
  سوریه، مرکز نبرد باالی گاز طبیعی در خاور نزدیک

  منږخو. و: قلمی شده توسط عماد فوضی شعیبی، برگرفتھ از تارنمای شبکھ ولتر، برگردان از متن فرانسوی

 

حملھ رسانھ یی و نظامی بر علیھ مطابق توضیحات پروفیسور عماد شعیبی در نوشتار استادانھ یی کھ اینجا بھ نشر میرسد، 
یورو بھ فروپاشی مواجھ است، زمانی کھ  حوزهھنگامی کھ . رقابت ھای جھانی برای انرژی در ارتباط استمستقیما با  سوریھ

آنھا در  ساحھ نفوذگاھی کھ آن میلیارد دالری فرو برده است و  ١٤٩٤٠ایاالت متحده را بھ وام  ،یک بحران عمیق اقتصادی
زمینھ می بازد، ) افزود گردیدهھندوستان، چین و اخیرا آفریقای جنوبی نیز با آنھا برازیل، روسیھ، (بریکس مقابل نیروی بالنده 

بیشتر از پیش روشن میشود کھ کلید موفقیت اقتصادی و رھبری سیاسی در قرن بیست و یکم بطور عمده در کنترول بر انرژی 
بھ  این کشور ز طبیعی در کره زمین قرار دارد،بھ سببی کھ سوریھ در مرکز عظیم ترین ذخیره گا اکنون .یعنی گاز سراغ میگردد

نفت بود، اما دوره یی جدیدی آغاز یافتھ است یعنی جنگ برای  جنگ ھای قرن گذشتھ بر سر .محراق توجھ مبدل گشتھ است
  .گاز طبیعی

 

٢٠١٢می سال  ٨ | (سوریھ) دمشق | شبکھ ولتر  

 

 

 

 

ات تسلیحاتی آنھا را از پا درآورد، مخصوصا کمبود تامین انرژی کھ با فروپاشی اتحاد شوروی، روسھا درک کردند کھ مسابق

بدون موانع بزرگی  دبخاطری انکشاف نموده و توانستندن برعکس ایاالت متحده آمریکا. برای ھر کشور صنعتی ضروری میباشد



ین دلیل روسھا بنوبھ خود تصمیم بھ ھم. نددینسو در نواحی نفت خیز حضور داربر سیاست جھانی فرمان برانند کھ از ده ھا سال ب

با توجھ بھ اینکھ سکتور نفتی بھ لحاظ  .و گاز طبیعی مستحکم نمایند نفتگرفتند تا مواضع خویش را بر منابع انرژی اعم از 

جھ و تجارت آن بھ مقیاس بزرگی تو انتقالبھ گاز طبیعی، تولید،  مسکوآینده یی را ترسیم نمی نماید،  ،تقسیم دوباره جھانی آن

  .مبذول داشتھ است

، زمانی کھ والدیمیر پوتین ستراتیژی گازپروم را تدوین کرد، گذاشتھ شد، یعنی رفتی از مناطق ١٩٩۵سنگ تھداب آن در سال 

مبرھن است کھ پروژه ھای نارد  .تا خاور نزدیک) بمنظور بازاریابی(گاز خیز روسیھ بھ طرف آذربایجان، ترکمنستان، ایران 

روسیھ  گی والدیمیر پوتین برای برگشتدر برابر تاریخ از تالش و شایستھ ) جریان جنوب(و ساود ستریم ) مالجریان ش(ستریم 

گاز طبیعی بھ مثابھ جانشین و یا تکمیل کننده  از بابتکھ در دھھ ھای آینده  ،در صحنھ بین المللی و مطرح بودن در اقتصاد اروپا

ست کھ برای واشنگتن ایجاد ا از ھمان جا .اھی خواھند دادووابستھ باقی میماند، گ یھروس بھالبتھ با برتری بیشتر گاز،  ،پطرول

بھ منظور رقابت با پروژه ھای روسی و امید بھ اینکھ نقشی را در تعیین  ).، مBUCCONA( نابووکو رقیب بنام پروژه

  .ستراتیژی و سیاست در یکصد سال بعدی بازی خواھند کرد، بھ یک ضرورت مبدل گردید

 عمده منبع  تمیز، بھ عنوان مواد سوخت پطرول و ھشبھ مثابھ جانشین ذخایر رو بھ کاھمزمان  ،حقیقت این است کھ گاز طبیعی

در نتیجھ کنترول بر مناطق گاز خیز جھان توسط قدرت ھای سابق و قدرت ھای جدید اساس تنش  .خواھد بود ٢١انرژی قرن 

