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   * عماد فوزی شعيبی:يسندهنو

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ نومبر ١۶

  

  :سوريه 
  !جنگ برای گاز و لوله ھای گاز ادامه دارد

 

  

  

 دکتر عماد فوزی شعيبی برای نخستين بار در شبکۀ تلويزيون الميادين حرف می زد، کشف نفت و ٢٠١٣ اپريلآغاز 

يد کننده و صادر کنندۀ گاز و نفت تبديل کرده گاز در مديترانۀ شرقی برخی کشورھای خاورميانه را به دولت ھای تول

اين رويداد برای کشورھائی مانند سوريه، لبنان، قبرس، اسرائيل و ترکيه که در اين زمينه مبتدی بودند به شکل . است

 متخصص در زمينۀ اکتشاف و با ارویناز او پرونده ھا و نقشه ھای دو شرکت .  غافلگير کننده ای مطرح شدکامالً 

  . کيلومتر مربع را نشان داد۵٠٠٠ حفاری تجربۀ

اين اطالعات تا حدود زيادی شدت منازعات در پيرامون و عليه سوريه که دورا دور دارای مھمترين منابع می باشد را 

 که  ئیارویبا خريد دو شرکت ن) ١(ئیامريکا -که شرکت فرانسویداد توضيح می دھد، و عالوه بر اين به ما نشان 

  . خود را منتقل نکرده بود، وارد اين بازار شدندتمام اطالعات
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امروز، نقاب ھا افتاده و ديگر داليل، شيوه ھا، خيانت ھا، دروغ ھا، جنايات، و بی شرمی ھائی که اين جنگ کثيف را 

» شوم بختی«ھمين موضوع موجب شد بگويند که سوريه دچار . شھرت دارد، پنھان نمی سازد» جنگ نيابتی«که به 

  .حالی که می توانست سرنوشت ديگری داشته باشدشده در 

در اينجا با داليل تجاری پيش پا افتاه ای آشنا می شويم که ما از اين . نقاب ھا افتاده، ولی با اين وجود جنگ ادامه دارد

  .استخراج کرده ايم) ان بی ان(برنامۀ تلويزيونی در شبکۀ لبنانی 

  

   

  يا شما فکر می کنيد که سوريه حتما به سوی ثبات حرکت می کند؟آدکتر شعيبی، . ١

 به سوی چنين وضعيتی حرکت می کنيم، زيرا از منطقه ای حرف می زنيم که سرشار از من فکر می کنم که ما اجباراً 

حساب آورده باشيم که بايد از سوريه عبور ه از و نفت برای صد سال آينده است، بی آن که لوله ھای گاز را بمنابع گ

موضوع اين . بايد به رويدادھای اخير که شاھد آن بوديم، موضوع حل اختالف اعراب و اسرائيل را نيز اضافه کنيم. کند

: يد آميز جان کری به نتانياھو گوش داده باشيم که ا زاو پرسيده بود  تھدبه انتقادات تقريباً  دبرای ما وقتی روشنتر می شو

  )٢(»آيا اسرائيل خواھان انتفاضۀ سوم است؟«

با مطرح ساختن انتفاضه ای ديگر، جان کری می خواست به اسرائيلی ھا بفھماند که اگر مثل ھميشه به ھر شکلی که 

ئی امريکای کردند، به اين علت بوده که از پشتيبانی دوست دلشان می خواست عمل می کردند، می کشتند و زندانی م

را خاموش  شھند مسائل منطقه را حل کنند و آتولی، اکنون اياالت متحده و روسيه می خوا. خودشان برخوردار بودند

  آيا در منطقه ای که انباشته از منابع نفت و گاز است، جنگی ديده ايم؟. سازند

  

  ده برای سوريه و برای تمام منطقه است؟ صلح آين آيا منظور شما. ٢

بی آن که خيلی روی کلمۀ صلح تأکيد کرده باشم، بھتر است به طريق اولی از نوعی ثبات يا توازن نوين بين نيروھای 

  .متخاصم حرف بزنيم

  

  چه وقت؟. ٣

  ظرف ده سال آينده
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  يد؟می خواھيد بگوئيد که منطقه پيش از ده سال آينده روی ثبات نخواھد د. ٤

