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 ة ؟ّمسبب حروب تدمري األ ن الغازأ هل حقًا

  صالح املختار 

 

صراعات ن احلرب يف سوريا وعليها نتاج أرويج مشبوه ملعلومة مضللة تقول بهناك ت

نابيب الغاز أمريكا وقطر وتركيا تريد مد أوىل تضم الغاز بني جهتني اجلهة األ

الغاز وربا وجهة ثانية تريد مد خط أ ىلإىل تركيا ومنها إالقطري عرب سوريا 

، وهذا الرتويج خدع البعض نتيجة عدم  يضًاأن مير بسوريا أوالذي جيب  الروسي

ميلكها  معرفة حقيقة انتاج الغاز وصلته بالنفط من جهة وكميات الغاز العاملية ومن

سقاط كل إلذلك البد من ، بيب الغام من جهة ثالثة ناأمن جهة ثانية وتكلفة مد 

 س . معلومة ملفقة ملنع تضليل النا

 : سباب التاليةلأل ن الغاز ليس سبب الصراعات احلاليةأهمه أول القول وأو
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،  جدًا ن ذلك يكلفنا كثريًاإن الغاز هو سبب الصراعات فأذا قبلنا نظرية إ .1

سقاط لكل ثقافتنا وتثقيفنا الوطين والقومي الصحيحني منذ قيام إوهو 

ن ني وحتى اآليف فلسط وني ويفقدنا حقوقنا الثابتة خصوصًايالكيان الصه

وجود مقررات للمؤمتر فقد عرفنا وعرف العامل كله وبصورة رمسية ب

والذي عقد يف سويسرا وقرر اعتبار فلسطني  1897ول يف عام الصهيوني األ

برزها غزو بريطانيا أاخلطوات التنفيذية و وطنا لليهود وبدأت بعده

و أتقرير وربا أها لليهود وصدر وعد بلفور وتبنت جل تسليملفلسطني أل

شكال أي شكل من أالقائمة على منع العرب من حتقيق خطة بنرمان 

صل مشرق الوطن الوحدة بينهم ومن حتقيق تقدم علمي وتكنولوجي وف

قامة كيان يهودي عازل بينهما ، ودعمت بريطانيا إالعربي عن مغربه ب

مم املتحدة وتوسعه عرب ار من األيهودية وقيام الكيان بقراهلجرة ال

 كوارث ما يسمى بالربيع العربي خصوصًا نملا حنن فيه اآل وب وصواًلاحلر

ن ذا قبلنا اآلإ . فكل هذه التطورات جذرها املخطط الصهيوني الغربي

ننا نقوم إببه الغاز وليس املخطط املعروف فن الصراع احلالي سأنظرية 
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ن . وهنا البد جيري اآل حدد ورسم ما نكار وجود خمطط قديم جدًاإعمليا ب

نكار الواضح مهما نفينا ؟ : من له مصلحة جوهرية يف هذا اإل التساؤل من

ث نربأهما من جرائم ما الرئيس هو الصهيونية والغرب االستعماري حي، 

صهيوغربي ثابت ومعرتف به ، الن الدور أكثر من قرن مع أجيري منذ 

ياد أنهم يقتلون العرب بأ )ـ ن بالقول بن قادة صهاينة يتفاخرون اآلأبل 

 ( .  يةعرب

 حداثًاأوىل وليس و حلقات مرتابطة تكمل الثانية األن هاآلما جيري 

ن خنتار بني نظرية حرب الغاز وبني أوهلذا علينا  ،متفرقة عشوائية 

قطارنا أقطارنا وثرواتنا وتدمري أالغزو الصهيوني الغربي لفلسطني وواقع 

  . وتهجري ماليني العرب

صبح أ النفط ترتاجع ولكن هل فعاًلخذت قيمة أنعم تصاعدت قيمة الغاز و .2

اجلواب هو كال فعصرنا مازال عصر النفط ، همية من الغاز ؟ أقل أالنفط 

الكه مواز الستهالك النفط استه وحيتاج الغاز لفرتات طويلة كي يصبح

ىل إن حتوله إن النفط يرتاجع فأباب عملية صرفة فحتى لو افرتضنا سأل
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الت ن وهي فرتة تأكل املصانع واآلقل لنصف قرسلعة بائرة حيتاج على األ