  .دنمیگرد ظاھر منطقویختالفات اد کھ بھ شکل بین المللی را تشکیل میدھ

منابع انرژی نبود کنترول بر  خوب خواند و از گذشتھ درست آموخت یعنی بھ سبببطور واضح روسیھ قطعھ یی بازی خود را 

بدین لحاظ . یدردفراھم گفروپاشی اتحاد شوروی  زمینھسرتاسری برای تزریق سرمایھ و انرژی در ساختار صنعتی بود کھ 

  .ھ گاز طبیعی منبع انرژی قرن آینده خواھد بودروسیھ دریافت ک

  تاریخچھ بازی بزرگ گاز

 

 

  .والدیمیر پوتین و الکسی میلر، رییس گازپروم

 



ال و نواحی مصرف آن، در ذخایر استحصبا در نظر داشت  ،نقشھ گاز طبیعی برمال میسازد کھ این گاز نظر اندازی برین نخس

  :گردد یاب میمناطق آتی دست

  یاوارگ و بریگووویب:  روسیھ -١

  ترکمنستان: ضیمیھ روسیھ -٢

  آذربایجان و ایران: تقریبا در مجاورت روسیھ -٣

  گرجستان: روسیھ متصرفات -٤

  سوریھ و لبنان: مدیترانھ شرقی -۵

  قطر و مصر -۶

بر انکشاف روسیھ با تکیھ  –اولش ایجاد یک پروژه دراز مدت چین : با سرعت بر دو محور ستراتیژیک کار کرد مسکو

در   بدین شکل پروژه ھای جریان جنوب و جریان شمال .اقتصادی  بالک شانگھای؛ دومش بھ ھدف کنترول منابع انرژی گاز

رقابت با پروژه آمریکایی نابووکو، کھ از جانب اتحادیھ اروپا با ھدف گاز بحیره سیاه و آذربایجان مورد حمایت قرار گرفت، 

  .میان این دو طرح یک رقابت ستراتیژیک برای کنترول اروپا و منابع گاز براه افتاد آن بھ تعقیب .تھداب گذاری شدند

  :برای روسیھ

مستقیما روسیھ را از طریق بحیره بالتیک تا واینبرگ و ساسنیتز، بدون عبور از روسیھ سفید، با آلمان وصل  پروژه جریان شمال

  .میکند

میان یونان و  و از آنجا بھ دو جھت میرسید نایاه تا بلغارستبور از بحیره سروسیھ شروع شده و با ع پروژه جریان جنوب از

  .جنوب ایتالیا از یک جانب و از جانب دیگر ھنگری و اتریش ادامھ می یابد

  :برای ایاالت متحده

قرار  ھداری و ذخیرهنگکھ در آنجا تاسیسات  ،پروژه نابووکو از آسیای مرکزی و اطراف بحیره سیاه آغاز یافتھ با عبور از ترکیھ

جمھوری چک، خروات، سلوانیا  د و سپس بھاز طریق رومانیا و ھنگری ادامھ یافتھ و بھ اتریش میرس ناد، بھ جانب بلغارستندار

  .شد کنار گذاشتھدر ابتدا این پروژه باید از یونان میگذشت، اما در اثر فشار ترکیھ این پروژه . و ایتالیا میرود

در نظر گرفتھ شده بود، اما بھ  ٢٠١٤این پروژه برای سال  ،در آغاز. بود تدوین یافتھبا پروژه ھای روسی  برای رقابت نابووکو

از ھمانجا بود کھ نبرد باالی گاز طبیعی بھ نفع پروژه روسیھ تمام شد، ولی . دعقب افت ٢٠١٧دلیل مشکالت تکنیکی باید بھ سال 

  . جدید اند حاتساخود بھ ھای ھر دو جانب در پی توسعھ پروژه 

 آن از با نقطھ تحکیم ارزوروم در ترکیھ،آن  ، با وصلکھ ایاالت متحده میخواھد ،مطرح استگاز ایران از یک جانب ینجا ا در

  .سوریھ، لبنان و اسراییلگاز مدیترانھ شرقی یعنی  را تقویت کند، و از جانب دیگرپروژه نابووکو  طریق

در . ت متعددی را در خصوص انتقال گاز خویش از طریق عراق و سوریھ بھ امضا رسانید، ایران توافقا٢٠١١و اما در جوالی 

ً یک ناحیھ کامال . نتیجھ از این بھ بعد سوریھ، در ارتباط با ذخیره ھای لبنان بھ مرکز عمده ذخیره و تولید گاز مبدل میگردد بنا



محدودیت . دو لبنان می باششامل ایران، عراق، سوریھ د و گشوده میشوجدید جغرافیایی، ستراتیژیک و مواد سوختی است کھ 

