــاد، أو أنــه يقــف فــي مواجهــة تكتــل آخــر أو قــوة أخــرى بمفردهــا؛ فالحلــف 

ال ينشأ من فراغ. 

ُتعــدُّ النظريــة الواقعيــة فــي العاقــات الدوليــة مــن أقــدم النظريــات التــي تســتخدم فــي تفســير تلــك التوازنــات 
اســتناًدا لمفاهيــم: الدولــة، والقــوة، وتــوازن القــوى، والصــراع، واألمــن القومــي، وتنظــر لمســائل الطاقــة علــى أنهــا 
ــة؛ فتوفيــر إمداداتــه باســتمرار وتأميــن مــوارده عمــٌل ضــروريٌّ لحفــاظ  جــزء مــن األمــن القومــي الخــاص بــكل الدول
الدولــة علــى ســيادتها وضمــان اســتقالها فــي المجــال الخارجــي، ومــن ثــم تــرى النظريــة أن الــدول الكبــرى تســعى 
حــكام  للســيطرة علــى مــوارد الطاقــة لكونهــا جــزًءا مــن سياســتها للحفــاظ علــى مســتوى التنميــة والتقــدم فيهــا واإ
ســيطرتها علــى العالــم، كمــا ســعت الــدول المســتوردة إلــى تنويــع مصادرهــا مــن الغــاز حتــى ال تخضــع لابتــزاز 
ــادئ الرئيســية لتحقيــق أمــن  السياســي واالقتصــادي، ومــن هــذا المنطلــق يصبــح تنويــع مصــادر الطاقــة أحــد المب

الطاقة1، وبهذا المعنى سيستمر الصراع –من وجهة النظر الواقعية- حول الطاقة إقليميًّا ودوليًّا2.

أمــا النظريــة اللبيراليــة التــي تقــوم علــى مجموعــة مــن النظريــات الصغــرى كاالعتمــاد المتبــادل، والنظريــات 

1   أحمــد زكريــا الباسوســي: تأثيــرات تهديــد أمـــ الطاقــة علــى الصــراع الدولــي علــى الغــاز الطبيعي..دراســة حالــة منطقــة حــوض شــرق 
البحر المتوسط، رسالة دكتوراه، القاهرة، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 2018، ص26.

2   Kargiannis, Emnwaul, “The Emerging gas region of the eastern Mediterranean”, p:3. )https://
goo.gl/A2R2Ns(.
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الديمقراطيــة، فتــرى إمكانيــة تحقيــق تجــارة عالميــة للطاقــة دون اعتبارهــا مســائل تتصــل باألمــن القومــي؛ فهــي ال 
ــا لهــا- قــد تكــون عامــًا مســاعًدا لحــل  تربــط بيــن األمــن القومــي وأمــن الطاقــة والصــراع، ومــن ثــم فالطاقــة -وفًق
الصراعــات وصنــع الســام، ال ســّيما بيــن الــدول الديمقراطيــة، كمــا فعلــت فــي حالــة االتحــاد األوروبــي )حيــث قــام 
علــى الجماعــة األوروبيــة للحديــد والفحــم 1951(، ومــن ثــم يتحقــق بيــن المنتجيــن والمســتهلكين نــوع مــن التفاعــل 

اإليجابي قد ينعكس فيما بعد على عاقتهم السياسية بفعل ما يربطهم من اعتماٍد متبادل وتعاون تجاري3.

وبيــن النظريتيــِن تقــع مســألة غايــة فــي األهميــة حــول مــا ُيعــرف بــ»المزايــا النســبية فــي مقابــل المزايــا المطلقــة«، 
ففــي حيــن تؤمــن النظريــة الواقعيــة بالمزايــا النســيبة فــي عاقــات الــدول، بمعنــى أنــه ليــس علــى الــدول أن تهتــم فقــط 
بمــا تحصــل عليــه مــن مكاســب بغــض النظــر عمــا يربحــه الطــرف اآلخــر، بــل إن عليهــا أيًضــا أن تــوازن مكاســبها 
وتقارنهــا بمــا يحصــده الطــرف اآلخــر فــي عاقتــه فــي هــذا الشــأن، أمــا النظريــة اللبيراليــة فتــرى أنــه علــى الــدول أن 
تنظــر إلــى مكاســبها المطلقــة هــي فقــط، وليــس مــن منظــور مقــارن، ومــن ثــم فالتعــاون وفــق األولــى ســيكون 
محســوًبا بقائمتيــِن متقابلتيــِن ترصــداِن نقــاط مكســب كل طــرف، وتتبــع الدولــة مــا يحقــق مكســًبا تــراه مناســًبا لهــا 
مقارنــة بمــا ســيحصده غيرهــا، أمــا الثانيــة فالمكســب بالنســبة لهــا معادلــة هــي وحدهــا طرفاهــا، فــكل مــا تحصــده 

يمثل إضافة صافية لها.

ســنحاول مــن خــال هاتيــِن النظريتيــِن تفســير مواقــف الــدول والنظــر إلــى مواقفهــا فــي مســائل الطاقــة والغــاز، 
وما بينهما من تعاون وصراع، ومن ثمَّ التنبؤ بإمكانات استمرارها على هذا النهج أو تغييره. 

تطرح الدراسة سؤااًل رئيسيًّا: ما موقع مصر في إطار توازنات شرق المتوسط الغازية وتحالفاته؟ 

ويتفــرع عنــه عــدد مــن األســئلة:  لمــاذا ســعت مصــر إلــى تقســيم المناطــق االقتصاديــة الخالصــة مــع قبــرص 
ــا؟  ــا وخارجيًّ واليونــان؟ ولمــاذا عمــدت إلــى التعــاون مــع إســرئيل فيمــا يخــص الغــاز؟ ومــا آثــار ذلــك الســعي داخليًّ
وعــاَم قــام التحالــف المصــري - اإلســرائيلي - القبرصــي - اليونانــي؟ ومــا مــدى تماســك هــذا التحالــف، ومــن ثــم 
إمكانــات اســتمراره؟ ومــا الــدور الــذي تلعبــه مصــر فــي إطــاره؟ كيــف يمكــن أن تنعكــس االكتشــافات الغازيــة علــى 
العاقــات المصريــة – التركيــة؟ وكيــف يمكــن أن تعــزز االكتشــافات الغازيــة أمــن الطاقــة المصــري وشــرعية النظــام 
المصــري داخليًّــا وخارجيًّــا؟  كيــف ســتنعكس هــذه االكتشــافات علــى العاقــات المصريــة - األمريكيــة؟ والمصريــة - 

الروسية؟ والمصرية – األوروبية؟ 

وعليه ستنقسم الدراسة إلى محاور ثاثة:

األول: حــول اكتشــافات الغــاز فــي شــرق المتوســط ومصــر، وفيــه نتنــاول طبيعــة االكتشــافات الغازيــة فــي شــرق 
المتوسط، من خال عرض ألهم األرقام المتصلة بالموضوع، وخصوًصا تلك المتعلقة بمصر.

3   Ibid, p:6
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الثانــي: نتعــرض فيــه لســياقات االكتشــافات الغازيــة فــي شــرق المتوســط بالنســبة للنظــام والدولــة المصريتيــن، 
وكــذا العوامــل والمقومــات السياســية واالقتصاديــة والتقنيــة، والتــي تؤهــل مصــر للعــب دور فــي تفاعــات شــرق 

المتوسط.

الثالــث: مصــر والتفاعــات الدوليــة واإلقليميــة فــي شــرق المتوســط بعــد اكتشــافات الغــاز، بحيــث نســتعرض فيــه 
ســرائيل، ومحــاور شــرق المتوســط ودور القاهــرة فيهــا،  العاقــات الثنائيــة المصريــة مــع كٍل مــن اليونــان، وقبــرص، واإ

ثم نتعرض للعاقات المصرية الدولية التي تدور حول الغاز مع االتحاد األوروبي وروسيا والواليات المتحدة.

أواًل: خريطة الطاقة في شرق المتوسط:

بــدأت فــي الســنوات األخيــرة، ولعوامــل كثيــرة، تــزداد األهميــة النســبية للغــاز فــي مزيــج الطاقــة بالنســبة لــكل دولــة، 
مــن هــذه العوامــل مــا يتعلــق بالبيئــة وزيــادة حركــة الضغــوط الشــعبية والرســمية، المحليــة والعالميــة، نحــو الحفــاظ 
علــى البيئــة وعــدم تلويثهــا، ومــن ثــم شــهدت بدايــة العقــد األول مــن األلفينيــات اتجــاه العديــد مــن الــدول كالصيــن 

وأوروبا واليابان لتوليد الطاقة الكهربائية باسخدام الغاز الطبيعي بديًا عن الفحم والطاقة النووية4.

بــدأت عمليــات المســح فــي شــرق البحــر المتوســط منــذ التســعينيات، وكانــت قبالــة الســواحل الفلســطينية )قــرب 
غــزة(، ولكــن الظــروف السياســية حالــت دون ســرعة اســتغال هــذه المــوارد، وظــل البحــث متواصــًا طيلــة هــذه الفتــرة 
مــع مثبــت مفــاده أن عوائــد اســتخراج الغــاز مــن هــذه المنطقــة ال تغطــي حجــم تكلفتــه مقارنــة بحجــم االحتياطيــات 
المتوقعــة، إال أنــه ومــع اكتشــاف حقــل »تمــار« اإلســرائيلي 2009، أخــذت تتبــدل معادلــة الغــاز فــي شــرق المتوســط، 
خصوصــا عندمــا أصــدرت هيئــة المســح الجيولوجــي األمريكيــة 2010 أن منطقــة حــوض الشــام التــي تشــمل لبنــان، 
ســرائيل، واليونــان، وقبــرص، وتركيــا، وســوريا، ومصــر، تســبح فــوق خــزان مــن الغــاز يصــل إلــى 122 تريليــون  واإ

قدم مكعب، مما يجعلها من المناطق العالمية التي تحوي احتياطيات كبرى من الغاز الطبيعي5.

4  مــرواـ قبــاـ: »اكتشــافات الغــاز الطبيعــي شــرق المتوســط: استشــراف الفــرص والتحديــات«، دوريــة استشــراف، الدوحــة، المركــز العربــي 
لألبحاث ودراسة السياسات، عدد أكتوبر، الكتاب الثالث، 2018، ص 76.

5   “Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant Basin Province, Eastern Med-
iterranean”, World Petroleum Resources Project, USGS, p1. )https://goo.gl/U9Y79J(.
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شكل )1(: اكتشافات الغاز في شرق المتوسط وبيان لبعض المناطق المتنازعة6.

