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  » Sous nos yeux « - »زير چشمان ما « 

  گسترش جنگ گاز در شام
Extension de la guerre du gaz au Levant  

بر آن شدند تا حملۀ خود را به عراق گسترش دھند، و سپس فراتر از » غربی ھا « پس از سه سال جنگ عليه سوريه، 

بايد دانست که پشت ظاھر سياست ھای متضاد بين مدافعان مذھبی و . آن آتش جنگ را به فلسطين نيز منتقل کردند

در شام، گروه . ژی می باشديع مھم اقتصادی شاخص اصلی برای روشن ساختن اين ستراتمدافعان مدنی، بی گمان مناف

   .ھای متعدد بارھا جبھۀ خودشان را تغيير دادند، ولی ذخائر گاز بی حرکت سر جای خود باقی مانده است

  )سوريه(دمشق| شبکۀ ولتر 

  

داف متعددی داشته و به شکلی باشد که منافع ھر جنگی که توسط يک اتحاديه راه اندازی می شود، طبيعی است که اھ

  .خاص ھر يک از اعضای اتحاديه را تأمين کند

از اين ديدگاه، جنگ ھائی که در حال حاضر فلسطين، سوريه و عراق را زير ضرب گرفته از سوی يک اتحاديۀ 

دد خاورميانه يعنی طرح متشکل به رھبری اياالت متحده عليه ملت ھائی صورت می گيرد که در مقابل طرح ترسيم مج

  .و تغيير بازار جھانی انرژی مقاومت می کنند) Greater Middle East(» خاور ميانۀ بزرگ « 

 يا نفت و بھره  خطوط لوله ھای انتقال گاز: در مورد اين نکتۀ آخری، دو موضوع می تواند تحت تأثير قرار گيرد 

  ).١(برداری از ذخائر جديد 

  

  در عراق) گاز يا نفت(ط لوله ھای انتقال گاز جنگ برای تسلط بر خطو

را قطع کند و عبور گاز ) NIORDC, INPC(دمشق  -از آغاز جنگ عليه سوريه، ناتو تالش می کند تا خط تھران

را از سواحل سوريه امکان پذير ) Aramcoآرامکو (و گاز عربستان سعودی ) Exxon- Mobilاکسون موبيل (قطر 

  ).٢(سازد 

ننده با حملۀ امارات اسالمی به عراق برداشته شد و در نتيجه عراق در راستای طول کشور بريده شد و در گام تعيين ک

  ).٣(عين حال از يک سو ايران و سوی ديگر سوريه را از لبنان و فلسطين جدا ساخت 
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يره، به چه قيمتی اين ھدف آشکار تعيين می کند که چه کسی گاز خود را به اروپا خواھد فروخت، و بر اساس حجم ذخ

خواھی نخواھی به اين جنگ مرتبط ) روسيه، قطر و ايران(بايد دانست که سه صادر کنندۀ اصلی گاز . خواھد فروخت

  .ھستند

  

  جنگ برای فتح گاز سوريه

اگر از ده . ل ذخائر گاز شام و سپس بھره برداری از آن استوناتو يک ھدف ديگر را نيز در نظر گرفته و آن ھم کنتر

 سال پيش ھمه می دانستند که در جنوب مديترانه ذخائر گازی در مرزھای آبی مصر، اسرائيل، فلسطين، لبنان، ھا

بودند که دقيقاً می دانستند که اين ذخائر در » غربی ھا« تنھا ٢٠٠٣سوريه، ترکيه و قبرس وجود دارد، ولی از سال 

  .کجا واقع شده و چگونه زير قاره گسترده شده است

، به Ansis، ارویناز توضيح داده است، در آن دوران يک شرکت ) ٤( ای که پروفسور عماد فوزی شعيبی به گونه

 در عين حال با Ansis. شکل قانونی با ھمکاری شرکت ملی نفت به پژوھش ھای زمين شناسانه در سوريه پرداخت

ھر دو شرکت با خريد يکی از . ژوھش ھا را پی گيری کردپ اين Sagex ديگر به نام ساژکس اروئیيک شرکت ن

مقامات سرويس ھای مخفی، به شکل سّری به پژوھش ھای سه بعدی پرداختند و در نتيجه ذخائر عظيمی در سوريه 