. مدت یک سال بدین سو متحمل گردیده، شدت تنش ھا برای کنترول سوریھ و لبنان را بھ تصویر میکشندکھ این پروژه از  ھای

د و پنداریش میکھ مناطق خاوری بحیره مدیترانھ را بھ عنوان ساحھ نفوذ تاریخی خو ،در عین حال بھ ھمین دلیل نقش فرانسھ

عدم حضور خویش را پس از جنگ دوم ین طریق میخواھد ا بطور دایمی منافعش را منعکس میکند، وضاحت پیدا میکند و از

بیمھ «در بازار جھانی گاز طبیعی، کھ با تصرف لیبیا بھ عنوان  میخواھدبھ بیان دیگر فرانسھ . جھانی در این منطقھ جبران کند

  .دمبدل نماید، نقشی داشتھ باش» بیمھ حیات« ن میخواھد از طریق سوریھ و لبنان آنرا بھتضمین نمود و اکنو» صحی

بھ سبب آنکھ پروژه نابووکو بھ تاخیر افتاده و در دو پروژه دیگر جریان شمال و  این کشور ترکیھ میشود،بھ و آنچھ مربوط 

صلھ گرفتنش از فا دلیلنده است و گاز مدیترانھ شرقی بھ جریان جنوب نقشی ندارد، احساس میکند کھ از نبرد باالی گاز بدور ما

  .را از دست میرودپروژه نابووکو جب



  برلین – مسکومحور 

 

مسوول کھ صدراعظم سابق آلمان در راس کنسرسیوم  ٢٠٠۶مارچ سال  ٣٠بتاریخ .  گرھارد شرودر و الکسی میلر

  .تعیین گردید است، ساختمان پروژه جریان شمال

 

برای ھمیشھ خود یک بار آلمان، کھ میخواست  .شرکت گازپروم را پایھ گذاری کرد ١٩٩٠این دو پروژه در سالھای برای  مسکو

تجدید  در نصب و چیدر ساحھ نفوذ خویش مخصوصا در اتریش،  تا گردیدتاثیرات ضربتی جنگ دوم جھانی برھاند، آماده را از 

  .بھ شمار رود قابل محاسبھ ییشریک  ،ریان جنوبدستگاه ذخیره برای جچی در و  پایپ الین شمال نظر

، معاون سابق رییس کمپنی آلمانی صنایع مسکویوآخیم گورینگ، یک آلمانی تبار نزدیک بھ  –روم با ھمکاری ھانس شرکت گازپ

کتوبر سال این شرکت تا ماه ا. ، ایجاد شدگازودووک جمھوری دموکراتیک آلمان را نظارت میکردکھ ساختمان شبکھ ، و گاز نفت

  .از جانب والدیمیر کوتنف، سفیر سابق روسیھ در آلمان، رھبری میشد ٢٠١١

جریان شمال  اول با آنھای کھ با پروژه وھلھدر  .با موسسات آلمانی بھ امضا رسانیدعدیده یی را  تمعامال شرکت گازپروم

 با در این قرارداد ھا .)BASF( با  ییاز بخش محصوالت شیمیاو ) ON.E(غول  از بخش انرژی باھمکاری داشتند، مثال 

)ON.E( یعنی نوعی از ندردماده ھای مخصوصی کھ نرخ ھای مورد عالقھ را در صورت بلند رفتن قیمت ھا تضمین میک ،

  .، گنجانیده شده بودندآلمان و روسیھ مواد سوختمیان موسسات سکتور » سیاسی«موجودیت  سبسایدی 

با . برد تنفعبا تحمیل قطع روابط شان با شبکھ ھای توزیع دستگاه ھای تولید، م ،اروپا از آزاد شدن بازار ھای گاز مسکو

 اری کھ بر شانھ ھایوام دشار عظیم ، دوران ھمکاری و تعاون اقتصادی با ھدف کاستن فبرلین وروسیھ  رویاروییبرگشتن ورق 

 ھا آلمانی کھ معتقد است کھ ساحھ آلمانی تبار .ه، آغاز یافتیوغ ایاالت متحد زیر ،آلمان گرانی میکرد، یعنی اروپای شدیدا بدھکار

ابر قاره و یا سقوط یک  اینباید بھ قلب اروپا مبدل گردد، بدون آنکھ عواقب کھولت ) آلمان، اتریش، جمھوری چک، سویس(

  .دیگری را متحمل شود قدرت

کھ بزرگترین تولید  )BASFشاخھ یی از ( ترسھالی ھای مشترک وینگاز با وینشامل سرمایھ گذار آلمانی گازپروم اتابتکار

عمده آلمانی خود  سھم دارانگازپروم بھ  .در صد تمام بازار گاز را در اختیار دارد، میباشد ١٨و گاز آلمان است و  نفتکننده 