 خود پافشاری کند، بازگشت به ثبات وجود نخواھد داشت و تمام منطقه را عرائيل در مواضمن فکر می کنم که اگر اس

يادآوری می کنم که ...ولی شايد شاھد نرمش بيشتری در مواضع باشيم. متأثر خواھد کرد، به انضمام خود اسرائيل

نی ولفيگوی ت و به مسکو برود و ديروز نيز با پوتين گفت ددار نومبر قصد ٢٠ با وجود رفتار قھر آميزش، نتانياھو،

  .داشته است

 را به ياد ١٩۵۶سال . تا جائی که من می دانم، اسرائيل در پيوستن به نيروھای باالرونده ھوش خيلی زيادی دارد

ن ھستند که در حال باال امروز روسيه و چي. را جايگزين فرانسه و بريتانيای کبير کرد ه اياالت متحدبياوريد که فوراً 

فراموش نکنيم که روسيه نيز در رابطه با منابع گاز واقع در شمال اسرائيل که در پيوند با منابع لبنان ! آمدن می باشند

از خودتان نپرسيديد که چرا اين ھمه در مورد «: در نتيجه من از برادران لبنانی می پرسم . است قرارداد بسته است

  .»خرج می دھند؟ه شتاب زدگی بپروندۀ نفت و گاز 

  

  

  !شتاب زدگی اسرائيلی ھا برای چپاول منابع ما در مرزھای ما. ٥

ولی آنھائی که در پی اين پرونده بودند، سرانجام به اين نتيجه رسيدند که زمان آن  ...تندمدتھا است که در حال دزدی ھس

  .ديگر تقسيم کنند  يکافراسيده که اين منابع را ب

  

  به عبارت ديگر سھمی که به ما لبنانی ھا تعلق دارد؟-٦

 سرشاری که در اين کشور وجود لۀ خطرناک سوريه است، زيرا عالوه بر منابع نفت و گازأولی مس. بله، سھم لبنان

در اين صورت دو امکان وجود دارد، يا طی دوسال آينده آرامش . دارد، لوله ھای گاز متعددی از آن عبور می کند

 سال آينده ھمراه خواھد شد، و يا اين که ٧بازخواھد گشت، و اين دوران با قراردادھای جديد برای حفاری و توليد ظرف 

  . سوريه را در آتش رھا خواھند کرد تا قيمت گاز باال باقی بماندبر اساس منافع برخی،

تا زمانی که گاز سوريه مورد بھره برداری قرار نگيرد، و گاز ايران نيز تا حدود زيادی خارج از دايره باقی بماند، و 

 به دريای مديترانه نامشخص بماند، و گاز عربستان سعودی) که منشأ تمام اين بازی می باشد(عالوه بر اين گاز قطر 
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تا وقتی که اين وضع ادامه يابد، بھای گاز اسرائيل و گاز روسيه باال باقی خواھد . نرسد، بھای گاز باال باقی خواھد ماند

  !ماند

  

  چرا ثبات را به زمان ديرتری موکول می کنند؟-٧

رائيل به فروش نرسيده اين بی ثباتی بايد يکی از نظريات اسرائيلی ھا بر اين اساس که تا زمانی که نيمی از منابع گاز اس

فروش ه  سال به بھای باال ب١٠ سالۀ اسرائيل می تواند طی ٢٠چنين طرحی به اين معنا است که ذخيرۀ . ادامه پيدا کند

  . نازلتر خواھد بودفروش رسد که الزاماً ه رسد و سپس به بھای متعارف بين المللی ب

ولی اگر . له تنھا به خواست اسرائيل بستگی نداردأ، با آگاھی به اين امر که اين مساشيمما بايد به اين نظريه توجه داشته ب

بخواھيم به شکل سريع اين موضوع را تحليل کنيم، من فکر می کنم که اين وضعيت برای روسيه ھم حائز اھميت است 

  . درصد گاز اروپا را تأمين می کند٤٦زيرا روسيه 

  

  اب نمی کند که از گاز منطقۀ ما بھره برداری کند؟ ولی آيا منافع روسيه ايج-٨

  .البته، جزء منافع روسيه است

  

 بھره برداری خواھد کرد و در بھره برداری و به ھمين شکلی که گفتيد، روسيه از منابع گاز سرزمين ھای اشغالی-٩

