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ا
   الكلي السياق -أول

بات القوى باستقطااقتصادي في سورية منذ ثالثينيات القرن املنصرم، -ارتبط املشهد الجيو

الكبرى على موقعها كممر عبور نفط دول الخليج العربي إلى املتوسط، ذلك ليصبح تأميم قطاع 

 للسيادة الوطنية، ولتغدو مشاريع الطاقة الركن ألاساس للخطط الخمسية 1991النفط )
ً
( رمزا

، رغم تحمل أعباء (1911-1991املتتالية، ولتدخل من بعدها سورية في مرحلة التعبئة والازدهار )

(، ذلك بفعل تأمين الطاقة وعوائد العبور وتحويالت السوريين 1993حرب تشرين التحريرية )

والدعم املالي العربي. لكن انخفاض أسعار النفط وعوائد العبور والتحويالت وارتفاع الاستهالك 

قتصاد السوري (، كّل ذلك أدى إلى انكشاف الا1919، 1919طوال عقد الثمانينيات والجفاف )

الذي سرعان ما خرج من هذه املرحلة بفعل مساهمة الاكتشافات النفطية والغازية املتحققة في 

نهاية عقد الثمانينيات وعقد التسعينيات في تلبية الطلب على املشتقات والاستغناء عن استيرادها 

، ذلك رغم عدم
ً
 ملحوظا

ً
 .الاستقرار إلاقليمي وتنامي التصدير، ليحقق أداء الناتج املحلي تحسنا

لكن هذا النمو لم يولد محركات جديدة ذاتية الدفع. وبدل تنفيذ استراتيجية طاقوية طموحة 

ومعالجة املتالزمات الثالث: تمويل البنية التحتية، وتحرير أسعار الطاقة، ومواءمة العرض مع 

 ومازال أعلى من النمو الطلب، وبالتالي تحسين الكثافة الطاقوية )نمو الطلب على الطاقة كان 

كين جهة إلى املنتجين واملستهلالاقتصادي وضعفي معدل النمو السكاني(، تناقضت إلاشارات املو 

ما يتعلق بأسعار حوامل الطاقة )ودون دراسة أثر إلاحالل بين مصادر الطاقة(، ولم يتم التصدي في

 خال القطاع الخاص كشريك فيملسألة الفاقد الطاقوي )الفني والتجاري( وعقلنة الاستهالك، وإد

مشاريع الطاقة بما فيها الطاقات الجديدة واملتجددة. بل أسهم تحرير أسعار الطاقة املتتالي )كمواد 

أولية واحتراقية( في ارتفاع أسعار مدخالت إلانتاج وأجور النقل وتهميش العديد من الشرائح 

الاجتماعية واملنتجين في قطاعي الزراعة 

كانوا باألصل يعانون من  والصناعة الذين

 مع 
ً
ارتفاع أسعار مدخالت إلانتاج، تحديدا

(، التي 2111 /مارسبروز مفاعيل ألازمة )آذار

اتضحت أنها حرٌب ضروس على سورية. 

فباإلضافة إلى التحديات السابقة والتي لم 

يكن أقلها تنفيذ برنامج إصالح تنموي 

سيبقى قطاع الطاقة أحد أهم تحديات 

املرحلة املقبلة، كونه ل يمكن تحقيق أي 

معدل نمو إل بتوافر الطاقة، ليس فقط 

 
ا
ملساهمة القطاع املباشرة في الناتج؛ بل أيضا

 لدوره في تحقيق ناتج بقية القطاعات.



   

الاستراتيجية املحاور  – سورية في الاقتصادي للنهوض كمحدد الطاقة مكون   9 

 

تنزاف املوارد، إلى هجرة الكفاءات( ورفع مستويات والسيطرة على الفواقد العديدة )من الهدر، واس

الحرب تحديات جوهرية، -التشغيل وتنويع محركات النمو وتحدي عدالة التوزيع، برزت مع ألازمة

الخدمية، وانخفاض الاستثمار وإلانفاق كنتيجة م مشكلة البطالة، وتخريب البنية منها: تفاق

ف الحرب، وانتقال مكونات من عوامل إلانتاج إلى طبيعية للسياسات التقشفية التي فرضتها ظرو 

دول الجوار، كانت ومازالت سورية بأمس الحاجة إليهم، ناهيك عن أهمية تجاوز مفاعيل الحرب 

 الحالية.

 ، فإن التغييرهذا، ورغم صعوبة تلمس مآل 
ً
 حاسما

ً
مكون الطاقة كما كان، سيبقى عامال

تصادي املطلوب والذي يفترض أن يعالج اختالالت في تحقيق معدالت النمو ونجاح النهوض الاق

 لجهة استهداف معدالت نمو  التنمية
ً
 وبلوغ التنمية السابقة، تحديدا

ً
مرتفعة ومتنوعة قطاعيا

 إلاقليمية املتوازنة.

