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غير مخصص للبيع
لقــد تــم بــذل كافــة الجهــود الممكنــة للتحقــق مــن دقــة وجــودة المعلومــات الــواردة فــي التقريــر هــذا .وال يمكــن فــي أي
حــال مــن األحــوال تحميــل الباحــث والناشــر أي مســؤولية مــن أي نــوع كانــت فــي حــال تــم اســتخدام أي معلومــة ،أو تحميلهــم
أي مســؤولية عــن أي خطــأ أو ســهو أو ســوء فهــم لمحتويــات هــذا البحــث.

مقدمة
"ســوريا المفيــدة" عبــارة باتــت تســتخدم كثيــراً فــي وســائل اإلعــام الغربيــة تعبيــراً عــن المناطــق الممتــدة بيــن دمشــق
وحلــب ،متضمنــة المناطــق الســاحلية الســورية الممتــدة مــن الحــدود اللبنانيــة جنوب ـ ًا حتــى الحــدود التركيــة شــماالً .وقــد
بــذل نظــام األســد أقصــى طاقاتــه الحربيــة ومســتعين ًا بقــوى خارجيــة متمثلــة بالقــوات الروســية والمليشــيات المدعومــة
مــن إيــران للحفــاظ علــى هــذه المناطــق وعــدم خروجهــا عــن ســيطرته.

ولكــن علــى الجانــب اآلخــر يبقــى لدينــا تتمــة األراضــي الســورية والتــي ســنطلق عليهــا مجــازاً "ســوريا غيــر المفيــدة" .ذلــك
حســب الرؤيــة االســتراتيجية لنظــام األســد ،لــم تبــق تكــن هــذه المناطــق منســية فحســب ،بــل عانــت أيضـ ًا خــال ســنوات
حكــم حــزب البعــث مــن تهميــش ممنهــج شــمل تغييــب خطــط التنميــة المحليــة عنهــا ،ممــا جعلهــا تحــت وطــأة التخلــف
االقتصــادي واالجتماعــي ،فالمؤشــرات االجتماعيــة فيهــا بلغــت أدنــى معدالتهــا علــى المســتوى الوطنــي الســوري عــام ،2010
حيــث وصلــت نســبة األميــة فيهــا إلــى  30%مقارنــة بنســبة  15%علــى المســتوى الكلــي فــي عمــوم ســوريا.

نتيجــة لهــذا التهميــش الســابق والحالــي مــن قبــل حكومــة األســد ،فقــد تنامــت القــوى المتطرفــة فــي تلــك المناطق بشــكل
متزايــد حتــى باتــت تســيطر علــى غالبيــة الباديــة الســورية التــي تضــم معظــم آبــار النفــط فيهــا ،فض ـ ً
ا عــن التواجــد
األمريكــي فــي أقصــى شــرق الباديــة علــى الحــدود العراقيــة ،وســيطرة قــوات المعارضــة الســورية علــى أجــزاء واســعة مــن
القلمــون الشــرقي والغوطــة الشــرقية ممــا يعطينــا تصــوراً واضحـ ًا عــن أن نظــام األســد يضــع فــي أولوياتــه بقــاء "ســوريا
المفيــدة" تحــت ســيطرته غيــر مبــال بســوريا "غيــر المفيــدة" ومتناســي ًا األهميــة االســتراتيجية الكبيــرة لهــذا المنطقــة،
وهــذا مــا تنبهــت لــه قــوى خارجيــة وغريبــة عــن ســوريا قبــل أن يتنبــه لهــا النظــام نفســه.

فمؤخــراً بــدأت عمليــات عســكرية كبيــرة مــن عــدة أطــراف لمحاولــة الســيطرة علــى شــرق ســوريا مــن قبــل النظــام
والميليشــيات المدعومــة مــن إيــران مــن جهــة ،اضافــة الــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة المدعومــة مــن التحالــف الدولــي

بقيــادة الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن جهــة أخــرى ،وذلــك لمحاولــة إعــادة الســيطرة علــى الباديــة الســورية لمــا تتميــز
بــه مــن ثــروات كبيــرة إضافــة إلــى األهميــة االســتراتيجية لموقعهــا الجغرافــي والــذي ســنتناوله تفصيليـ ًا فــي هــذا التقرير.
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المنطقة الشرقية جغرافياً:
تنقسم المنطقة الشرقية إلى قسمين:

 .1الباديــة الســورية :وتتــوزع وســط وشــرق ســوريا داخــل حــدود الدولــة الســورية علــى عــدة محافظــات ،فهــي تشــكل
القســم الشــمالي الشــرقي مــن محافظــة درعــا ،ومحافظــة ديــر الــزور ،وتحــد القســم الشــرقي منهــا مــن محافظــة حمــص،
وتشــكل  76فــي المئــة مــن ريــف دمشــق .أمــا فــي حلــب فهــي تقــع فــي الجهــة الجنوبيــة الشــرقية ممتــدة الــى الحدود
العراقيــة الســورية.
 .2الجزيــرة الســورية :وتشــكل الشــمال الشــرقي لنهــر الفــرات الــذي ينبــع مــن األراضــي التركيــة والــذي يجــري عابــراً ســوريا
متجهًــا إلــى العــراق ،وتضــم منطقــة الجزيــرة الخصبــة المســقية مــن روافــد نهــر الفــرات ،وتتوفــر فــي هــذه المنطقــة
كميــات كبيــرة مــن محاصيــل الحبــوب والقطــن .وقــد اكتشــف النفــط والغــاز الطبيعــي فــي أقصــى الجــزء الشــمالي
الشــرقي مــن الجزيــرة وعــزز هــذا االكتشــاف كثيــراً مــن القــدرة االقتصاديــة للمنطقــة.

ثروات المنطقة الشرقية:

 .1النفــط :يعــد قطــاع النفــط فــي ســوريا ركيــزة أساســية مــن ركائــز االقتصــاد الســوري ،وتقــع معظــم احتياطيــات النفط
فــي ســوريا فــي المنطقــة الشــرقيةُ .
وقــدّرت احتياطيــات ســوريا مــن النفــط بحوالــي  2.5مليــار برميــل والتــي تمثــل
 0.2%مــن االحتياطيــات العالميــة ،وهــذه الكميــة تقــارب االحتياطيــات النفطيــة للمملكــة المتحــدة .وبلــغ إنتــاج ســوريا
مــن النفــط عــام  2010حوالــي  385ألــف برميــل يوميـاً .وتســتخدم ســوريا  45%مــن النفــط الثقيــل وتصــدر الباقــي ،كمــا
تســتهلك حوالــي ثلــث كميــة إنتــاج النفــط الخفيــف وتقــوم بتصديــر الباقــي.

وتتوزع حقول انتاج النفط في سوريا على محافظات المنطقة الشرقية وفق اآلتي:
• دير الزور :العمر ،التيم ،التنك ،الجفرة ،الورد ،حريجي ،الملح ،القصيبة ،لسياد ،رويس
• الحسكة :الشدادي ،الجبسة ،الهول ،مركدة
• الرقة :وادي عبيد
•

شرقي حمص :حقل جزل – حقل الهيل

ولمزيد من المعلومات عن النفط في سوريا يمكنكم مراجعة دراستنا السابقة بعنوان :النفط القاتل
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 .2الغــاز :تبلــغ احتياطيــات ســوريا مــن الغــاز حوالــي  0.3مليــار متــر مكعــب فــي نهايــة عــام  2010حســب تقريــر لوكالــة
الطاقــة العالميــة ،وتتركــز هــذه االحتياطــات فــي ثــاث حقــول رئيســية فــي مدينــة تدمــر األثريــة وســط الباديــة
الســورية ،وظهــرت مؤخــراً عــدة دراســات منهــا ماقــام بــه "مركــز فيريــل للدراســات" فــي برليــن ،ويزعــم فيهــا بــأن
احتياطيــات الغــاز فــي تدمــر تكفــي ســوريا وحدهــا لمــدة تصــل إلــى  19ســنة!
ويبــدو أن قضيــة الغــاز مــن القضايــا الحساســة فــي الملــف الســوري ،حيــث تشــير العديــد مــن الدراســات  -ومنهــا
مــا قامــت حكومــة النظــام الســوري بنشــرها  -إلــى وجــود العديــد مــن األحــواض النفطيــة التــي تحتــوي علــى الغــاز
والنفــط موزعــة علــى مناطــق فــي الباديــة الســورية وعلــى الســواحل الســورية أيضــا ،ولكــن لــم يتــم التنقيــب عنهــا
بعــد لتدخــات دوليــة عديــدة.
 .3الفوســفات :تحتــوي الباديــة الســورية علــى كميــات وفيــرة مــن خامــات الفوســفات التــي تمتلــك إمكانيــات دعــم االقتصاد
الســوري الكلــي بشــكل مســتمر ،إذ بلــغ إنتــاج ســوريا مــن الفوســفات عــام  2007ثاثــة ماييــن طــن تقريب ـ ًا حســب
"المكتــب المركــزي لإلحصــاء" مــا جعلهــا الرابعــة عربيـ ًا فــي إنتــاج مــادة الفوســفات ،ويتــم تصديــر أكثــر مــن  75%مــن
اإلنتــاج الكلــي إلــى دول عــدة عربيــة أو أوروبيــة.
وتتوزع خامات الفوسفات في سوريا في مناطق البادية السورية وتحديدا في المناطق التالية:
•

