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 املتحدة الواليات بين سورية في والغاز  النفط صناعة على السيطرة تدور معركة كبيرة حول 

 على السيطرة من أجل النزاعات إلى سورية في الحرب جذور  إرجاع يمكن. وتركيا وإيران وروسيا

  النزاع هذا حّل  سيعتمد. السورّية الطاقة
 
  اعتمادا

 
 والغاز  النفط حول  النزاعات حّل  على كبيرا

 .مستمر بشكل بالجفاف يتسم مناخ في املياه من كافية إمدادات توفير  ضمان مع السوريين،

  تاريخها، في املشكالت من العديد سورية واجهت
 
 من معظمها جاء التي الفرص عن فضال

َعدُّ دوٌل مثل العراق  عربية موقعها كدولة
ُ
ذات إطاللة مباشرة على البحر األبيض املتوّسط، بينما ت

 حبيسة ال تطل على هذا البحر نفسه إال عبر سورية
 
 .وإيران واألردن دوال
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 انالنفط والغاز السوري

 والغاز  النفط قطاع فإن ذلك ومع العربية، باملعايير  صغيرة السورية النفط احتياطيات إن  

 .األجنبيّ  النقد وعائدات السورية الحكومة إيرادات املسهمين الرئيسيين في أحد هو 

 عائدات من %20و التصدير، عائدات من %35 بنحو  الطاقة أسهم قطاع ،2010 عام في

 وذلك مليار برميل، 2.5 بنحو  النفط من سورية احتياطيات والغاز  النفط مجلة رتقّد . الحكومة

 احتياطيات تقدر . الشرقي والشمال الشرق  في معظمها وتقع. 2015 يناير /الثاني كانون  1 من ابتداء  

 النفط معظم. سورية وسط في أساس   بشكل وتقع مكعب، متر  مليار  241 بنحو  الطبيعي الغاز 

 يتطلب ما ،(الكبريت من عالية نسبة) وحامض، )ذو جاذبية منخفضة( ثقيل سورية في الخام

 
 
  تكوينا

 
 .الّسعري  النطاق من األدنى الحد في نفطها يضع هذا. لتتم معالجته التكرير  ملصافي محّددا

 إنتاج انخفض لقد. 2011 عام منذ الفوض ى من حالة السورّي  النفط قطاع يشهد

  البالد وتواجه الصفر، من يقرب ما إلى الخام النفط وصادرات
 
. املكررة املنتجات إمدادات في نقصا

 واالتحاد املتحدة الواليات فرضتها التي العقوبات جراء من املعروض في النقص هذا تأثير  يتفاقم

 .السورّي  النفط على األوروبي

  األمريكية الخزانة وزارة أصدرت وقد
 
  تحذيرا

 
 شحنات على عقوبات تفرض على أساسه عاملّيا

 ناقلة بقيت. التأمين شركات على الضغط مع محددة، سفن وقامت بتسمية املشروعة، غير  النفط

 كانون  منذ السويس قناة خارج سورية إلى متجهة اإليراني النفط من األقل على واحدة

  ،2018 ديسمبر /األول 
 
 استئناف إلى تشير  األخيرة املؤشرات أن إال  ،TankerTrackers.com ملوقع وفقا

 .اإليرانية الشحنات

 الشركات كانت. سورية في تعمل دولية طاقة شركة 24 نحو  هناك كان ،2011 عام أوائل في

. األوروبية الثانوية النفط شركات بعض جانب إلى بخاّصة، نشطة والروسية والهندية الصينية

 حقول  تضم التي البحرية املنطقة استكشاف هو  سورية في الطاقة بصناعة الرئيس االهتمام كان

 .ولبنان وسورية "إسرائيل" من كل في البحر  تحت غاز 
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 خط أنابيب النفط السوري

 في الغنية الكردية الحقول  من الخام النفط لتوصيل األول  املقام في مهمة سورية أصبحت

 .سورية عبر  البحر  إلى أنابيب خطوط إنشاء النفط شركات قررت عندما العراق،

 الوقت ذلك في العراقية النفط صناعة يديرون كانوا الذين 1935 عام في البريطانيون  بنى

 إلى األردن عبر  العراق، شمال كركوك في النفط حقول  من وامتدت. وحيفا املوصل أنابيب خط

  942 نحو  في(. فلسطين على البريطاني االنتداب تحت ثم) حيفا
 
(، 585) كيلو مترا

 
 استغرق  ميال

 حيفا، مصافي في الزيت تقطير  ذلك بعد تم. بالكامل الخط بطول  لينتقل أيام 10 نحو  الخام النفط

 .أوروبا إلى لشحنها صهاريج في وضعه ثم خزانات، في وتخزينه

 
 
 العربية االنتفاضة مواجهة في حيفا-املوصل أنابيب خط حماية لصعوبة هذا، ونظرا

  تخطيط كان ،املستمرة
ّ
 نفط أنابيب خط وهو  ،(Tapline) العربية للحدود العابر  األنابيب خط

 .سورية عبر  السعودية العربية اململكة من يمتد

على ديمقراطية  ة، حافظت سوري1948بعد الحرب العربية اإلسرائيلية الفاشلة في عام 

برملانية هشة، ولكن قيادتها السياسية انطلقت مع غضب القومية العربية وإحباطها من توقيع 

 "إسرائيل"  معاهدة السالم مع
 
عد العداء املستمر في املنطقة، من تصا املنتصرة. كان الغرب قلقا

وكان يخش ى من إعادة بناء كتلة عربية مدعومة من االتحاد السوفيتي من شأنها أن تهدد شركات 

 النفط متعددة الجنسيات وقدرة اململكة العربية السعودية التصديرية.

