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 مقدمة بهدف التأطير -1

الحالية الناتجة عن األزمة تعتبر استطاعت سورية منذ استقاللها تجاوز صعوبات عديدة، لكن دقة المرحلة لقد 

وتشابكها مع المعطيات الجيوسياسية اإلقليمية والدولية، وبفعل تُعّمق  األهم بفعل اإلختالالت البنيوية الداخلية

مفاعيل اقتصادية اجتماعية كتدهور المستوى المعيشي وهجرة الكوادر، وتهديد جدي لوجود عدد من 

"البناء من جديد"، إعادة االعمار أو باألصح  كونات المجتمع. مع ذلك، فإنالمنظومات، بما فيها الشرخ بين م

جامع بتفاهم وطني  إراديكبرنامج وطني محكم الصياغة، سيمثل الركيزة األساسية للتصالح التاريخي كفعل 

األزمة  إنتاجإعادة  إمكانية، كما ستنتفي معه االستقرارويدعم الحل السياسي، ويساهم في التدرج نحو حالة 

 التصالح والتعافي الشامل والمستدام لسورية كما يراها كل السوريين.  إطارفي 

لقد استطاع العديد من الدول الخروج من الركام وبناء دولة حديثة، كما فعل اليابانيون واأللمان، مقارنة بدوٍل 

ج تنموي مستدام سيضمن عدم لم تنجح في لملمة جراحها رغم توفر التمويل كالعراق مثالً. إن اإلعداد لنموذ

رغم القناعة السائدة بأن انتهاء  والتهئ له، ،(the day afterاندالع أزمات ال حصر لها في اليوم التالي )

 ن.اآلاألزمة لن يكون بين يوِم وتاليه خاصة مع استمرارها إلى 

 

ومشاريع ملئ الحيز في  فبالتوازي مع التصدي لمطامع دول تدفع بمنظماتها لطرح برامج "تقاسم الكعكة"،

Nécessité  إستراتيجية، أو التدخل في الشرق "كضرورة *( "إلستغالل رأسمالها المجالي"spaceسورية )

Stratégique تقره  لإلعمار سورية "لحيزها الطبيعي، فإن الرؤية المطلوبة في أي مشروع إعادة" أو

يؤسس لنجاح النموذج التنموي المطلوب، كون تطور دينامية األزمة يًعّمق الحكومة السورية ال بد وأن 

مفاعيل سابقة وصل بعضها إلى النقطة الالعودة وينتج مفاعيل جديدة تهدد آليات عمل منظومات عديدة 

وات وتعني فيما تعنيه انكساراً في مسار النموذج التنموي الذي كان سائداً قبل األزمة، والتفكير بطريقة وبأد

عقد اجتماعي جديد ومستدام هذه  إطارجديدة منفصلة عن الماضي دون استبعاد أهمية معالجة إرثه ضمن 

، تستدعي الخوعالقة سورية بالعالم  االقتصاديالمرة، سيما وأن السياسات الواجبة في البيئة الناظمة والنهج 

ترتكز الرؤية على محاور النهوض  تجاوز المقاربات المتداولة من قبل "برامج إعادة اإلعمار"، بحيث

األزمة، وتضمن تحول النمو إلى تنمية متوازنة  إنتاجالتي تنتفي معها عوامل إعادة  واالجتماعياالقتصادي 

ً وتحقق عدالة التوزيع بين األجيال، من الجيل الحاضر، المنهك بتباينات متمايزة، إلى األجيال  جغرافيا

 القادمة. 

 

أو  (Matching supply with demandالعرض مع الطلب )مواءمة لم تعد فقط إن المسألة الطاقوية 

 Optimal energy)الطاقوية المثلى  وتحقيق الكثافة والغاز والكهرباء النفط قطاع من كلمواجهة تحديات 

intensity)أن تعود وتعمل بفعالية  ككل الطاقة ، بل كيف يمكن لمنظومة(Energy efficiency) وهي ،

الذاتية  اإلمكانيات(، وتتطلب تمويالً يفوق Upstreamتضررت بشكل بالغ في بنيتها التحتية )التي 

وبالتوازي مع تلبية متطلبات تمويل قطاعات اقتصادية واجتماعية ال تقل أهمية عن قطاع الطاقة، خاصة وأنه 

ال يمكن تحقيق الناتج المحلي لقطاعات عديدة  إنتاج التوكمدخ احترافيةبدون تأمين مشتقات الطاقة كمواد 

 ليس أقلها قطاع النقل والصناعة والخدمات...! 