السلســلة التدمريــة :حيــث اكتشــفت فــي بدايــة الثاثينيــات مــن القــرن الماضــي فــي ســفوح جبــل بلــدة "الســخنة" الواقعــة علــى
يســار طريــق دمشــق  -تدمــر  -ديــر الــزور ،وتتواجــد خامــات الفوســفات فيهــا تحديــدا فــي منطقــة "خنيفيــس" والتــي تعــد مــن
أهــم مناطــق اســتخراج الفوســفات فــي ســوريا مــن حيــث النوعيــة وهــي األقــدم مــن حيــث االســتخراج .كمــا تتواجــد خامــات
الفوســفات فــي المنطقــة الشــرقية التــي تقــع إلــى شــمال شــرقي منطقــة خنيفيــس بنحــو  30كــم وتبعــد عــن طريــق دمشــق -
تدمــر الرئيســي بنحــو  5كــم ،أمــا المنطقــة الثالثــة فهــي منطقــة "العويــد" التــي تقــع علــى يميــن طريــق تدمــر  -حمــص.

•

منطقة الحماد :تتواجد مادة الفوسفات في مناطق واسعة من منطقة الحماد ،ولكنها تتصف بأنها حديثة التكوين.

•

المنطقة الساحلية.

 .4المنتجــات الزراعيــة :وفقــ ًا للبيانــات الصــادرة عــن "المكتــب المركــزي لإلحصــاء" فــإن محافظــات المنطقــة الشــرقية
الســورية أنتجــت عــام  2010مــا يعــادل  57%مــن إنتــاج ســوريا مــن القمــح ،ومــا يعــادل  75%مــن إنتــاج ســوريا مــن
القطــن .اضافــة الــى العديــد مــن المنتجــات الزراعيــة كالكمــون والشــعير والعــدس.
 .5الثــروة المائيــة :إن أراض المنطقــة الشــرقية الواســعة االمتــداد تحتــوي علــى الكثيــر مــن الوديــان مــا يجعلهــا بحيــرات
طبيعيــة تجمــع ميــاه األمطــار المتســاقطة ،اضافــة الــى مــرور نهــر الفــرات مــن نصفهــا بجميــع تفرعاتــه ،كمــا تحتــوي
علــى أكبــر بحيــرة صناعيــة (بحيــرة الثــورة) ،اضافــة الــى مــرور نهــر دجلــة مــن أقصــى الشــمال الشــرقي علــى الحــدود
العراقيــة.
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األهمية االستراتيجية للمنطقة الشرقية
إن التنــوع العشــائري واالمتــداد الجغرافــي للباديــة الســورية التــي تشــغل  55%مــن مســاحة ســوريا جعلهــا محطــة للصــراع

عليهــا مــن قبــل عــدة قــوى دوليــة ،حيــث تبــرز األهميــة االســتراتيجية للمنطقــة الشــرقية فــي الجوانــب التاليــة:
• تشــكل المنطقــة الشــرقية الســورية الممــر األساســي ألنابيــب تصديــر النفــط والغــاز مــن مختلــف البلــدان اإلقليميــة
كإيــران والعــراق ،حيــث أن خــط أنابيــب الغــاز العربــي المُنتــج فــي مصــر والــذي يمــر عبرهــا إلــى لبنــان ثــم إلــى أوروبا،
إضافــة إلــى خــط أنابيــب النفــط مــن حقــل كركــوك فــي العــراق إلــى مينــاء بانيــاس الســوري والــذي يمــر عبرهــا أيضــا.
كمــا أن إيــران تخطــط لنقــل ثروتهــا مــن النفــط والغــاز عبــر الباديــة الســورية إلــى الســواحل الســورية واللبنانيــة.