وكانــت إســرائيل الســبَّاقة فــي شــحذ الشــركات واســتنفار قواهــا لتحقيــق مزيــد مــن االكتشــافات الغازيــة فــي شــرق 
المتوســط، وتملــك إســرائيل العــدد األكبــر مــن الحقــول المكتشــفة فــي منطقــة شــرق المتوســط، وال شــك كانــت فــي 
حرصهــا هــذا مدفوعــة برغبتهــا فــي التخلــص مــن الســيطرة العربيــة علــى إمداداتهــا مــن الغــاز، وســد فجــوة الطلــب 

المحلي، وهو ما يعني استقالية أكثر لتل أبيب في المجال الدولي.

وقــد وصلــت االكتشــافات المؤكــدة لــدى إســرائيل خــال الفتــرة مــن 1999: 2010 إلــى مــا يعــادل 27.7 
تريليــون قــدم مكعــب )وهــي أرقــام أوليــة مرشــحة للزيــادة(، أي مــا يجعلهــا تحظــى بنســبة 0.4% مــن نســبة 
االحتياطيــات العالميــة للغــاز، وهــي نســبة ليســت بالقليلــة إذا مــا قورنــت بحجــم احتياجــات الســوق اإلســرائيلي )تفــي 

االحتياجات المحلية وتحقق هامًشا فائًضا يسمح بالتصدير(، وحجم إسرائيل الجغرافي ذاته7.

وقــد واجهــت إســرائيل عقبــات عديــدة ألجــل تحقيــق اكتشــافاتها الغازيــة، كان علــى رأســها ســيادة حالــة االرتيــاب 
ــرة مــع دول الجــوار، كمــا تظــل  ــات متوت ــد مــن أمــان العمــل داخــل الســواحل اإلســرائيلية فــي ظــل عاق وعــدم التأك
إســرائيل أقــل الــدول تحديــًدا لحدودهــا البحريــة؛ فهــي لــم تشــرع فــي ترســيم حدودهــا إال مــع دولــة وحيــدة مــن دول 
المنطقــة وهــي قبــرص، كمــا تظــل مســألة ضمــان اســتمرار تصديــر الغــاز عبــر مصــر تمثــل مشــكلة، إن لــم تكــن فــي 

https://goo.gl/( ،6   علــي حســـ باكيــر: »النــزاع علــى الغــاز فــي شــرق المتوســط ومخاطــر االشــتباك«، مركــز الجزيــرة للدراســات
x1LZMC(، تاريخ النشر: 22 أبريل 2018، تاريخ الدخول: 10 ديسمبر 2018.

https://( ،»7   المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات: »اآلثــار الجيوسياســية الكتشــافات الغــاز اإلســرائيلية فــي شــرق المتوســط
goo.gl/gmczHD(، سبتمبر 2012، ص5.
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األجل القصير، ففي المتوسط والبعيد على نحو ما سيرد تفصيله في محور الحق.

وتاهــا مــا حققتــه قبــرص مــن اكتشــافات مــع حقــل »أفروديــت«؛ حيــث اكتشــفت شــركة »نوبــل للطاقــة« األمريكية 
قبالــة الســواحل القبرصيــة عــام 2011 حقــًا غازيًّــا ُقــدرت احتياطياتــه بمــا يقــارب 127 مليــار متــر مكعــب، وهــو مــا 
يكفــي اســتهاكها المحلــي، ويحقــق فائًضــا قابــًا للتصديــر ال يقــل عــن 70 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز8، ومــن ثــم 
أخــذت تبحــث عــن بدائــل التصديــر ســواء عــن طريــق خطــوط األنابيــب أو التســييل، ومــا زالــت تقــف أمامهــا خيــارات 

صعبة، سواء بسبب مشكات سياسية، أو تقنية، أو كليهما مًعا.

أمــا عــن ســوريا، فرغــم مــا تعانيــه مــن ظرفيــة داخليــة وأخطــار الحــرب األهليــة، إال أن ذلــك لــم يمنــع روســيا مــن 
الظفــر بذلــك الــدور للتنقيــب عــن الطاقــة فــي الســواحل الســورية عــن طريــق توقيــع عقــود لاكتشــافات بيــن الحكومــة 
الســورية وشــركة »غــاز بــورم« الروســية للبحــث عــن الغــاز فــي الســواحل الســورية، ولكــن ال شــك أن ذاك الصــراع 
قــد قلــل التشــابك الســوري الرســمي فــي هــذا اإلطــار، إال أنــه ومــع ذلــك ال يعنــي غيابــه؛ فروســيا حاضــرة معبــرًة عنــه، 

وسيزداد ذلك مع تحقيق مزيد من االستقرار في سوريا9.

أمــا لبنــان، فهــي تشــهد صراًعــا واســًعا حــول اســتغالها لثرواتهــا الغازيــة فــي شــرق المتوســط وحقهــا فــي البحــث 
فــي المناطــق االقتصاديــة الخالصــة، خصوًصــا فــي ظــل صراعــات داخليــة سياســية بيــن القــوى المختلفــة، مــن جانــب 
حــول توزيــع منافــع تلــك الثــروة المحتملــة، وصــراع خارجــي مــع إســرائيل لــم تتحــدد علــى إثــره نقــاط حــدود محــددة، 
ــال« الفرنســية و»إينــي«  ــوكات التــي تقــوم فيهــا شــركات »توت ــار الخــاف حــول عــدد مــن المناطق/البل ــم ث ومــن ث

اإليطالية و»نفاتك« الروسية بالتنقيب عن الغاز لصالح لبنان10.

أمــا عــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فقــد دخــا همــا االثنــان مســألة غــاز شــرق المتوســط دخــواًل ُمجمــًدا منــذ 
عــام 2000، بعــد أن عطلــت إســرائيل دخــول الحقــل الــذي اكتشــفته الشــركة البريطانيــة للبتــرول »BP لاستكشــاف 
واإلنتــاج«؛ حتــى ال تســفيد حمــاس مــن عائــدات الغــاز، والحيلولــة دون إقامــة اقتصــاد فلســطيني وطنــي مســتقل عــن 
االقتصــاد اإلســرائيلي11، وال شــك أن الدخــول المتجمــد ســتكون لــه أصــداؤه وانعكاســاته علــى الحالــة الصراعيــة فــي 

شرق المتوسط، على النحو الذي سيتضح بيانه في المحاور القادمة.

ــة الخالصــة هــو  ــة المصري ــة االقتصادي ــي المنطق ــل »ُظهــر« ف ــة لحق ــي« اإليطالي ــي اكتشــاف شــركة »إين ويأت
االكتشــاف األضخــم واألهــم فــي شــرق المتوســط، فهــو يحــوي احتياطــات تصــل إلــى 850 مليــار متــر مكعــب مــن 

8   مرواـ قباـ: »اكتشافات الغاز الطبيعي شرق المتوسط: استشراف الفرص والتحديات«، مرجع سابق، ص 83.
9   فرانــس 24: »الغــاز المعضلــة الكبــرى فــي شــرق المتوســط«، )https://bit.ly/2IhKhM0(، تاريــخ النشــر: 17 مايــو 2017، 

تاريخ الدخول: 11 ديسمبر 2018.
10   مرواـ قباـ: »اكتشافات الغاز الطبيعي شرق المتوسط .. استشراف الفرص والتحديات«، مرجع سابق، ص 85.

11   المركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات: »اآلثار الجيوسياســية الكتشــافات الغاز اإلســرائيلية في شــرق المتوســط«، مرجع ســابق، 
ص24.
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الغــاز، وســتصل ســعة إنتاجــه اليوميــة خــال نهايــة عــام 2019 إلــى مــا يقــارب 2.7 مليــار قــدم مكعــب، وهــو رقــم 
يجعــل إمكانيــة التصديــر فــي إطــاره ممكنــة جــًدا، ال ســّيما وأن مصــر قــد أعلنــت اكتفاءهــا ذاتيًّــا مــن الغــاز فــي شــهر 

أكتوبر الماضي بفعل ما وفره لها إنتاج حقل »ُظهر«12.

رة للغــاز؛ حيــث كانــت تســتهلك مــا  وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مصــر قبــل عــام 2011 كانــت مــن الــدول الُمصــدِّ
يقــرب مــن 80% مــن إنتاجهــا، وتقــوم بتصديــر النســبة الباقيــة إلــى الــدول العربيــة: األردن، لبنــان، ســوريا عبــر مــا 
لــى إســرائيل عبــر خــط العريــش عســقان، والــذي أبرمــت اتفاقاتــه خــال عــام 2008،  ُيعــرف بخــط الغــاز العربــي، واإ

دكو13. لى أوروبا من الغاز المسال في محطتي: دمياط واإ ودخل في العمل العام التالي، واإ

وبعــد ثــورة 25 ينايــر، إلــى جانــب الموجــة الرافضــة إلســرائيل ومراجعــة اتفاقــات تصديــر الغــاز معهــا، ال ســّيما 
واتباعهــا أســعاًرا تفضيليــة خاصــة إلســرائيل ُتمنــح بموجبهــا الغــاز بأقــل مــن أســعاره العالميــة بكثيــر، زاد الطلــب 
المحلــي علــى الغــاز الطبيعــي، وبخاصــة فــي المنــازل واســتخدامه فــي محطــات الكهربــاء، وهــو مــا أحــدث فجــوة بيــن 
رة للغــاز إلــى دولــة  المنتــج والمســتهلك ُقــدرت بمليــار قــدم مكعــب يوميًّــا، تحولــت مصــر حينهــا مــن دولــة ُمصــدِّ

مستوردة له14.

وبالنســبة لحقــل »ُظهــر« الُمكتشــف، يمكــن رصــد عــدد مــن الحقائــق التــي تتعلــق بإنتاجــه ومالكيــه، وهــي علــى 
النحو التالي15:

- أنتج الحقل 3.1 مليار متر مكعب من الغاز فى النصف األول من عام 2018.

- رفع حقل »ظهر« إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنحو 10%، بما يعادل 6.6 مليار قدم مكعب يوميًّا.

- سيسهم في توفير ما ال يقل عن 2 مليار دوالر سنويًّا، كانت تستخدم في استيراد الغاز.

- بلغت استثمارات حقل »ُظهر« البحري حوالي 7.7 مليار دوالر.