 

                                                                 

 إلستراتيجيته تبعا   منها المزيد يستخلص نأ له تسمح فاعل قبل من المراكمة الموارد من مجموعة: المجالي المال سرأ( *
 بيلين، منشورات ليسو وميشيل ليفي جاك إشراف تحت والمجتمعات، والمجال الجغرافيا معجم للمجتمع، المجالي البعد والستخدام

  .صفحة 1032 ، 2003 فرنسا ،باريس
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كيف يمكن أن يتحول عليه هو:  اإلجابةوبالتالي فإن السؤال المركزي المطروح في هذه الورقة والمطلوب 

( إلى دافع للنمو Constraintقطاع الطاقة من عائق أمام إعادة البناء وقيد جوهري لعملية اإلعمار )

 (؟Engineومحرك له ) االقتصادي

 وذلك من خالل المحاور األربع:

 تعزيز المكانة الجيوسياسية الكامنة للقطاع على مستوى اإلقليم -

 ( وبحسب األهميةDownstream & Upstreamدراسة كامل سلسلة القطاع ) -

 األولويات زمنياً وجغرافياً وأهميةً  يةبترتي تبويب و -

ً  واالستدامة االقتصاديةوالكفاءة  االجتماعيةتحقيق العدالة  -  معا

 

 قطاع الطاقة، تشخيص الدمار: -2

تخريب البنية التحتية، هامشية اإلنتاج المحلي )تحديداً للنفط ثم الغاز(، صعوبة تأمين اإلمدادات مالياً 

 االستهالكئياً، انخفاض جوهري في ياوفيز

لقد تعرضت البنية التحتية لقطاع الطاقة )قطاعات النفط والغاز والكهرباء( خاصة في الحلقات األولى من 

السلسلة لمختلف أنواع التهديم )من التهديم الجزئي إلى الدمار الكلي مرورا بسرقة أو تخريب األصول 

ً لتوقف عمل الرأسمالية أو سيطرة مجموعات مسلحة عليها، وهجرة الكوادر الفنية(، باإل ضافة طبعا

"عن بعد"، ناهيك عن توقف عمل  اآلنالشركات، باستثناء عمل محدود من الشركات الروسية التي تعمل 

المصافي )بشكل كامل أو جزئي بحسب  أوعدد من محطات الضخ وخطوط اإلمداد قبل وبعد معامل المعالجة 

مما كان عليه قبل بداية  %5النفط الخام إلى نسبة  إنتاجالمنطقة( وصوالً إلى الحلقات المتقدمة، حيث انخفض 

 10األخيرة هبط هذا المستوى إلى  األيامألف ب/ي قبل األزمة وفي  400ألف ب/ي مقارنة بـ 20األزمة أي

، وانخفضت الطاقة المركبة إلنتاج الكهرباء إلى 3مليون م 20إلى دون  %40الغاز بنسبة  وإنتاجألف ب/ي، 

ميغا واط. كما تعرض خط الغاز العربي إلى العديد من عمليات التخريب، مع  3500بحدود  %40نسبة 

توقف تصدير النفط الخام أو الكهرباء، واستيراد الخام ومشتقاته )عبر روسيا مع احتمال زيادة المديونية 

ارة الخارجية لسورية(، مع التمييز بين الخسائر الصافية ونقص الربح، كون دمار منشأة نفطية يعني خس

مباشرة يضاف إليها خسائر غير مباشرة لفعاليات كان نموها مرتبطاً بعمل هذه المنشأة، أما توقف صادرات 