فاستمرار ألازمة أخذ ُيّعمق مفاعيل تهدد وجود عدد من املنظومات الاقتصادية والخدمية 

 لديناميكية الصراع. فبعد مرحلة مع اتساع رقعة وحجم ألاضر 
ً
ار، ويبرز مفاعيل جديدة تبعا

-2113 الاغتراب، ومرحلة الانكفاء والنزوح القسري للبعض أو تفضيل 2112-2111الصدمة 

2114 
ً
، بدأت مكونات املجتمع كافة بمرحلة الاستيعاب والتأقلم وإن بدرجات مختلفة، نظرا

ع بالقيام باملهام الجسام، رغم كل أصناف الضغوطات، الستمرار الدولة وفئات واسعة من املجتم

 ليدخل البنيان السوري الذي صمد ببسالة في مسارات النهوض والتعافي.

وكما في السابق، سيبقى قطاع الطاقة أحد أهم تحديات املرحلة املقبلة، كونه ال يمكن 

 اشرة في الناتج؛ بل أيتحقيق أي معدل نمو إال بتوافر الطاقة، ليس فقط ملساهمة القطاع املب
ً
ضا

لدوره في تحقيق ناتج بقية القطاعات، وملساهمته الضمنية في مجمل الاقتصاد بوساطة املداخيل 

 املوزعة.

على املدى إنَّ مواءمة العرض والطلب على الطاقة وضمان إعادة اقالع الاقتصاد يفرضان 

ن ودعوة شركات الخدمة م، تقييم أضرار عمليات تخريب البنية التحتية ومتابعة إصالحها العاجل

الدول الصديقة، وجذب الجديد منها لزيادة إلانتاج، وتجميد مؤقت لعملية تحرير أسعار الطاقة 

اجتماعي رشيد ضمن -(، ليتم اعتماد تسعير اقتصادي2121-2111ريثما تنجز مرحلة النهوض )

 الكهرباء بشرائح تصاعدية عادلة متطلبات الا
ً
قتصاد السوري، ويتم رفع أسعار الطاقة، تحديدا
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وتحفيزية، والسيطرة على الهدر بجميع أنواعه وترشيد حقيقي لالستهالك عن طريق سياسات 

تعظيم كما أنه على املدى الطويل ال بد من  .رار غير مشروع،جالتحفيز وتطبيق القانون لكل است

 ملصالحهالجغرافية منفعة سورية ا
ً
 لتأمين  الاقتصادية وتبعا

ً
ليس فقط كبلد عبور؛ بل أيضا

عبر أنابيَب ومصاٍف ومعامل معالجة ، تنويع مصادر الدخل وتحقيق قيم مضافةالداخلي و  الطلب

كما ال بد من عقلنة الاستهالك كمكون للنمو، وتحويل سيتطلُب تطوير الوضع الاقتصادّي إقامتها. 

العرض مع الطلب على الطاقة إلى فرص حقيقية باعتماد سياسة جريئة لتطبيق تحدي مواءمة 

إلادارة املتكاملة للطلب )من التسعير إلى الاستثمار بالتقانة والبرامج الكفيلة بتخفيض الفواقد(، 

التقليدي ورافعة للنمو بالتوازي مع حسبان الطاقات الجديدة قطاعات رديفة لقطاع الطاقة و 

 والتشغيل.
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ا
 1122-1122 الحرب-ألازمة مرحلة في الطاقة قطاع -ثانيا

 التعقيدات

ألف ب/ي )إنتاج الشركات العاملة  319ُيالحظ قبيل ألازمة، أنه قد كان مستوى إلانتاج 

ألف  249ألف ب/ي(. وكان يكرر  119ألف ب/ي والشركة السورية للنفط بحدود  211بحدود 

ب/ي، حيث كان يستهلك النفط املكرر بمعظمه، ويتم ألف  141ب/ي ويصدر الباقي كخام بحدود 

تصدير بعض املشتقات التي كانت تزيد عن حاجة السوق، وكانت سورية تستورد املازوت والبنزين 

كون املصافي لم تعد تكفي لتلبية الطلب املتنامي. ومن الناحية املالية بدأت مرحلة التوازن بتسجيل 

لنفطية كانت بالكاد تكفي لتغطية قيمة الاستيراد، وتسديد عجوزات مالية كون قيمة الصادرات ا

 حصة شركات الخدمة من إلانتاج.