  .کشف کردند که حتی از ذخائر قطر نيز مھم تر است

ريد می مريکائی که مرکز آن در لندن واقع شده بازخا - يک شرکت فرانسویVeritas SSGT توسط Ansisسپس، 

داده ھا فوراً در اختيار دولت فرانسه، اياالت متحده، بريتانيا و اسرائيل قرار می گيرد، و به زودی اين کشورھا در . شود

  .ديگر طرح مشترک خود را برای تخريب سوريه و چپاول ذخائر گاز اين کشور تدارک می بينند تبانی با يک

ليت مستعمره سازی سوريه را به عھدۀ فرانسه و انگلستان سپرد، اين وؤ مس٢٠١٠ که اياالت متحده در سال پس از اين

گروه کار در مورد «يک » دوستان سوريه«اتحاديۀ . را تشکيل دادند» دوستان سوريه « دو کشور اتحاديه ای به نام 

آئی آنھا لمان گردھما در امارات متحدۀ عربی به رياست ٢٠١٢را فراخواند و طی می » بازسازی اقتصادی و توسعه

البته .  بين يکديگر تقسيم کردند،دست نياورده بودنده حدود شصت کشور کيک خامه ای را که ھنوز ب). ٥(برگزار شد 

 شورای ملّی Ossama al-Kadiقدی  - اسامه ال. بی اطالع بودند  Sagex و Ansisاغلب شرکت کنندگان از کشفيات 

ژی ھای نظامی ي بود که ستراتBritish Gasول قديمی بريتيش گاز ؤاين گروه نمايندگی می کرد، او مسسوريه را در 

  .را در بازار انرژی به کار می بست

مطلع گرديد، و پی برد که چگونه   Sagex و Ansis بود که دولت سوريه از کشفيات ٢٠١٣تنھا طی تابستان سال 

در نتيجه، رئيس جمھور بشار اسد . بسته استواشينگتن به ايجاد چنين اتحاديه ای نائل آمده و برای تخريب سوريه کمر 

  . رساندءبرای بھره برداری ھای آينده با شرکت ھای روسی قراردادھائی را به امضا

  

  گاز در اسرائيل، در فلسطين و لبنان

بريتيش گاز به سھم خود ذخائر فلسطين را بررسی می کرد، ولی اسرائيل با اين پژوھش ھا مخالف بود زيرا می ترسيد 

  . مبادا درآمد آن به خريد اسلحه اختصاص پيدا کندکه

، تونی بلر )سازمان ملل متحد، اتحاديۀ اروپا، روسيه، اياالت متحده(» چھارتائی ھا«، فرستادۀ ويژۀ ٢٠٠٧ جوالیدر 

وافق گو با فلسطينی ھا و اسرائيلی ھا به ت و  در غزه طی گفت٢- و ذخائر دريائی١-برای بھره برداری از ذخائر دريائی

 درآمدھای متعلق به فلسطين را در British Gasپذيرفت که بريتيش گاز  سالم فياضنخست وزير فلسطينی . رسيد
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ل لندن و واشينگتن بپردازد و اين پول برای توسعۀ اقتصادی مورد استفادۀ فلسطينی ھا وحساب بانکی زير کنتر

  .قرارگيرد

 در سايت مرکز Moshe Ya’alon موشه ياالوننرال جش اسرائيل، می ستاد فرماندھی ارت قديهدر آن دوران، فرماند

مرکز تحقيقات مستقل در اورشليم است  (Jerusalem Center for Public Affairsروابط عمومی و دولتی اورشليم 

طور کلی به امور سياست خارجی اسرائيل بر اساس حقوق بين الملل در متن منازعات اسرائيل و عرب می ه که ب

له را حل أشر کرد و نوشت که اين قرارداد مسمقالۀ جنجال برانگيزی منت)  بنيانگذاری شده است١٩٧٦ سال  زد، وپردا

. نمی کند، زيرا در نھايت امر حماس تا زمانی که در غزه صاحب قدرت باشد، بخشی از اين سبد پول را دريافت می کند