مريكية قامت وكالة املخابرات املركزية األمريكية والسفارة األ  املشكلة،من أجل "حل" هذه 

، استولى رئيس أركان الجيش، حسني 1949أبريل نيسان/ في في دمشق بنشاط بتشجيع االنقالب.

، جن العديد من خصومه. وأمر الزعيم، الذي كان يؤيد دولة علمانية، وسالزعيم، على السلطة

ة حق االنتخاب. كما أجبر رجال األعمال على دفع الضرائب املستحق همبإنهاء حجاب النساء ومنح

  ذلك،عليهم. واألهم من 
ّ
ع على عدد من الصفقات طويلة األجل مع شركات النفط متعددة أنه وق

، وهو ما رفضته الحكومة السورية السابقة Taplineالجنسيات للمشاركة في إنشاء خط أنابيب 

 للتوقيع.

لقد بدأ بناء خط األنابيب بالفعل بينما كان االنتداب البريطاني على فلسطين ال يزال يعمل 

األمريكية. في األصل كان من املفترض  Bechtel. تم تصميمه وإدارته بواسطة شركة 1947في عام 
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 ، تم اختيار طريق بديل عبر "إسرائيل"، بسبب إنشاء دولة في حيفا. ومع ذلك Taplineأن ينتهي 

 )مرتفعات الجوالن( ولبنان مع محطة تصدير في صيدا. ةسوري

 القبلي العامل

 سورية تاريخ إلى النظر  دون  كامل بشكل سورية في الطاقة قطاع تاريخ فهم يمكن ال 

 العالقات هذه. قبيلة أو  عشيرة إلى السوريين السكان من %70و 60 بين ما ينتمي. العشائرّي 

 اجتماعية وتغييرات متغيرة والءات هناك. ثابتة أو  مستقرة تحالفات ليست والعشائرية القبلية

 
 
 والغرباء األقارب يسعى حيث القبائل، داخل وكذلك والعشائر، القبائل بين الفتنة تسبب ما غالبا

 والعشائر  القبائل مع التحالفات على باملوافقة القبلية غير  للكيانات النزاعات هذه تسمح. للهيمنة

 .بينها وفيما

 سيطرة من الحّد  الحالية هي الحرب نشوب منذ لسورية الكارثي التحول  نتائج كانت إحدى

 الحكومة مع بالتحالف للقبائل التغييرات هذه سمحت. التقليدية جماعاتها على والعشائر  القبائل

  داعش"،"و (،SDF) "الديمقراطية سوريا قوات"و السوريين، واملتمردين السورية
 
 يكون  ما وغالبا

 واحد مع مرتبطة املختلفة القبائل أصبحت ،ةسوري في الصراع انتشار  مع .متقلب أساس على ذلك

 .املقاتلين هؤالء من أكثر  أو 

 القبائل قبل من "داعش" ـل مكره دعم هناك كان ،"داعش" وهزيمة الرقة سقوط حتى

 على سيطرتها عوتوس تنجح ،(YPG) الشعب حماية وحدات الكردية، القوات بدأت نحي. املحلية

 الديمقراطي االتحاد تشكيل في األكراد مع املشاركة في والعشائر  القبائل بدأت ،ةسوري شرق  شمال

 .السوري

( األمريكيين العسكريين املستشارين مع املتحالفة) سوريا الديمقراطية" قوات" نجاحات إن

 "قسد" أيدي في بالنفط يالغن الزور  دير  مركز  تركت ،"داعش" بقايا آخر  طرد في الناتو  اتوطائر 

 الكردية العشائر  مثل األخرى، والديانات األعراق من للعشائر  فرصة وقدمت ،القبليين ومؤيديها

 .املحلية السياسة في أكبر  بشكل للمشاركة واملسيحية، والدرزية والعلوية والتركمانية

 اسوري قواتـ "ل الالحقة العسكرية النجاحات فإن لتركيا، بالنسبة الحظ لسوء

 القبائل بين العالقات وأضعفت املعادلة، خارج كبير  حد إلى األتراك تركت قد "الديمقراطية

 مجموعة لتهديد األتراك بذلها التي الجهود أدت. بالنفط الغنية املنطقة في النصرة وجبهة السورية
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 استخدموا عندما خاصة السورية؛ القبائل مع كبير  خالف حدوث إلى ةسوري شرق  في القوات

 .جهودهم في القبليين املقاتلين

 القبائل .صعبة مهمة هو  مشترك سياس ي مبدأ على املختلفة القبائل اتفاق على الحصول  إن

 القبائل فإن استبدالهم، يتم أو " املستأجرون" هؤالء يتغير  عندما. منها أراضيها يستأجر  ملن موالية

 ةسوري في القبائل تصرفات في النظر  أن في السبب هو  هذا. الجدد" املستأجرين" مع صفقة قدعت

 .القوة مناحي لتحلي من مهم جزء هو 
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 املعركة من أجل النفط والغاز السوري