( وكان يعالج في معامل الغاز 3مليون متر مكعب )م م 26أما إنتاج الغاز كان قد وصل إلى 

 والباقي في الصناعة وكغاز منزلي. وكان من املتوقع أن يرتفع %19ويستهلك في قطاع الكهرباء بنسبة 

 لوال بداية الحرب على سورية. 3م م 36إلانتاج إلى 

(، ومع ذلك، كان  %9أما قطاع الكهرباء فكان يشهد معدالت نمو مرتفعة للطلب )
ً
سنويا

التوليد يكفي لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، لكن تأخر مشاريع الغاز وعدم حدوث أي بروز 

الفواقد والتعرفة لم تكن كلها إال عوامل بسيطة الستغالل الطاقات املتجددة أو معالجة مسألة 

ضيف إليها ما تعرض له قطاع الطاقة ككل من تأثيرات هائلة أثناء ألازمة
ُ
رب: الح-التأثير إذا ما أ

من تّعرض املنظومة الطاقوية لسلسلة من العقوبات املتخذة من قبل الدول املعادية لسورية، 

 أو تحت
ً
، وأعمال التخريب والسرقة، وتقطع 2بند القوة القاهرة وخروج الشركات الغربية إراديا

                                                           

من بداية ألازمة تتالت سلسلة العقوبات التي شملت قطاع الطاقة بتفاصيله: من عمليات إلانتاج إلى النقل والتسويق،  -2

 بالعقوبات املفروضة على املؤسسات وعلى ألاشخاص. باملقابل شرعن 
ً
إلى الشركات املوردة للتجهيزات وقطع الغيار، مرورا

 ألاوروبي في خطوة بائسة عملية شر  الاتحاد
ً
وقف لجهة ت اء النفط من "املعارضة". لقد كان تأثير هذه العقوبات جوهريا

نتاج والتصدير وتوريد املشتقات، وارتفاع زمن كلف إلامداد، وإلى تراجع عمليات تطوير الحقول والتعاقد مع خفض إلا 

تعلق ليمي، سواء أكان ذلك يشركاء جدد في الاستكشاف في مناطق جديدة بما فيها البحرية، مع توقف مشاريع الربط إلاق

 بالنفط أم الغاز أم الكهرباء، وخروج استثمارات هامة كانت الشركات العاملة تتحمل عبئها نيابة عن الشركات الوطنية.
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 لجهة
ً
 إلانتاج أوصال هذه املنظومة جغرافيا

وخطوط النقل، مع سيطرة الجماعات 

إلارهابية على بعض الحقول واملعامل 

)
ً
 إلى إلاتجار غير 3)والسدود الحقا

ً
، وصوال

الشرعي، نتيجة "التساهل" التركي، قبل تقدم 

وتحرير قوات الجيش العربي السوري ملناطق 

 واسعة في السنتين ألاخيرتين. 

ألف ب/ي، فمن املتوقع  11لسورية للنفط إلى ما دون هذا، ورغم انخفاض إنتاج الشركة ا

 مع استعادة حقول املنطقة الوسطى وباتجاه الرقة ودير الزور، والذي 
ً
أن يرتفع إلانتاج تدريجيا

 مع تحسن ملموس في إنتاج الغاز الضروري للمنظومة الكهربائية التي بدأت 
ً
سيترافق أيضا

 .2119/2111بالتحسن الجوهري 

لطلب طوال سنوات ألازمة بنسب كبيرة نتيجة توقف عدد من املنشآت كما انخفض ا

ل س  21الصناعية وانخفاض الاستهالك، باإلضافة إلى الرفع املتكرر ألسعار الطاقة )املازوت من 

 س(..ل 229إلى  ل.س. 41ل.س، والبنزين من  111قبيل اندالع الازمة إلى 

نمو الناتج املحلي من قطاع الطاقة، وارتفاع لقد أسهمت العقوبات والحرب في تآكل مصادر 

تكاليف إلامداد وصعوبة التحويل املصرفي وضرورة اللجوء إلى طرق أطول بآجال زمنية وكلف 

 .4أكبر

                                                           

تتالت الاعتداءات وعمليات التخريب على خطوط النقل ونزع املعدات وتهريبها وثم السيطرة على الحقول من قبل  3

 الجماعات إلارهابية وإلانتاج والتكرير بطرق جائرة والتصدير غير الشرعي عبر الصهاريج إلى الجوار التركي.

 القول: إنَّ الشق الاقتصادي كان ومازال 4
ً
 في الحرب على سورية واستهداف قرارها السيادي،  إذا كان بدهّيا

ً
 رئيسا

ً
مكونا

لتخطيط ليات اآمة بتحوالت هيكلية كاالنتقال من كان يمر قبل ألاز  القتصادفإنه من الصعب بمكان تصور كيف يمكن 

ي على د مبنالاشتراكي إلى نهج اقتصاد السوق الاجتماعي، ومن اقتصاد معتمد على الريوع وتصدير الخامات إلى اقتصا

تعظيم القيم املضافة، ومعالجته التشوهات السعرية، أن يواجه أزمة استهدفت مقوماته وركائزه الاساسية، من تدمير 

 بمحاصرة 
ً
في البنية التحتية واستهداف عوامل إلانتاج إلى تحجيم التجارة الخارجية واملضاربة على سعر صرف الليرة مرورا

 ة التأمين والنقل والشحن وضمور الاستثمار والارتفاع العام في ألاسعار.آليات التمويل والتأمين وإعاد

 