رم کدام نزدیک بھ یک چا ھر ON.Eو  BASFبدین ترتیب  .مھیا ساختزمینھ شراکت بی نظیر در دارایی ھای روس را 

تصادفی  بنا؛ در اختیار دارند ،ریان شمال را تمویل خواھند کرداز ج اعظمروسکویھ کھ بخش  –گاز خیز لووژنو  سرزمین ھای

نترکس س آسترین" در صد کمپنی اتریشی بنام ٤٠شھرت دارد، تا » گازپروم ژرمانیک«نیست کھ ھمتای آلمانی گازپروم، کھ بھ 

  .گسترش آن بجانب قبرس است را در اختیار دارد حال رد و درگاز تخصص دا ذخیرهکار ، کھ در "کو

ین پروژه در بر ا .دارد، مورد پسند نیست را کھ اشد ضرورت بھ شرکت در پروژه نابووکو یھاین توسعھ بھ یقین کامل برای ترک

روژه یی کھ انقره را ھرچھ متر مکعب گاز در سال خواھد بود، یعنی پ میلیارد ٤٠ سپسو  ٣١و انتقال  تجارت، نگھداریگیرنده 

واشنگتن و ناتو ناگزیر میسازد، تا سرحدی کھ مسئلھ عضویتش در اتحادیھ اروپا چندین بار رد  ھای میمیت از تصبیشتر بھ تابع

  .ه استگردید

آلمان در  روابط  ستراتیژیک کھ با گاز بستگی دارند، با آن مقیاسی تعیین کننده سیاست اند کھ مسکو بر حزب سوسیال دموکراسی

در  ON.E مربوطفرعی  شرکت، تولید کننده برق و  RWEوستفالیا، جای کھ مرکز عمده صنعتی و مرکز  –راین  -ایالت نارد 

  .، نوعی اعمال نفوذ میکندآن واقع است

وی چار  بھ باور. سبز ھا، بھ رسمیت شناختھ شده بود مواد سوختاز جانب ھانس یوزف فل، مسؤول سیاستھای  نفوذاعمال این 

این شرکت ھا  اتکای .آلمان بازی میکنند مواد سوختسیاست  ند، نقش عمده یی در تعیینا در ارتباطشرکت آلمانی کھ با روسیھ 

یک  دارای کھ با روسیھ و کشورھای بالک شوروی سابق، کھ شرکت ھایبر کمیتھ مناسبات اقتصادی اروپای شرقی یعنی بر 

اما در آلمان  .ستوار استدارند ا تنگاتنگ قرار مناسبات، در میباشند و افکار عمومیبر وزیران شبکھ بسیار پیچیده تاثیر گذاری 

  .است پا برجااروپا کماکان » مواد سوختامنیت «روسیھ بر اساس اصل ضرورت بھبود  افزونفوذ روزن

در دراز مدت میتواند سرمایھ  کھ سیاست اتحادیھ اروپا برای حل بحران یورو معتقد استآلمان  کھاست برجستھ شود  جالب

توسط بده کاری ھای  یگر روشن میسازد کھ چرا نجات یورواین دلیل در میان دالیل د .زند لطمھروسیھ را  –گذاری ھای آلمان 

ًدیھ نمایدبھ تنھایی میتواند  تبار اروپا مانده گار شده است، در حالیکھ بالک آلمانی کھ عالوه بر آن ھر باری  .این قروض را تا

اروپایی ھا بر ضد سیاست آلمان در مقابل روسیھ قرار میگیرند، ثابت میشود کھ پالن ھای تخیلی اروپا قابل تطبیق نیستند و 

 .شدکب را بھ چالش اروپا مواد سوختامینت میتواند  امرش بھ آسیا وا دارد و این ا میتوانند روسیھ را بھ فروش گاز

بعد  دومین جمعیت بزرگ یعنیتا سھ میلیون روس تبار  اث جنگ سرد، کھ باعث گردیدبر میرروس  –اج منافع جرمن زمتاین ا

شبکھ مسوولین  استخدام از میانان دعالقمنپوتین خود ھمچنان از . است بنا یافتھند، متوطن گشتھ ا در آلمان کھ  از گروه ترکھا

ارمند ھای البتھ استخدام ک. میباشد ایت میکردند،در آلمان حم یروس ھایتشرک، کھ از منافع سابق جمھوری دموکراتیک آلمان

 بھ طور مثال مدیران پرسونل و روسای مالی گازپروم جرمنی و یا رییس. اصال کنار میگذاریم مبحث شتازی سابق را در این

جاسوس  پوتین را ھمکاری نموده بود تا، وارنیگ متیاس، کھ بھ قول وال ستریت ژورنال بخش مالیات کنسرسیوم جریان شمال