  از بخش مھمی از گاز سوريه نيز سھيم است؟

در واقع، اگر توافقی بين روسيه، اروپا و . و در اين صورت، آنچه بيش از ھمه اھميت خواھد داشت بھای گاز است

ئب و مشکالتش عبور خواھد سوريه از مصا. اياالت متحده صورت بگيرد، نظريۀ اسرائيل ديگر بی اعتبار خواھد شد

در تنھا عالوه بر اين، فکر می کنم که روسيه و اياالت متحده با شتاب بيشتری به ھمين سو حرکت می کنند و نه . کرد

  .مورد چگونگی بھره برداری بلکه روی بھای گاز نيز به توافق رسيده اند

  

از را مستلزم ثبات منطقه می داند، در اين صورت  ولی با توجه به نظريه ای که بھره برداری از منابع نفت و گ- ١٠

جای آن دارد که بپرسيم که پس چرا آتش جنگ با کاروان مرگ و خون و ويرانی را در سوريه بر پا کردند؟ چرا از 
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ی می توانست ايجاد کند استفاده نکردند، با اين حساب که در صورت شکست رتی که ثبات موجود برای بھره بردافرص

  ده دھند؟تغيير عقي

له به سختی يا انعطاف پذيری موضع گيری طرفين مربوط می شود، و ما بايد سنتز تمام رويدادھا را در منطقۀ أاين مس

چنين . امر که نمی توانيم تصوير روشن و قطعی از آن اراده کنيماين خودمان در چشم انداز قرار دھيم، با آگاھی به 

ی، بين المللی و ملی ئر اساس سرشت منازعات، توقف نبردھا، توافقات منطقه تصويری تا کنون نامطمئن بوده و تنھا ب

  .می تواند روشن گردد

اگر عربستان سعودی در ادامۀ خشونت ھا پافشاری کند و از اياالت متحده تبعيت نکند، جنگ طوالنی در پيش خواھيم 

روی  پيامريکا ستراتيژيکاست و از سياست برخی بر اين باور ھستند که عربستان سعودی تابع اياالت متحده ! داشت

 برای نافرمانی و ارتقاء جايگاھش امريکابرخی ديگر بر اين باور ھستند که عربستان سعودی از ضعف . خواھد کرد

جنگ «بسياری از مراکز تحقيقاتی به اين نتيجه رسيده اند که عربستان سعودی می تواند به . بھره برداری خواھد کرد

 ٤ ميليون بشکه نفت در روز توليد کند، با اين وجود باز ھم به ١٢حده بتواند ن بزند و حتی اگر اياالت متخود دام» نفت

اين مقدار از نفت مورد نياز را بايد از منابع عربستان سعودی تأمين . ميليون بشکۀ تکميلی در روز نيازمند خواھد بود

تنھا ظرف سه ماه آينده ...عنصر مھمی در معادله است کند به ھمين علت عربستان سعودی با وجود وابستگی ھايش 

که با سياست نوين ھمگام خواھد شد، مگر اين که  خواھد بود که می توانيم بدانيم آيا دست به شورش خواھد زد و يا اين

  .تحت تأثير تضاد داخلی قرار گيرد، يعنی موردی که من به ھيچ عنوان برای اين کشور آرزو نمی کنم

  

  دست آمده برای منطقه شايد وجود خارجی پيدا نکند؟ه  بمنازعات داخلی با توجه به ثبات.١١

ستی از عراق شروع شود يامی زد را به ياد بياوريد که می بحرف » ھرج و مرج سانده«سخنان ريچارد پرل را که از 

پس عربستان سعودی ھدف گرفته شده .  به مصر گسترش يابدو سپس به لبنان و سوريه و عربستان سعودی و نھايتاً 

  ...بود

  

 گاز چنين بازتابی در رويدادھا داشته؟ چه کسی گفته است که چنين منابعی در دوسيۀولی چه کسی گفته است که .١٢

  لبنان و سوريه وجود دارد؟ بررسی ھائی که در اين زمينه انجام گرفته کدام است؟

 در شبکۀ تلويزيونی الميادين راً  دربارۀ اين بررسی ھا مطالبی گفته ام و اخي٢٠١٢پيش از اين در شام اف ام طی سال 

  .به بن مايه ھای اين موضوع می پردازم طرح کنم يش از آن که داده ھای تکميلی رامبه ھمين علت در اينجا پ). ٥) (٤(