لقد أسهمت العقوبات والحرب في تآكل 

مصادر نمو الناتج املحلي من قطاع الطاقة، 

وارتفاع تكاليف إلامداد وصعوبة التحويل 

املصرفي وضرورة اللجوء إلى طرق أطول 

 .بآجال زمنية وكلف أكبر



   

الاستراتيجية املحاور  – سورية في الاقتصادي للنهوض كمحدد الطاقة مكون   9 

 

ذلك إلى أنه رغم العوائق الجوهرية والعقوبات، استطاع الاقتصاد السوري الصمود بفعل 

الكامنة بتقليص فجوة الناتج )الفرق بين الناتج  الاقتصادالسياسات املعتمدة واستغالل طاقات 

 لتطور ألازمة 
ً
املحلي النظري والفعلي أي املوارد والطاقات وغير املستغلة بالشكل ألامثل(، ذلك تبعا

نتاجي وفق املحاور ة املحافظة على الدور الخدمي وإلا ومفاعيلها، إذ كان ومازال هدف الحكوم

 الرئيسة التالية:

 مع سياسة الحكومة بعدم استمرار  .1
ً
سياسات التسعير إلاداري بجدوى فعلية نسبية، توازيا

رفع أسعار الخدمات الحكومية لقطاعات أساسية كالتعليم والصحة، أو رفعها بشكل رمزي 

أو طفيف أو بنسب أقل من ارتفاع تكلفتها بتمايز، مع خفض نسبة الدعم لعدد من املواد 

 بما فيها حوامل الطاقة.

ن الحاجات ألاساسية من الاستهالك السلعي للمواطنين )كالغذاء والدواء( وتأمين تأمي .2

عمل الدولة  العرض السلعي ألهم املواد عن طريق مؤسسات التدخل إلايجابي، واستمرار

من تقديم الرواتب وألاجور، ومتابعة تأمين الخدمات إلادارية وتبسيط عدد منها، ونقل 

 ألاوضاع ألامنية، وتأهيل ألاضرار ولو بالحد ألادنى.أماكن تقديم عدد منها بحسب 

مواجهة انعكاس تدهور الليرة السورية وانخفاض القوة الشرائية )ذلك بفعل التدخل  .3

اليومي ملصرف سورية املركزي واتخاذ التدابير القانونية، والزيادات املتتالية في الرواتب 

لية لألسعار(، مع توجيه الاستثمار نحو وألاجور وإن لم تكن تتوافق مع الارتفاعات املتتا

 املشاريع ذات ألاولوية.

 صاديةالاقتتقييد حركة القطع لتوجيهه نحو الاستيراد الضروري، مع إلاشارة إلى ألاهمية  .4

 الناتجة عن زيادة التحويالت املالية للمواطنين املقيمين في الخارج.

فة املناطق املستعادة تأهيل كاتمكين البيئة الناظمة لعمل القطاع الخاص، وإعادة  .9

يصال خدمات البنية التحتية إليها وحث املنشآت الخاصة إلعادة عجلة إلانتاج إواملدمرة و 

فيها، وتسهيل عمل مجمل املنشآت الخاصة في املناطق ألاخرى و"التساهل" بانتقالها إلى 

ي التوجه الحكوممناطق آمنة، وتقديم إلاعفاءات املالية والتسهيالت الضريبية، إذ كان 

 على محركات النشاط الاقتصادي وإلانتاج لتلبية حاجة منصبّ  على املستوى الجزئي
ً
ا

 السوق.
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تحقيق انزياح في عمليات التجارة الخارجية وإعادة ترتيب أولوياتها عن طريق الاستفادة  .6

 من الخطوط الائتمانية من الدول الصديقة، وتأمين
ً
 القصوى من القطع املتاح، تحديدا

استيراد السلع الضرورية بما فيها مشتقات الطاقة ومستلزمات العملية إلانتاجية وترميم 

 سالسل إلانتاج.

مع ذلك، يبقى الرهان ألاساس في املرحلة الراهنة ضبط مستويات ألاسعار )رغم تحسن 

ولغاية آلان(، وتأمين متطلبات الاستهالك الضرورية، وضمان  2119سعر صرف الليرة منذ عام 

 مع التحدي املستمر 
ً
الحّد ألادنى من سبل العيش، وتخفيض كلف مدخالت إلانتاج، تزامنا

 ملرحلة إعادة واملتنامي باستعاد
ً
ة مستويات التشغيل وتنميتها وزيادة العرض الداخلي، استعدادا

إذ ُيعّد قطاع الطاقة من أهم التحديات هندسة البنية التحتية ضمن برنامج إعادة إلاعمار املبتغى، 

عدم توافر مصادر الطاقة  والخدمية التي ستواجه مرحلة إعادة إلاعمار الكلية، كون  الاقتصادية

 في  كمواد
ً
احتراقية وكمواد أولية، أو على ألاقل ارتفاع أثمانها، يعني أن قطاع الطاقة أصبح عائقا