ً في الربح )في حال لم تستنزفه المجموعات المسلحة  كان  ثار سلبية تفوق قيمة ماآبالنفط الخام يعني نقصا

دوالر لتكريره بدائياً يعني خسائر كلية تفوق بكثير سعر بيعه العالمي خاصة وأن  25سيصدر! فبيع البرميل بـ

بحسب  %30-25الكلف البيئية ستكون مرتفعة جداً(. علما بأن االستهالك لكافة حوامل الطاقة قد انخفض إلى 

ناطق الصناعية على سبيل المثال ريفي حلب ودمشق وحمص والم إمدادالقطاع حيث توقف أو انخفض 

بمصادر الطاقة بسبب المواجهات المسلحة، كما انخفض االستهالك بسبب هجرة أو نزوح عدد من األسر، 

 الطاقة بالتوازي مع تقهقر القدرة الشرائية. أسعاراقتصادية بفعل ارتفاع  وألسباب

ورة دراسة كامل المنظومة، حيث في بعض إعادة تأهيل كامل البنية التحتية، وضر متطلباتوالمطلوب تقييم 

 إنشاؤهاالحاالت قد ال يكون اقتصاديا وتكنولوجيا إعادة تأهيل منشأة تعمل بتقنية متقادمة وتطلب إعادة 

بتكنولوجية جديدة وليس بالضرورة في نفس المكان وبنفس الطاقة اإلنتاجية، وذلك بحسب المتطلبات التي 

 أنابيبوالقطاعي المتكامل، كمثال محطات أو  اإلقليميتغير لغايات التخطيط تغيرت بدورها أو يراد لها أن ت

للحقول في وضعها الجديد، أو مصفاة حمص قد  اإلنتاجيةجمع الغاز أو النفط سيعاد تأهيلها بحسب الطبيعة 

نة اليين من الدوالرات مقارتأهيل محدود وجزئي لوحدات التكرير لتجنب استثمار مئات الم األمريتطلب 

مصفاة ثالثية للتصدير ولإلمداد الداخلي شمال  إنشاءألف ب/ي، أو/و  80مصفاة جديدة بطاقة صغير  ءنشاإب

 شرق سورية )سورية عراقية تركية(، أو على الساحل )سعودية عراقية سورية..(.
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الدول الصديقة، من قبل الشركات الدولية التي تنتمي إلى  اآلباروما سيتطلب إعداده أيضا خريطة إعادة تأهيل 

بخطر أو بدون خطر أي مقابل  (،Production Sharing Contract) اإلنتاج وبالتالي صياغة عقود تقاسم

حصة من الخام بالنسبة لحقول النفط والغاز الحالية، وفي المياه على الساحل، وتجهيز دفاتر الشروط لصيانة 

ً هذه المرة بمشروع نقل النفط العراقي ، وسبر الشركات العالمية *خطوط اإلمداد الداخلية مع التفكير جديا

ميغا  150-90باستطاعات صغيرة  األرجحوليد، والتي ستكون على دفتر شروط إنشاء محطات الت إلعداد

 (.transaction coast, flexibility and efficiency) واط، وذلك للمرونة و

 

 (، والقطاع الخاص السوريLeverageعقدة التمويل والبديل: الشركات الدولية والرافعة ) -3

واالستكشاف بما فيها البحرية ودعوة الشركات الدولية للتنقيب وتطوير الحقول  اإلنتاجإن إعادة تقيم مناطق 

دون تحمل أعباء مالية من الجانب السوري،  اإلنتاجوالهامشية سيكون ضمن عقود تقاسم  اإلنتاجالمتوقفة عن 

اية وتوزيع وجب إنتاجالقطاع الخاص تحديدا في  وإشراكوليقتصر التمويل على حقول السورية للنفط 

 استهالك الكهرباء، ضمن أطر التشاركية المختلفة، وبما يضمن تجاوز عقد التمويل.

