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القابون دخلت دائرة التسويات:
دمشق أكثر أمنًا
بعد تحييدها عن
«مناطق تخفيف
اتفاق ّ
التوتر» الموقع في أستانا،
شهدت منطقة القابون
تسوية مع الدولة السورية،
بعد تصعيد الجيش عملياته
العسكرية ونجاحه في
عزلها عن الغوطة الشرقية

تكلفةٍ ممكنة.
أمـ ــا امل ــرح ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة ،ف ـت ـهــدف إلــى
استعادة مدينة البعاج ،فيما املرحلة
الثالثة ستكون الوصول إلى الحدود
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة .وي ـ ــأ ّم ـ ــل عـ ـ ــدد م ـ ــن ق ـ ــادة
«الحشد» أن تحقق العمليات كامل
أهدافها ،وتصل القوات إلى الحدود،
قبل أن «يقفز فيتو» ـ إقليمي أو دولي
ّ
التقدم ،ويحيل الهجوم إلى
ـ يعيق
تـثـبـيــت ،وإن ـش ــاء قــواعــد ثــابـتــة على
غرار ما حصل في محيط تلعفر.
في املقابلّ ،
حصن «داعــش» مواقعه
ف ــي م ـن ـط ـقــة ج ـن ــوب غـ ــرب امل ــوص ــل،
ّ
وتحديدًا عند محاور
التقدم للقوات
املـهــاجـمــة ،حيث أنـشــأ قــواعــد نارية
عديدة استخدم فيها مختلف أنواع
األسلحة الصاروخية.
وك ــان ــت ق ـ ــوات «ال ـح ـش ــد» ق ــد عــزلــت
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــروان عـ ـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـق ــة سـ ـنـ ـج ــار،
واسـ ـتـ ـع ــادت قــري ـتــي خ ـي ـلــو ،ش ـمــال
القيروان ،وتل قصب ،شرقها.

بـعــد أش ـهــر مــن امل ـ ّع ــارك العنيفة التي
تخللتها هــدن مــؤقـتــة ،دخـلــت منطقة
القابون على غــرار بــرزة وحــي تشرين
في إطار التسويات ،عقب اندفاعة قوية
للجيش على أطــراف الحي وسيطرته
عـلــى األن ـفــاق الرئيسية الــواصـلــة إلــى
غوطة دمشق الشرقية .االنهيار الذي
أص ــاب املجموعات املسلحة جــاء بعد
سيطرة الجيش على أحد أهم األنفاق
القليلة التي كانت ّ
تمدها بالسالح من
الغوطة .ويصل هذا النفق بني القابون
ومنطقة عــربــن فــي الغوطة الشرقية.
ووفق ما أعلنت مصادر ميدانية ،فإن
هذا النفق هو واحد مما يزيد على 10
أنفاق تم اكتشافها بعد تقدم الجيش
األخير.
االتفاق جاء تنفيذه سريعًا ،لكون الجزء
األكـبــر مــن تفاصيله كــانــت قــد درســت
على مراحل املفاوضات السابقة التي
ّ
تعثرت حتى أول من أمس .وخالل يوم
واحد ،تم االنتهاء من مرحلة التسوية
األولــى ،بخروج  2289شخصًا؛ بينهم
 1058مسلحًا ،وف ــق األرقـ ــام الرسمية
التي أعلنتها دمشق ،إلى ريف مدينة
إدلـ ـ ـ ــب .واس ـت ـك ـم ـل ــت الـ ــدف ـ ـعـ ــات خ ــال
ّ
اليوم األول بنجاح ،برغم التوتر الذي
وقــع ج ــراء إط ــاق أحــد ق ــادة الفصائل