 سبيل تحقيق النمو الاقتصادي.
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ا
 وإلاعمار للنمو كمحفز الطاقة قطاع -ثالثا

 بامتياز كمساهمة مباشرة في 
ً
 استراتيجيا

ً
ُيَعدُّ قطاع الطاقة على املستوى الكلّي قطاعا

تشكيل الناتج املحلي، ومساهمة غير مباشرة في تحقيق ناتج قطاعات الاقتصاد ألاخرى، إذ ال يمكن 

لخ( إ أو الصناعة أو النقل أو السياحةتسجيل أية مساهمة للقطاعات ألاخرى في الناتج )كالزراعة 

دون توافر مشتقات الطاقة لهذه القطاعات )كمواد احتراقية وكمواد أولية(، إذ كان يسهم هذا 

القطاع الحيوي في تمويل جزء كبير من موازنة الدولة، وتمويل مستوردات القطاعين العام 

والخاص، واستقرار سعر صرف الليرة، وتنفيذ سياسة التسعير إلاداري ألسعار حوامل الطاقة 

 من دورها الفريد في تأمين حاجات السوق من املشتقات )ل
ً
الستهالك املنزلي وإلانتاج(، انطالقا

 وبالسعر الاجتماعي الذي ُيعّد ألارخص مقارنة بدول عديدة في املنطقة.

وإذا كانت املسألة املركزية املطلوب التصدي لها قبل ألازمة الحالية تتمثل بمواءمة العرض 

، فإن مكون الطاقة سيحكم مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي ومآل مع الطلب على الطاقة

 لقادمة، ذلك وفق املحاور آلاتية:النموذج التنموي املبتغى في السنوات ا

تمويل البنية التحتية في قطاعات الطاقة املختلفة من إعادة التأهيل وإلاعمار إلى  .1

النفط والغاز للتعويض عن الانخفاض : أي الاستثمار املكثف في حلقات إنتاج التطوير

 ألاجنبي منه، وتعويض ألاضرار املتتالية، وإنشاء املصفاة 
ً
الكبير في النشاط النفطي، تحديدا

الثالثة، وإعادة وتطوير شبكات نقل وتجميع وتوزيع موارد الطاقة، وإنشاء محطات توليد 

 .الكهرباء

: تأمين حوامل الطاقة وارد الطاقةالاجتماعي مل-إعادة رسم سياسة التسعير الاقتصادي .2

من إلانتاج املحلي، والاستيراد بأسعار اقتصادية مع توجيه الدعم الذكي إلى قطاعي 

الصناعة والزراعة اللذين باألصل يحتاجان إلى دعم شديد ليقلعا من جديد وبالتنافسية 

 املطلوبة.

ة الطاقة املطلوب الهدر الطاقوي وتحسين الكثافة الطاقوية )وحدات التصدي ملسألة .3

: أي الاستغالل ألامثل لالستثمارات وتخفيض كلف التمويل، وتفعيل لتحقيق الناتج(

 على الاقتصاد 
ً
، بل ينعكس منها سلبا

ً
محركات نمو الناتج املحلي التي ال يستفاد منها داخليا

م لالسورّي، وتعزيز مكانة الطاقات الواعدة، ال سيما وأن الكثافة الطاقوية في سورية 

 
ً
 ملحوظا

ً
 ، بل تدهورت مع ألازمة الحالية.تشهد تحسنا
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تكامل ألاولويات الطاقوية مع ألاولويات الاقتصادية وأولويات التنمية املتوازنة  .4

: أي تلبية الطلب املتزايد على حوامل واملستدامة، وبما يضمن حقوق ألاجيال القادمة

 للنمو  الطاقة، وجعل قطاع الطاقة
ً
 أساسا

ً
 أمامهما.محّرِّكا

ً
 والتنمية املستدامة وليس عائقا

إن التحدي ألاساس الذي ستواجهه 

ية إعادة البناء وتأمين سورية هو تمويل عمل

مشتقات الطاقة، فعندما ُيقلع الاقتصاد 

من املرجح أن تشهد السوري فسيقلع! أي 

يجابية كبيرة في النشاط إسورية "فورة" 

، لكن كيف ستكون  املرحلة  الاقتصاديَّ

الانتقالية )التعافي والنهوض( أقل وطأة على 

ن مراكز النمو والتي تآكلت مكتسباتها بفعل الفئات الاجتماعية واملناطق الجغرافية البعيدة ع

البناء"  "اقتصاد مفاعيل الحرب وارتفاع ألاسعار الحالية، لكي تصبح قوة إيجابية، ال سيما وأن نهج

ال يكتسب مشروعيته الكاملة )وأي عملية إعادة إعمار واسعة( إال باستدامة معدل النمو 

 وتقليص التفاوت، والخدمات الاجتماعية والصحة التعليم خدمات الاقتصادي املتوازن، وتوسيع

وتباين مستويات التنمية بين املناطق، وألاهم من كل ذلك ، السكانية الشرائح وإنفاق دخول  بين