- تتــوزع ملكيــة الحقــل بيــن العديــد مــن الشــركات16: »إينــي« اإليطاليــة، و»روســنفت« الروســية، و»برتيتــش 

 12   Energy Information Administration: “Country Analysis Brief: Egypt”, 24 May 2018, p6. )https://
goo.gl/cq1xW6(.
 13   راجــع تفصيــات هــذه الخطــوط: أحمــد زكريــا الباسوســي: تأثيــرات تهديــد أمـــ الطاقــة علــى الصــراع الدولــي علــى الغــاز الطبيعــي:

دراسة حالة منطقة حوض شرق البحر المتوسط، مرجع سابق، ص56.
 14   Energy Information Administration: “Country Analysis Brief: Egypt”, Op.Cit., p5-6. 

 ،)https://goo.gl/ePWY58( ،15   حســـ رمضــاـ: »تعــرف علــى أهــم 5 أرقــام حــول تطــور اإلنتــاج فــي حقــل ظهــر«، اليــوم الســابع
تاريخ النشر: 9 سبتمبر 2018، تاريخ الدخول: 13 ديسمبر 2018.

ينــي اإليطاليــة بحقــل غــاز ظهــر العمــاق«،  16   أحمــد أبــو حجــر: »بعــد شــراء روســنفت الروســية 30 %... تعــرف علــى حصــة مصــر واإ
اليوم السابع، )https://goo.gl/iTWma4(، تاريخ النشر: 20 أكتوبر 2017، تاريخ الدخول: 15 ديسمبر 2018.
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بتروليــوم« اإلنجليزيــة، وشــركة »إيجــاس« المصريــة التابعــة لــوزارة البتــرول، وتحصــل شــركة »إينــي« علــى %40 
مــن إنتــاج الحقــل والمخصصــة الســترداد التكاليــف، وتتــوزع النســبة الباقيــة )60%( علــى الشــركات الثاثــة األجنبيــة 

بنسبة 35% منها، وعلى شركة »إيجاس« بنسبة %65.

ومن هذه األرقام تتضح لنا أمور عديدة: 

أواًل: أن اكتشافات ُظهر تضمن لمصر اكتفاء ذاتيًّا مع فائض للتصدير. 

ثانًيــا: أن النســبة المســتخرجة مــن الحقــل مرشــحة للزيــادة، وهــو مــا انعكــس علــى تنافــس الشــركات األجنبيــة 
عليه ودخول الشركة الروسية في هذا المضمار.

ــة التــي تحصــل عليهــا مصــر مــن الحقــل ليســت بالضخمــة كمــا  ــة الصافي ــد المادي ــا: أن النســبة أو العوائ ثالًث
تكاليفهــا. »إينــي«  شــركة  فيهــا  تســترد  التــي  الفتــرة  خــال  األقــل  علــى  المصريــون  المســئولون  يصورهــا 

 

شكل )2(: أهم االكتشافات الغازية في شرق المتوسط17.

ثانًيا: موقع مصر في االكتشافات الغازية: 

نحــاول فــي هــذا المحــور اســتعراض التفاعــات السياســية – الغازيــة المتعلقــة مباشــرة بموقــع مصــر فــي معادلــة 
اكتشــافات شــرق المتوســط، والمتصلــة بدورهــا السياســي والفنــي فيمــا يخــص مســائل الغــاز فــي هــذه المنطقــة، أي 
أن ذلــك المحــور هــو محاولــة لرصــد معالــم الســلوك المصــري تجــاه الغــاز فــي شــرق المتوســط، ومــا يثيــره مــن قضايــا 
سياســية واقتصاديــة وتقنيــة، وهــو مــا ســنقوم بــه فــي نقطتيــِن رئيســيتيِن؛ األولــى: نتعــرض فيهــا للســياقات الداخليــة 
والخارجيــة لاكتشــافات، ومــا نتــج عنهــا مــن تحــركات إقليميــة ودوليــة فــي مجــال الغــاز، والثانيــة: نبيــن فيهــا 

المقومات السياسية والتقنية المصرية في مجال الغاز، وما يمكن أن تلعبه من دور.

17   مرواـ قباـ: »اكتشافات الغاز الطبيعي شرق المتوسط .. استشراف الفرص والتحديات«، مرجع سابق، ص 18.
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• السياقات الداخلية والدولية الكتشافات الغاز المصرية: 	

قليمــي صعــب شــهدته الســلطات  أتــت االكتشــافات الغازيــة فــي شــرق المتوســط فــي إطــار ســياق داخلــي واإ
المصريــة الحاكمــة بقيــادة »عبــد الفتــاح السيســي«؛ حيــث جــاءت هــذه االكتشــافات داخليًّــا: بعــد أحــداث 30 يونيــو، 
وفــي ظــل حالــة مــن الركــود االقتصــادي وضعــف فــي االســتقرار والتنميــة وحــرب علــى اإلرهــاب كلفــت ميزانيــة الدولــة 
ــل رافعــة مهمــة لتخفيــف الضغــط االقتصــادي القائــم بفعــل الركــود وانخفــاض عائــدات  الكثيــر، ومــن ثــم جــاءت لُتمثِّ
الدولــة مــن القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة، وعلــى رأســها الســياحة التــي تضــررت بشــدة نتيجــة األوضــاع األمنية18، 
وخارجيًّــا: واجــه النظــام المصــري أزمــة كبــرى تتعلــق بشــرعيته بعــد مــا واجهــه مــن إدانــات مــن ِقبــل الحكومــات الغربيــة 
)فــي أوروبــا والواليــات المتحــدة(، وتحفظــات مــن األولــى بشــأن توصيــف مــا جــرى فــي 3 يوليــو 2013، كمــا قامــت 
األخيــرة بتجميــد بعــض المســاعدات العســكرية التــي كانــت تتلقاهــا مصــر منهــا، وترافــق ذلــك مــع إخفــاق فــي 
المفاوضــات المصريــة - اإلثيوبيــة بشــأن ســد النهضــة، تــاه بفتــرة وجيــزة مقتــل الصحفــي اإليطالــي »جوليــو 

يطاليا. ريجيني« في 25 يناير 2016 والذي أثار توترات في العاقة بين مصر واإ

لت هــذه العناصــر عقبــات أمــام النظــام المصــري الطامــح لتثبيــت أقدامــه فــي مصــر وتقديــم نفســه كشــريك  شــكَّ
ألوروبــا وأمريــكا يمكــن االعتمــاد عليــه؛ للحفــاظ علــى شــرعية وجــوده، إن لــم يكــن بالصنــدوق فباإلنجــاز هــذه المــرة، 
وفــي ظــل هــذه الســياقات أخــذت مصــر خطــوات متســارعة أواًل تجــاه ترســيم الحــدود مــع قبــرص اليونانيــة فــي عــام 
ــة  ــرت هــذه االتفاقي ــر فــي 2003 19، واعتب ــذي ُأق ــاق ترســيم الحــدود ال ــى التزامهــا باتف ــه عل 2013، أكــدت خال
فاتحــة ثقــة، ليــس فقــط بيــن قبــرص واليونــان ومصــر، بــل أيًضــا بيــن مصــر واالتحــاد األوروبــي، باعتبــار قبــرص 

واليونان عضوين في االتحاد األوروبي.

ثــم أعــادت شــركة »إينــي« اإليطاليــة موقــع مصــر فــي معادلــة العاقــات مــع الســلطات اإليطاليــة مــن جانــب، 
ومفاوضــات ســد النهضــة مــن جانــب آخــر، وكأن مفاوضــات غيــر معلنــة قــد أقــرت بضــرورة مراعــاة المصالــح 
اإليطاليــة - المصريــة المشــتركة فــي هذيــن الملفيــن، أو أن األمــر الواقــع أشــار إلــى حيويــة اإلبقــاء علــى أواصــر 
يطاليــا؛ لتنخفــض معــه حــدة التصريحــات اإليطاليــة بشــأن التــورط الرســمي فــي مقتــل »ريجيني«،  الصلــة بيــن مصــر واإ

وألسباب تقنية يتوقف العمل في بناء سد النهضة20!

وعليــه، فقــد فتحــت ملفــات الغــاز ممــًرا للتفــاوض والنقــاش بيــن القاهــرة وبيــن االتحــاد األوروبــي والواليــات 
المتحــدة، وهــو مــا يعنــي اعتراًفــا ضمنيًّــا بحكومــة القاهــرة وبشــرعيتها، ومــن هنــا طغــت النظــرة الواقعيــة )البرجماتيــة( 

18   المرجع السابق، ص 99.
19   Konofagosa, Elias Karageorgi, Konstantinos, “Cyprus and Greece Natural Gas Perspectives Pro-
duction Costs and the European Security of Supply”, p26. )https://goo.gl/aGjZ9W(.

20   راجــع هــذه األســباب: محمــد األحمــدي: »ســد النهضــة مهــدد بعــدم االكتمــال .. اعــرف األســباب علــى لســاـ رئيــس وزراء إثيوبيــا«، 
اليوم السابع، )https://goo.gl/4GbLkq(، تاريخ النشر: 25 أغسطس 2018، تاريخ الدخول: 18 ديسمبر 2018.
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لمــا تمتلكــه مصــر مــن موقــع جغرافــي، ومؤهــات فــي البنــى التحتيــة، ومــا يمكــن أن تحققــه ألمــن الطاقــة األوروبــي 
واألمــن اإلســرائيلي، علــى القيــم األخاقيــة والمثاليــة، وبــدا وكأن القاهــرة هــي األكثــر اســتعداًدا ومائمــة لتكــون محطــة 

مداد الطاقة في شرق المتوسط. رئيسية في تموين واإ

• مقومات الدور المصري في مجال الغاز في شرق المتوسط:	

دراكيــة تتعلــق بطبيعــة النظــام السياســي المصــري،  يمكــن تقســيم تلــك المقومــات إلــى مقومــات سياســية واإ
ومقومات في البنية التحتية، ومقومات عسكرية )بحرية(.

1- المقومات السياسية واإلدراكية: 

يقصــد بهــا تلــك المقومــات المتعلقــة بخصائــص النظــام السياســي المصــري الراهــن وقيادتــه، وســمات سياســته 
الخارجية، وطبيعة تصوراتها لمسائل الغاز، وما يتصل بها من قضايا.

ــمات التــي يمكــن ربطهــا بالنظــام الحالــي وسياســته الخارجيــة هــو طابعهــا البرجماتــي الــذي يهــدف  مــن أهــم السِّ
إلــى تحقيــق مصالــح محــددة، ويتصــور أن لهــا عاقــة مباشــرة وحيويــة بــه، دون تحمــل قيــود أيديولوجيــة بعينهــا، 
بــل بالقضايــا التــي يتصورهــا علــى أنهــا محــور عملــه، والتــي تمثلــت فــي محوريــن: التنميــة االقتصاديــة، واألمــن، 

وهو ما بدا واضًحا في التحركات المصرية في سيناء، وملف اليمن، والعاقة مع إسرائيل ودول الخليج21.