 الواليات بين السورية والغاز  النفط صناعة على السيطرة حول  تدور  كبيرة معركة هناك

 املتحدة  الواليات تعمل. واألتراك واإليرانيين والروس املتحدة
 
 في الكردية القوات على معتمدة

تلك  تحتوي  .البالد شرق  شمال في النفط حقول  على تسيطر  التي "الديمقراطية سوريا قوات"

 حقل أكبر  العمر، حقل ذلك في بما السورية، والغاز  النفط إمكانات إجمالي من% 95 على املنطقة

 .البالد في نفط

  النفط من برميل 387.000 نحو  الحرب قبل املوارد هذه أنتجت
 
 متر  مليارات 7.8و يومّيا

  الطبيعي الغاز  من مكعب
 
 املوجودة السورية النفط احتياطيات جميع أن ذلك، من واألهم. سنوّيا

 
 
 سوريا قوات"و األكراد يشغلها التي املنطقة في تقع –برميل مليار  2.5 بنحو  تقدر  والتي– تقريبا

 .الحالي الوقت في "الديمقراطية

  يسيطرون فإنهم سورية، في نفطي حقل أكبر  إلى باإلضافة
 
 للغاز، كونوكو  مصنع على أيضا

 للنفط العمالقة ConocoPhillips شركة قبل من األصل في املصنع بناء تم. البالد في األكبر  وهو 

 وبعدها ،2005 عام حتى Conoco شركة قبل من املصنع تشغيل وتّم  املتحدة، الواليات في والغاز 

 شركات غادرت كما. سورية في تشغيلها الصعب منتم فرض عقوبات في عهد بوش، ما جعل 

 .للعقوبات نتيجة سورية شل، مثل األخرى، األجنبية النفط

 السورية للحكومة بأّنها ال تبيع النفط ميزة واألكراد "الديمقراطية سوريا قوات" إن  لدى

 ها يمكن بل فحسب؛
 
 عبر  وإرساله تكريره إذ يمكن العراق، كردستان إلى السوري النفط نقل أيضا

 .عقوبات فرض دون  العاملية األسواق إلى جيهان أنابيب خط

 روسيا

 للسيطرة السورية الحكومة مع اتفاقية روسيا وقعت ،2019 يناير /الثاني كانون  أواخر  في

ولكن . سورية في والغاز  النفط إلنتاج حصرية بحقوق  روسيا تتمتع. السورّي  والغاز  النفط على

 التحتية والبنية الحفر  منصات تأهيل إعادة على تنصُّ  إذ كبير، بشكلذلك  تتجاوز  االتفاقية

 من. السوريين النفط فنيي من جديد جيل وتدريب الطاقة، مجال في االستشاري  والدعم التالفة،

 بمبلغ التقدير  نفقات الدولي النقد صندوق  دحّد  فقد– للغاية مكلفة مهمة هذه تكون  أن املحتمل

 ويشمل. دوالر مليار  40و 35 بين األرجح على يكمن الحالي التقدير  لكن ،2015 عام في دوالر  مليار  27
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 وإعادة إلصالحها ذلك إلى وما الضخ ومحطات األنابيب وخطوط الحفر  منصات مجمل ذلك

 .تشغيلها

 ال تستطيع أنها تدمر، إال  من بالقرب الغاز  حقول  إلى الوصول  حّق  لديها روسيا أن   حين في

 ."الديمقراطية سوريا قوات" عليها تسيطر  التي الشرقية الشمالية النفط حقول  إلى الوصول 

 العثور  وهو  السورية، والغاز  النفط إمدادات على روسيا استحواذ أمام آخر  عائق هناك

 األمريكية العقوبات فرضت. املنتجات لتسويق لعقوبات نفسها هي تخضع ال  روسية شركة على

  واألوروبية
 
ز  أن املرجح من لذا القطاع، هذا ونموّ  الحركة حرية على قيودا

ّ
 قطاع على روسيا ترك

. الكهربائية لطاقةألجل ا حرقه ويتم السورّي، الغاز  معظم املحلي الطاقة قطاع يستخدم. الغاز

االزدهار الناتج عن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز  باإلضافة إلى للغاز، مستقرّ  محليّ  سوق  هذا

بوساطة  استثماراتها، على عائد تحقيق إمكانيةب لروسيا سيسمحانف على شواطئ سورية،

 .املنطقة في بناؤها يتم جديدة أنابيب صادرات الغاز عبر خطوط

 إيران

 املرحلة، تلك في. ناقالت في بالنفط سورية تمّد  2018 أكتوبر /األول  تشرين حتى إيران كانت

 –املتحدة الواليات فرضتها التي العقوبات بسبب املتضائلة مواردها تراقب التي– إيران نفدت من

 . سورية في املوّسع العسكرّي  وجودها ملواكبة املتاحة األموال

 في متزايد نقص ية املتجهة إلى سورية، أصبح هناكوبسبب إيقاف ناقالت النفط اإليران

  الوضع أصبحو . البترولية املنتجات
 
  للغاية. يائسا

 تستهلك. لدمشق وقود إمدادات شكل في دوالر  مليون  200 مبلغ تخفيض إلى طهران اضطرت

، النفط من برميل 100.000 نحو  سورية
 
  هذه الكمّية، ربع نحو  فقط تنتج لكنها يومّيا

 
 وفقا

 االئتماني الخط هذا بدأ. إيران من برميل ماليين 3 إلى 2 نحو  استيراد على دمشق يجبر  ما للحكومة،