امل ـ ـعـ ــارضـ ــة الـ ـ ـن ـ ــار ب ــاتـ ـج ــاه ع ـ ــدد مــن
املسلحني املغادرين وعوائلهم ،والذي
أسـفــر عــن مقتل  3أش ـخــاص وإصــابــة
عــدد آخــر .ولــم يتم الكشف عن أسباب
الحادثة ومالبساتها ،غير أن صفحات
معارضة قالت إن إطالق النار جاء على
خلفية عبور عدد من عائالت املسلحني
من أبناء الغوطة الشرقية عبر عدد من
األنفاق باتجاه القابونّ ،
بنية الخروج
ضمن اتفاق التسوية نحو ريف إدلب.
وبالتوازي ّمع انطالق تسوية القابون
ال ـتــي سـتـنــفــذ عـلــى م ــراح ــل ،تــواصـلــت
عـمـلـيــات خـ ــروج املــدن ـيــن واملـسـلـحــن
ال ــراغ ـب ــن ف ــي املـ ـغ ــادرة م ــن ح ــي ب ــرزة
امل ـجــاور نحو ريــف إدل ــب .واستكملت
أمــس الــدفـعــة الثالثة بحسب االتـفــاق،
على أن تخرج خمس دفعات إضافية
من الحي ،قبل إعالنه خاليًا من السالح،
وبـ ـ ـ ــدء عـ ـ ـ ــودة ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
بالتوازي مع تسوية أوضاع الراغبني
فــي الـبـقــاء .وعـقــب االنـتـهــاء مــن تنفيذ
االت ـفــاقــن ف ــي ب ــرزة وال ـق ــاب ــون ،ســوف
ي ـت ـم ـكــن ال ـج ـي ــش م ــن ت ــرك ـي ــز ج ـه ــوده
ع ـلــى امل ـن ــاط ــق امل ـ ـجـ ــاورة لــدم ـشــق من
الـجــانــب الـشــرقــي ،ب ــدءًا مــن حــي جوبر
ً
وشماال حتى زملكا وعربني وحرستا،
املالصقة لطرق دمشق ـ ـ حمص الدولي.
كما سيخفف خروج القابون وبرزة من
مـعــادلــة الـســاح ،الضغط على مشفى
ت ـشــريــن ال ـع ـس ـكــري املـ ـج ــاور لـلـحـيــن،
كما عن ضاحية األسد ومدخل دمشق
الشمالي البديل الذي يعبر من منطقة
التل نحو عش الورور وبرزة.
وبــال ـتــوازي مــع ال ـت ـطــورات فــي محيط
دمشق ،شهدت معظم جبهات امليدان
ه ـ ـ ــدوءًا واض ـ ـحـ ــا ،ش ــاب ـت ــه اش ـت ـبــاكــات
متفرقة وم ـحــدودة فــي ريـفــي الالذقية
وغ ــوط ــة دم ـشــق الـغــربـيــة والـقـنـيـطــرة.
وبدا الفتًا ما تناقلته مواقع معارضة
عن قصف قوات الجيش مواقع فصيل
«أسود الشرقية» في محيط منطقة بئر
القصب فــي ريــف دمـشــق .وفيما ّ
ثبت
الجيش نقاطه على طريق البادية ،في

محيط مثلث دمـشــق ـ ـ بـغــداد ـ ـ تدمر،
ش ـهــدت مـنـطـقــة ج ـبــال ال ـشــومــريــة في
ري ــف حـمــص الـشــرقــي اشـتـبــاكــات بني
وحـ ـ ــدات ال ـج ـيــش وت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ــش»،
إثــر محاولة األخير التقدم واستعادة
عدد من النقاط التي خسرها األسبوع

تنطلق غدًا جولة
جديدة من محادثات
«جنيف» تستمر ثالثة أيام

املاضي ،من دون أن يسفر الهجوم عن
تغيير في خريطة السيطرة هناك.
ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـس ـي ــاس ــي ،يـنـتـظــر أن
تصل اليوم الوفود املشاركة في جولة
املحادثات املقبلة إلــى مقر إقامتها في
جنيف ،للمشاركة في االجتماعات التي
سـتـنـطـلــق غ ـ ـدًا ،وسـتـمـتــد ل ـثــاثــة أي ــام
فقط لتختتم يوم الجمعة املقبل .وعقب
إعــان نائب املبعوث األممي رمــزي عز
الــديــن رمــزي ،مــن دمشق أول مــن أمــس،
ت ـ ّف ــاؤل ــه بـ ــأن «م ــوق ــف دم ـش ــق سـيـكــون
ب ــن ـ ً
ـاء خـ ــال االج ـت ـم ــاع امل ـق ـب ــل» ،أك ــدت
«الهيئة العليا للمفاوضات» املعارضة
حـ ـض ــوره ــا ل ـج ــول ــة امل ـ ـحـ ــادثـ ــات عـقــب
اج ـت ـمــاع ـهــا ف ــي ال ــري ــاض ول ـقــائ ـهــا مع
عــدد من املسؤولني السعوديني ،وعلى
رأسهم وزير الخارجية عادل الجبير.
(األخبار)