ــمة، نجــد أن النظــام يتنبــى خطاًبــا ونهًجــا فــي الصراعــات والقضايــا ُيســمى »باألمننــة«، أي  إلــى جانــب هــذه السِّ
النظــر إلــى القضايــا والصراعــات مــن زاويتهــا األمنيــة، أي مــا يمكــن أن توثــر فيــه علــى األمــن القومــي للدولــة، ويضــع 
هرًمــا لمســائل السياســة الخارجيــة والجــوار حســب مــا تقضيــه صفــة األمننــة مــن جانــب، ومــا تمليــه قضيتــا التنميــة 

واألمن من جانب آخر22.

ــَمتيِن، نجــد أن المســألة تأخــذ الخــط نفســه، فيعلــق الرئيــس أن مصــر »أحــرزت هدًفــا« فــي  وتطبيًقــا لهاتيــِن السِّ
موضــوع الغــاز، بعــد أن وقَّعــت إحــدى الشــركات المصريــة اتفاًقــا مــع أخــرى إســرائيلية، وأن مصــر قــد وضعــت أولــى 
خطواتهــا لتكــون المركــز اإلقليمــي المــوزع للغــاز فــي المنطقــة، وهــو مــا يجعلهــا تحظــى بهــذه الميــزة دون غيرهــا مــن 
ــد وزيــر البتــرول »طــارق المــا« فــي إطــار آخــر علــى أنــه »ال يهــم مصــدر الغــاز مــا دام لديــك  دول الجــوار23، وأكَّ

مالك للشراء«؛ فعصر العولمة يجعل كل السلع خاضعة آلليات السوق دون قيود24.

21   إيمــاـ رجــب: »السياســة الخارجيــة المصريــة تجــاه الصراعــات اإلقليميــة .. والحاجــة إلــى إعــادة تموضــع«، السياســة الدوليــة، القاهــرة، 
مؤسسة األهرام، العدد 205، المجلد 51، يوليو 2016، ص 14.

22   المرجع السابق، ص 15.
« فــي التحــول إلــى مركــز إقليمــي للطاقــة«، )https://goo.gl/A9sLXv(، تاريــخ  ON Live   23: »السيســي: مصــر »جابــت جـــو

النشر: 21 فبراير 2018، تاريخ الدخول: 14 ديسمبر 2018.
24   فرانس 24: »الغاز المعضلة الكبرى في شرق المتوسط«، مرجع سابق.
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ــا بيــن النظريتيــِن اللبيراليــة والواقعيــة؛ فهــي تعتقــد بمحوريــة  م مصــر مــن خــال هــذا التصــور مزًجــا غريًب ُتقــدِّ
مســألة الغــاز كمصــدر للطاقــة وعامــل مــن عوامــل األمــن القومــي، وتدعــم فيــه فكــرة المزايــا النســبية فيمــا يخــص حالــة 
المــوزع اإلقليمــي للطاقــة بالمقارنــة مــع مــا تربحــه الــدول األخــرى، إال أنــه فــي الوقــت ذاتــه ترضــى بالمكاســب المطلقــة 
التــي تحققهــا هــي وشــركاؤها مــن دول اإلقليــم، بــل واألكثــر مــن ذلــك تفصــل بيــن النزاعــات السياســية وتنظــر 
للموضــوع مــن منظــور اقتصــادي - ســلعي عّبــر عنــه الوزيــر فــي لقائــه، وكشــفت عنــه مجمــل التحــركات المصريــة، 
ــم والواقــع بشــأن خصوصيــة المنتجــات النفطيــة علــى أنهــا ليســت ســلًعا  وهــي ال شــك رؤيــة تتجاهــل مقــوالت العل

عادية، وهو مما سنقف عنده عندما نتناول االتفاق اإلسرائيلي – المصري.

2- المقومات االقتصادية – البنية التحتية المصرية:

تمتــك مصــر مقومــات فــي الُبنــى التحتيــة المتعلقــة بالغــاز تؤهلهــا، مقارنــة بــدول الجــوار فــي شــرق المتوســط، 
للعب دور مؤثر فيما يتعلق بتفاعات الغاز سواء عبر أنابيب نقله أو تسييله.

أ- خطوط نقل الغاز: 

أول هــذه الخطــوط وأهمهــا هــو خــط الغــاز العربــي، فهــو بمنزلــة الشــريان الرئيســي لنقــل الغــاز المصــري إلــى 
ــي عــام  ــن مصــر واألردن ف ــة بي ــرة تفاهــم ثنائي ــع مذك ــى إنشــائه مــن خــال توقي ــق عل ــي، واُتِف دول المشــرق العرب
2001، وتمــت مراجعتهــا بعــد ذلــك لتضــم كاًّ مــن ســوريا ولبنــان، ويمتــد الخــط لمســافة أكثــر مــن 1200 كــم بتكلفــة 
وصلــت 1.2 مليــار دوالر عــام 2008، فضــًا عــن امتــداد أنبــوب آخــر يتفــرع عنــه يمــر مــن العريــش إلــى عســقان 

بطول 100 كيلو متر.

ب- محطات اإلسالة25:

يوجــد فــي مصــر مجمعــان إلســالة الغــاز: مجمــع »ســيجاز« للغــاز المســال )SEAGAS( الــذي يقــع فــي دميــاط 
علــى بعــد 60 كيلــو متــر غــرب بورســعيد، بــدأ إنتاجــه عــام 2004 بهــدف تصديــر الغــاز المصــري، وتســتحوذ شــركة 
»يونيــون فينوســا« اإلســبانية )Unión Fenosa( علــى 80% مــن إجمالــي حصــة المجمــع، وفــي عــام 2003 
اســتحوذت شــركة »إينــي« اإليطاليــة علــى نســبة 50% مــن أســهم »يونيــون فينوســا«، أمــا النصــف اآلخــر فقــد ظــل 
ملــك شــركة »فينوســا«، فــي حيــن تمتلــك فيــه الهيئــة العامــة للبتــرول 10% منــه، والشــركة المصريــة القابضــة للغــاز 
الطبيعــي »إيجــاس« الـــ10% األخــرى، وقــد توقــف العمــل بهــذا المجمــع منــذ 2012 بســبب زيــادة الطلــب المحلــي 

على الغاز.

والمجمــع الثانــي يضــم شــركة »إدكــو« لتســييل الغــاز الطبيعــي، وال يــزال يعمــل رغــم نقــص امتــدادات الغــاز 

الطبيعــي.. الغــاز  علــى  الدولــي  الصــراع  علــى  الطاقــة  أمـــ  تهديــد  تأثيــرات  الباسوســي:  زكريــا  أحمــد   25 
دراسة حالة منطقة حوض شرق البحر المتوسط، مرجع سابق، 56.
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الطبيعــي، وتمتلــك شــركتا »بــي جــي جــاز« )BG( البريطانيــة و»بتــرو نــاس« 64% مــن الحصــة اإلنتاجيــة للمجمــع 
بالمناصفــة، فــي الوقــت الــذي تتملــك فيــه كل مــن الهيئــة العامــة للبتــرول والشــركة المصريــة القابضــة للغــاز الطبيعــي 

»إيجاس« 24%، لكل منهما نصف النسبة. 

وجعلــت هــذه البنيــة التحتيــة القويــة، وقــدرة هاتيــِن المحطتيــِن )7.2 مليــون طــن ســنويًّا(، مصــر ترتــدي تــاج 
الغــاز المســال فــي شــرق المتوســط حســب إحــدى المجــات26، كمــا جعلتهــا فــي الوقــت ذاتــه تمثــل أهميــة محوريــة 
بالنســبة لــدول جوارهــا، ال ســّيما فــي ظــل صعوبــة خيــارات الــدول األخــرى بنقــل الغــاز؛ فسياســيًّا تقــف العوائــق أمــام 
ــة  ــات القبرصي ــا تشــهده العاق ــل م ــا، بفع ــره ألوروب ــم تصدي ــا، ومــن ث ــرص لتركي خــط غــازي يمــر مــن إســرائيل لقب
واإلســرائيلية مــن توتــرات مــع الجانــب التركــي، فــا تــزال المشــكلة القبرصيــة تمثــل حجــر عثــرة فــي طريــق االتفــاق، 
ــك  ــى ذل ــاق، أضــف إل ــك االتف ــل ذل ــا إلتمــام مث ــل هــو اآلخــر مثبًط ــة ُيمثِّ ــات اإلســرائيلية التركي ــرود العاق كمــا أن ب
التكلفــة التقنيــة المتوقعــة لخــط يمــر مــن إســرائيل إلــى اليونــان وقبــرص، ثــم إلــى أوروبــا، كمــا أن محطــة اإلســالة 

التي لدى اليونان ال تملك نفس القدرات التي تحظى بها مصر. 

3- المقومات العسكرية – البحرية لمصر: 

تمتلــك مصــر أطــول ســواحل إقليــم شــرق المتوســط الجنوبيــة، ولديهــا حــدود اقتصاديــة مشــتركة مــع معظــم الــدول 
المحيطــة، وفــي الترتيــب العســكري العــام ألقــوى الجيــوش تحتــل مصــر المركــز العاشــر عالميًّــا، واألول إفريقيًّــا وعربيًّــا، 
والثانيــة شــرق أوســطيًّا بعــد تركيــا، وقــد اهتمــت مصــر فــي الســنوات األخيــرة بتطويــر ســاحها البحــري بتزويــده بقطــع 

بحرية عديدة، كان آخرها شراء حاملة طائرات هي الوحيدة التي تمتلكها في الشرق األوسط27.

ــح  مكانيــة النظــر إليهــا كعامــل ُمرجِّ جعلــت هــذه المقومــات مــن مصــر محــطَّ أنظــار العديــد مــن دول اإلقليــم، واإ
ــا28؛  ــي مواجهــة تركي ــا مــع مصــر ف ــرص تســتقوي بعاقاته ــل قب ــل دواًل مث ــا جع ــه، مم ــا في ــون طرًف ــف تك ألي تحال
ن كانــت فــي طــور القــوة الكامنــة، إال أنــه بإمكانهــا التحــول – إذا توفــرت  فاإلمكانيــات العســكرية المصريــة، حتــى واإ
الظــروف الموضوعيــة – إلــى عامــل قــدرة ُيســتخدم فــي مواجهــة أي مســاس بالمصالــح المصريــة، علــى نحــو مــا 

ا على بعض األفعال التركية في شرق المتوسط29. صرح به أحد المسئولين المصريين ردًّ

بعبــارة أخــرى، ُتمثِّــل القــوة العســكرية التــي تمتلكهــا مصــر بالنســبة لمعادلــة الغــاز فــي شــرق المتوســط، باعتبارهــا 

26 Butt, Gerald, “Egypt wears the East Med LNG crown”, PETROLEUM ECONOMIST, 20 June 2018. 
(https://goo.gl/hH62t3(.

27 محمد قشقوش: »صراع النفوذ العسكري واألمني في شرق المتوسط«، السياسة الدولية، القاهرة، مؤسسة األهرام، العدد 213، المجلد 
53، يوليو 2018، ص 85.