 دوالر  مليارات 3 وقد بلغت ديون دمشق قرابة ،2013 أكتوبر /األول  تشرين في النفط إلمدادات

 .اآلن حتى

 إيران امتالك نحو  حاسمة ويمثل هذا خطوة .إيران إلى الالذقية ميناء تشغيل سورية سلمت

  إيران وعدت. سورية في وجودها على للحفاظ والبحر  لبنان إلى دائم لطريق
 
 النقص بمعالجة أيضا
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 ووقود التدفئة لوقود املستقبلية الشحنات جميع إرسال طريق عن سورية في الوقود في املستمر 

 .بالكامل تشغيله بمجرد الالذقية؛ ذلك في اإليراني املؤجر  القسم إلى والبنزين الطهي

  إيران قبل من ُيَعدُّ استئجار ميناء الالذقّية
 
 طرطوس في البحرية قاعدتها في لروسيا تحديا

 العديد الالذقية ميناء على إيرانية عسكرية سيطرة وجود يغير  إذ ،حميميم في الجوية والقاعدة

 .الروس ي للجيش االستراتيجية البرامج من

  سورية جانب من الخطوة هذه من الغاضبة روسيا، قدمت
 
  عرضا

 
 على االتفاق تم. مماثال

، 49 ملدة طرطوس في ميناء أكبر  على ستستحوذ سترويترانسغاز، روسية، شركة أن
 
 وتستثمر  عاما

  صغير  طرطوس ميناء اليوم،. توسيعه في دوالر  مليون  500
 
 األكبر  السفن لقبول  وضحل جدا

  توفر  أن يمكن وتوسيعها، تحسينها يتم عندما. الدولية التجارة في املستخدمة
 
 إمكانية أيضا

ه غير . الروس ي البحري  األسطول  إلى الوصول 
ّ
 الروسية الشركات أن االتفاقية في معلن كما أن

 .السورية البحرية الغاز  ملنشآت محتمل الفتتاح طرطوس أمام املتاحة الفرص من ستستفيد

 تركيا

 بتاريخ تركيا تتمتع. تركيا هو  السوري والغاز  النفط عن البحث في الثالث الرئيس إن  الالعب

  سورية وس يء السمعة للتدخل فيطويل 
 
 لتقييم األساسية املشكلة. السوري النفط وراء سعيا

قة الطويلة االتهامات هي املنطقة في التركي الدور 
ّ
 رجب التركي املوّجهة إلى الرئيس بالفساد واملوث

 .أردوغان

" سرقة" بـ وأبناَءه أردوغان الروسية الدفاع وزارة اتهمت ،2015 ديسمبر /األول  كانون  في

 على النطاق واسعة فوتوغرافية أدلة الوزارة قدمت. للبيع تركيا إلى نقلوه الذي السورّي  النفط

 شاحنات إلظهار  املزعوم والفيديو  الصناعية األقمار  صور  لرؤية الصحافيين داعية االدعاء، هذا

 ذلك فعل أردوغان أن ُزعم. "داعش" عليها يسيطر  التي األراض ي من تركيا إلى النفط وصهاريج عبور 

 .منه النفط بشراء إذ قامَ  "داعش"، مع املباشر  بالتعاون 

 » أنتونوف، أناتولي الدفاع وزير  نائب صّرح
 
 من مستوى  أعلى فإن   املتاحة، للمعلومات وفقا

 لقد. اإلجرامّي  العمل هذا في متورطون  وعائلته أردوغان الرئيس البالد، أي في السياسية القيادة

 .«بوقاحة ونهبوها آخر  بلد أراض ي غزوا
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 إلى النفط تهرب كانت التي اإلجرامية نفسها الشبكات أن   الروسية الدفاع وزارة زعمت كما

. والتدريب واملعدات باألسلحة إضافة إلى الجماعات اإلسالمية األخرى  "داعش"، تزود كانت تركيا

 » الروسية، العامة األركان هيئة من رودسكوي  سيرجي صرح
 
 املوثوقة، استخباراتنا لبيانات وفقا

 تخطط ال  أنها ذلك، من واألهم. منتظم وبشكل طويلة ملّدة العمليات هذه مثل تنفذ تركيا فإن  

 .«ملنعها

 مع أردوغان انفصال أصل هو  والنصرة "داعش" دعم في التركّي  الدور  عن الكشف هذا إن  

 أنشطة من لديه ما بكل تركيا في الدعم يفقد أردوغان كان. غولن هللا فتح السابق، شريكه

 النفط الذي يهّربه "داعش". تسويق في عائلته تورط بشأن الفساد تهم وتكرار  خارجية، سياسية

 شاحنات ثالث عن البحث حول  ،2015 يناير /الثاني كانون  سرّية في رسمية وثائق تسربت

 أخرى  مرة التركية، Cumhuriyet جريدة إلى اإلنترنت عبر ( MIT) الوطني االستخبارات لجهاز  تابعة

 . سورية في نظيفة لعبة تلعب لم أنقرة بأن الشكوك تؤكد
 
 على العثور  تم موثقة، لوثائق وفقا

 العام الدرك قيادة زعمت. للطائرات املضادة والذخيرة الهاون  وقذائف الصواريخ لنقل شاحنات