اليت تعتمد على النفط ناهيك عن املصاحل الكربى للشركات النفطية 

مريكا من اتفاقية كيوتو أ لن تستسلم بسهولة ولعل انسحاب العمالقة اليت

 .  حول املناخ خري دليل على قوة االستمرارية

ساسية يف أة والنفط ليس طاقة تشغيل فقط كي ترتاجع قيمته بل هو ماد .3

الصناعة البرتوكيمياوية الضخمة واليت تعوض عن تراجع دور النفط كطاقة 

 .  سرتاتيجية مهما تراجعت قيمته كطاقةا، فيبقى سلعة 

جة نتكثرية م طرافًاألغاز بصفته طاقة نظيفة سوف جيرب همية اأتعاظم  .4

و مستهلكة له كي تبحث عن تكنولوجيا جديدة تقلل تلويث النفط أ طللنف

ن الفحم مازال أ، فكما  مر ممكن طبعًاأقصى درجة ممكنة وهذا أىل إ

ن إالنفط والغاز والطاقة الشمسية ف مريكا رغم صعودأحتى يف  مستعماًل

ن منتجي أا تراجعت قيمته هذه ، والسبب هو النفط لن ينتهي كطاقة مهم

ن احتكار الغاز والتحكم يف إهم حمدود ، كما سرتون ، ومن ثم فالغاز عدد

كثر أخرى سوف خيلق صراعات طراف األسوقه بصورة تلحق الضرر باأل
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خطورة مما جرى وجيري مادامت كل دولة تريد االحتفاظ مبواردها 

 . وتعظيمها وليس فقدانها وتراجعها

ل الغاز يف العامل ( يف البحر كرب حقوأ وماذا عن الرتويج الكتشاف ) .5

ن إ، الغربية وقربص ؟  سرائيلإبيض املتوسط بني سوريا ولبنان واأل

ادة عإمريكا ومن معهما على أهذه املعلومات فسوف جترب روسيا وصحت 

،  صليني املفرتضني كسبب للصراعات احلاليةالنظر يف خطي الغاز األ

  . فكيف سيحصل ذلك ؟

غربية من هناك معلومات غربية عن وجود مكامن عمالقة للغاز يف املنطقة ال .6

سبابه أحد أيف  –يراني على املنطقة يكي اإلمرالعراق ويفسر الصراع األ

من خالل هذه املعلومة فكم هذا مهم بالنسبة لنظرية الغاز هو  -اجلوهرية 

 . سبب الصراعات ؟

حتى لو كانت كلفته  -ا تفعل قطر كم – ميكن نقل الغاز بالسفن حبرًا .7

فضل من خوض صراعات أالة جهة بالعامل وهو يف هذه احل على أليأ

نابيب غاز متد عرب دول ، فاحلروب سوف ترفع كلفة أ وحروب حول
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الغاز بصورة جتعل العودة للفحم ضرورية وليس ملواصلة استهالك النفط 

 فقط . 

سرائيل إ ردن ثمنابيب الغاز وهو األخر ألآويف هذا السياق هناك طريق 

 سرائيل الغربية . إطراف الصراع هلا صالت قوية بأمادامت كافة 

ن الذي ينقل غاز بناقالت حبرية ال ب احلرب خاطئة ألفنظرية الغاز سب

  . ن ينقل من سواحل متقاربة نسبيًاأ يفرق عنده كثريًا

ستاذ عصام اجلليب وزير النفط ليه خبري الطاقة العاملي األإيؤكد ما ذهبنا  .8

سيبقى النفط ميثل العنصر األساسي يف  العراقي يف العهد الوطين بقوله )

ن مشاكل أال إبازدياد  ن دور الغازأييد بأقادمة مع التسلة الطاقة والعهود 

ييل والنقل و تكاليف التسأامل اجليوسياسية خلطوط األنابيب نقله والعو

 (.  كثر ضمن حدود الدولة املنتجةأستبقي استغالل الغاز 

خلبري العراقي يف ويدعم ما سبق من زاوية التكلفة والطاقة االنتاجية ا

ن اخلط أاملسألة بعنوان هو  عد اهلل الفتحي خمتصرًاستاذ سشؤون الطاقة األ

الغاز  ن خطأالوضع احلالي يف اخلليج يثبت ب : ) ضغاثأالقطري عبارة عن 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 7 