 دوسيهدر اين .  نتايج نخستين تحقيقات فراساحلی را به شکل دو بعدی در اختيار سوريه گذاشتاز نارویيک شرکت 

، ساجکس، تحقيقات را  از نارویسپس، يک شرکت ديگر. که پيش از اين مطرح کردم، نشان می دادرا  منطقۀ نفتی ١٤

به نتايج قابل مقايسه ای رسيد ولی نتايج داده ھای لرزه شناسی که به شکل سه بعدی تھيه شده بود را حفظ  ادامه داد و 

سپس اين دو شرکت توسط شرکت .  ارتقاء می بخشيدکرد که گمانه زنی ھا را در مورد منابع زير دريائی از ديدگاه کيفی

ئی قرارداد و داده ھای امريکا -اين شرکت فرانسوی. ئی خريداری شد که مرکز آن در لندن استامريکا - فرانسوی

  . در اينجا، بازی به شکل روشنتری ديده می شود. مرتبط به سوريه را در اختيار خود گرفت

 الميادين نخستين تصاوير را نشان دادم، گفتم که نخستين گمانه زنی ھا در مورد بر اين اساس، وقتی که من در شبکۀ

  . معادل کويت است،که از مرزلبنان تا بانياس ادامه می يابد) ١٣-١٠-٩-٤(ميزان نفت برای ذخائر 
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در واقع داده ھائی را که . بر اساس داده ھای سه بعدی که شرکت ساجکس مدعی شده که بدست نياورده، مطرح کردم

  . بشکه در روزا ست٢٠٠٠٠٠٠ تا ١٦٠٠٠٠٠من توانستم به آنھا مراجعه کنم نشان می داد که ميزان بھره برداری 

  

  بی آن که گاز را به حساب بياوريم؟.١٣

دارد که ميزان آن ده در مورد گاز، گفته بودم که ذخائر بسياری در سوريه وجود .  اين ارقام تنھا مرتبط به نفت استبله،

  . ذخائر لبنان و اسرائيل است، و مرکز اين ذخائر در قريه بين دمشق و حمص واقع شدهبرابر مجموع

  

  در نتيجه اين بار موضوع بر سر منابع درون مرزی است؟- ١٤

ولی منابع گاز فراساحلی نيز بسيار غنی است، و گمانه زنی ھا نشان می دھد که ميزان آن نيز به تدريج که به ! کامالً 

و اگر به موضوع نفت بازگرديم ميزان ذخائر سوريه در مجموع بين . سواحل سوريه نزديک می شويم افزايش می يابد

  !ذخائر عراق و ايران است

  

   از نفت و گاز بوده و شايستۀ اين بازی بوده است؟به عبارت ديگر سوريه سرشار- ١٥

شايستۀ اين بازی بود، عالوه بر اين اگر مسير لوله ھای گازی که پيش از اين مطرح کردم، و به ھمين گونه طرح لولۀ 

را حساب کنيم که از دريای سياه عبور می کند و به سوی اتريش ھدايت می شود، از تمام » سات استريم«گاز روسيه 

اين طرح خواست اياالت متحده برای تأمين . روپا عبور می کند، رقيب مستقيم طرح نابوکو است که از ترکيه می گذردا

به جزئيات آن در اينجا قطع نظر می  سرانجام به داليلی که از وارد شدن. گاز اروپا بود که از روسيه اجتناب می کرد

  ).٣(کنم، نبرد به نفع روسيه تمام شد

لمان در معادلۀ اروپائی پيروزی را از آن خود خواھد کرد، و ما شاھد ا امور نشان می دھد که بخش ۀ، ھمو در آينده

لمان را به عنوان قدرت بزرگ آينده می بينم که اشخصا . لمان و اتريش خواھيم بودا بين روسيه، ه ایھمکاری بی سابق

  .در شورای امنيت سازمان ملل متحد حق وتو خواھد داشت

   

  !لمان از ھم اکنون نيز در مرحلۀ پيشرفته ای استاھمکاری روسيه و - ١٦

 از طريق لولۀ گاز روسيه نورث استريم که مستقيماً . ھمۀ امور به منافع تجاری باز می گردد. در واقع ھمينطور است