 ".اإلرهابي القاعدة تنظيم إلى وإمدادات أسلحة تحمل كانت الشاحنات" أن   التقارير، أعدت التي

ومع ذلك، لم يتمكن الجمهور التركي من رؤية هذه الوثائق ألن الحكومة حصلت على الفور 

 على أمر قضائي يحظر جميع التقارير حول هذه القضية. تم سجن رئيس تحرير وناشر

Cumhuriyet الخيانة. كان هناك العديد من التقارير اإلضافية عن ضباط معهد  بتهمة

، وتم ةوجبهة النصرة في سوري "داعش"ين لكل من مماساتشوستس للتكنولوجيا يعملون كداع

 .سجن العديد من الصحفيين األتراك

فيين ا، وبعد محاكمة وسجن اآلالف من الضباط العسكريين األتراك والصحمنذ ذلك الحين

ه أردوغان طاقاته نحو الحصول على ، وّج املجهض 2016اسيين في انقالب عام يين والسيوالنقاب

 .وأماكن أخرى في إقليم شرق املتوسط ةإمدادات النفط والغاز من سوري

  تركيا تحتل النظرية، الناحية من
 
  موقعا

 
  استراتيجّيا

 
 الطاقة، وموّردي أسواق تجاه قوّيا

- Transanatolianأنابيب ) خط ومشروع روسيا، مع املستمر  TurkStream مشروع بفضل وذلك

TANAP )تعرض جراء من أحبطت أن بعد. العراق مع األناضول  شرق  غاز  نقل وخط أذربيجان، مع 

 . والغاز النفط من إمداداتها في روسيا على تعتمد أن عليها كان سورية، في النفط لسرقة تركيا
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 سوريا قوات" بمهاجمة تهددكما و  عفرين، وغزت لألكراد، عدائها على تركيا حافظت

  حاولت. حدودها على موحد كردي كيان قيام ملنع محاولة في سورية في "الديمقراطية
 
 طردأيضا

 قامتو . سورية شمال في والغاز  للنفط املنتجة املناطق من وغيرها الزور  دير  من الكردية القوات

 سوريا قوات" مناطق في العربية القبائل إلى واإلمدادات واألسلحة األموال بإرسال تركيا

 جهودهم إلى باإلضافة. "قسد" داخل األكراد ضد تمرد إلثارة النفطية املنشآت حول  "الديمقراطية

 سابق، وقت في القاعدة لتنظيم التابعة النصرة لجبهة دعمهم على األتراك حافظ العسكرية،

 .املعارضة األخرى  السلفية القوات العديد من وكذلك جرى األمر بالنسبِة إلى

 زعيم البشير، الشيخ نواف قام. املنطقة في العربية القبائل من العديد األتراك دعم كما

 السوري، البرملان في سابق وهو عضو  ،في سورية الشرقية الزور  دير  محافظة في البقارة قبيلة

 مدينة وحول  داخل األكراد مهاجمة إلى بنشاط سعت التي املسلحة الجماعات من العديد بتنظيم

 فيرأس العين املختلطة 
 
 الحدود طول  على الحسكة، محافظة من الشرقية الشمالية املنطقة عرقّيا

 في البشير، بالشيخ صالت لهم ليست للحكومة ممن املؤيدون  البقارة مقاتلو  شارك كما. التركية

 .الكردي الديمقراطي االتحاد حزب ضد هجمات

 العالقات هشاشة استمرار  على األكراد ضد الهجمات في البقارة قبيلة مقاتلي مشاركة تدلُّ 

، املختلطة املناطق في والعربية الكردية القبلية
 
 القبائل من الكثير  فقدت. والجزيرة حلب مثل: عرقيا

 أيدي في اآلن النفطية املنشآت هذه. والنصرة "داعش" لصالح منطقتها في النفط آبار  على سيطرتها

 املحليين. القبائل ورجال الديمقراطي االتحاد حزب أكراد

 على العراقي الفعل رد بسبب كركوك حول  النفطية للمنشآت الكردية الخسارة هذا، ومع

 .الكردية االقتصادية الخطط في كبير  تأثير  الزور  دير  منشآت لخسارة سيكون  الكردّي، االستفتاء

 سوريا قوات" إدارة أن من األخيرة اآلونة في سورية شرق  في العرب السكان اشتكى

 ذات املناطق تفضل يبدو، ما على الكردية، الشعب حماية وحدات تقودها التي "الديمقراطية

 سيئة، املعيشية الظروف حيث العربية، املناطق أهملت وأنها سورية، شمال في الكردية األغلبية

 كردستان إلى النفط بنقل األكراد قيام على األمر  يقتصر  لم. كهرباء وال تزال مدن عديدة بدون 

 عن للتعويض دمشق في الحكومة إلى والغاز  النفط من كبيرة كميات بشحن قاموا بل العراق،

 .إيران من اإلمدادات انخفاض
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 .من تفاقم املشكلة سياسة ترامب املعلنة لسحب القوات األمريكية بسرعة من سوريةزادت 

 سوريا قوات" تشكيل في الشعب حماية وحدات قيادة في إيمانها املحلّية القبائل وضعت

 أن   الواضح من أصبح عندما. الصفقة في األمريكّية القوة معهم أدخلوا األكراد ألن   ،"الديمقراطية