طرح عمليات «، پياده کردن »مقاومت«اه جلوگيری از تأمين مالی موشه يا الون در ھمين مقاله نتيجه می گيرد که تنھا ر

  ).٦(» نظامی گسترده برای ريشه کن کردن حماس از غزه است

   موضوع پيچيده تر شد، و يک مگا مخزن گازNoble Energy نوبل انرژی، با کشف تازه توسط ٢٠١٠بر ودر اکت

  ).٧( افزوده شد٢٠٠١نان به اکتشافات بريتيش گاز در سال در مرزھای آبی اسرائيل و لب تازه در منطقۀ فرامرزی،

ولی .  با مراجعه به سازمان ملل متحد خواھان به رسميت شناسی حقوق بھره برداری شدلبنان به تحريک حزب هللا فوراً 

  .اسرائيل بی آن که به اعتراضات لبنان توجھی نشان دھد، بھره برداری از اين منبع مشترک را آغاز کرد

  

  گ برای گاز فلسطينجن

 موساد خبر ربودن سه جوان ءابتدا. حملۀ کنونی اسرائيل به غزه برای دستيابی به چند ھدف مختلف صورت گرفته است

ت تروريس«اسرائيلی را به شکلی سازماندھی کرد که بتواند مانع پارلمان اسرائيل برای تصويب قانون منع آزاد سازی 

، از اين بھانه ٢٠٠٧کار بستن تحليل پيشين خود در سال ه نرال موشه ياالون با بجسپس، وزير دفاع، ). ٨(شود » ھا

  ).٩(برای حمله به حماس استفاده کرد 

که از مأموريت  بلر را برای مشاورت خود برگزيده، بی آنتونی نرال عبدل فتاح سيسی، جرئيس جمھور جديد مصر، 

در نتيجه، با پی گيری دفاع از منافع بريتيش گاز، او ). ١٠(باشداستعفا داده » چھارتائی ھا«خود به عنوان نمايندۀ 

خود را پيشنھاد کرد که فلسطينی ھا آن را کامالً مردود دانستند ولی از سوی ديگر مورد استقبال » طرح صلح«

ھم اين شگرد سياسی به روشنی ھدفش اين بود که وضعيت مناسبی برای ارتش اسرائيل فرا. اسرائيلی ھا قرار گرفت

البته اين موضوع که . »ريشه کردن کردن حماس در غزه«سازد تا در حمالتش به اھدافی که تعيين کرده بود برسد يعنی 

  .کارمزد تونی بلر را نه مصر بلکه امارات متحدۀ عربی پرداخت کرده است، بايد معنی دار باشد

بر اين اساس، آنھا نيز به تل ). جھاد اسالمی و حماس(مثل ھميشه، ايران و سوريه از مقاومت فلسطين پشتيبانی کردند 

آويو نشان دادند که می توانند به ھمان اندازه که آنھا را به شکل نيابتی توسط امارات اسالمی و بارزانی ھا در عراق 

  .ندازنداطره بيرائيل را در فلسطين به مختھديد می کند، اس

زيرا از ديدگاه سياسی به نفع اسرائيل نيست که حماس را از . تحليل رويدادھا تنھا از ديدگاه انرژی قابل درک خواھد بود

بين ببرد، چرا که خود اسرائيل بود که حماس را برای مقابله با سازمان فتح ايجاد کرد، که حماس رقيب سازمان فتح 

  .باشد

ست که به مقاومت حماس کمک کند، زيرا به اتحاديۀ ناتو پيوسته بود و جھاد طلبان را برای جنگ و به نفع سوريه نيز ني

) که حماس شاخۀ فلسطينی آن است(که می بايستی اخوان المسلمين » بھار عرب«دوران . تخريب به سوريه می فرستاد

شخص محرک دائمی امپرياليسم طور مه ب. را در تمام کشورھای عرب به قدرت می رساند، پايان يافته است

شکافی که . آنگلوساکسون ھمواره بلندپروازی ھای اقتصادی است که با حقير شماردن سياست ھای محلی تحميل می کند
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به شکل دراز مدت جھان عرب را متأثر ساخته، بين مذھب و مدنيت نيست، بلکه شکاف بين جنبش مقاومت و ھمکاران 

  .امپرياليسم است
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