ذاتية  إمكانيةإن مسألة التمويل ستكون من القضايا الشائكة والسهلة في نفس الوقت، حيث لن يكون هناك 

، خاصة مع لتمويل كافة االستثمارات المطلوبة في كل قطاعات الطاقة والقطاعات األخرى في نفس الوقت

والتعليم. وبالتالي، فإن تسوية  واإلسكانكقطاع الصحة  أهميةالمقارنة بما سيتطلب تأمينه لقطاعات ال تقل 

من الناحية المالية والتعاقدية وطرح صيغ جديدة  األزمةأوضاع الشركات التي كانت تعمل في سورية قبل 

مع الشركات الدولية سيكون مجدياً لجهة عودة  نتاجاإلوابتكارية لعقود الخدمة وعقود االمتياز وعقود تقاسم 

 وتأمين االستثمارات المطلوبة ضمن المحددات الوطنية. اإلنتاج

 

 وتوسيع الطاقة المركبة الالمركزية إلىمن المركزية   -البنية التحتية لقطاع الكهرباء -4
إعادة تأهيل محطات التوليد وخطوط النقل ومراكز التحويل بالتوازي مع عملية استيراد الكهرباء في المرحلة 

القطاع الخاص تحديدا  وإشراكسنوات بتوسيع المحطات القائمة  5ميغا واط خالل  1500األولى، وإضافة 

)التمويل،  أدناهاألخرى الواردة  إلى النقاط باإلضافةوتوزيع وجباية استهالك الكهرباء. طبعا  إنتاجفي 

 األسعار، الفواقد..(.

 

 مسألة الطلب: بروز االختناقات -5

حتى مع سيناريوهات استشراف الطلب المنخفض، فإن عودة النشاط االقتصادي والخدمي وعودة المهجرين 

خاصة الكهرباء خارجياً والنازحين داخلياً تجعل من توقع حدوث ارتفاع جوهري في الطلب غير مبالغاً فيه )

منخفضة نسبياً(، حيث ستشهد امدادات الطاقة حدوث اختناقات عديدة سيما وأن عودة  أسعارهاومع بقاء 

وهذا ال  %300-200النشاط وبدء عملية االعمار وإعادة تأهيل القطاعات األخرى سيجعل الطلب يتضاعف 

، †الفيول )المنزلي والصناعي( والبنزينمتكررة في مادتي  أزماتيمكن تأمينه دفعة واحدة وبالتالي حدوث 

وبالكاد تلبي الطلب المنخفض حاليا  باألصلو"تواتر" انقطاع التيار الكهربائي واشتداد الحموالت على شبكة 

                                                                 
 لتكون  الساحل على جغرافية منطقة ياروصل 2010ال الجانب طلب ومؤخرا  ! سنوات ومنذ التفاهم مذكرات من العديد وقعت (*

 .السوري  للجانب محدودة بخيارات كندية شركة قبل من يجهز نفطيا   مصبا  

 !سيارة األلف 2013 عام في يبلغ لم بينما سيارة ألف 94 المستوردة السيارات عدد وصل  2010 عام في للداللة فقط( †
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، حيث قد يؤدي كل ذلك إلى تهديد جدي في منظومة الكهرباء *وتصان اسعافياً )نظام الدوائر لتأمين التغطية(

وإعاقة تحقيق أي معدل ايجابي للنمو. إن دراسة سيناريوهات الطلب ليس بالطريقة "الطبيعية"، بل بمحكاة 

)ليس  األسعارواقع متغير ويتغير جذرياً سيؤدي إلى اقتراح ودراسة الحلول الممكنة بما فيها االستيراد ورفع 

 بل بحسب المتطلبات االقتصادية(. قصريا

 

 وكاستخدام وسيط وكاستهالك نهائي(:  إنتاجالطاقة كمدخالت  أسعارمسألة األسعار )تحرير  -6

ومناصر  األسعارعلى الرغم من أن هذا الموضوع كان شائكاً قبل األزمة بفعل المناقشات بين مدافع عن دعم 

لتحريرها كليا، فإنه أصبح من السهولة بمكان ومن باب العدالة اإلجتماعية هذه المرة المطالبة بالتحرير 

