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العالم

السرقة ال تتجاوز  %12من اإلنتاج النفطي
ّ
الشركات الغربية مقيدة بـ«القوة القاهرة»
ودمشق على التزاماتها
يسأل كثيرون :هل قرار
سوريا فتح أبوابها أمام
الشركات الروسية واإليرانية
وغيرها لالستثمار في
قطاعي النفط والثروة
المعدنية ،يعني أن فرص
عودة الشركات الغربية باتت
شبه معدومة؟ وهل من
حق سوريا فعل ذلك؟
السياسيون يجيبون
باالستناد إلى مواقف الغرب
من األزمة السورية ،أما
المختصون في قطاع
النفط فيقولون إن القانون
والمصالح السورية هما
المرجع في كل قرار
دمشق ــ زياد حسين
قبل نحو أربع سنوات ونيف ،غادرت
آخ ـ ــر ش ــرك ــة ن ـف ــط غ ــرب ـي ــة األراض ـ ــي
اُل ـســوريــة م ـتــأثــرة بــالـعـقــوبــات الـتــي
فــرضــت عـلــى دم ـشــق ،وبــالـتـهــديــدات
األمنية التي باتت تالحق تدريجيًا
مــوظـفـيـهــا وخ ـبــرائ ـهــا ال ـعــام ـلــن في
ال ـح ـقــول الــرئـيـسـيــة املـنـتـجــة للنفط،
وامل ـ ـت ـ ـمـ ــركـ ــزة أس ـ ــاس ـ ــا ف ـ ــي امل ـن ـط ـقــة
الشرقية للبالد.
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرة املـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــات
امل ـس ـل ـحــة ع ـلــى اخـ ـت ــاف تـسـمـيــاتـهــا
وم ــرج ـع ـي ــات ـه ــا ع ـل ــى حـ ـق ــول ال ـن ـفــط
والـ ـغ ــاز ،واس ـت ـث ـمــار بـعـضـهــا بـطــرق
بدائية وتدمير بعضها اآلخر ،طويت
ص ـف ـح ــة إم ـك ــان ـي ــة ع ـ ـ ــودة ال ـش ــرك ــات
الـنـفـطـيــة ال ـغــربـيــة أو ب ــاألح ــرى فقد
األمل على املدى القريب أو املتوسط،
وت ـ ـحـ ــول بـ ــذلـ ــك اهـ ـتـ ـم ــام ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـس ــوري ــة م ــن إع ـ ــادة تـشـغـيــل اآلب ــار
وال ـح ـق ــول واس ـت ـث ـمــارهــا إلـ ــى «ه ــم»
اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ـه ــا ،وه ــو
هــدف استلزم إلــى اآلن مــا يصل إلى
قــرابــة خـمــس س ـنــوات مــن العمليات
الـعـسـكــريــة ،وإل ــى تضحيات بشرية
ومــاديــة كبيرة .ويـبــدو أن الطريق ال
يزال في منتصفه مع استمرار وجود
ال ـح ـقــول الــرئـي ـسـيــة املـنـتـجــة للنفط
وال ـ ـغـ ــاز خـ ـ ــارج س ـي ـط ــرة ال ـح ـكــومــة،
وتـحــديـدًا شــرقــي نـهــر ال ـف ــرات ،حيث
يكمن «معظم إنتاج البالد من النفط
خالل سنوات ما قبل األزمة» ،بحسب
م ــا ي ــؤك ــد م ـص ــدر ف ــي وزارة الـنـفــط
السورية.
ومهما كــان الــزمــن ال ــازم الستعادة
ت ـل ــك الـ ـحـ ـق ــول ،ف ـ ــإن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
«امل ـت ـف ــائ ـل ــة» ال ـت ــي وض ـع ـت ـهــا وزارة
ال ـن ـف ــط أخ ـ ـي ـ ـرًا ،واالنـ ـفـ ـت ــاح ال ــواس ــع
ال ـ ـ ــذي ت ـب ــدي ــه ال ـ ـبـ ــاد ل ـل ـت ـع ــاون مــع
شركات الــدول «الحليفة والصديقة»
لالستثمار في هذا القطاع ،يطرحان
تساؤالت مهمة عن مصير االتفاقيات
واملـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ال ـ ـتـ ــي ج ـم ـع ــت دم ـش ــق
ب ـك ـب ــري ــات ش ــرك ــات ال ـن ـف ــط ال ـعــامل ـيــة
ط ــوال الـعـقــود املــاض ـيــة ،وال ـخ ـيــارات
املطروحة للتعاطي مع هذا امللف.
ي ـك ـشــف م ـص ــدر مـ ـس ــؤول ف ــي وزارة
النفط والـثــروة املعدنية لـ«األخبار»
عــن استراتيجية الحكومة للتعامل
مع هذا امللف ،فيؤكد «احترام سوريا
لجميع االتفاقيات والعقود املوقعة
سابقًا مــع شــركــات النفط األجنبية،
وحــرص ـهــا ع ـلــى ص ـيــانــة حـقــوقـهــا»،
وهي ستكون «منفتحة على التعاون