 في مكانتهم تقلصت الشعب، حماية ووحدات لألكراد العلنيّ  دعمها تسحب كانت املتحدة الواليات

. محله سيحل من ملعرفة آخر  مكان في تبحث القبائل وبدأت "الديمقراطية سوريا قوات" تحالف

 الحالي، الوقت في ولكن التطور، هذا تركيا فاقمت لقد. األكراد من أكثر  لهم يدفع أن املفضل من

 .إضافية إمدادات على للحصول  روسيا على متزايد بشكل تعتمد

  تركيا تحاول 
 
 في وبخاّصة قبرص؛ قبالة الضخمة الغاز  اكتشافات من االستفادة أيضا

لم تنجح مطالباتها  . منفصلة كدولة بها وحدها تركيا تعترف التي التركية قبرص شمال جمهورية

  .على الرغم من تصريحاتها املتكررة واملضايقات البسيطة التي قام بها الباحثون 
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 اكتشافات الغاز في شرق البحر املتوسط

 للغاز  ناجح اكتشاف عن األمريكية إنيرجي نوبل شركة أعلنت ،2011 ديسمبر /األول  كانون  في

 تريليونات 7 عن يقل ال  ما على يحتوي  أنه ر يقّد  حقل في قبرص في البحر  عرض في العميقة املياه في

  وضحاها عشية بين قبرص، هذا جعل. الطبيعي الغاز  من مكعب قدم
 
  العبا

 
، رئيسا

 
 في محتمال

 البحرّية املنشآت من أنابيب خط بناء في التعاون  على "إسرائيل"و قبرص وافقت. ألوروبا الغاز  مجال

 البحرية اليونانية الغاز  حقول  إلى ذلك باالنضمام أوروبا؛ في واالستمرار  قبرص إلى اإلسرائيلية

 .الجديدة

. "إسرائيل" هي اآلن حتى املتوسط البحر  شرق  في الغاز  اكتشافات من الرئيس إن  املستفيد

 - Noa و  Yam Tethys - Mari B الطبيعي الغاز  خزانات بواسطة اإلسرائيليّ  الغاز  بعض توفير  تم

 Delek وشركة  Noble Energy شركة بين شراكة بواسطة 2000 و  1999 عامي في املكتشفة

Energy قامت. جديدة حقبة بداية الخزانات هذه شكلت. اإلسرائيلية Mari-B  و Noa بتأسيس 

 السوق  إلى الطبيعي الغاز  وأدخلت مرة، ألول  والغاز  النفط لعبة في اإلسرائيلية البحرية االمتيازات

 .اإلسرائيلية

  50 نحو  بعد على املشرق  حوض في تمر حقل 2009 عام في إنيرجي نوبل اكتشفت
 

 إلى ميال

 الطبيعي الغاز  من مكعب تريليونات قدم 8.3 بنحو  يقدر  ما مع "إسرائيل" في حيفا ميناء من الغرب

 .2009 عام في العالم في للغاز  اكتشاف أكبر  تمر  كان. الجودة عالي

 ضرب تمر، من فقط واحد عام بعد ثم،. بكثير أفضل تبدو  التوقعات بدأت تمر،حقل  مع

 ليڤياثان في في لعقود املمتد تاريخه في للغاز  اكتشاف أكبر  إنرجي نوبل بقيادة نفسه الكونسورتيوم

 يحتوي  ليفياثان حقل أن إلى الحالية التقديرات تشير . الشام بالد في الجيولوجّي نفسه الحوض

 من "إسرائيل" انتقلت أشهر، بضعة غضون  في. األقل على الغاز  من مكعب قدم تريليون  17 على

  هناك كانت. هذا الكم الهائل منه إلى الغاز  مجاعة
 
. الحوض نفسه في للنفط كبيرة اكتشافات أيضا

 إقليم في املكتشفة غير  والغاز  النفط موارد أن ،(USGS) األمريكية الجيولوجي املسح هيئة ذكرت

 .الغاز من مكعب قدم تريليون  122و النفط، من برميل مليار  1.68 تبلغ املشرق  حوض

 بأن مناطقهما البحرية تشمل جزء ةمن لبنان وسوري هناك ادعاءات من جانب كّل 
 
من  ا

أن لبنان يعتقد أن  رغم، لكنهما ليسا في وضع يسمح لهما بتنفيذ مطالباتهما. وليفيثان تمر حقلي 
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في حالة حرب من الناحية الفنية وال  "إسرائيل"، فإن لبنان وLeviathanلديه حق املطالبة بحقل 

 حدودها البحرية مع لبنان. "إسرائيل"يعترفان بحدود برية أو بحرية. أعلنت 

بحرية تنحرف بشكل جيد إلى منطقة  "إسرائيل"، أنشأت بناء  على حدودها على األرض

لبنان بتقديم إحداثيات ما  ة املعروفة. وردّ طقة تشمل جميع حقول الغاز الرئيس، وهي منالشمال

 ما قدم احتجاجيقول إنها حدوده البحرية إلى األمم املتحدة. ك
 
 رسمي ا

 
 ."إسرائيل"ضد  ا

، على اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام املتحدة، مثل الواليات "إسرائيل"ق لم تصاد

التي تقسم حقوق املعادن في العالم تحت سطح البحر. في حين أن آبار الغاز اإلسرائيلية في  1982

ليفياثان تقع داخل األراض ي اإلسرائيلية بال منازع، يعتقد لبنان أن الحقل يمتد إلى مياهه تحت 

 ينتمي إلى لبنان. الغاز،الذي بدأ للتو توصيل  غاز تمر،لبناني أن حقل عي حزب هللا الالبحر. يّد 

، 2018الوقت، ولكن في أواخر عام  مشغولة للغاية في تقدم مطالباتها في ذلك ةكانت سوري

قال وزير النفط والثروة املعدنية علي غانم إن عقود خمس كتل بحرية تم توقيعها مع "دول 

 
 
مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز  1.250لديها ما يقدر بنحو  ةإن سوري صديقة". وقال أيضا

 البحري. ولم يذكر التقرير متى أو كيف قامت الحكومة السورية بتقييم االحتياطيات.