رفع أسعار جميع  األزمةالكامل ولجميع أسعار السلع وليس فقط مواد ومشتقات الطاقة، كونه قد تم في سنوات 

ء الكهرباء، رغم ذلك مازالت أسعارها مدعومة أسعار مشتقات وحوامل الطاقة ولعدة مرات متتالية باستثنا

لكنها تصل )هذا في حال سمحت الظروف بذلك؟( إلى المناطق الفقيرة عموما بأسعار أعلى من المناطق 

األخرى بالتالي قد يكون مجديا اجتماعيا واقتصاديا تحرير أسعار الطاقة مقابل دعم مادي للفئات المهمشة 

نتيجة تأثرها المباشر باألزمة. وبالتالي، من المفروض إعادة دراسة كامل  خاصة تلك التي ازداد تهميشها

تحرير  األزمةتم في السابق وقبل بداية  ألنهمنظومة األسعار )حوامل الطاقة وكافة السلع والخدمات(، 

 واالستيراد دون تحرير مدخالته ونتج عن ذلك تشوهات سعرية ومحاباة للدعم، كما شهدنا اإلنتاجمخرجات 

دراسة  األمرحوامل الطاقة )وكمواد أولية( باستثناء الكهرباء!. طبعا يتطلب  أسعارارتفعات متالحقة كامل 

 .†رفع األسعار وإعادة توجيه الدعم أعباءمقترح تخفيف 

 البيئة القانونية  -7

االبتكارية في المياه الدولية واليابسة لتمويل وتهيئة البيئة  اإلنتاجقانون جديد للنفط وعقود تقاسم 

 االستثمار، وإعادة صياغة قانون الكهرباء. أعباءواالستثمارات المطلوبة دون تحمل 

 

إن دعوة الشركات األجنبية وشركات الخدمة الستعادة أنشطتها النفطية والغازية ضمن األطر التعاقدية التي 

ة، وجذب الجديد منها للتنقيب واالستكشاف واإلنتاج في مناطق جديدة تماما )في البحر كانت سائدة قبل األزم

واليابسة( وفي مناطق عملت فيها شركات الخدمة والشركة السورية للنفط لزيادة معامالت المردود 

 لتفعيل اإلنتاج.واالستخالص في الحقول النفطية المنتجة و/أو القابلة لإلنتاج مقابل التعهد باالستثمار السريع 

تعاقدي ناظم وشفاف وديناميكي طبعا(، ودعوة القطاع  إطاروبالتالي فإن جذب الشركات النفطية الدولية )في 

الخاص السوري أيضاً )خاصة في قطاع الكهرباء(، ليس فقط سيخفف عبئ االستثمارات المطلوبة بل تأمين 

ينة العامة بالقطع األجنبي ويمول جزءا كبيرا من المطلوبة للنهوض االقتصادي ريثما يمد الخز اإلمدادات

البيئة الناظمة والتعاقدية وإعداد الكوادر التفاوضية القادرة على صياغة  تهيئةاالستيراد. طبعا يفرض كل ذلك 

بشكل كامل! طبعا كل ذلك  األزمة( حتى قبل انتهاء project design and setting upالمشاريع ) وإنشاء
                                                                 

*
 تضرب أماكن من المستلزمات تأمين لكيفية يندهش المتتبع تجعل حتيةالت بنيتها على اعتداءات من سورية تواجهه ما إن(  

 ضوء في المنظومات كامل هندسة بإعادة للتفكير ستقود االستقرار عودة فإن ذلك مع الخطر، تحت وتعالج مرات عدة
 الخبز ربطة بيع استمرار أن كما. المعني القطاع في التقني والتطور االقتصادي والنشاط السكان توزع: الجديدة المعطيات

 .األزمة رغم عالميا األرخص السعر هذا من يجعل س. ل 25 إلى مؤخرا رفعها ثم كغ 1550 لوزن  س. ل 15 بسعر
 