م ـج ــددًا م ــع ه ــذه ال ـشــركــات وغـيــرهــا
لتنمية القطاع النفطي واستثماره
بـمــا يـحـقــق املـصـلـحــة الــوط ـن ـيــة ،وال
سيما أن ال ـبــاد مقبلة عـلــى مرحلة
إعادة إعمار ضخمة».
وح ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــة ال ـ ـب ـ ـعـ ــض بـ ـط ــرد
الشركات الغربية وإيقاف أي تعاون
مستقبلي معها بالنظر إلــى مواقف
دولـهــا مــن األزم ــة الـســوريــة ،يحرص
امل ـ ـص ـ ــدر عـ ـل ــى ت ــوضـ ـي ــح ن ـق ـط ـت ــن:
األولـ ـ ــى أن ه ـن ــاك «ات ـف ــاق ـي ــات تحكم
العالقة مع هذه الشركات ،وبالتالي
فإن أي إخــال بمضمونها وبنودها
يعني الذهاب إلى املحاكم الدولية»،
وال ـن ـق ـطــة ال ـثــان ـيــة أن ــه ب ـمــوجــب تلك
االتـ ـف ــاقـ ـي ــات ف ـ ــإن «م ـ ــن غ ـي ــر امل ـم ـكــن
السماح ألي جهة أن تحل محل عمل
الـ ـش ــرك ــات ال ـغ ــرب ـي ــة ،وهـ ـن ــاك ف ــرص
اسـتـثـمــاريــة أخـ ــرى واس ـع ــة ستكون
متاحة أم ــام شــركــات ال ــدول الحليفة
والصديقة الراغبة في دخول السوق
السورية».
وق ـب ـي ــل فـ ـ ــرض أوروبـ ـ ـ ـ ــا وواش ـن ـط ــن
ع ـقــوبــات ـه ـمــا ع ـلــى ق ـط ــاع ال ـن ـفــط مع
بـ ــدايـ ــات األزمـ ـ ـ ــة ،ك ــان ــت ت ــوج ــد عـلــى
األرض الـ ـس ــوري ــة ن ـح ــو  14شــركــة
أجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،م ـن ـه ــا  5ش ـ ــرك ـ ــات ك ــان ــت
تـعـمــل ف ــي م ـجــال االس ـت ـك ـشــاف هــي:
ش ــل ،ب ـتــروك ـنــدا ،م ــوري ــل ب ـ ــروم ،لــون
ان ـي ــرج ــي ،وايـ ـن ــا ،و 7ش ــرك ــات كــانــت
تـعـمــل ف ــي م ـجــال اإلن ـت ــاج ه ــي :شــل،
توتال ،بتروكندا ،اينا ،غالف ساندز،
ً
اي بي ار ،تاتنفت ،فضال عن شركتني
صـيـنـيـتــن ه ـم ــا :ال ـش ــرك ــة الــوط ـن ـيــة
الصينية وشركة ساينوبك لوم.
ووفقًا للتقديرات الرسمية ،فإن إنتاج
هــذه الشركات كــان يصل يوميًا قبل
األزمة إلى نحو  100ألف برميل نفط
يــومـيــا ،ونـحــو  7مــايــن مـتــر مكعب
من الغاز.