 نظر 
 
، فقد بدأت في إدخال تقنيات جديدة لتشغيلها. "إسرائيل"لتوسع احتياطيات الغاز في  ا

و  Karishمن حقول  2020بإنتاج الغاز بحلول عام  Energeanستقوم شركة الطاقة اليونانية 

Tanin  باستخدام طريقةFPSO . عت وّس 
 
 .قبالة الشواطئ صناعة الغاز  مصر أيضا

بغازها البحري هي أن الواليات املتحدة  ةإن املفارقة في التأخير وعدم احتمال مطالبة سوري

. الجوالن هو ثاني أكبر حقل للغاز في الجوالن مرتفعاتب "إلسرائيل"قد اعترفت للتو باملطالبة 

 ، غير مستغل.، وحتى اآلنةسوري
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 أزمة املياه

  سورية تكن لم
 
 السنين مرّ  على سياسيين غير  رئيسين لتحديين عرضة وكانت ،غنية دولة أبدا

  مفهومة والغاز  النفط مشاكل. واملياه النفط: معالجتهما في صعوبة جدتوُ 
 
 هي املياه مشكلة. جيدا

  أكثر 
 
 .تعقيدا

 تركيا موقع إن. املنطقة في العذبة املياه من الكافية اإلمدادات في حادة أزمة إن  هناك

 على التنافس في كبيرة ميزة يمنحها والفرات دجلة نهري  من كّل   مصدر  على يحتوي  الذي الجغرافي

 وسورية تركيا عبر  ويتدفقان األناضول  شرق  شمال في العالية الجبال في النهران يسيل. املياه

 املنبع البلد هي تركيا. الخليج في يفرغ الذي العرب، شط ليشكال  النهاية في يندمجا أن قبل والعراق

  تتمتع تكن ولم
 
 . النهر مجرى  اتجاه في العربية الدول  مع حميمة بعالقات تقليدّيا

 لتدفق نحو  كما أن  
 
. % من مياه نهر دجلة50% من مياه نهر الفرات و90تركيا تعّد مصدرا

 املياه، تدفق من %35 نحو  سوى  األتراك يستخدم ال . للخطر عرضة والعراق سورية هذا ترك وقد

ق  كبير  حد إلى يرجع وهذا
ّ
 .السدود من مفّصل بوساطة نظامإلى إدارة التدف

 نتيجة باملياه، عالقتها من جديدة مرحلة على والعراق وسورية تركيا تفاوضت الستينيات، في

 تصريف على الحفاظ تركيا ضمنت مطولة، مفاوضات بعد. الفرات على كيبان سد بناء تركيا لقرار 

  للنهر  الطبيعي التدفق يكون  أن شريطة السّد، من الفور  على ثانية/3 م350
 
 هذا لتزويد كافيا

 . التصريف

 حديثة :سدود حول  الفنية البيانات لتبادل أخرى  مرة الثالث الدول  اجتمعت ،1965 عام في

 من العديد هناك كان. الفرات على بناؤها يتم التي( تركيا) وكيبان( سورية) والطبقة( العراق)

 شامل اتفاق هناك يكن لم ولكن املقبلة، القليلة السنوات مدى على الصغيرة اإلجرائّية االتفاقيات

  والسوريون  األتراك صاغ ،1987 عام في. املياه واستخدام ملكية على
 
  بروتوكوال

 
 مياه بشأن مؤقتا

  ،1975 عام منذ. أتاتورك سد تمأل  تركيا كانت حيث الفرات نهر 
ّ
 للسدود الواسع تركيا بناء لقل

 .التوالي % على 40% و80بنحو  وسورية العراق إلى املياه تدفق من الكهرومائية والطاقة

 املعروف) الضخم الجنوبي األناضول  مشروع هو  تركيا في السدود بناء مقاومة مشروع كان

  22 ويشمل السبعينيات في بدأ الذي (GAP التركي، اختصاره باسم
 
 الطاقة لتوليد محطة 19و سدا
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 في املياه لتنمية متكامل مشروع أكبر  ثاني هو  GAP يزال ال . الري  شبكات من والعديد الكهرومائية

 .له مساوية ومساحة تركيا سكان من %10نحو  يغطي حيث العالم،

 هي املياه على املستمرة األزمة كانت. املنطقة في املياه في حاد نقص هناك يزال ال  ذلك، ومع

  التي
ّ
 سورية مزارع % من75بفشل  2005في عام  الجفاف تسبب. السورية للحرب خلفية رتوف