اما باید اعتراف نمود کھ بکار گیری این روابط  .ھای دریزدن را ھنگامی کھ ھنوز کارمند جوان کا جی بی بود، استخدام نماید

کھ منافع ھر دو جانب را تامین میکرد، بدون آنکھ یکی بر این زیانبار ھم نبود، بھ لحاظ آنقدرابقھ از جانب روسیھ در آلمان س

  .دیگری تسلط جویند

میلیارد یورو افتتاح  ٤‚٧میان روسیھ و آلمان است، اخیرا توسط یک پایپ الین بھ ارزش  عمدهکھ پیوند  پروژه جریان شمال

نوعی  این پروژهکھ  وا داشتتشخیص  اروپایی ھا را بھ این ی کھ این پایپ الین روسیھ را بھ آلمان وصل میکند،ترتیب بھ. دگردی

ند کھ این پروژه باالتر از ودبا شتاب اعالن نمناگزیر فرانسھ و ھالند  لذا بھ شمار میرود،ھا آن مواد سوختبرای امنیت  تضمین

روابط اقتصادی  ر رییس اجرایی کمیتھ آلمانی نلیند. در این رابطھ، بجا است اگر اشاره شود کھ م .است» اروپایی«یک پروژه 

تر اروپایی تا آلمانی بود و نمیتواند تنھا آلمان را بھ وابستگی یک پروژه بیش«با کشور ھای اروپای شرقی اعالم نمود کھ این 



 رو بھ تزاید روسیھ در آلمان راگذاری تاثیر فزایشنگرانی از ا اعالمیھ چنین یک این. »ھرچھ بیشتر  بھ روسیھ محدود سازد

است تا  مسکوساخت ری بیشتر از لحاظ ساختا ماند کھ پروژه جریان شمال می؛ ھمچنان این نکتھ نیز مسکوت نبرجستھ میسازد

  .اروپایی

قطع کنند و گاز خود را بھ آنھای بفروش برسانند  ،روسھا میتوانند تحویل مواد سوخت بھ پولند و ھر کشور دیگری را کھ بخواھند

ار و زمینھ ھموبھ ھر شکل، اھمیت آلمان برای روسیھ بر این حقیقت استوار است کھ آلمان یک  .میپردازند باالترکھ قیمت 

پروژه مختلط بریتانیا، ایتالیا، ترکیھ،  ٢۵؛ گازپروم جرمنی سھم ھای زیادی در اش برای گسترش سیاست قاره ییاست  مساعدی

یکی از بھ  –بعد از گذشت مدت زمانی  –ما را بھ چنین استباطی میرساند کھ گازپروم امر این . ھنگری و سایر کشور ھا دارد

  .مبدل خواھد شد ھم مھم ترین شرکت جھانشرکت ھا و یا  پر اھمیت ترین



  نقشھ جدید اروپا و سپس جھان ترسیم میگردد

 

  و نابووکو ال، جریان جنوبلولھ ھای جریان شم

 

در صد پروژه یی  ٣٠بدین ترتیب گازپروم . ندساخت عقیمنیز را نابووکو  خود را توسعھ دادند، بل رھبران گازپروم نھ تنھا پروژه

د کھ ساختمان لولھ دوم را بھ جانب اروپا تقریبا موازی با خط نابووکو بھ عھده گرفتھ است و حتا با اعتراف را در اختیار دار

در  .و حتا مسدود کردن پروژه نابووکو محدودقدرت خویش از طریق  تبارزبھ منظور  است» سیاسی«پروژه  یک این ،حامیان

 کسپین بخاطر خفھ کردن و از لحاظ سیاسی، اقتصادی و ستراتیژیک واقع مسکو عالقمند خرید گاز از آسیای مرکزی و بحیره

  .ن استکشید استھزابھ  موردعین  واشنگتن را در

ستراتیژیک آلمان استفاده نموده و تاسیسات دیگری را در بریتانیا و فرانسھ بھ  حوزهگازپروم از تاسیسات گازی اتریش یعنی در 

در اتریش اند کھ نقشھ مواد سوخت اروپا را دوباره ترسیم میکنند، بھ  گاهاسیسات ذخیره اما بھ ھر شکل، این ت .اجاره گرفتھ است

بر این تاسیسات باید مرکز . ندری ایتالیا و آلمان اکشورھای سلوانیا، جمھوریت سلواک، خروات، ھنگتامین کننده سببی کھ آنھا 

در اروپای غربی  یظور صادرات گاز بھ مراکز بزرگ مصرفذخیره کاترینا را عالوه کرد کھ گازپروم با ھمکاری آلمان بھ من

