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  »ھنر جنگ«

 مسابقه برای طالی سياه: سوريه 
 به روشنی آشکار ٢٠١٣ بروری ف٢٠ دربارۀ انرژی در اياالت متحده به تاريخ يک پرونده مرتبط به اطالعات دولتی

را به پشتيبانی از مزدوران ) فارس(می سازد که منافع مرتبط به انرژی بوده که غربی ھا و شورای ھمکاری خليج 

ع کشف منابع اين پرونده موضو.  محدود است به منابع کشف شدهگزارش مشخصاً . مسلح در سوريه تشويق کرده است

 .ندعظيم گاز را مطرح می کند که رديابی شده بود ولی ھنوز مورد تجسس و ارزيابی  قرار نگرفته بود

  

  رئيس انقالب و ائتالف ملی مخالفان بشار اسد (و أحمد معاذالخطيب ) وزير امور خارجۀ بريتانيا(ويليام ھيگ 

  .است] رويال دوچ شل[ھلندی -گليسیالخطيب يک البی گرای شرکت نفتی ان). رئيس جمھور سوريه

. تخمين زده شده است)  ليتر است١۵٩ھر بشکه تقريبا (ذخائر نفتی کشف شده در سوريه معادل دو و نيم ميليارد بشکه 

اين محاسبه از سوی مرکز اطالعات : اين ذخائر حتی از ذخائر تمام کشورھای اطراف به استثناء عراق مھمتر است 

چنين موضوعی سوريه را به  .منتشر شده است) به ويژه ذخائر نفت ديگران(ت متحده دربارۀ نفت انرژتيک دولت اياال

عالوه بر اين سوريه منابع گاز طبيعی وسيعی . يکی از بزرگترين توليد کنندگان بالقوۀ نفت خاورميانه تبديل می سازد

که آاليندگی کمتری نسبت به ( سوخت گازی نيز در اختيار دارد که تا کنون برای مصرف داخلی، به ويژه جھت تأمين

از : مريکائی يک مشکل وجود دارد اولی به باور آژانس . برای مراکز ترموالکتريک اختصاص داشته است) نفت دارد

بر . ، مجوز برای صادرات و بھره برداری از اين ذخائر به شرکتھای دولتی در سوريه اختصاص دارد١٩۶۴سال 
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 ۴، ساالنه درآمدی معادل ٢٠١٠رات نفت به ويژه به اروپا برای دولت سوريه تا سال اساس  اين وضعيت و صاد

  .ميليارد دالر داشته است

مناطق نفتی مھمی را در منطقۀ ديرالزور به تصرف خود » ارتش آزاد سوريه«. با جنگ اين وضعيت تغيير کرد

» شورشيان«دموکراتيک قرار گرفت که البته با مناطق ديگری مانند روميالن در کنترل کردھای حزب ائتالف . درآورد

  .مخالف ھستند و چندين بار نيز بين آنھا درگيری ھائی روی داده است

 ءً ابتدا: برای تصرف مناطق نفتی ھدف مضاعفی را در پی داشت » شورشيان«ناتو در کمک به /ستراتژی اياالت متحده

ش تحت تأثير تحريم از سوی اروپا تا حدود زيادی کاھش پيدا محروم ساختن دولت سوريه از درآمد صادرات که از پي

و تحت نظارت شرکت » شورشيان«کرده بود، و سپس فراھم آوردن وضعيتی که در آينده ذخائر بزرگ با ميانجيگری 

  .ھای بزرگ نفتی غرب صادر شود

شورشيان اين شبکه را در .  بوده ای بنيادی خواھدألدر اين چشم انداز، کنترل شبکۀ داخلی لوله ھای نفت و گاز مس

. چندين نقطه، به ويژه در اطراف حمص منفجر کردند، يعنی منطقه ای که دو پااليشگاه کشور در آنجا بنا شده است

عمليات تروريستی برای منفجر ساختن لوله ھای نفت و گاز با اين ھدف انجام گرفت که جريان سوخت نفتی را متوقف 

  .سازند

لۀ ديگر نيز حائز اھميت بسيار زيادی است، و آن ھم نقش سوريه به عنوان محل عبور أک مسيک ياز ديدگاه ستراتژ

مريکائی و اروپائی اانرژی ھای آلترناتيو است که از ترکيه و مسيرھای ديگر عبور می کند و تحت کنترل شرکت ھای 

 مريکائی ھا پس از تسخير عراق، فوراً ا ٢٠٠٣سال : از مدتھا پيش آغاز شده بود » جنگ لوله ھای نفتی«. قراردارد

  . تخريب کردند،بانياس که نفت خام عراق را به سوريه منتقل می کرد/لولۀ نفتی کرکوک

دمشق و بغداد، با وجود . در وضعيت عملياتی باقی ماند) ١(صالح تا سويديوا -با اين وجود، لوله ھای نفتی عين

 ءطرح دو لولۀ گاز و نفت را که بايد از سوريه عبور می کرد به اجراممنوعيت ھائی که واشينگتن برقرار کرده بود، 

موضوع ديگری . بر اين اساس ذخائر عراق می توانست به مديترانه و در نتيجه به بازار خارجی منتقل شود. گذاشتند

 بود که به ٢٠١١نظر می رسيد، قرارداد مشترک دمشق، بغداد و تھران به تاريخ می ه که برای منافع غرب خطرناکتر ب

اين طرح ھا و . موجب آن لولۀ گاز از راه عراق، گاز ايران را بايد به سوريه و سپس به بازارھای خارجی منتقل کند

شرايط نامطمئن «مريکائی مطرح می کند يعنی اچند طرح ديگر که از پيش تأمين مالی شده بود، به دليلی که آژانس 

 .متوقف شده است» سوريه

   منطقه ممکن است اشتباه نوشته شده باشد نام اين دو)١
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