 أن رغم ليرة، 400 سعرب المنزلي والكيروسين ليرة 105 بسعر النظامية غير السوق  في المازوت ليتر سعر يباع فقط للدالة( †
 تعبئ ولم" بساد كو " شركة لدى توزيعه دور على سجلت كثيرة عائالت وهناك ليرة، 62 هي المازوت لليتر النظامية التسعيرة
 .المعيشي المستوى  لتقهرر وذلك الشتاء في المنخفضة الحرارة درجات رغم الدور جاءها عندما خزاناتها
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القانونية التي تضمن حق الدولة خاصة تجاه الشركات التي استغلت  واألطرددات الوطنية سيكون ضمن المح

)كما ال بد من مقاضاة الشركات التي شاركت بشكل غير مشروع في نهب الثروة وتحديدا التركية  األزمة

ة لتمويل القطاع يل( وطرح التعديالت الجوهرية اآل2010منها(. كما ال بد من دراسة قانون الكهرباء الجديد )

 الخاص ودخوله جدياً في معظم حلقات السلسلة بما فيها الجباية!

 

 سورية بلد عبور ولكن: -8

ي أو/والسعودي والغاز إليراني،  يتطلب دراسة مكانة سورية في اإلقليم قإن لعبها لبلد عبور للنفط العرا

الخمس ليس فقط كبلد عبور بهدف تمويل والتعاون االقتصادي، وتعظيم منفعتها الجغرافية في منطقة البحور 

البنية التحتية وتأمين اإلمداد الطاقوي وتنويع مصادر الدخل القومي. فإنشاء خطوط نقل الطاقة من دول 

الجوار عبر سورية وخاصة من العراق وإيران والسعودية )تأمين اإلمدادات وعوائد العبور والتكامل 

)أ( لنقل النقط العراقي، والخط المحوري )ب( لنقل النفط السعودي اإلقليمي(، يتطلب دراسة الخط المحوري 

مليار دوالر، األمر الذي  3 -2والخط المحوري )ج( لنقل النفط أو الغاز اإليراني، حيث قد تصل التكلفة إلى 

 يتطلب تحالفات طويلة األمد، وأن يقع عائق التمويل على الجانب العربي مقابل عوائد عبور أقل.

  

 
 

 دور سورية اإلقليمي المحتمل كبلد عبور للنفط والغاز وتأمين اإلمدادات عبر البحر المتوسط المصدر: "

 .2008أيار،  18دمشق، "مذكرة خاصة للباحث، مركز الشرق للدراسات الدوليةـ 

 

تقع سورية  فعلى الرغم من هامشية مواردها النفطية والغازية الحالية مقارنة باحتياطيات دول الخليج العربي،

ستزداد مكانة سورية أهميةً في السنوات  حيث، في قلب النظام النفطي العالمي )وبدرجة أقل النظام الغازي(

والعقود القادمة لتلبية الطلب المتنامي على هاتين المادتين في جميع أنحاء العالم، خاصةً مع زخر دول الخليج 

ط ونحو ثلث االحتياطي العالمي للغاز، ونضوبهما في مناطق العربي لما يقارب ثلثي االحتياطي العالمي للنف

، مع تزايد حاجة 2040-2030اإلنتاج األخرى، وبقائهما سلعتين إستراتيجيتين بامتياز على األقل لألجل 

ً من موقعها والدول الصناعية والصاعدة للمزيد من اإلمدادات النفطية والغازية من خارج مناطقها.  انطالقا
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ممرات عبور النفط والغاز من منطقة الخليج العربي باتجاه البحر المتوسط ستكتسب هذه المكانة كإحدى أهم 

أهمية بالغة وسيجعل سورية تلعب دوراً إقليمياً مهماً في تأمين اإلمدادات النفطية والغازية المطلوبة عالمياً. 

ً لمصالحها القومية العليا، لكن لعبها لهذا الدور يتطلب تعظيم منافعها الطاقوية واالقتصادية وا لسياسية تبعا

 واإللمام بأهم النقاط الرئيسية المطلوب أخذها بعين االعتبار لكي تستغل نقاط قوتها في تموضع صلب.