طلب المسلحون التسوية بعد سيطرة الجيش على نفق رئيسي كان يصل إلى عربين (أ ف ب)

منشآته
محافظة دير الــزور حيث حقول النفط
األكثر إنتاجًا في ريف املحافظة.
وب ـ ـنـ ــاء ع ـل ــى أول ـ ــوي ـ ــة ت ـح ــري ــر ح ـقــول
الـنـفــط وال ـغ ــاز ،فـقــد بـنــت وزارة النفط
ت ــوق ـع ــات ـه ــا حـ ـ ــول م ـس ـت ـق ـبــل اإلنـ ـت ــاج
ال ـن ـف ـطــي وال ـ ـغـ ــازي ل ـغــايــة عـ ــام ،2035
وي ــاح ــظ م ــن ال ـب ـيــانــات ال ـتــي حصلت
عليها «األخـ ـب ــار» أن اإلن ـت ــاج النفطي
والغازي يبدأ باالرتفاع تدريجيًا بدءًا
من العام الحالي ،ويستمر كذلك حتى
عام  2022بالنسبة إلى اإلنتاج النفطي،
وعام  2020لإلنتاج الغازي ،حيث يبدأ
إنتاج كلتا املادتني بالتراجع تدريجيًا،
ليستقر عند مستوى  200ألــف برميل
نفط يوميًا في عــام  ،2032ونحو 16.6
مـلـيــون مـتــر مكعب مــن ال ـغــاز النظيف
يوميًا في العام نفسه.
وتـظـهــر ال ـب ـيــانــات امل ــذك ــورة أن إنـتــاج
ســوري ــا سـيـصــل فــي نـهــايــة ه ــذا الـعــام
إل ــى نـحــو  68أل ــف بــرمـيــل نـفــط يوميًا،
ليرتفع في العام املقبل ليصل إلى 105
آالف برميل ،وإلــى  221ألــف برميل في
عــام  ،2019ثــم إلــى  263ألــف برميل في
ع ــام  ،2020وإل ــى  308آالف برميل في
عام  ،2021وليحقق في عام  2022أعلى
مـعــدل إنـتــاج وق ــدره  310آالف برميل،
أي ما نسبته  %80.5من إجمالي إنتاج
البالد ما قبل األزمة.

أم ــا بالنسبة إل ــى ال ـغــاز الـنـظـيــف ،فــإن
الـتـقــديــرات تشير إلــى أن إنـتــاج البالد
هذا العام سيصل إلى  10.5ماليني متر
مكعب ،يرتفع فــي الـعــام الـقــادم ليصل
إل ــى  15.5مـلـيــون مـتــر مـكـعــب ،ث ــم إلــى
 23.3مليون متر مكعب في عام ،2019
وليحقق فــي الـعــام التالي أعلى معدل
ل ــه  24.8م ـل ـيــون م ـتــر م ـك ـعــب ،ب ــزي ــادة
قدرها  %16.6عن إنتاج ما قبل األزمة،
وهـ ــذه زي ـ ــادة ت ـع ــود إل ــى االك ـت ـشــافــات

ال ـجــديــدة الـتــي تحققت خ ــال سـنــوات
األزمــة ،والتي كان معظمها في املنطقة
الوسطى.
وتأسيسًا على هذه التقديرات ،تتوقع
وزارة النفط أن يكون وسطي اإلنتاج
ال ـســوري خــال الـفـتــرة املـمـتــدة مــن عام
 2019ولغاية عــام  2035نحو  265ألف
بــرم ـيــل يــوم ـيــا م ــن ال ـن ـف ــط ،ون ـح ــو 21
مـلـيــون مـتــر مكعب مــن ال ـغــاز النظيف
يوميًا ،وهذه كميات من شأنها تحقيق

واقع إنتاج النفط

ّ
توقف إنتاج سوريا من النفط الخفيف منذ النصف الثاني لعام  ،2012فيما
ّ
تــوقــف إن ـتــاج الـنـفــط الثقيل اعـتـبــارًا مــن الـشـهــر الـثــالــث مــن ع ــام  2013نتيجة
للتخريب الذي طال منظومة النقل.
بالتوازي ،انخفضت معدالت إنتاج الغاز بــدءًا من النصف الثاني لعام .2012
كذلك ،تقع حقول النفط والغاز ومحطات النقل والتحويل في محافظة الحسكة
حاليًا ،تحت سيطرة «وح ــدات حماية الشعب» الـكــرديــة ،وعـلــى رأسـهــا حقول
الجبسة وكوكب ومعمل غاز الجبسة .وبدورها ،تخضع حقول النفط والغاز في
دير الزور والبوكمال والرشيد ،وعلى رأسها حقل عمر النفطي ،لسيطرة تنظيم
«داعش» .فيما يتقاسم األخير السيطرة على حقول ومحطات ومعامل الغاز في
املنطقة الوسطى.