للمزيد يمكن مراجعة تقرير سابق أعده "المنتدى االقتصادي السوري" حول ملف الغاز بعنوان سوريا ولعنة الغاز

• وجــود العديــد مــن الثــروات الباطنيــة فــي الباديــة الســورية مثــل الفوســفات والغــاز والنفــط واحتوائهــا علــى ميــاه
وفيــرة إذ يمــر نهــري الفــرات ودجلــة منهــا ،وتعتبــر صنــدوق ســوريا الزراعــي لمــا تنتجــه أراضيهــا مــن منتجــات ذات
أهميــة اســتراتيجية مثــل القمــح والقطــن.
• تعتبــر الســوق األولــي لمناطــق غــرب ســوريا ،فمعظــم معامــل النســيج مــن حلــب تعتمــد علــى القطــن المــزروع فــي
المنطقــة الشــرقية ،إضافــة إلــى أن مصافــي النفــط فــي بانيــاس وحمــص تعتمــد علــى النفــط المــورد منهــا.

صراع القوى:

إيران:
ترغــب إيــران فــي إيجــاد ممــر بــري لهــا يضمــن نقــل إنتاجهــا مــن النفــط والغــاز إلــى الســاحل الســوري ،وهــذا الطريــق
يمــر فــي جنــوب الباديــة الســورية التــي تعتبــر جســراً مــا بيــن العــراق والســاحل الســوري ولبنــان ،إذ تصاعــدت العمليــات
الحربيــة مؤخــراً بيــن الميليشــيات المدعومــة مــن إيــران وقــوات النظــام الســوري مــن جهــة وبيــن قــوات المعارضــة مــن
جهــة أخــرى ،وذلــك فــي مناطــق القلمــون والغوطــة الشــرقية والطريــق الدولــي الــذي يربــط بيــن دمشــق وبغــداد .وعلــى
الجانــب اآلخــر مــن الباديــة الســورية نجــد احتــدام المعــارك أيض ـ ًا فــي منطقــة "التنــف" علــى الحــدود الســورية العراقيــة،
فيقــوم الحشــد الشــعبي المدعــوم مــن إيــران بمحاولــة الســيطرة علــى هــذه المدينــة الحدوديــة ،ثــم تــرد الواليــات المتحــدة
األمريكيــة عليهــا بإقامــة قاعــدة عســكرية فيهــا لمحاولــة قطــع الطريــق علــى إيــران التــي تهــدف لربــط حدودهــا البريــة مع
ســواحل البحــر المتوســط مــرورا بالعــراق ،وتعتبــر التنــف النقطــة اإلســتراتيجية المهمــة فــي هــذا الممــر.
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روسيا:
بالنســبة لروســيا فبعــد أن ســيطرت بشــكل كامــل علــى الســاحل الســوري المطــل علــى البحــر المتوســط فــإن مــن مصلحتهــا
أن تســتطيع إيــران تأميــن الممــر البــري الــذي يمكّنهــا مــن نقــل ثرواتهــا إلــى الســاحل الســوري ،وبذلــك تســتطيع روســيا

تســويقه حســب مقتضــى الحاجــة ،ممــا يعطيهــا قــوة أكبــر للتحكــم بســوق الغــاز وتســويقه فــي دول االتحــاد األوروبــي،
وبالتالــي يعــزز ذلــك مــن موقفهــا السياســي واالقتصــادي أكثــر.
كمــا تــود روســيا أيضـ ًا بالظفــر بملــف إعــادة اإلعمــار فــي المنطقــة الشــرقية وإعــادة تأهيــل حقــول النفــط والغــاز هنــاك،
ومنــح شــركاتها حــق التنقيــب عــن الثــروات الباطنيــة فــي الباديــة الســورية.

الواليات المتحدة األمريكية:
تبــرر الواليــات المتحــدة األمريكيــة تواجدهــا وتدخلهــا العســكري فــي هــذه المنطقة بحربهــا علــى داعــش ،وقيادتهــا للعمليات
الجويــة لضربــات التحالــف الدولــي علــى المواقــع التــي تســيطر عليهــا قــوات داعش.
لكــن الحــروب الســابقة التــي خاضتهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة بذريعــة مكافحــة اإلرهــاب علمتنــا دائمـ ًا ان يكــون ألمريــكا
مصالــح اقتصاديــة خفيّــة تجعلهــا تتدخــل عســكري ًا كمــا حصــل فــي العــراق ســابقاً .فالباديــة الســورية ماهــي إال امتــداد
جغرافــي طبيعــي لألراضــي العراقيــة الغنيــة بالثــروات الباطنيــة ،وبالتالــي فــإن ســيطرة الواليــات المتحــدة علــى الباديــة
الســورية يعنــي ســيطرتها علــى كامــل ثــروات المنطقــة فعليـاً ،عــداك علــى أنهــا ســوف تســيطر علــى الممــر التجــاري البــري
الــذي يربــط بيــن الشــرق والغــرب ممــا يعطيهــا عمقـ ًا اســتراتيجي ًا أبعــد فــي المنطقــة ،و يحفــظ مصالحهــا ويحقــق التــوازن
فــي المنطقــة حســب منظورهــا وخصوصــا مــع تواجــد روســيا علــى الســواحل الســورية.