القوة القاهرة

في املقابل ،ال ّ
تعول الشركات الغربية
كثيرًا على عودتها قريبًا إلــى السوق
ال ـســوريــة ،فـطــاملــا أن «ال ـقــوة الـقــاهــرة»
الـتــي أجبرتها على م ـغــادرة الـبــاد ال
تزال قائمة ،فهي ستكون مضطرة إلى
انـتـظــار تـحــول سياسي دول ــي يفضي
إلـ ـ ــى ت ـع ـل ـي ــق الـ ـعـ ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة
واألوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة املـ ـف ــروض ــة ع ـل ــى ق ـطــاع
النفط ،بحسب مــا يــؤكــد خبير نفطي
كان يعمل مع إحدى تلك الشركات.

ال ـخ ـب ـي ــر ،ال ـ ــذي تـ ـح ــدث ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»
ً
مفضال عــدم ذكــر اسـمــه ،أش ــار إلــى أن
آفاق التعاون بني الشركات والحكومة
السورية كانت كبيرة حتى مع بدايات
األزم ـ ـ ـ ــة ،ب ــدل ـي ــل أن إح ـ ــدى ال ـش ــرك ــات
وق ـعــت ع ـق ـدًا لــاسـتـكـشــاف والتنقيب
ع ـ ــن الـ ـنـ ـف ــط ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة «ال ـ ـت ـ ـنـ ــف»،
إضــافــة إل ــى مـشــاريــع أخ ــرى .وأض ــاف
أن مــرحـلــة مــا بـعــد اسـتـقــرار األوض ــاع
السياسية واألمنية في سوريا «يمكن
أن تشهد تعاونًا بني مختلف الشركات
والـحـكــومــة ال ـســوريــة ،وب ــن الـشــركــات
نفسها الروسية والصينية والغربية
أســوة بما هــو حاصل فــي بعض دول
املنطقة ،ففي النهاية الشرق ال يمكنه
االستغناء عن الغرب ،والغرب ال يمكنه
أن يتجاهل الشرق».

تتوقع دمشق أن
تحقق بعد أربع سنوات
أعلى طاقة إنتاجية
لها من النفط
وح ـ ـ ــرص ـ ـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات م ـ ـ ــع ت ـع ـل ـي ــق
أنشطتها االسـتـثـمــاريــة عـلــى تصفية
حـقــوق جميع عامليها مــن السوريني
عبر منحهم تعويضات مالية مجزية،
ونـقــل البعض منهم إلــى ف ــروع أخــرى
إقـلـيـمـيــة ودولـ ـي ــة .وب ـح ـســب م ــا يــذكــر
م ــدي ــر ب ــرام ــج س ــاب ــق ف ــي إح ـ ــدى تـلــك
الشركات ،فإنه جــرى توقيع العاملني
عـلــى ورق ــة ال تـلــزم الـشــركــات فــي حــال
عودتها إلــى الـبــاد بــإعــادة توظيفهم
تـحــت أي مـسـمــى ،مـشـيـرًا ف ــي حديثه
إل ـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إل ـ ــى أن عـ ـم ــل ه ــذه
الـ ـش ــرك ــات فـ ــي سـ ــوريـ ــا ك ـ ــان يـتـصــف
بــالــربـحـيــة الـعــالـيــة ،إذ لــم تـكــن تكلفة
إن ـتــاج بــرمـيــل الـنـفــط الــواحــد تتجاوز
ثـ ــاثـ ــة دوالرات بـ ـع ــد االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مــن
عملية حـســم مخصصات االسـتـهــاك
ل ـل ـت ـج ـه ـي ــزات واملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدات ،والـ ـع ــائ ــدة
ملكيتها ملــؤسـســة الـنـفــط الحكومية،
وتاليًا فــا يمكن الحديث عــن تعرض
هــذه الشركات لخسائر مباشرة جراء
تـعـلـيــق عـمـلـهــا ف ــي س ــوري ــا ،ال ب ــل إن