  .اعمار کرده است

ھرسھ گووین و خود صربستان  اگاز بھ بوسنیانتقال گازپروم یک مرکز ذخیره مشترک با صربستان را نیز روی دست گرفتھ تا 

انیا، بلژیک، بریتانیا، سلواک، تحقیقات مشابھ امکانات تحقق این پروژه ھا در کشور ھای جمھوریت چک، روم .را تامین کند

در صد تامینات گاز  ٤١بدین ترتیب گازپروم موقعیت مسکو را، کھ تامین کننده . ترکیھ، یونان و حتا فرانسھ نیر انجام پذیرفتھ اند

از این بھ مفھوم یک تغییر قابل توجھی در روابط شرق و غرب در کوتاه مدت، میان مدت و در .اروپا است، استحکام میبخشد

، این یک نوع خواھد دادآن را تشکیل  وسطیھمزمان با آن، با ایجاد یک سازمان جدید بین المللی کھ گاز ستون  .مدت است

این توضیح کننده تنش ھای در حال در نھایت  .است برنامھ ریزی شدهنصب چتر ضد موشکی  درکاھش نفوذ ایاالت متحده 

  .خاور نزدیک استبرای گاز در سواحل شرقی مدیترانھ و  فزونی



  نابووکو و ترکیھ در مضیقھ

 

  .کمبود تامین مواد و نبود یک مشتری معین، نابووکو را استمرارا بھ تاخیر مواجھ نموده است

 

د ھجریان د از مسیر ترکیھ بھ اتریش کیلومتر ٣٩٠٠بھ فاصلھ  را میلیارد متر مکعب در سال ٣١حجم  با طبیعینابووکو باید گاز 

فرانسھ  –ایاالت متحده  –اشتیاق ائتالف ناتو  .بدانتقال یابازار ھای اروپایی  بھباید  بحیره کسپینحوزه نزدیک و از خاور کھ 

آنھا در خاور نزدیک، بھ خصوص در سوریھ و لبنان، بھ این حقیقت پیوند دارد کھ  منافع گازی برداشتن موانع از سر راه برای

 اھمیت کسب ثبات و نظارت بر آن مناطقموجودیت ، مطرح استی گاز طبیعی االب تاسیسات و سرمایھ گذاری زمانیکھ مسئلھ

بھ این ترتیب  .قرار دادی است برای عبور گاز ایران از خاک خویش از راه عراق امضاینسبت بھ آن واکنش سوریھ  .دکنمی

  ؟ر جریان استد، نبرد دنک امینتیا نابووکو را  سوریھ و لبنان کھ آیا جریان جنوبدرست باالی گاز 

انرژی کمپنی (ترکی، ) بوتاس(اتریشی، ) OML(آلمانی، ) REW: (کنسرسیوم نابووکو از شرکت ھای مختلفی بوجود آمده

میلیارد دالر تخمین زده شده بود، اما تا  ١١‚٢پنج سال قبل، ھزینھ ابتدایی آن بھ . رومانیایی) ترانس گاز(بلغاریایی و ) ھالدینگ

بر پروژه اقتصادی آن حیات سوال ھای زیادی را مبنی بر ادامھ حالت این . دشخواھد  میلیارد بالغ ٢١‚٤ھ این مبلغ ب ٢٠١٧سال 

کھ بجز باالی  کھ باییستی نابووکو رابھ امضا رساند توانست قراردادھای را با کشورھای مختلفی در حالیکھ گازپروم  می انگیزد،

کسی دیگری حساب کرده  گاز ایران، باالی برای دست یابی بھ ای بی ثمرمازاد ترکمنستان، بھ خصوص بعد از تالشھ محصول

را عبور کرده و با انتخاب .) م. قرمز(ایران است کھ خط سرخ  شناختھ نبرداین یکی از رازھای نا .ندتامین میکرد ،نمیتوانست

  .را بھ چالش کشیده است ایاالت متحده و اروپا ،ل برای قسمتی از گاز خویشعراق و سوریھ بھ عنوان مسیر انتقا

کھ یگانھ منبع تامین پروژه یی  است شاه دنیز گاز خیز ناحیھ استحصال گاز آذربایجان در  نابووکو واریبدین ترتیب بھترین امید

این باعث گردید تا از یک جانب مسکو بھ تسریع امضای  .بھ شمار میرودبھره برداری محکوم بھ فنا میباشد، بھ کھ قبل از آغاز 

راردادھای برای خرید منابعی بپردازد کھ در اصل برای پروژه نابووکو در نظر گرفتھ شده بودند و از جانب دیگر باعث گردید ق

رخ  این در لحظاتی. سیاسی در ایران، سوریھ و لبنان رو نما گردند –تا مشکالتی در این پروژه برای تحمیل تغییرات جغرافیایی 