تركيا:
يتجســد تخّــوف الحكومــة التركيــة بــأن تتمكــن ميليشــيا قــوات ســوريا الديمقراطيــة الكرديــة مــن تأســيس دولتهــا الموحــدة
فــي شــمال شــرق المنطقــة الشــرقية الســورية التــي ســوف تمتــد علــى كامــل الحــدود الســورية التركيــة ،وبالتالــي قامــت
بالتدخــل العســكري فــي الشــمال الســوري ســابق ًا عــن طريــق عمليــة "درع الفــرات" فقامــت قــوات المعارضــة الســورية

بالســيطرة علــى مــدن جرابلــس والبــاب مــن خالهــا ،وبهــذه الطريقــة تكــون أنقــرة قــد فصلــت مــا بيــن األكــراد غــرب
الفــرات واألكــراد شــرق الفــرات.
ناهيــك علــى أن األكــراد ســيكونون حــراس الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى حقــول النفــط فــي الباديــة الســورية ،وســوف

يتحكمــون "إن نجحــوا" فــي إمــدادات النفــط والغــاز القادمــة مــن إيــران بــراً ،األمــر الــذي ســيعطيهم قــوة اقتصاديــة أكبــر
فــي المنطقــة وهــذا يزيــد مخــاوف أنقــرة أكثــر.
كمــا يجــب أن ال نغفــل المشــروع الحلــم لدولــة قطــر فــي مــد انبــوب الغــاز مــن أراضيهــا إلــى تركيــا مــرورا بالســعودية
واألردن والباديــة الســورية .وبالتالــي فــإن ســيطرة أي طــرف آخــر علــى المنطقــة الشــرقية غيــر تركيــا أو أحــد فصائــل قــوى
المعارضــة المدعومــة مــن قطــر يعنــي اســتحالة تنفيــذ هــذا المشــروع تمام ـاً.
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إلى أين؟
"مــن يســيطر علــى الباديــة الســورية ،يحكــم العالــم" .إن نجــاح روســيا وإيــران ونظــام األســد بالســيطرة عليهــا يعنــي نصــراً
فــي الحــرب وعمق ـ ًا اســتراتيجي ًا فــي المنطقــة ،وبقــاء روســيا المســيطر الوحيــد علــى امــدادات الغــاز الــى الــدول األوروبيــة
المتعطشــة لــه.

أمــا نجــاح قــوات ســوريا الديمقراطيــة المدعومــة مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،يعنــي إضعــاف لقــوى روســيا وإيــران
المتناميــة وتحقيــق تــوازن للقــوى فــي المنطقــة مــع بقــاء روســيا متواجــدة علــى ســواحل البحــر المتوســط ،اضافــة الــى
نقــل الصــراع االقتصــادي الدولــي بينهمــا إلــى الداخــل الســوري ،األمــر الــذي ســيزيد مــن التباعــد بيــن أطيــاف الشــعب
الســوري فــي شــرق وغــرب البــاد.
أمــا نجــاح تركيــا بإيقــاف المــد الكــردي فــي الباديــة الســوري يعنــي أمــا أكبــر فــي لعــب دور اســتراتيجي أكبــر فــي صناعــة
القــرار ،واحيــاء حلــم إقامــة مشــروع نقــل الغــاز القطــري إليهــا.
وبعــد كل هــذا الحديــث عــن القــوى الاعبــة فــي المنطقــة الشــرقية الســورية ،واألهميــة االســتراتيجية لهــا ،النجــد ألي طرف
ســوري لألســف دورا محوريــا فــي صناعــة أو التأثيــر علــى مســتقبل هــذا المنطقــة الســورية ،وترانــا مســتمرين بالتحالفــات
والخافــات المتناميــة فيمــا بيننــا ناســين الهــدف األكبــر ،تاركيــن الســاحة خاليــة لبقيــة القــوى فــي أن تصنــع وتملــي علينــا
قراراتهــا وأفكارهــا.
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