قبيل العقوبات الغربية ،تواجد في سوريا  14شركة أجنبية (حمزة العجوة ــ أ ف ب)

املصدر في وزارة النفط يؤكد أن هذه
الـ ـش ــرك ــات ل ــم ت ـت ـع ــرض ع ـم ـل ـيــا حـتــى
لخسائر غير مـبــاشــرة ،وذل ــك بالنظر
إلى توقف معظم الحقول عن اإلنتاج،
فــاملـجـمــوعــات املـسـلـحــة لــم تتمكن من
االسـ ـتـ ـف ــادة إال م ــن ال ـح ـق ــول ال ــذات ـي ــة
اإلنـ ـت ــاج ،م ـق ــدرًا نـسـبــة م ــا ت ــم إنـتــاجــه
بطريقة غير مشروعة بما ال يتجاوز
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نصف الطريق اآلخر!
وب ـغــض الـنـظــر عــن مـصـيــر الـعـقــوبــات
وإمكانية عــودة الشركات الغربية من
عدمها ،فإن الحكومة وضعت منتصف
ال ـع ــام امل ــاض ــي اسـتــراتـيـجـيــة وطـنـيــة،
أعـلـنــت م ــن خــالـهــا ال ـب ــدء بــاسـتـعــادة
الـطــاقــة اإلنـتــاجـيــة للبالد مــن الحقول
القائمة ،إذ توقعت أن تحقق البالد بعد
أربع سنوات من هذا العام أعلى طاقة
إنتاجية لها من النفط ،واملقدرة بنحو
 310آالف برميل يوميًا ،بينما سيشهد
ع ـ ــام  2020ذروة اإلن ـ ـتـ ــاج م ــن ال ـغ ــاز
النظيف امل ـتــاح للمستهلكني وامل ـقـ ّـدر
بنحو  24,8مليون متر مكعب .وهــذه
ال ـت ـقــديــرات سـتـكــون ره ـنــا بــاسـتـعــادة
الــدولــة سيطرتها على حقول اإلنتاج
الرئيسية.
ووفق البيانات الرسمية ،فإن «وحدات
الحماية» الكردية (ومن ضمنها قوات
«قـ ـس ــد») ت ـس ـي ـطــر ح ــال ـي ــا ع ـل ــى ثــاثــة
حـقــول رئيسية فــي املنطقة الشرقية،
كانت تنتج قبل األزمــة مجتمعة نحو
 350ألــف برميل نفط يوميًا ،ونحو 7
مــايــن م ـتــر مـكـعــب م ــن ال ـغ ــاز ،وه ــذه
الحقول هي :حقول نفط وغاز الحسكة
(الــرم ـيــان) ،وكــانــت تنتج قـبــل األزمــة
ن ـح ــو  145ألـ ــف ب ــرم ـي ــل ن ـف ــط يــوم ـيــا،
ون ـح ــو م ـل ـيــون م ـتــر مـكـعــب م ــن ال ـغــاز
الطبيعي يوميًا ،والتقديرات تشير إلى
أن إنتاجها الحالي يصل إلى نحو 50
ألف برميل يوميًا.
ـ حقول نفط وغاز الجبسة (الشدادة)،
وكانت تنتج قبل األزمــة نحو  80ألف
برميل نفط يوميًا ،ونحو مليون متر
مكعب غاز طبيعي يوميًا ،واملعلومات
تشير إلى أن إنتاجها متوقف حاليًا.
ـ حقل العمر الذي كان ينتج نحو 125
أل ــف بــرم ـيــل ن ـفــط يــوم ـيــا ق ـبــل األزمـ ــة،
وم ـع ـمــل كــونــوكــو ل ـل ـغــاز وكـ ــان ينتج
نـحــو  5مــايــن مـتــر مـكـعــب مــن الـغــاز
الطبيعي يــومـيــا ،وهـمــا متوقفان عن
اإلنتاج.