ویش را در پروژه نابووکو از طریق امضای قرارداد با آذربایجان برا ی خریداری شش میلیارد متر داد کھ ترکیھ با تعجیل سھم خ

بدست بھ امید ایجاد مشکالت در ترانزیت نفت ایران و یا در  ،سوریھ و لبنان تصرفو یا از طریق  ٢٠١٧مکعب گاز در سال 



ھرا دسترسی بھ یک موقف در نظم جدید جھانی یعنی گاز ظا .خواستار بود را سوریھ –یک بخشی از ثروت گازی لبنان  آوردن

از ورای ارایھ بعضی خدمات، از حمایت نظامی گرفتھ تا در اختیار قرار دادن دستگاه ھای ستراتیژیک دفاع ضد  ،یا چیز دیگری

  .میگذرد ،موشکی

آن از طریق عقد قراردادھای  کشاندنبھ بن بست آنچھ خطر عمده برای پروژه نابووکو بھ حساب می اید ھمانا سعی روسیھ برای 

تالشھای ایاالت متحده و اروپا  این امر. تا برای خودش است تر برای گازپروم برای جریان شمال و جریان جنوببا امتیازات بیش

خواھد  شچالرا بھ ابطال خواھد کشاند، نفوذ آنھا را کاھش خواھد داد و سیاست مواد سوخت آنھا در ایران و یا مدیترانھ را بھ 

لبنان مبدل یا ھمچنان گازپروم میتواند بھ یکی از بزرگترین سرمایھ گذاران یا بازیگران عمده منابع جدید گاز در سوریھ و  .کشید

 .در نزدیکی حمص را اعالن کرد رةاکشف چاه گاز ق ٢٠١١اگست سال  ١۶تصادفی نیست کھ وزارت نفت سوریھ در  .گردد

، البتھ بدون در نظر )میلیون متر مکعب در سال ١٤۶(متر مکعب در روز خواھد بود  ٤٠٠’٠٠٠ظرفیت تولید آن بھ مقدار 

  .داشت ذخیره گاز موجود در مدیترانھ

ضر بھ رکود مواجھ است، نفوذ سیاسی ایاالت متحده را، کھ در حال حا ن ترتیب پروژه ھای جریان شمال و جریان جنوببدی

کاھش یافتھ است، اما قرار معلوم پولند و ایاالت  اروپای مرکزی و روسیھن دولت ھای نشانھ ھای دشمنی میا. اند محدود کرده

آنھا تغییر سیاست مواد سوختی خود را در پی کشف ساحھ  ٢٠١١اواخر اکتوبر سال  ،در واقع .نیستند دست بردارمتحده آمریکا 

این یک ھدف بلند پروازانھ . تخفیف دھد، اعالن نمودندذغال سنگ خیز اروپایی، کھ میتواند وابستگی بھ روسیھ و خاور میانھ را 

استخراج آن میباشد، بدین مفھوم کھ ذغال سنگ اما دراز مدت بھ نظر میرسد، بھ دلیل اینکھ مستلزم اقدامات متعددی قبل از 

تکنیک درھم محتاج استفاده از  وقرار دارد  در عمق ھزارھا متر زیر خاک ره ھای رسوبی تشکیل گردیده ومذکور از صخ

  .رسی نگردیده استبرھنوز  این استخراجخطرات محیط زیستی  .د برای آزاد ساختن گاز میباشدشکنی ھیدرولیک تحت فشار بلن

  مشارکت چین

 

  .سازمان تعاون شانگھای کھ شامل روسیھ، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان میگردد

 

، این دلیل بھ باور کارشناسان. سوخت محرک مشارکت ستراتیژیک این دو غول میباشد روسیھ در عرصھ مواد –ھمکاری چین 

  .است اساسی ویتوی مکرر آنھا بھ نفع سوریھ



و  ذخایرر بمستقیم  دست یابیچین در توزیع گاز از طریق . ات چین با شرایط مساعد نیستاین تعاون تنھا در برگیرنده تامین

موازی با آن، مسکو  .روژه کنترول مشترک بر شبکھ ھای توزیع آن سھیم ساختھ شده استیک پشرکت در  و ھمچنانتاسیسات 

 .سود آور چین بھ نمایش گذاشت داخلی دسترسی بھ بازار خویش در امتیاز انعطاف پذیری خویش در تعیین قیمت گاز را با حفظ

 کردن ھماھنگ«: کار نمایند رصھ ھای زیردر عمشترکا در نتیجھ توافق صورت گرفتھ بود تا متخصصین روس و چین با ھم 