؟
ً
 واجتماعيا

ً
 معالجة الشرخ الاجتماعي وجروح املرحلة الراهنة اقتصاديا

 ، دون الاستثمار فيفباإلضافة إلى أنه ال يمكن تحقيق أي نمو اقتصادي مرتفع ومطلوب

 وعبر تغطية فاتورة استيراد 
ً
البنية التحتية لقطاعات الطاقة وتلبية الطلب على املشتقات )محليا

املنتجات التي ال تستطيع مصفاتا حمص وبانياس ومعامل الغاز تأمينهما(، ودون حل إشكاليات 

طاقة، هدر التنموي وفواقد التسعير مشتقات الطاقة، ودون تعزيز كفاءة إلانتاج والتصدي ملسألة ال

ستكتسب مسألة تمويل البنية التحتية الخدمية في قطاعات أخرى أهمية بالغة في تحقيق النهوض 

 في 
ً
املطلوب ولتأمين الشروط ألاساسية ملعالجة اختالالت التنمية السابقة وإعادة البناء، تحديدا

 ظل العقوبات وضيق آفاق التمويل الدولي. 

  

ستكتسب مسألة تمويل البنية التحتية 

الخدمية في قطاعات أخرى أهمية بالغة في 

تحقيق النهوض املطلوب ولتأمين الشروط 

ألاساسية ملعالجة اختاللت التنمية السابقة 

 .وإعادة البناء
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ا
  املطلوبة الرؤية ومرتكزات النهوض محاور  -رابعا

ا
 تنمويا

على املدى  الاستراتيجيةال بدَّ من مزاوجة الحلول إلاسعافية والسريعة مع محاور العمل 

واءمة املطلوبة بين العرض والطلب على سنوات(، لتحقيق امل 9-4الطويل )املدى الطويل هنا 

 حاور املقتصاد بكل مكوناته، ذلك من تبني مصادر واستخدامات الطاقة، ولضمان إعادة اقالع الا

 التالية:

إعادة تقييم وترميم املنظومات الفرعية لكل ، بالسياسات وإلاجراءات على املدى العاجل .1

مواءمة كل من استراتيجية وزارة النفط مع استراتيجية وزارة و مصدر من مصادر الطاقة، 

 ضمن منظور الاقتصاد الكلي، ذلك على نحٍو متواٍز وفق النقاط آلاتية: الكهرباء

ث وفعلي لألضرار الناجمة عن عمليات تخريب البنية التحتية لكامل قطاعات تقييم محّد  .أ

 الطاقة.

إعداد دراسة قانونية لتشمل كافة التعديات التي حصلت على قطاع الطاقة ومن كافة  .ب

والدولية، ذلك لرفع ملفات املطالبة، وتثبيت الاختراقات وطلب الجهات املسلحة إلارهابية 

 التعويضات التي تحكمها املعايير القانونية والدولية.

وضع خطة متكاملة )وإن متدرجة التنفيذ( لرفع كافة إلاجراءات املتخذة والعقوبات )ذلك  .ج

اريع نفيذ املشأنها غير أممية( بحق املؤسسات وألاشخاص السوريين، ألن عودة التمويل وت

يتطلب رفع "العقوبات" وليس فقط الجبر والتعويض، ورغم أن املسألة سياسية بامتياز، 

حل . كذلك ألامر بلكن يجب تجهيز وتحديث كافة امللفات من الناحية القانونية والفنية

خروجه بإرادته ومن كان كان املسائل القانونية الناجمة عن خروج الشركات ألاجنبية )َمْن 

(مج
ً
وصياغة نموذج العقد النفطي الجديد الذي سيعمل به مع الشركات الجديدة،  ،برا

أو تجديد وتفعيل العقود السابقة والذي يجب أن يأخذ بالحسبان املتغيرات النفطية 

 الدولية والواقع السوري. 

ر والسيطرة على الهداملعالجة املكثفة لفواقد الطاقة ولكامل السلسلة بحسب الفروع،  .د

 الطاقة الكهربائية كأولوية  يع أنواعه، وترشيد حقيقي الستهالك الطاقةبجم
ً
)تحديدا

 بالتسعير املرن واملتحر  والاستهالكمطلقة، وضبط فواقد النقل والتوزيع 
ً
 وتجاريا

ً
ك فنيا

ة، لكترونيت والقراءة إلاوبحسب الشرائح اليومية، وصياغة استراتيجية جديدة للعدادا
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ملنتجين للتجهيزات الكهربائية املستهلكة بكثافة للطاقة باللصاقة وإلزام املستوردين وا

  الطاقوّية( واعتماد معايير الاستهالك الكُفؤة.