28 علي حسـ باكير: »النزاع على الغاز في شرق المتوسط ومخاطر االشتباك«، مرجع سابق. 
CNN 29 بالعربيــة: »مصــر تــرد علــى تركيــا حــول نفــط المتوســط: ســنتصدى للمســاس بحقنــا«، )https://goo.gl/poaGxc(، تاريــخ 

النشر: 7 فبراير 2018، تاريخ الدخول: 16 ديسمبر 2018.
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قــوة ردع ودفــاع أكثــر منهــا قــوة هجــوم وعظمــة، فالقاهــرة تطمــح بامتاكهــا لهــذه القــوى الســتخدمها سياســيًّا أكثــر 
من استخدامها فعليًّا. 

ثالًثا: مصر وتفاعات الغاز اإلقليمية والدولية بعد اكتشافات شرق المتوسط:

يقــف هــذا المحــور علــى بعــض تفاصيــل التفاعــات المصريــة اإلقليميــة والدوليــة بعــد اكتشــافات الغــاز فــي شــرق 
المتوســط، فاألولــى نفحصهــا مــن خــال عاقــات مصــر الثنائيــة مــع قبــرص وســعيها لتأكيــد ترســيم الحــدود، ومــع 
ســرائيلية، ومــن خــال آليــة العاقــات الجماعيــة بيــن  إســرائيل وعقــد صفقــة خاصــة بذلــك بيــن شــركات مصريــة واإ
مصــر واليونــان وقبــرص، وهــو مــا تبلــورت عنــه عــدة قمــم بيــن رؤســاء الــدول الثــاث، والثانيــة مــن خــال بيــان نقــاط 
التمــاس مــع القــوى الدوليــة الكبــرى الرئيســية المعنيــة بغــاز المتوســط: االتحــاد األوروبــي، والواليــات المتحــدة، 

وروسيا. 

 شكل )3(: دوائر االهتمام بغاز شرق المتوسط30

أواًل: تفاعات مصر اإلقليمية في شرق المتوسط: 

ينقســم هــذا المحــور إلــى ثــاث نقــاط تــدور حــول حركــة مصــر اإلقليميــة بشــأن الغــاز والقضايــا التــي يســتدعيها، 
وهي: العاقات المصرية القبرصية، والعاقات المصرية اإلسرائيلية، والعاقات المصرية اليونانية القبرصية.

1- العاقات المصرية - القبرصية: 

تحظى هذه العاقة بأهمية خاصة لعدة أمور:

أولها: يتعلق بأن المناطق االقتصادية بين مصر وقبرص ماصقة لبعضها وتتقاطع مًعا. 

ثانيها: يتصل بعاقة قبرص بتركيا، وهي عدو يجهر بانتقاد النظام المصري. 

30   Tagliapietra, Simone, Towards a New Eastern Mediterranean Energy Corridor? Natural Gas 
Developments Between Market Opportunities and Geopolitical Risk, Fondazione Eni Enrico Matei 
Working Papers, 27 February 2013, p:23.
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ثالثهــا: بــأن قبــرص هــي أقــرب دول االتحــاد األوروبــي لمصــر، ويشــتركان فــي عــدة قضايــا مهمــة كاألمــن 
والهجرة والتنمية31.

يصعــب القــول بــأن عاقــة مصــر بقبــرص لهــا بــذور وجــذور تاريخيــة؛ فعاقتهمــا لــم تتعقــد فعليًّــا إال مــع 
اكتشــافات غــاز شــرق المتوســط، وفــي إطــار كونهمــا دولتيــِن تشــتركاِن فــي نفــس المنطقــة االقتصاديــة الخالصــة، 
وهــو مــا دفعهمــا فــي 2003 لترســيم حدودهمــا البحريــة، وتأكــدت تلــك النقــاط الحدوديــة فــي اتفــاق لتقاســم المــواد 
ــون  ــراء القان ــن الساســة وخب ــيما بي ــًرا، ال ّس ــا جــداًل كبي ــن أثارت ــي 2013، إال أن االتفاقيتي ــد ف ــة ُعق الهيدروكربوني
الدولــي والمحاميــن، فاألولــى أخــذت حظهــا مــن التقاضــي والجــدال فــي الفتــرة الســابقة علــى 2013، فتميــز بصددهــا 

طرفان: 

األول يدعــم الموقــف الحكومــي وال يــرى فــي الموقــف المصــري تنــازاًل عــن أيــة حقــوق ســيادية اقتصاديــة لصالــح 
قبرص< 

اآلخر يرفض هذا التقسيم ويرفع شعار أن مصر قد تنازلت عن حقوقها في المنطقة االقتصادية32.

ودون الخوض في جدل سياسي – قانوني ال تتسع له الدراسة، يمكننا الوقوف عند نقطتين:

أوالهما: رأي أحد خبراء القانون الدولي حول هذه االتفاقية. 

ثانيهما: يتعلق بصعوبة تعديل بنود اتفاقية 2003.

يقــدم لنــا ذلــك الباحــث »محمــد شــوقي عبــد العــال« رؤيــة مفادهــا33: أن الجــدل الــذي ثــار حــول االتفاقيــة إنمــا 
ســطنبول، والدوافــع الحقيقيــة وراءه سياســية بحتــة، فمــا  بــدأ معظمــه فــي فتــرة تقــارب نظامــي الحكــم فــي القاهــرة واإ
كانــت تلــك الدعــوات إال إظهــاًرا للتعاطــف المصــري مــع نظيــره التركــي بشــأن المشــكلة القبرصيــة، ورغــم وجاهــة تلــك 
الرؤيــة إال أنهــا تغفــل عنصــًرا آخــر – سياســيًّا أيًضــا - وهــي حالــة التشــكك التــي ســادت كل أفعــال النظــام المصــري 

الذي رأسه »حسني مبارك«، وأن أفعاله كانت محض تفريط في الحقوق المصرية.

ــم المناطــق البحريــة حســب قربهــا أو بعدهــا عـــ الدولــة ومــدى حقهــا فــي ممارســة الســيادة عليهــا، ومـــ بيـــ هــذه المناطــق  31   ُتقسَّ
المنطقــة االقتصاديــة الخالصــة، وهــي ماصقــة للميــاه اإلقليميــة للدولــة تتمتــع فيهــا بحقــوق ســيادية فقــط فيمــا يخــص اســتغال المــوارد 
الموجــودة بهــا، وتثــار مشــكلة تقســيم المناطــق االقتصاديــة خصوصــا فــي تلــك البحــار التــي ال تتســع امتداداتهــا لتمنــح كل دولــة مـــ الــدول 

الواقعة عليها مساحة الـ 200 ميل البحرية التي يحددها القانوـ الدولي للبحار.
32   راجــع بصــدد هــذا الجــدل: أحمــد زكريــا الباسوســي: تأثيــرات تهديــد أمـــ الطاقــة علــى الصــراع الدولــي علــى الغــاز الطبيعــي: دراســة 
ــا تغيــب  ــا فنيًّ حالــة منطقــة حــوض شــرق البحــر المتوســط، مرجــع ســابق، ص 165- 179، وتحصــر الرســالة ذلــك الجــدل فــي كونــه تقنيًّ

عنه الخافات السياسية.
33   محمــد شــوقي عبــد العــال: »اتفــاق مســبق: ترســيم حــدود المنطقــة االقتصاديــة الخالصــة بيـــ مصــر وقبــرص«، المركــز العربــي للبحــوث 

والدراسات، )https://goo.gl/V2KD4z(، تاريخ النشر: 29  أكتوبر 2014، تاريخ الدخول: 22 ديسمبر 2018.
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وعلــى كٍل، فالواقــع يبعــد عــن ذلــك الجــدل؛ فهــو يأكــد صعوبــة تعديــل هــذه االتفاقيــة لعــدة اعتبــارات34، يشــير 
أولهــا إلــى: أن الجهــة المصريــة المنوطــة ليســت لديهــا الرغبــة فــي تعديــل ذلــك االتفــاق، وهــو شــرط أولــي لحــدوث 
ــا  تعديــل فيــه، وثانيهــا: أن تأكيــد مصــر فــي اتفاقيــة الحقــة علــى ترســيم الحــدود فــي 2013 يعكــس إصــراًرا مصريًّ
ــِن، وثالثهــا: أن اكتشــاف حقــل »أفروديــت« فــي إحــدى المناطــق يجعــل مــن  ــِن دوليتي يصعــب معــه نقــض اتفاقيتي
تعديــل ذلــك االتفــاق مســتحيًا ومرفوًضــا مــن الجانــب القبرصــي، فهــو بــا شــك ســيحمل معــه تعديــًا فــي ملكيــة هــذا 

الحقل.

2- العاقات المصرية – اإلسرائيلية: 

بعــد أن شــهدت العاقــات اإلســرائيلية – المصريــة تذبذًبــا واضًحــا عــن خطهــا المعهــود فــي عهــد »مبــارك« إبــان 
فتــرة حكــم الرئيــس »محمــد مرســي«، جــاء »السيســي« ليغيــر كثيــًرا فــي تلــك العاقــة، فنجــده يشــيد فــي أكثــر مــن مــرة 
بتجربــة الســام المصريــة اإلســرائيلية، ويعيــد التواصــل السياســي واالقتصــادي والعســكري إلــى ســابق عهــده أو أفضــل 

حسب تناول المصادر الرسمية اإلسرائيلية والمصرية35. 