فدورها المحتمل بربط مكامن العرض الحالية والكامنة في دول الخليج العربي مع أماكن االستهالك في الدول 

مريكيتين، سيتم عبر أنابيب ومرافئ ومصافي جديدة ومعامل معالجة سيتطلب المتشاطئة على المتوسط واأل

إقامتها. إن هذا الدور ليس فقط سيؤمن لها مصادر جديدة من عوائد العبور بل أيضاً سيلبي حاجاتها المتنامية 

مضافة، أي  من هاتين المادتين، وسيضمن لها تحقيق أمنها الطاقوي وتعزيز مكانتها اإلستراتيجية وتحقيق قيم

 استغالل سورية لرأسمالها المجالي وألقصى درجة وضمن مصالحها الوطنية العليا.

 

)الفاقد التنموي(  الهدر والفاقد الطاقوي بجميع أنواعه وترشيد حقيقي الستهالك الطاقة. التصدي لمسألة -9

وتفعيل محركات  أي االستغالل األمثل لالستثمارات وتخفيض كلف التمويلوتحسين الكثافة الطاقوية: 

ً على االقتصاد السوري، سيما وأن  نمو الناتج المحلي التي ال يستفاد منها داخليا ال بل ينعكس منها سلبا

. فسورية ليس فقط *الكثافة الطاقوية في سورية لم تشهد تحسناً ملحوظاً ال بل تدهورت مع األزمة الحالية

نفطي والغازي في ظل محدودية الموارد المائية لم ستبقى في مرحلة تحول طاقوي سلبي، كون اإلنتاج ال

يها تأمين البنية التحتية ودفع لكثافة الطاقوية، ال بل يتوجب عليعد يكفي لتلبية الطلب وال يوجد أي تحسن ل

فاتورة استيراد مشتقات الطاقة، حيث يمكن تحويل هذا التحدي إلى فرصة حقيقية باعتماد سياسة جريئة 

قد متكاملة للطلب من التسعير الذكي إلى االستثمار بالتقانة والبرامج الكفيلة بتخفيض الفوالتطبيق اإلدارة ال

( من االستهالك الحالي. فعلى غرار العديد من الدول التي %30ن نسبة )والهدر الطاقوي الذي تجاوز اآل

إلى خلق فرص عمل استطاعت تحقيق ترشيد حقيقي للطاقة، تساهم مثل هذه السياسات والبرامج المطبقة 

 جديدة تماماً وبروابط أمامية وخلفية تسحب معدالت النمو نحو األعلى.

 

 ، موارد غير محدودة وغير مستغلة:الجديدةالطاقات  -10

أي اعتبار هذه القطاعات كقطاعات رديفة لقطاع الطاقة التقليدي ورافعة للنمو والتشغيل والتنمية المستدامة 

ي ليس فقط لتأمين الطاقة الكهربائية وتحقيق االستقاللية الطاقوية وتخفيض فاتورة والمتوازنة إقليميا أيضاً، أ

ً وزيادة مكونه المستدام )الحفاظ على البيئة(. طبعاً  إقليميااالستيراد، بل توظيف العمالة ورفع النمو  وكليا

 كأولوية لم تعد زمنياً أولوية األولويات كما في السابق.

من األرض السورية يتلقى من الطاقة الشمسية خالل عام واحد ما  2م 1)كل الطاقة الكهروشمسية  -

يعادل احتراق برميل نفط!(: إنشاء مصانع مكونات إنتاج الخاليا )الفوتوفولطائية(  والمزارع الشمسية 

والسخانات بحيث يتم إنشاء المصانع في المناطق التي تعاني من ضعف االستثمار وتنشأ المزارع 

ة اإلشعاع الشمسي في المناطق الواعدة، أي دراسة إنشاء مصانع ومزارع شمسية لتأمين بحسب خريط

الطاقة الكهربائية وتحقيق االستقاللية الطاقوية وتخفيض فاتورة االستيراد، توظيف العمالة ورفع النمو 