إيرادات تصل إلى نحو  82مليار دوالر
خـ ــال ال ـف ـت ــرة ن ـف ـس ـهــا ،أي م ــا مـعــدلــه
سنويًا نحو  4.8مـلـيــارات دوالر ،فهل
هذه العوائد تشكل سببًا لتدخل كثير
م ــن ال ـ ــدول ف ــي ال ـش ــأن الـ ـس ــوري؟ أم أن
«الكعكة» هي في االكتشافات املنتظرة
التي كثر الحديث عنها ،وال سيما في
امل ـي ــاه اإلقـلـيـمـيــة؟ م ــع اإلش ـ ــارة إل ــى أن
إعــادة تأهيل املنشآت النفطية القائمة
وإصالحها وبناء منشآت جديدة ،بدءًا
من الحقول إلى خطوط النقل فاملعامل
واملـصــافــي ،تحتاج إلــى مبالغ ضخمة
تقدر بنحو  12مليار دوالر.

االستهالك إلى ارتفاع أيضًا
مـ ـق ــاب ــل «ت ـ ـعـ ــافـ ــي» اإلن ـ ـت ـ ــاج ال ـن ـف ـطــي
الوطني ،فإن معدالت االستهالك املحلي
ستشهد هــي األخ ــرى زي ــادة ملحوظة
بدءًا من العام الحالي أيضًا ،لكن يالحظ
أن البالد ستحتاج إلى ثماني سنوات
قبل أن يعود استهالكها من املشتقات
النفطية إلــى مــا كــان عليه قبل األزم ــة،
ً
ف ـم ـثــا وب ـح ـســب ال ـت ـق ــدي ــرات األخ ـي ــرة
فــإن استهالك الـبــاد مــن م ــادة امل ــازوت
سيرتفع من  1.9مليون متر مكعب هذا
العام إلى  2.3مليون متر مكعب في العام
املقبل ،ثم سيقفز سنويًا بمعدل وسطي
ق ــدره  500أل ــف مـتــر مكعب ليصل في

عــام  2025إلــى  6.5ماليني متر مكعب،
وهو حجم االستهالك املتحقق في عام
 .2010كــذلــك األم ــر بالنسبة ال ــى مــادة
الـفـيــول الـضــروريــة لقطاعي الصناعة
والكهرباء ،فاالستهالك املحلي من هذه
املادة يتوقع له أن يرتفع من  1.8مليون
طــن فــي الـعــام املــاضــي إلــى  3.3ماليني
طن هذا العام ،ويواصل االرتفاع ليصل
في عام  2025إلى الكمية املستهلكة في
سنوات ما قبل األزمة والبالغة نحو 5.1
ماليني طن سنويًا.
زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة االسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك تـ ـف ــرضـ ـه ــا عـ ــدة
متغيرات سيكون الزمــا على الحكومة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـع ـه ــا ب ـطــري ـقــة
مختلفة عن السابق ،فكثير من السكان
لم يستطيعوا خالل السنوات السابقة
الحصول على احتياجاتهم الضرورية
مــن املشتقات النفطية ،ســواء ألغــراض
الـتــدفـئــة أو ال ــزراع ــة أو الـصـنــاعــة .كما
أن ع ـ ـ ـ ــودة ال ـ ـنـ ــازحـ ــن واملـ ـص ــالـ ـح ــات
الجارية ستزيد من معدالت استهالك
امل ـش ـت ـقــات الـنـفـطـيــة ،ه ــذا إض ــاف ــة إلــى
أن اهـ ـتـ ـم ــام ال ـح ـك ــوم ــة بـ ــزيـ ــادة حـجــم
اإلن ـ ـتـ ــاج امل ـح ـل ــي لـتـلـبـيــة اح ـت ـيــاجــات
الـ ـس ــوق امل ـح ـل ـيــة وت ـخ ـف ـيــض ف ــات ــورة
املـسـتــوردات سيتطلب دون شك زيــادة
ليست بالقليلة في استهالك املشتقات
النفطية.