أراد »السيســي« أن يجــد صديًقــا نافــًذا لــدى الغــرب والواليــات المتحــدة؛ ليضفــي مزيــًدا مــن الشــرعية علــى حكمــه، 
فلــم يجــد أفضــل مــن الولــوج إليــه عبــر بوابتــه األضعــف واألكثــر تأثيــًرا: إســرائيل، وتعكــس تفاعــات الغــاز المصريــة 
ن كانــت القاهــرة لــم تدخــل فــي مفاوضــات وتفاعــات رســمية طويلــة علنيــة مــع تــل أبيــب،  اإلســرائيلية الســياق ذاتــه، واإ
ــا واضًحــا مــع الجانــب اإلســرائيلي؛ فلــم تعتــرض القاهــرة أو ُتصــرِّح عــن تحــركات  فــإن ســلوك القاهــرة يعكــس تهادًن
االكتشــافات اإلســرائيلية، فــي ظــل دعــاوى أن اكتشــاف الحقــل اإلســرائيلي األكبــر »ليفثيــان« هــو أقــرب إلــى دميــاط 
منــه إلــى حيفــا، ورغــم أن األمــور قــد ال ُتحســب بفكــرة القــرب المكانــي وحســب، إال أن غيــاب الــرد الرســمي الصريــح 
علــى ذلــك يؤكــد ُمهادنــة الســلوك المصــري إلســرائيل، ويــزداد تأكيــد ذلــك الموقــف مــع ترســيم قبــرص حدودهــا البحريــة 

مع إسرائيل دون إعام القاهرة قبلها، واكتفت القاهرة بقبول اعتذار قبرص عن ذلك.

لهــذه االعتبــارات وغيرهــا، وجــدت إســرائيل أنــه مــن الممكــن - بــل ومــن المفيــد - االرتــكان إلــى مصــر في مســائل 
غــاز المتوســط؛ فاالعتبــارات التقنيــة مــن عــدم توفــر البنيــة التحتيــة لــدى تــل أبيــب، وضخامــة االســتثمارات المطلوبــة 
مكانيــة النفــوذ االقتصــادي والسياســي  لبنــاء مثــل تلــك البنيــة، واألخــرى السياســية بســبب فتــور عاقتهــا مــع تركيــا، واإ
عبــر مصــر إلــى الــدول العربيــة األخــرى بطريقــة أكثــر ساســة، كلهــا دفعــت إســرائيل بالتوجــه نحــو مصــر، والعكــس 
بالعكــس، فمصــر هــي األخــرى والعتبــارات أخــرى ســابقة تمثلــت فــي رغبــة مصــر فــي تحقيــق هدفهــا لتكــون موزًعــا 

إقليميًّا للغاز، وتستثمر ما يجلبه ذلك من منافع لها، جعل من هذا االتفاق أمًرا مقبواًل لديها. 

34   أحمــد زكريــا الباسوســي: تأثيــرات تهديــد أمـــ الطاقــة علــى الصــراع الدولــي علــى الغــاز الطبيعــي: دراســة حالــة منطقــة حــوض شــرق 
البحر المتوسط، مرجع سابق، ص179.

35   أحمــد عبدالرحمـــ خليفــة، أحمــد ســعيد: »محــددات الموقــف المصــري تجــاه قــرار ترامــب بنقــل عاصمــة إســرائيل إلــى القــدس«، المركــز 
الديمقراطي العربي،)https://goo.gl/PLZH1m(، تاريخ النشر: 24 فبراير 2017، تاريخ الدخول: 22 ديسمبر 2018. 
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هــذا االتفــاق هــو عبــارة عــن عقــد ُوقــع فــي فبرايــر 2018 بيــن شــركة »ديليــك دريلينــغ« اإلســرائيلية و»نوبــل 
إنرجــي« مــن جانــب، وشــركة »دولفينــوس« المصريــة مــن جانــب آخــر، الســتيراد األخيــرة 64 مليــار متــر مكعــب مــن 
الغــاز مــن حقلــي »تمــار« و»ليفثيــان« بقيمــة 15 مليــار دوالر لمــدة 10 ســنوات36، وقــد أثــار هــذا االتفــاق عــدًدا 
مــن ردود الفعــل المصريــة واإلســرائيلية علــى الســواء؛ فاعتبــرت األخيــرة أن هــذا ُيعــد نجاًحــا ومكســًبا إلســرائيل 
وسيســهم فــي تحقيــق تنميتهــا، فــي حيــن جــاء موقــف األولــى ليعبــر عــن أن ذلــك أمــر يخــص شــركات خاصــة، وأن 
الــدور الرســمي يتوقــف عنــد حــدِّ التــزام تلــك األطــراف باألطــر القانونيــة والدســتورية وتســهيل عمــل تلــك الشــركات، 
وال شــك أن تلــك الرؤيــة تنطــوي علــى جوانــب قصــور عــدة تتعلــق بطبيعــة النظــر إلــى الغــاز كســلعة اقتصاديــة، وليــس 
ســلعة سياســية - اســتراتيجية تســتخدمها بعــض الــدول كإحــدى أدوات سياســتها الخارجيــة37، وبحجــم الــدور الــذي 
تلعبــه الدولــة فــي تصديــر ســلع كتلــك، فهــذه الشــركات ســتعتمد علــى البنــى التحتيــة المصريــة، وغيرهــا مــن 

التسهيات ذات الطابع السياسي - القانوني38.

3- التعاون القبرصي - المصري - اليوناني: 

عقــب االكتشــافات األخيــرة، بــدأت الحركــة تــدب فــي العاقــات اليونانيــة هــي األخــرى، وجــرى ذلــك التعــاون علــى 
محــاور عديــدة: ثقافيــة، واقتصاديــة، وعســكرية، فأخــذت كا الدولتيــن تســتدعي أواصــر الصلــة التاريخيــة والثقافيــة 
بينهمــا، بوصفهــا األقــدم فــي عاقــات دول المتوســط، وأنــه فــي كا الدولتيــن توجــد جاليــة معتبــرة لألخــرى، ومــن هنــا 

كانت فكرة مؤتمر )العودة إلى الجذور( الذي ُنظم في أبريل 2018 في مكتبة اإلسكندرية39.

ومــا ُيســتنَتج عــن العاقــات المصريــة – اليونانيــة أنهــا كانــت فــي إطــار العاقــات العاديــة إلــى أن أدخــل العامــل 
االقتصادي الدفء لعاقات البلدين، وهو نموذج واضح لتأثير معامل الغاز على العاقات الثنائية40. 

علــى كٍل، مــا يعنينــا هنــا هــو النظــر إلــى محــور )مصــر – قبــرص – اليونــان( مــن حيــث دواعــي تشــكله، وأســس 
قيامه، واحتماالت استمراره. 

36   دويتشــه فيلــه: »اتفــاق مصــري إســرائيلي ببــدء تصديــر الغــاز اإلســرائيلي إلــى مصــر«، )https://bit.ly/2OXJFdH(، تاريــخ 
النشر: 27 سبتمبر 2018، تاريخ الدخول: 21 ديسمبر 2018.

37  Georgopoulou, M., The Greek Turkish Relations in terms of the Natural Gas Networks in South-
eastern Europe and the Eastern Mediterranean. )Master’s thesis, İ�stanbul Bilgi Ü� niversitesi, Istanr-
bul, Turkey(, 2015, p13.

38   أحمــد زكريــا الباسوســي .. تأثيــرات تهديــد أمـــ الطاقــة علــى الصــراع الدولــي علــى الغــاز الطبيعــي: دراســة حالــة منطقــة حــوض شــرق 
البحر المتوسط، مرجع سابق، ص 186.

39   راجــع بصــدد العاقــات اليونانيــة - المصريــة، موقــع الهيئــة العامــة لاســتعامات، )https://bit.ly/2ts3SPo(، تاريــخ النشــر: 31 
مايو 2015، تاريخ الدخول: 19 ديسمبر 2018.

40   Nathanson, Roby and others )editors(, Natural gas the eastern Mediterranean: Economic im-
pact and strategic implications, Friedrich-Ebert-Stiftung and the Institute for National Security 
Studies, Tel Aviv, November 2013, p54.
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ُأســس هــذا المحــور بدعــوة مــن القاهــرة فــي 8 نوفمبــر 2014، وهــو تاريــخ أول قمــة ُعقــدت فــي إطــار هــذا 
التعــاون الثاثــي الــذي يتمحــور حــول الغــاز، لكــن بمزيــد مــن التدقيــق يتضــح أن هــذا المحــور يتأســس علــى عــدة 

بنود بعضها ظاهر واآلخر خفي41: 

أ- التعــاون فــي المســائل االقتصاديــة، واالســتغال المشــترك للثــروات الغازيــة المكتشــفة فــي شــرق المتوســط، 
)مجال الطاقة(.

ب- التصــدي المشــترك ألخطــار الهجــرة غيــر النظاميــة، ومــن ثــم توثيــق االتصــال والتعــاون فــي مجــاالت اللجــوء 
والهجرة وحماية الحدود وتبادل المعلومات )مجال األمن(.

ج- العــداء لتركيــا، ورغــم تكــرار التصريــح بــأن تعــاون الــدول ليــس موجًهــا ضــد أحــد، إال أن المعطيــات 
السياســية تشــير إلــى أن ثمــة أجنــدة ضمنيــة لهــذا المحــور تتصــل باســتعداء الجانــب التركــي، واالنتصــار للمشــكلة 
القبرصيــة لصالــح قبــرص اليونانيــة، ويتأكــد ذلــك مــن خــال عاقــة مصــر المتوتــرة مــع تركيــا بعــد أحــداث 30 يونيــو، 

فضًا عن عاقتها بقبرص واليونان. 

د- تقديــم الدعــم السياســي الدولــي لمصــر، فــكل مــن اليونــان وقبــرص دولتــان فــي االتحــاد األوروبــي، ومــن ثــم 
حاول النظام المصري جعلهما بوابة له للنفاذ السياسي إلى االتحاد األوروبي. 

هـــ- دعــم مصــر فــي ســعيها ألن تكــون موزًعــا إقليميًّــا، ودعــم موقفهــا فــي هــذا الهــدف كبديــل عــن تركيــا، التــي 
تملك هي األخرى خطًة لتضطلع هي بهذا الدور. 

د- عــزل غــزة ولبنــان، إذا ُأضيفــت إلــى ذلــك المحــور إســرائيل، ومــن ثــم تتضــح صــورة المحــور علــى أنــه، ليــس 
فقــط عــزاًل لتركيــا مــن تفاعــات المتوســط، بــل وأيًضــا إلــى جــواره إهــدار حقــوق لبنــان وغــزة فــي مســألة الغــاز، وربمــا 

من مسائل كبرى أكثر ذات طبيعة سياسية.

ــا فــي إطــار شــرق المتوســط، ربمــا لــوال ظهــور  مثَّلــت نشــأة محــور )مصــر – قبــرص – اليونــان( عمــًا نوعيًّ
الغــاز فــي منطقــة شــرق المتوســط، مــا كان ليوجــد محــور كهــذا، إال أنــه توثَّــق بفعــل عوامــل مســاعدة أخــرى تمثَّلــت 
فــي عــداء تركيــا، وتغيــر قيــادة الدولــة المصريــة، وتماشــي الظــروف مــع حاجــة مصــر الملحــة فــي ذلــك الحيــن إلــى 

41   راجع في هذا الصدد:
علي حسـ باكير: »النزاع على الغاز في شرق المتوسط ومخاطر االشتباك«، مرجع سابق.