ارع الشمسية وزيادة مكونه المستدام )الحفاظ على البيئة( من خالل مصانع مكونات إنتاج الخاليا والمز

والسخانات بحيث يتم إنشاء المصانع في المناطق التي تعاني من ضعف االستثمار وتنشأ المزارع 

                                                                 
 التكلفة بربع داخليا وبيعه دوالر مليار 2 بتكلفة المازوت من طن مليون  4لـ سورية استيراد حال في المثال، سبيل فعلى( *

. بمنتجاتها تنافسه باألصل هي التي السوري  االقتصادي طاقة تستنزف الجوار دول أن يعني الحدود عبر منه جزءا   وتهريب
 فاتورة من جزء هدر يعني النهائي المستهلك إلى منها واط. ك 75 ووصول الكهربائية الطاقة من واط. ك 100 توليد أن كما

 .عائد أي دون  والتشغيلية االستثمارية التكاليف من جزء وتّحمل الغاز أو الفيول استيراد
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بحسب خريطة اإلشعاع الشمسي )حمص، قطينة وفي المناطق الواعدة بحسب الخارطة(، وبتمويل قد 

 دولي(.-عربي-مليار دوالر  )سوري 1-0.5يتراوح بين 

مصانع مكونات الطاقة الكهروريحية ومزارع كهروريحية في المناطق إنشاء  الطاقة الكهروريحية: -

الواعدة بحسب األطلس الريحي، أي إنشاء مصانع مكونات الطاقة الكهروريحية ومزارع كهروريحية 

لتأمين الطاقة الكهربائية وتحقيق االستقاللية الطاقوية تخفيض فاتورة االستيراد وتوظيف العمالة ورفع 

مزارع ريحية )حمص، قطينة وفي المناطق الواعدة بحسب األطلس الريحي( وبتمويل النمو من خالل 

 مليار دوالر )تمويل سوري محلي عام وخاص وصناديق الدول الصديقة(. 1قد يصل إلى 

 

 تكرير النفط وإعادة تأهيل الخطوط الداخلية: -11

عوائد وزيادة القيمة المضافة بهدف تحقيق األمن الطاقوي وتخفيض أو تالشي فاتورة االستيراد وتحقيق 

ألف ب/ي(، أو دير الزور  150من إعادة دراسة مصفاة للتكرير الفرقلس )بلورة المشروع من جديد  البد

قامة مصفاة ثالثية مشتركة عراقية وسورية وتركية في المنطقة الشرقية للنفط إألف ب/ي(، أو  75-80)

يخصص لمنطقة جنوب تركيا )طبعا في حال تغيرت الطبقة  العراقي ليستهلك قسماً منه في المنطقة والباقي

(، الخضرار التي تسببت بها تجاه االقتصاد السوري ة واعترفت الحكومة الجديدة باألالسياسية التركية الحالي

مليار دوالر  4أو مصفاة عربية على المتوسط )طرطوس، بانياس....(، طبعا قد يتجاوز التمويل سقف الـ 

 باالتفاق مع الصناديق والبنوك الدولية والشركات الدولية(.)تمويل عربي و

 

 رسالة ختامية -12

من حرصه ورؤيته لمستقبل  انطالقا اختصاصهتّشد األزمة الحالية كل خبير فني أو مواطن إلى تجاوز  

سورية، وتفرض خالصات غير تقليدية. ففي ضوء اتساع رقعة المطلوب معالجته، نخلص إلى مقولة أن 

ً لجهة مآل األزمة، فإن  اشتدتاألمل يزداد كلما  األزمة، وإذا كان هناك سيناريوهات عديدة منها كارثيا

تكون أجدى( لرسم مستقبٍل مستقر على األقل  خطورة المرحلة تستدعي المحاولة )أو محاوالت أخرى قد

مشاهد ال تحقق مصالح الجيل القادم الذي عاش أو ورث أزمة نرجو  اآلخرونولكل السوريين قبل أن يرسم 

ً أن تكون من معطيات ماض س  وتوافقياً وبعدالة للجميع. اهم كل السوريين بتجاوزه تصالحيا