  ،2011و 2006 عامي بين الواقعاألمد  في املاشية من %85 وموت
 
 .املتحدة لألمم وفقا

 ما دفع قد سورية في بالجفاف املرتبطة املحاصيل فشل كان ،2011 عام هذا، وبحلول 

 جيش" للـ املجندين منبع النازحون  أصبح. أراضيهم عن للتخلي مهّجر  مزارع مليون  1.5 إلى يصل

  الحكومية املعالجة ونقص الجفاف كان. والقاعدة" داعش" مثل ولجماعات" الحّر  السورّي 
 
 عامال

 
 
  محفزا

 
 .سورية في للحكومة املناهض التمرد في رئيسا

 الزور  ودير  حلب في املتمردين معاقل أن 2011 عام أجريت دراسة أظهرت ذلك، على عالوة

  املناطق أكثر  بين من كانت والرقة
 
 االقتصادي املشهد الجفاف غّير . املحاصيل فشل من تضررا

 مع العربية القبائل لدى رجال األمل لخيبة الرئيس الدافع وكان سورية في والسياس ي واالجتماعي

 .والطاقة باملياه لتزويدهم الصفقة مستوى  إلى ترَق  تكن لم التي السورية الحكومة

 التركي" األحمر الخط" إن. املناخ تغير  تسارع مع املنطقة في املياه في هائل عجز  هناك يزال ال 

 عن نتج قد الفرات جانبي على السيطرة من سورية شمال في الكردية القوات منع في املتمثل

 .سورية وجنوب وسط إلى الفرات في املياه إمدادات على السيطرة األكراد إعطاء من تركية مخاوف

 في املياه إمدادات على تركيا تسيطر  بينما أنه هو  املياه، على الصراع لهذا املهم إن  البعد

 مع. األكراد منطقة في تقع تركيا من الجزء هذا عبر  تتدفق التي األنهار  فإن   والفرات، دجلة نهري 

 منع على تركيا داخل لألتراك قليلة حقيقية قدرة هناك واألكراد، أردوغان بين الصراع استمرار 

 .املصب دول  على مدّمر  تأثير  لها سيكون  التي املياه تدفقات تقليص من جبالهم في األكراد تصرفات

 ما هائلة، كلها سورية على الكاملة السيطرة فرض حول  سورية تواجه التي املشاكل إن

  يستدعي
 
 سيكون  وحدهم؛ السوريين على كبير  حّد   إلى يعتمد ال  هذا. البالد بتقسيم يسمح قد رّدا

 .رأي املتحدة والواليات واألكراد واألتراك واإليرانيين الروس من لكل

 ظلت طاملا. واملياه النفط ومشاكل اإلرهاب، ونهاية األمن، مسألة القرار  هذا صلب في سيكون 

 املتزامنة الضغوط حّل  يتم فلن صادراتها، في وتتدخل إليران مطالبها على تضغط املتحدة الواليات
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 البحر  شرق  إلى األمريكية للبحرية حامالت مجموعتي إرسال إن. وحماس هللا وحزب سورية على

 تملك ال  إّنها املنطقة، إذ في النفوذ على للتنافس لروسيا بالنسبة تكلفة أكثر  األمر  سيجعل املتوسط

 .تركيا الرئيس العامل سيكون . املماثلة املعدات

 لكن القادة، من العديد سجن مع أردوغان قبل من التركّي  الجيش رأس قطع تم ربما

  تكون  قد األخيرة االنتخابات
 
 تحقيق في أردوغان فشل وأن يتغّير، قد السياس يّ  املّد  أن   على مؤشرا

 متزايد اهتمام وهناك للمناورة، كبير  مجال أردوغان لدى ليس. مصيره يخفي قد مستقر  اقتصاد

 يبدو . األسود البحر  إلى البحرّي  الوصول  على سيطرة تركيا تمنح التي مونترو معاهدة قيود بتغيير 

  الناتو  حلف في تركيا مكان
 
، ضعيفا

 
ا

ّ
 روس ّي   عسكرّي   رادار  شراء على أردوغان يصر  إذ وهش

 .املنطقة في الناتو  لحلف منسق أمنّي   حزام في الستخدامه

 املفروضة والعقوبات املالية الضغوط لكن املنطقة، في الكثير  يتغير  أن املحتمل من يبدو  ال 

 وسورية لبنان قبل من البحث نطاق توسيع في الرغبة تقّيد ستظل وسورية وإيران روسيا على

 معقدة أنظمة لبناء الطاقة من الجديدة إمداداتهم اإلسرائيليون  استخدم لقد. البحري  الغاز  عن

 خسارة هي والنفط الغاز  من الجوالن هبة. معادالتهم من املياه مسألة إزالة وبالتالي املياه، لتحلية

 ."إسرائيلـ "وربح ل لسورية

  واملض ي سورية تدمير  عن للتوقف الوقت حان لقد
 
ل وكما يقول املث إصالحها، في قدما

  .لديك يكن لم ما على للحصول  االنتظار  من لديك ما إصالح األفضل من العربي القديم:

  .قادم طويل وقت سيكون هناك

 

 

 



سورية - دمشق - مزة فيالت غربية - خلف بناء االتصاالت - شارع تشيلي - بناء الحالق85

D a m a s c u s  -  s y r i a
Te l :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 7 6
F a x :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 3 1

w w w. d c r s . s y

i n f o @ d c r s . s y