أحمــد قنديــل: »اكتشــافات الغــاز فــي شــرق المتوســط .. لمـــ ســتكـو الغلبــة االقتصــاد أم السياســة؟«، مركــز األهــرام للدراســات االســتراتيجية، 
)https://goo.gl/hvsDGW(، تاريخ النشر: 12 مارس 2018، تاريخ الدخول: 15 ديسمبر 2018.

منــى ســليماـ: »التحالــف المصــري - اليونانــي- القبرصــي وتغييــر موازيـــ شــرق المتوســط«، السياســة الدوليــة، القاهــرة، مؤسســة األهــرام، 
)https://goo.gl/c92VzA(، تاريخ النشر: 2 ديسمبر 2017، تاريخ الدخول: 17 ديسمبر 2018.

Konofagosa, Elias Karageorgi, Konstantinos, “Cyprus and Greece Natural Gas Perspectives Produc-
.tion Costs and the European Security of Supply”, Op.Cit., p:8
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عــادة تقديمــه أوروبيًّــا مــن  دعــم أوروبــي، ليــس فقــط لتدعيــم االقتصــاد المصــري، بــل وتثبيــت أركان النظــام الجديــد واإ
منطلق كونه شريًكا متفاهًما ومنفتًحا على المصالح األوروبية ال من منطلق كونه نظاًما انقابيًّا.

وانطاًقــا ممــا ســبق، فــإن بقــاء مثــل هــذا المحــور واســتمراره ســيظل مرتبًطــا – أكثــر مــا يكــون - بقيــادات الــدول 
ــرى هــذه  ــث ت ــر مصالحهــم؛ حي ــم تصوي ــي شــرق المتوســط، ومــن ث ــداء ف ــة والع ــات الصداق وتصوراتهــم عــن عاق
الدراســة أنــه رغــم محوريــة المســألة الغازيــة فــي تعاونــات شــرق المتوســط وصراعاتهــا، إال أنهــا تأتــي خاضعــة إلرادات 
القيــادات السياســية وتصوراتهــم للحــل الــذي يقــدم البديــل األمثــل، ثــم إنــه بعــد ذلــك يرتبــط بمواقــف القــوى الكبــرى 
منــه: االتحــاد األوروبــي، وروســيا، والواليــات المتحــدة؛ فاســتمرار هــذا المحــور وتطــوره مرهــون بدعــم هــذه الــدول 
الكبــرى، وال شــك أن األولــى واألخيــرة هــي حتــى اآلن تقــف إلــى جــوار ذلــك التحالــف، إال أن إمكانــات تبدلــه تبقــى 

واردة ومرتبطة بدرجة تحسن العاقات التركية مع أعضائه.

ثانًيا: مصر والتفاعات الدولية في شرق المتوسط: 

أثــارت اكتشــافات مصــر للغــاز فــي شــرق المتوســط القــوى اإلقليميــة والدوليــة علــى قــدر متســاٍو، إمــا مــن منطــق 
االســتفادة مــن الغــاز فــي مزيــج الطاقــة بالنســبة لهــم، كاالتحــاد األوروبــي، أو لكونهــا معنيــة بالغــاز بفعــل وصفهــا 
دولــة مصــدرة للغــاز كروســيا، أو ألنهــا دولــة كبــرى يســتدعي جحمهــا وجــود دور لهــا فــي مصــادر الطاقــة العالميــة، 
والوقــوف إلــى جانــب حلفائهــا وشــركاتها كالواليــات المتحــدة، ويحــاول هــذا المحــور تســليط الضــوء علــى تفاعــات 

مصر مع القوى الدولية الثاث، وطبيعة مصالحهم في شرق المتوسط.

1- مصر واالتحاد األوروبي: 

تختلــف الدراســات حــول أهميــة اكتشــافات شــرق المتوســط وحيويتهــا بالنســبة لاتحــاد األوروبــي، فبيــن متفائــل 
يــرى أن مثــل هــذه االكتشــافات يمكــن أن تســهم فــي ســد حاجــة االتحــاد األوروبــي لفتــرة ليســت بالقليلــة تتــرواح بيــن 
ــا42، فيمــا تقــزم أخــرى مــن هــذه االكتشــافات وتشــير لضآلتهــا مقارنــة بحجــم الطلــب  العشــرة أعــوام والثاثيــن عاًم
داخــل الســوق األوروبــي؛ فهــي - فــي رأيهــم - ال يمكنهــا وبأقصــى تقديــر أن تكفــي احتياجــات أوروبــا مــن الغــاز 
لمــدة تزيــد بحــال عــن ثمــان ســنوات، وأنهــا ســتظل مرتبطــة بالغــاز الروســي بعقــود طويلــة األجــل؛ حيــث ُيمثِّــل الغــاز 

الروسي 33% من الغاز األوروبي43.

ولكن تظل حاجة أوروبا لغاز شرق المتوسط محددة بثاثة عوامل:

42   Giannakopoulos, A. )editor(, “Energy Cooperation and Security in the Eastern Mediterranean: 
A Seismic Shift towards Peace or Conflict?”, SDAC, https://bit.ly/2IyANLW. Published on February 
2016. 
43   OĞ� URLU, E., “Natural Gas in the Eastern Mediterranean: Means of Regional Integration or Dis-
integration?”, LAÜ�  Sosyal Bilimler Dergisi (Vİİİ-İ), EUL Journal of Social Sciences, June2017 , p.41.
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ن كانــت  أواًل: اعتبــار غــاز شــرق المتوســط خيــاًرا لتنويــع اعتمادهــا علــى الغــاز الروســي، فهــذه االكتشــافات، واإ
لــم ُتخــرج روســيا مــن ســوق الغــاز األوروبــي فهــي علــى األقــل ســتقلل مــن تاعــب روســيا بالغــاز أو تحيــده تماًمــا44، 

ويؤّمن مصدر طاقة للغرب مستمًرا مضمون التدفق، ويعتمد على الدول الصديقة45.

ــا: فــي اســتمرار الشــركات األوروبيــة وتأميــن عملهــا، وتوفيــر البيئــة اإلقليميــة اآلمنــة لعملهــا باعتبارهــا   ثانًي
مساهًما لتنمية موارد دول االتحاد االقتصادية. 

ثالًثا: في الحفاظ على مصالح الدول أعضاء االتحاد: قبرص واليونان.

وتتــوزع زوايــا االهتمــام األوروبــي ومظاهــره باكتشــافات الغــاز المصريــة؛ حيــث تــرى فــي موقعهــا الجغرافــي وقربــه 
مــن االتحــاد األوروبــي، وعاقتهــا بــدول الجــوار مــا يؤهلهــا ألن تكــون رقًمــا مهًمــا فــي توازنــات المنطقــة ومعادلــة 
الغــاز، هــذا مــن جانــب، كمــا ُينظــر إليهــا كخيــار بديــل أكثــر واقعيــة وعمليــة مــن خيــارات أخــرى لتصديــر الغــاز عبــر 
إســالته إلــى االتحــاد األوروبــي، باالســتفادة مــن البنيــة التحتيــة المصريــة الُمعــدة لذلــك، وفــي هــذا اإلطــار جــاءت 
مؤخــًرا مذكــرة تفاهــم بعنــوان »الشــراكة االســتراتيجية فــي مجــال الطاقــة بيــن مصــر واالتحــاد األوروبــي«، والتــي 
تتضمــن تطويــر قطــاع الطاقــة المصــري، وتعزيــز عمــل الشــركات األوروبيــة فــي ذلــك، خــال الفتــرة مــن 2018 – 
2022، وزيــارة مفــوض الطاقــة والمنــاخ لاتحــاد األوروبــي فــي أبريــل 2018، وتصريحــه بمحوريــة الــدور المصــري 
فــي مســألة غــاز المتوســط ونقلــه لاتحــاد األوروبــي، ومســاندة االتحــاد األوروبــي لخطــط مصــر فــي تصديــر الغــاز، 

ومساعدتها لتطوير اقتصادها46.

ولكــن يبــدو أن مصــر فــي عاقتهــا باالتحــاد األوروبــي فــي هــذا الصــدد تغّلــب الجوانــب الفنيــة واالعتبــارات 
االقتصاديــة الثنائيــة علــى االعتبــارات السياســية اإلقليميــة، فلــم تتضــح مــن مســاعي القاهــرة أيــة رغبــة أو حديــث 
ســرائيل،  عــن إمكانيــة تحــرك االتحــاد األوروبــي تجــاه ترســيم المناطــق االقتصاديــة مــع باقــي دول اإلقليــم: تركيــا، واإ
أو حتــى دفعهمــا لانضمــام إلــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة للبحــار، ومــن ثــم مســاهمة القاهــرة فــي توجيــه قواعــد اللعبــة 

في شرق المتوسط.

2- مصر والواليات المتحدة: 

ينبــع اهتمــام الواليــات المتحــدة األمريكيــة بغــاز شــرق المتوســط مــن كونهــا قــوة كبــرى، تضــع ضمــن مصالحهــا 
وأهدافهــا القوميــة الســيطرة علــى المواضــع االســتراتيجية كتلــك الغنيــة بالغــاز أو النفــط، مــن منطلقــات عديــدة أولهــا: 

44   Ibid, p.41.
45  CROPSEY, S., U.S. Policy and the Strategic Relationship of Greece, Cyprus, and Israel: Power 
Shifts in the Eastern Mediterranean, Hudson Institute, 2015, p.50. 

46   أحمد قنديل: »االتحاد األوروبي وغاز شرق المتوسط .. المصالح والسياسات وآفاق المستقبل«، السياسة الدولية، القاهرة، مؤسسة 
األهرام، العدد 213، المجلد 53، يوليو 2018، ص115.
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رغبتهــا فــي ضمــان اســتمرار تدفــق هــذه المــواراد لهــا بمــا يســد حاجاتهــا، وثانيهــا: اســتقرار أســعارها فــي األســواق 
العالمية، ومن ثم نصبت نفسها رقيًبا على هذه الموارد.