وربا عرب سوريا يوجد فقط يف ذهن الذين يبحثون عن توضيح أىل إالقطري 

ويتابع الفتحي )..... اخلبري القطري املستقل ،  سهل للمأساة السورية (

غاز  قطر ليس لديها ؤكد ان البنية التحتية املوجودة يفناصر التميمي ي

 غلب العقود حاليًاأن إنابيب على اعتبار أوربا من خالل خط كاف لبيعه أل

سيا بينما الطلب داخل قطر يف زيادة ، ونفس املنطق حول خط الغاز آمع 

ن أيركز على  يراني لنفس السوق ( وطبعًاعلى اخلط اإلالقطري ينطبق 

 Giant . يراني غري اقتصاديتني حتى لو تقرراني القطري واإلتكلفة اخلط

pipelines can be such pipedreams By Saadallah Al Fathi, Gulf 

News June 11, 2017 9-  

ا ما ينسف تلك نتاج الغاز العاملي لوجدنإرقام اخلاصة بخذنا األألو 

مت هناك مادا ن احتكار خطوط الغاز صعب جدًاأىل إالنظرية حيث تشري 

مريكا وروسيا وهما أذا وضعنا إبكميات مهمة ، ف عدة بلدان متلك غازًا

اربة يف مام بلدان متقأننا إني للغاز كما يوضح الدول االتي فكرب منتجأ

 منها حتقيق احتكار عاملي كامل ، وكالتالي :  يًاأكميات غازها وال تستطيع 

 ( : ³إنتاج الغاز الطبيعي مبليار )م



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 8 

 187 كندا،  197 االحتاد األوروبي،  545يات املتحدة الوال،  654 روسيا

،  76هولندا ،  85 اجلزائر ، 114 النرويج،  133  قطر ، 111 إيران، 

 أوزبكستان،  68 تركمانستان ، 69 الصني،  72 اهلند،  75 السعودية

اإلمارات العربية  ، 55 املكسيك ، 56 إندونيسيا ، 64  ماليزيا،  65

  . 47 مصر ، 48 املتحدة

بنظر االعتبار  خذألمع ا،  نتاج العاملي للغاز ؟رقام لإلما معنى هذه األ

رقام تؤكد ن هذه األأ الإخرى أرقام االنتاج بني فرتة وأمتغريات حتصل يف 

 بدًاأيشهد احتكار خطوط الغاز بسهولة  ن العامل لنأحقيقة جوهرية وهي 

ذا يتطلب بكميات مهمة وليست قليلة وه مادامت دول عديدة متلك غازًا

جربت الدول املنتجة للنفط على أمثلما  على تصدير الغاز متامًا عامليًا اتفاقًا

ال فالبديل هو احلروب التجارية ورمبا العسكرية وهو إو، وبيك أنشاء إ

 هلا حقيقيًا نه يشكل انتحارًاافة الدول املنتجة للغاز جتنبه ألخيار تريد ك

ير وربا عرب تصدأغل روسيا يف وقبل كل شيء مبنع تغل واًلأمريكا تهتم أو .

يتمركز هدفها ن روسيا أتدرك حقيقة  يضًاأالغاز الروسي هلا لكنها 
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وهنا نرى السبب  – مريكي بها كشريك مساو هلاأالرئيس حول اعرتاف 

 نأوهلذا نالحظ ،  -مريكي الروسي وليس الغاز راع األالرئيس للص

صطلح ) الشريك ( ال وربطه مبإمريكا أالرئيس بوتني يكاد ال يلفظ اسم 

فالصراع  وليس شريكا مريكا اليت تريد جعل روسيا تابعًاأوهو ما ترفضه 

الرئيس بينهما حول الشراكة وليس حول تصدير الغاز حتى لو استخدم 

  . الغاز كوسيلة ضغط مؤقتة وليس دائمة

مريكا بالغاز أرب يف سوريا والصراع بني روسيا والتقرير الذي يربط احل ذًاإ

عمل خمابراتي رخيص حتى لو صيغ بلغة ممتازة ، وهدفه هو  ليس سوى

وهما بشار وخامنئي  ونظريًا مريكا ملن ال يستحقها عمليًاأمنح صفة مقاومة 

در عن املخابرات السورية ه صانأصل هذا الرتويج سنرى أولو دققنا يف 

 يرانية . واإل

للحروب صلي ن السبب اجلوهري واألأ بدًاأن ال يغيب عن البال أجيب  ذًاإ

قطار العربية مع صهيونية والصراعات احلالية يف األمريكا والأاليت شنتها 

رتة دون فقدان سرائيل الشرقية سببها وجود خمططات قدمية حتّدث كل فإ
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مترها ؤما وضعته الصهيونية من خطط يف م صل وهوصلتها العضوية باأل

 ن .ى اآلحت مريكي مازال قائمًاأثم  واًلأوربي أول وتنفذها بدعم األ

ل البحث ولع،  زمات وليس مؤخرًاصل يف األباأل رئيسًا وتلعب الطاقة دورًا

سرائيليتني الغربية ىل اإلإقطار العربية يوصلنا عن املستفيد من كوارث األ

لتتذكر مثل  ظوتستيق، مريكا ، فتلك القوى ال تنام أثم  واًلأوالشرقية 

حارس ، وال خترج  و تركه بدونأقادة العرب نسيان غلق باب الوطن معظم 

وهي ناسية الفأس يف خمازنه ،  ( الوحوش الكاسرة) ـ ىل غابة مكتظة بإ

متوقدة حتى وهي نائمة وتشك  كما يفعل قادة عرب ، بل هي متلك عيونًا

ىل خطر إملنع تلك اخلياالت من التحول  حتى خبياالتها فتضع خططًا

سرائيل إوىل مثلما توسعت سرائيل األإهلذا توسعت يف فلسطني  ، حقيقي

عظم املهندس األ قطار العربية وفوقهما توسع )حواز وبقية األالثانية يف األ

 . ( ليصل غرف نوم قادتنا

 . Almukhtar44@gmail.com 

 14-6-2017 

 البعث العظيمفرسان     الكاتب صالح املختارصفحة      الكّتابدليل 

mailto:Almukhtar44@gmail.com
https://www.fursanalbaath.com/ktabat-alfrsan
https://www.fursanalbaath.com/slah-almkhtar
https://www.fursanalbaath.com/