 نيابة عن الحكومة،  .ه
ً
 إلى الدور الحيوي للشركة السورية للنفط بصفتها مفاوضا

ً
استنادا

ية النفطية والغاز تتم دعوة الشركات ألاجنبية وشركات الخدمة، ذلك الستعادة أنشطتها 

ضمن ألاطر التعاقدية التي كانت سائدة قبل ألازمة واملطلوب تطويرها، في مناطق عملت 

فيها شركات الخدمة والشركة السورية للنفط لزيادة معامالت املردود والاستخالص في 

الحقول النفطية املنتجة و/أو القابلة لإلنتاج مقابل التعهد باالستثمار السريع لتفعيل 

 )في إلا 
ً
نتاج، وجذب الجديد منها للتنقيب والاستكشاف وإلانتاج في مناطق جديدة تماما

 البحر واليابسة(.

 الاستخداماتمواءمة مصادر العرض مع الطلب على كامل مشتقات الطاقة ولكافة  .و

 مع إعداد . )صناعة، زراعة، نقل، والقطاع السكني..
ً
إلخ(، ودراسة آثار إلاحالل بينها، توازيا

اسة متكاملة حول أسعار مشتقات الطاقة ضمن منطق متطلبات إعادة إلاعمار والكفاءة در 

تجميد مرحلي لعملية تحرير أسعار والعدالة الاجتماعية، إذ ال ضير من  الاقتصادية

الطاقة، رغم مشروعيتها ريثما يقلع الاقتصاد ككل، وبحيث يتم اعتماد تسعير اقتصادي 

والغاز والكهرباء ضمن متطلبات الاقتصاد السوري  اجتماعي رشيد ملشتقات النفط

.
ً
  تحديدا

 

 السياسات على املدى الطويل .1

النفطية والغازية )وولوج القطاع الخاص في  الاستثماريةإعادة تجهيز وتحديث الخارطة  .أ

مجال الكهرباء بحسب مبدأ التشاركية الفعال والشفاف( ليتم عرض البلوكات بصيغتها 

الجديدة )في اليابسة وفي املياه إلاقليمية( على الشركات النفطية والدولية بحسب املصالح 

 الوطنية العليا.

 مع العراق( ليس فقط كبلد عبور، منفعة سورية الجغرافية في املنطقة  تعظيم .ب
ً
)مرحليا

بل تنويع مصادر الدخل وإلامداد الطاقوي، فرغم هامشية مواردها النفطية والغازية 

 في السنوات الحالية مقارنة باحتياطيات دول الخليج العربي، 
ً
ستزداد مكانة سورية أهمية

ع تزايد جميع أنحاء العالم، م والعقود القادمة لتلبية الطلب املتنامي على هاتين املادتين في

حاجة الدول الصناعية والصاعدة للمزيد من إلامدادات النفطية والغازية من خارج 
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 من موقعها كأحد أهم ممرات عبور النفط والغاز من منطقة الخليج و مناطقها. 
ً
انطالقا

 دباتجاه البحر املتوسط ستكسبها هذه املكانة أهمية بالغة، ما سيجعل سورية تلعب 
ً
ورا

. لكن لعبها لهذا الدور 
ً
 في تأمين إلامدادات النفطية والغازية املطلوبة عامليا

ً
 هاّما

ً
إقليميا

 ملصالحها
ً
ية حاجاتها ، بتلبيتطلب تعظيم منافعها الطاقوية والاقتصادية والسياسية تبعا

تحقيق و  املتنامية من هاتين املادتين وتحقيق أمنها الطاقوي، وتعزيز مكانتها الاستراتيجية

 ليس فقط تأمين مصادر جديدة من عوائد العبور.، و قيم مضافة جديدة

الكامنة في محور  جدي لإلمكانيات استغالل استهالك الطاقة كمكمن للنمو، أي عقلنة .ج

حفظ وعقلنة استهالك الطاقة، كون سورية في مرحلة تحول طاقوي سلبي أي ليس فقط 

دودية املوارد املائية يكفي لتلبية الطلب، بل لم يعد إلانتاج النفطي والغازي في ظل مح

يتوجب تأمين البنية التحتية ودفع فاتورة استيراد مشتقات النفط والغاز والكهرباء. 

وبالتالي البد من تحويل هذا التحدي إلى فرصة حقيقية باعتماد سياسة جريئة لتطبيق 

مج ستثمار بالتقانة والبراإلادارة املتكاملة للطلب على الطاقة من التسعير الذكي إلى الا 

الكفيلة بتخفيض الفواقد والهدر الطاقوّي، وتحقيق ترشيد حقيقي للطاقة، وبما يسمح 

 وبروابط أمامية وخلفية تسحب معدالت النمو نحو ألاعلى.
ً
 بخلق فرص عمل جديدة تماما

قل ي تنفيذ سريع ومحفز ملشاريع الطاقات املتجددة )الكهروريحية والكهروشمسية بما ال  .د

 ، أيميغاواط( كأولوية ثانية مطلقة وقبل تمويل بناء محطات الفيول الجديدة 411عن 

َعّد الطاقات املتجددة )كموارد غير محدودة وغير مستغلة( قطاعات رديفة وهامة لقطاع 

 أ واملتوازنةالطاقة التقليدي ورافعة للنمو والتشغيل والتنمية املستدامة 
ً
، أي إقليميا