كــت اهتمامهــا هــذا، يأتــي فــي مقدمتهــا وجــود إســرائيل مــن بيــن  لــى جانــب ذلــك، نجــد أن اعتبــارات أخــرى حرَّ واإ
الــدول الفاعلــة فــي شــرق المتوســط، والتــي تهتــم بأمنهــا القومــي، وتضغــط اللوبيــات العاملــة فــي الواليــات المتحــدة 
لصالــح مناصــرة مصالــح إســرائيل، ثــم الشــركات األمريكيــة العاملــة فــي مجــاالت الغــاز، وتحظــى بنفــوذ داخــل الواليــات 
المتحــدة، ومــن ثــم ُأدخلــت تحــت مســمى الدفــاع عــن المواطــن األمريكــي، ثــم مــن ارتباطــه بحليــف اســتراتيجي لهــا، 
أال وهــو االتحــاد األوروبــي47، والتــي تســعى معــه لتخفيــف اعتمــاده علــى الغــاز الروســي حتــى تســهل مراقبــة األخيــرة 
مكانــات ضربهــا اقتصاديًّــا - إن لــزم األمــر - وارتبــط ذلــك أيًضــا بمتابعــة الواليــات المتحــدة لتطــور الوجــود  واإ

واالنتشار الروسي في الشرق األوسط بصفة عامة.

ــر  ــة أكث ــق بيئ ــى خل ــي شــرق المتوســط إل ــات المتحــدة تعمــل مــن خــال سياســتها وحلفائهــا ف ــه؛ فالوالي وعلي
اســتقراًرا وموائمــًة لهــا ولحلفائهــا فــي ظــل بيئــة تعمهــا االضطرابــات، فليــس مــن مصلحتهــا النفــخ فــي صــراع جديــد 
ــة والفلســطينية تجعلهــا بحاجــة  ــات اإلســرائيلية – اللبناني ــات هشــة؛ فالعاق فــي ظــل صراعــات قديمــة تتســم بتوازن
للتدخــل لضبــط احتمــاالت تطــور الصــراع علــى الغــاز؛ حتــى ال يصــل إلــى مســتوى المواجهــة العســكرية، واألمــر نفســه 

ينطبق على التفاعات القبرصية - التركية. 

أمــا موقــع مصــر فــي مســألة الغــاز مــن الوجهــة األمريكيــة، فمصــر مــن الــدول التــي تدعمهــا الواليــات المتحــدة 
وتقــدم لهــا مســاعدات عســكرية، وتشــتركان فــي تعــاون تجــاري واســع، وتعلــم أنهــا مــن القــوة العســكرية األساســية 
فــي المنطقــة؛ فهــي محــور مهــم لتفاعــات المتوســط، وهــو مــا تمخــض عنــه النظــر بعيــن االرتيــاح إلــى المحــور 
الرباعــي: )مصــر- قبــرص- اليونــان- إســرائيل(، والوجهــة الثانيــة التــي يمكــن أن ُتســتدعى، هــي وضــع مصــر فــي 
طريــق انتقــال الغــاز؛ فمصــر بوصفهــا مرشــحة ألن تكــون موزًعــا إقليميًّــا تهتــم بهــا الواليــات المتحــدة؛ علــى اعتبــار 

أن السيطرة على محطات نقل الغاز أو الكيفية التي ينتقل بها مفتاح للسيطرة على المورد48.

3- مصر وروسيا: 

رة للغــاز لاتحــاد األوروبــي، ولكــون  يرجــع اهتمــام روســيا بغــاز شــرق المتوســط إلــى كونهــا أكبــر الــدول الُمصــدِّ
اقتصادهــا يقــوم بشــكل أساســي علــى عائداتــه، ومــن ثــم فالغــاز بالنســبة لروســيا مســألة حيويــة تتصــل باألمــن 
ــذا مــن واجبــات الــدور الروســي تجــاه قضايــا الغــاز أن تخــوض فــي غمــار أســعاره وتمــد عاقاتهــا مــع  القومــي، ل

47  Tagliapietra, Simone, Towards a New Eastern Mediterranean Energy Corridor? Natural Gas 
Developments Between Market Opportunities and Geopolitical Risk, Fondazione Eni Enrico Matei 
Working Papers, 27 February 2013, p24.
48   CROPSEY, SETH U.S. “Policy and the Strategic Relationship of Greece, Cyprus, and Israel: Pow-
er Shifts in the Eastern Mediterranean”, p:32.
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رة أم مستوردة. الدول المهتمة به؛ ُمصدِّ

وعاوة على ذلك، يزداد االنجذاب والثقل الروسي في اكتشافات شرق المتوسط لعدة أسباب: 

األول: يتعلــق بوجــوده فــي منطقــة شــرق المتوســط عبــر منفــذ ســوريا علــى البحــر المتوســط، وحصولهــا علــى 
امتياز التنقيب عن الغاز في المياه اإلقليمية والمنطقة االقتصادية السورية الخالصة لمدة 25 عاًما. 

الثانــي: عبــر أدوار الشــركات الروســية العاملــة فــي مجــال الغــاز، مــن أمثــال شــركة: »غازبــورم«، و»نفاتــك«، 
ســرائيل والســلطة الفلســطينية،  و»روســنفت«، والتــي تعقــد اتفاقــات تنقيــب واســتغال مــع ســوريا ولبنــان ومصــر واإ

وهو ما يعني أن مصالح استثمارية واقتصادية تربط روسيا من هذا الجانب. 

الثالث: ارتباط روسيا سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا من جوانب أخرى مع كل دول اإلقليم49. 

ومــن هــذا المنطلــق، تتجلــى روابــط العاقــات المصريــة – الروســية، فيجمــع النظاميــن المصــري والروســي تقــارب 
واســع فــي وجهــات النظــر، كموقــف مصــر مــن الصــراع والنظــام فــي ســوريا، وموقــف روســيا مــن جماعــة اإلخــوان 
المســلمين، فكانــت روســيا مــن أوائــل الــدول التــي دعمــت النظــام الراهــن، وزادت مصــر وارداتهــا منهــا مــن الســاح 
ــاز الُمســال مــن روســيا50،  ــدول المســتوردة للغ ــب مــن ال ــى وقــت قري ــد كانــت مصــر وحت ــا والســلع، فق والتكنولوجي
وعليــه، فجــاء الغــاز ليكمــل عاقــة التعــاون الوثيــق بيــن البلديــن، وليدخــل كمعامــل ومجــال لاهتمــام الروســي بمصــر، 

عن طريق زيادة االستثمارات الروسية في مجال الطاقة المصرية، وبخاصة الغاز. 

خاتمة: 

يمكــن تفهــم موقــع مصــر فــي توازنــات شــرق المتوســط اإلقليميــة علــى أنهــا محاولــة للعــب دور المــوازن 
ــح اإلقليمــي، الــذي يملــك مــن المؤهــات والمقومــات السياســية، والبنيــة التحتيــة، مــا يمّكنــه  اإلقليمــي، أو الُمرجِّ
لترجيــح كفــة المحــور الــذي يكــون طرًفــا فيــه، كمــا حاولــت مــن خــال هــذه االكتشــافات نســج شــبكة مــن العاقــات 
الدوليــة - االقتصاديــة التــي تــدور حــول الغــاز الطبيعــي: اكتشــافه واســتغاله مــن جانــب، ودعــم النظــام المصــري 

من حيث الشرعية والمركز الدولي من جانب آخر.

تهيــأ ذلــك مــن خــال طبيعــة النظــام المصــري مــن حيــث برجماتيتــه، وتصــوره لمصالحــه، وتبنيــه رؤيــة تبعــد 
بقــدر كبيــر عــن العوامــل األيديولوجيــة، وتقتــرب مــن المصالــح االقتصاديــة والسياســية واالســتراتيجية ومــن ثــم 
تعاملــت مــع الغــاز بمنطــق يغلــب عليــه فكــرة المكاســب المطلقــة، وأن مــن مصلحــة القاهــرة االســتفادة بهــذا الغــاز، 

49   أحمــد زكريــا الباسوســي: تأثيــرات تهديــد أمـــ الطاقــة علــى الصــراع الدولــي علــى الغــاز الطبيعــي :دراســة حالــة منطقــة حــوض شــرق 
البحر المتوسط، مرجع سابق، ص 206: 212.

https://goo.gl/( ،»50   موقــع ســبوتنك بالعربيــة: »مصــر ســتنفذ اتفاقيــات الغــاز مــع روســيا رغــم االكتشــافات الجديــدة فــي البــاد
NzrgsP(، تاريخ الدخول: 31 أغسطس 2015، تاريخ الدخول: 20 ديسمبر 2018. 
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ليــس بأكبــر قــدر ممكــن مقارنــة باآلخريــن، بــل بأكبــر قــدر ممكــن مــن زاويــة نظرهــا، وقراءتهــا للمشــهد اإلقليمــي 
والدولي. 

وهــذه الرؤيــة تــروج كثيــًرا لاتحــاد األوروبــي الــذي ال يطمــح أن يســتبدل روســيا بمنافــس جديــد يســتخدم الغــاز 
ــى  ــا إل ــذ سياســيًّا واقتصاديًّ ــل هــذه األوراق أن تنف ــي تتمكــن بمث ــل إســرائيل والت ــدول مث ــة ضغــط سياســية، ول كورق
األســواق العربيــة، وللواليــات المتحــدة التــي ترغــب فــي حليــف ُمهــادن يتمتــع باســتقرار نســبي، واألمــر نفســه ينســحب 
ن كان بصــورة مختلفــة، فالعــداء المصــري للنظــام التركــي جعلهــا بالنســبة لهمــا  ــان واإ ــى كٍل مــن قبــرص واليون عل
شــريًكا مهًمــا وحجــر زاويــة فــي تكتلهمــا ضــد تركيــا، ال ســيِّما فــي ظــل امتــاك مصــر لقــوات بريــة وبحريــة لهــا ثقلهــا 

في المنطقة. 

وتظــل هنــاك كلمــة أخيــرة حــول الحالــة التــي يشــهدها إقليــم شــرق المتوســط مــن تشــّكل محــاور ومحــاور مضــادة، 
وتدخــات خارجيــة، وتقاطــع لمصالــح دول كبــرى، أنهــا فــي ســياقها الحالــي: السياســي واالقتصــادي يصعــب الحكــم 
ــة المرتبطــة بنمــط  ــا بنمــوذج التحالفــات المؤقت ــه، ويظــل محكوًم ــا دائمــة ومســتمرة للتفاعــات في ــاك أنماًط ــأن هن ب

القيادة في الدول، وتصورهم لمصالحهم في لحظة زمنية معينة51.

51   طــارق فهمــي: »الســيناريوهات المســتقبلية للصــراع والتعــاـو فــي منطقــة شــرق المتوســط«، السياســة الدوليــة، القاهــرة، مؤسســة األهــرام، 
العدد 213، المجلد 53، يوليو 2018، ص129.
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تعبــر  وال  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  اآلراء 
بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إال بإذن مسبق من المركز

info@arkan-srp.com