19

تقرير

عام  ،2008تقدم سركسيان
بمبادرة بشأن تطبيع العالقات مع أنقرة

أرمينيا لتركيا:
ّ
تخلينا عن
تطبيع العالقات
أع ـل ـنــت أرم ـي ـن ـي ــا ،أم ـ ــس ،إلـ ـغ ــاء ات ـفــاقــات
ّ
التطبيع مــع تــركـيــا ،متهمة أن ـقــرة بأنها
«ع ـ ــاج ـ ــزة ع ـ ــن ال ـت ـخ ـل ــص م ـ ــن األف ـ ـكـ ــار
الـ ـنـ ـمـ ـطـ ـي ــة» .ون ـ ـش ـ ــر الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـي ــرج
سركيسيان مرسومًا أمر بـ«إلغاء عملية
توقيع االتفاقات» التي ّتمت في العاشر
من تشرين االول /اكتوبر عام  2009في
مدينة زيوريخ السويسرية .وكــان هدف
االتـفــاقــات «إقــامــة عــاقــات دبلوماسية»
بني أرمينيا وتركيا ،وإعادة فتح الحدود،
َ
لكن ّ
يتعي على برملاني البلدين املصادقة
عليها لتطبيقها .وق ـبــل نـشــر املــرســوم
على موقع الرئاسة ،اتهم وزير الخارجية
األرميني إدوار نالبانديان تركيا بـ«أنها
غ ـي ــر م ـس ـت ـع ــدة ل ـل ـم ـص ــادق ــة ع ـل ــى ه ــذه
االتـ ـف ــاق ــات وال ت ـط ـب ـي ـق ـهــا» ،ف ــي خـطــابــه
خالل اجتماع ملجلس األمن القومي .وأكد
أن «تصريحات تركيا حول زعمها بأنها
تــرغــب فــي مصالحة تــاريـخـيــة ال عالقة
لها بالواقع» ،منتقدًا أنقرة «ألنها ليست
بــال ـقــوة ال ــازم ــة لـلـتـخـلــص م ــن أفـكــارهــا
النمطية».
ُ
وأرمينيا لم تقم ّأي عالقات دبلوماسية
م ــع تــرك ـيــا ح ـتــى اآلن ،إذ ت ـطــالــب أن ـقــرة
يــري ـفــان «بــالـتـخـلــي عــن مـســاعـيـهــا على
الساحة الدولية من أجل االعتراف بإبادة
األرمــن في العهد العثماني عــام ،»1915
إضافة إلى «التخلي عن دعم األرمــن في
نزاع ناغورنو كاراباخ مع آذربيجان» التي
تدعمها تركيا.
وبعد انتخابه رئيسًا ألرمينيا عام ،2008
تـقــدم سركسيان بـمـبــادرة حــول تطبيع
نهجه بدعم
العالقات مع تركيا .وحظي ّ
دولــي واســع .وفي عام  2009وقــع وزيرا
الخارجية األرمـيـنــي والـتــركــي ،بحضور
وزي ــري الخارجية الــروســي واألمـيــركــي،
فــي زي ــوري ــخ الـســويـســريــة بــروتــوكــوالت
ح ـ ــول إقـ ــامـ ــة الـ ـع ــاق ــات ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
ومبادئ العالقات بني الدولتني.
وفي ما بعد ّ
جمدت أرمينيا عملية إبرام
الـبــروتــوكــوالت عـلــى خلفية ط ــرح تركيا
ّ
تحفظات وشروطًا بشأنها ،وفي شباط
عـ ــام  2015س ـحــب ال ــرئ ـي ــس األرم ـي ـنــي
البروتوكوالت من البرملان.
(أ ف ب ،رويترز)