ً
يضا

لتأمين الطاقة الكهربائية وتحقيق الاستقاللية الطاقوية وتخفيض فاتورة ليس فقط 

 وزيادة مكونه املستدام بوساطة 
ً
 وكليا

ً
الاستيراد، بل توظيف العمالة ورفع النمو إقليميا

املزارع و  اج الخاليا )خاليا فوتوفولطائية(إنشاء مصانع مكونات الطاقة الكهروشمسية وإنت

يتم إنشاء املصانع في املناطق التي تعاني من ضعف  الشمسية والسخانات بحيث

الاستثمار، وتنشأ املزارع بحسب خريطة إلاشعاع الشمس ي وفي املناطق الواعدة، وإنشاء 

مصانع مكونات الطاقة الكهروريحية ومزارع كهروريحية في املناطق الواعدة بحسب 

 ألاطلس الريحي.
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 عن طريق: بأكملهاإعادة التفكير في املنظومة الكهربائية  .ه

ير كثافة أماكن  -
ّ
 مع تغ

ً
دراسة الطلب الفعلي الحالي والكامن في السنوات القادمة، تحديدا

وحدات إلانتاج املستلكهة للطاقة الكهربائية والتوزع الديمغرافي بفعل النزوح الداخلي 

 احتمالية بروز أعناق الزجاجات مع تحرير كامل التراب السوري
ً
 وعودة والهجرة، ثم الحقا

النشاط الاقتصادّي والخدمي مع عودة قد تكون سريعة ومربكة للمهاجرين والنازحين 

 )واملستثمرين(.

حقيق وبما يلبي الطلب مع ت الاستهالكإعادة توجية "الحركة" الكهربائية بين أماكن إلانتاج  -

، فليس من املعقول 
ً
مبدأ تخفيض الفواقد ألقص ى درجة وبحسب املعايير املقبولة عامليا

 البدء بإضافة استطاعات جديدة دون التصدي الجوهري لهذه املسألة.

التوسع باملحطات القائمة، وبناء املحطات الجديدة بحسب معايير الكفاءة، وأماكن  -

 دركة للطلب الكامن الالحق. الاستهالك املست

إعادة هيكلة مؤسسات الكهرباء )التوليد والنقل والتوزيع( بدراسة متأنية ومفصلة  -

 بقطاع الاتصاالت، 
ً
للتطوير إلاداري لتتحول من مؤسسات عامة إلى شركات مساهمة إسوة

 مع إعادة النظر بقانون الكهرباء، ولدور القطاع الخاص )وحل مسألة ألامبي
ً
  رات(.توازيا

وافقات إعادة إحياء مشاريع الربط الكهربائي )بتجهيز الدراسات الحديثة وبعد امل .و

( مع دول الجوار، وإعادة إحياء املشاريع املحورية النفطية والغازية مع 
ً
السياسية طبعا

 الجانب العراقي، وباتجاه املتوسط )وتكرير جزء من إلامدادات العابرة(.
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 خالصة

استقاللها صعوبات عديدة، ومر اقتصادها في مراحل زمنّية مختلفة تجاوزت سورية منذ 

عّد ألاهم بفعل ال
ُ
سياق الدولي الضاغط، بأزمات استطاع تجاوزها، لكن دقة املرحلة الحالية ت

عمار وتحقيق املنعة الاقتصادية والسياسية متزامنة أخرى ليس أقلها إعادة إلا مواجهة تحديات و 

بالشمولية والعمق وبعد املدى، أي الارتقاء إلى املستوى الذي يسمح برؤية استشرافية تتصف 

 مع اعتماد وتنفيذ 
ً
باستغالل الفرص الكامنة وبتحويل التحديات إلى رهانات يمكن اكتسابها. فتوازيا

السياسات وإلاجراءات على املدى العاجل، تمتلك سورية فرصة لبلورة وتنفيذ رؤية اقتصادية 

)البنية التحتية واستغالل املوارد بما فيها املتجددة وإدارة رشيدة وفعالة  تضمن أمنها الطاقوي 

للطلب( وأمنها الاقتصادي )استغالل مكامن النمو العديدة وزيادة فرص التشغيل( وأمنها املجتمعي 

 ينطلق من 
ً
 ومستداما

ً
 صاعدا

ً
 حلزونيا

ً
 تنمويا

ً
)تحقيق العدالة الاجتماعية(، وبالتالي تبني نموذجا

ويع مصادر النمو واستغالل املحركات الكامنة، ونشر مكتسباته في جميع املناطق بحيث تصبح تن

هذه املحركات بدورها مولدة ملصادر نمو جديدة، وليتحول قطاع الطاقة من معيق للنمو إلى معزز 

 لتحقيق التنمية املستدامة.
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