  .»آنبرای یا جانشین و دریافت بدیل  وسعھ بازار ھا، کارآیی مواد سوخت، تات، پیشبینی و تحقیقمواد سوخت ستراتیژی ھای

واشنگتن نھ تنھا پای . ایاالت متحده است» پوشش ضد موشکی«منافع مشترک دیگر ستراتیژیک ھمانا موجودیت خطر پروژه 

در نتیجھ . دنموک ارتشابھ نیز دعوت را ھندوستان  ٢٠١١ن و کوریای جنوبی را در آن کشاند، بلکھ در ماه سپتامبر سال جاپا

درست در زمان آغاز ستراتیژی ایاالت متحده در آسیای مرکزی، یعنی در مسیر  .)روسیھ و چین، م( نگرانی ھای ھر دو کشور

بھ منظور عقب ) پروژه آسیای مرکزی بزرگ(ستراتیژی است کھ توسط جورج بوش بنام  این ھمان .راه ابریشم، باھم تلفیق یافتند

و جابجا ساختن قوای نظامی  ٢٠١٤حل مسئلھ افغانستان تا سال  از طریق زدن نفوذ روسیھ و چین در تبانی و ھمکاری با ترکیھ

ھ میتواند از ناتو پذیرایی کند و والدیمیر پوتین تخمین ازبکستان قبال گوشزد کرده بود ک .ناتو در سرتاسر منطقھ، اتخاذ گردیده بود

زند و مانع  عقبروسیھ سفید، میتواند نفوذ غرب را  –قزاقستان  –زده بود کھ در ھمکاری با پکن، ذریعھ توسعھ ساحھ روسیھ 

  .دست یابدروسیھ  شود تا ایاالت متحده بھ

دن مفکوره یی نظم نوین جھانی میگردد مبدست آنتیجھ گیری و  چنین یک بررسی از مکانیزم ھای مبارزه جھانی معاصر باعث

  .کھ بر اساس مبارزه برای تفوق نظامی استوار است و کلید آن را مواد سوخت و در درجھ اول گاز تشکیل میدھد

  گاز سوریھ

 

  .یداردپیش شرط رسانھ یی است کھ مداخلھ نظامی غرب را برای دسترسی بھ گاز مستور نگھ م» انقالب سوریھ«

 

آشکار گردید کھ حوزه مدیترانھ در بازی شامل روی دست گرفت،  ٢٠٠٩استخراج نفت و گاز را در سال ھنگامی کھ اسراییل 

قرار  ٢١د، بھ سببی کھ قرن شخواھد  مستقیضگردیده، یا سوریھ مورد حملھ قرار خواھد گرفت و یا سرتاسر این حوزه از صلح 

  .تمیز و پاک عنوان گیرد استفاده از مواد سوختبود دوران 



، حوزه مدیترانھ دارای ذخایر عظیم گاز )AlPACیعنی اتاق افکار  WINEP(واشنگتن سیاست خاور نزدیک  موسسھ بھ قول

ھمین موسسھ فرضیھ نبرد میان ترکیھ و قبرس را بھ لحاظی کھ ترکیھ نمیتواند از  .استموجود در سوریھ ترین آن بیشبوده و 

برای انتقال یک بخشی از گاز جریان جنوب از  ٢٠١١باوجود امضای قرار داد با مسکو در سال (بووکو دست دادن پروژه نا

  .را تحمل کند، پیشبینی کرده بود) طریق خاک ترکیھ

کسی کھ سوریھ را زیر قیادت خود داشتھ باشد، کنترول . این بازی را بھ آگاھی میرسانددامنھ افشای راز گاز سوریھ وسعت 

کلید « و بر اساس گفتھ تزار کاتارینای دوم، از سوریھ بھ عنوان مدخل آسیا،و ور میانھ را نیز بھ دست خواھد داشت سرتاسر خا

جھان ممکن خواھد شد، بھ سببی بر  آقاییبدین ترتیب  .را بھ دست خواھد آورد چیناز طریق راه ابریشم  ھمچنان و »خانھ روسیھ

  .کھ قرن حاضر قرن گاز میباشد

یک  د ونو رسیدن بھ مدیترانھ را مھیا میساز عبور گاز ایران از راه عراق قرارداد دمشق کھدلیل، امضا کننده ھای بھ ھمین 

د کھ مسیر پروژه حیاتی نابووکو را قطع میکند، اعالن نموده بودند کھ نسیاسی را بھ وجود می آور –ساحھ جدید جغرافیایی 

  .»خواھد بودسوریھ کلید راه گشای عصر جدید «

  عماد فوضی شعیبی

  

  :اصل مطلب را بھ آدرس زیر مطالعھ  نمایید

http://www.voltairenet.org/La-Syrie-centre-de-la-guerre-du 
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