ن اين موضع به اين از ديدگاه م. لمان می شود يکی از اسرار مناسبات ويژه بين اين دو کشور استادريای بالتيک وارد 
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روسيه، اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی . معنا است که وقتی می گويند روسيه عليه اروپا اقدام می کند، صحيح نيست

  .نيست و ھيچ مانعی وجود ندارد که به روزھای آفتابی فکر کنيم، زيرا مناسبات روسيه و اروپا تخريب ناپذير است

که بين مرز دو کشور ) نورث دم( ايران سروکار داريم که حاصل استخراج فراساحلی ما به سھم خودمان، با گاز قطر و

به رنگ (غنی تر از بخش قطر است »  ثبت تصويرۀپارس جنوبی به رنگ زرد روی کليش«بخش ايرانی . واقع شده

  !لوله ھای گاز ھر دو بايد از سوريه بگذرد). صورتی

  

  که شما بارھا از آن ياد کرده ايد؟ در نتيجه اين ھمان راه ابريشمی است - ١٧

 و فکر می کنم که در اينجا گرھی ھست که بايد به مسائل ديگر اضافه کنيم يعنی حمل حجم عظيمی از گاز مناطق ؛دقيقاً 

  .له ای که ھنوز حل نشدهأمس. جنوب غربی رياض واقع شده استربع الخالی و ميدان نفتی غوار که در 

 بين ايران، عراق و سوريه ٢٠١١ گست، ولی توافقنامۀ ا)٥(از خاک سوريه عبور دھد قطر می خواست لولۀ گازش را 

تنھا راه حلی که . لۀ حمل گاز قطر حل شده باشدأترانه را حل کرد ولی بی آن که مس مديبحيرۀلۀ حمل گاز ايران به أمس

 ناو ١٠٠٠به خدمت گرفتن برای قطر باقی می ماند حمل گاز از طريق کشتی ھای باربری بود که چنين گزينشی 

از سوی ديگر، بعيد نيست . چنين راھی درآمدھای قطر را طی چند سال تنزل می داد. باربری را ضروری می ساخت

  .که گاز سعودی نيز از سوريه عبور کند

  

   در نتيجه آيا بايد نتيجه بگيريم که پروندۀ گاز در بحران سوريه نقش بنيادی دارد؟-١٨

منازعات بين منافع بين «لت، من تنھا می توانم برای ھم ميھنان سوری ام تکرار کنم که ما در مقابل به ھمين ع. کامالً 

، اسرائيل، ايران، ترکيه، عربستان سعودی، قطر و امريکاھستيم که عناصر متعددی را در معادلۀ سوريه، » المللی

  .ردمندانه کار کنيمما بايد در روياروئی با چنين وضعيتی به شکل خ. غيره وارد می سازد

   

Source : Vidéo NBN [Extrait de 28’15‘’ à 51’36 ‘‘[  

http://www.youtube.com/watch?v=VyR7pt09wAs 

Notes  :  

١( CGGVeritas 

]٢ [ John Kerry: «Est-ce qu’Israël veut une troisième intifada ?«  

http://www.lapresse.ca/international/dossiers/pourparlers-israelo-palestiniens/201311/07/01-

4708325-john-kerry-est-ce-quisrael-veut-une-troisieme-intifada.php 

]٣ [ Le gaz israélien et le protecteur russe 

http://www.tribunejuive.info/tag/accord-israel-gazprom 

]٤ [ Syrie : La guerre pour le gaz ! Un conflit international à manifestation régionale 

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=30652 

]٥ [ La Syrie dans le chaudron des projets gaziers géants!  

http://www.mondialisation.ca/la-syrie-dans-le-chaudron-des-projets-gaziers-geants/5343462 

   

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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  ٢٠١٣مبر  نو١۵

  

ات دکتر عماد فوزی شعيبی شھروند سوری، فلسفه دان و جغرافيای سياسی شناس، رئيس مرکز اطالعات و تحقيق -*

  .ژيک در دمشق استيراتست

  ٢٠١٣مبر  نو١٣مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  فريقای شمالیاخاورميانه و : منطقه 

  جنگ اياالت متحده ناتو، نفت و گاز، انرژی: مضمون 

  سوريه: تحليل 

5357949/continue-gazoducs-les-et-gaz-le-pour-guerre-la-syrie/ca.mondialisation.www://http 


