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مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

وا��تمعية  السياسية  والــبــحــوث  الــدراســات  بإنتاج  ع�� 
ُ
� الــر�ــح،  �س��دف  بحثية مستقلة، ال  هــو مؤّسسة 

والفكر�ة املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر �� سور�ة وس�نار�وهات تطوره، و��تم بتعز�ز 
أداء ا��تمع املد�ي، و�شر الو�� الديمقراطي. كما ��تم أيًضا بالقضايا العر�ية، والصراعات املتعلقة ��ا، 

. و�العالقات العر�ية اإلقليمية والدولية
ــنـــاء مــســتــقــبــل ســــور�ــــة، عـــ�ـــ� أســـــس وقــيــم  ــــل بـ ــــادرات مــــن أجـ ــبـ ــ ُيـــنـــفـــذ املــــركــــز مـــشـــار�ـــع و�ــــشــــاطــــات، وُ�ـــطـــلـــق مـ
الــديــمــقــراطــيــة وا�ــ�ــر�ــة واملـــســـاواة وحــقــوق اإل�ـــســـان وقــيــم املــواطــنــة املــ�ــســاو�ــة، و�ــســ�ــ� ألن يــ�ــون مــيــداًنــا 

ر ل��وار البّناء، وساحة لتال�� األف�ا

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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فريق البحث

سمير سعيفان:

اقتصادي سوري، مدير مركز حرمون للدراسات املعاصرة، عمل في قطاع النفط والغاز 15 عاًما، مديًرا 
لفرع شركة )بتروفاك( البريطانية في سورية، ومدير املركز العربي للتنمية ADC بدمشق. 

محمود الحسين:

باحث سوري، يحمل شهادة البكالوريوس في هندسة النفط والغاز، وشهادة املاجستير في إدارة النزاع 
والعمل اإلنساني، عمل في املجال اإلنساني مع عدد من املنظمات الدولية العاملة في الشأن السوري.

مركز حرمون للدراسات املعاصرة

هو مؤسسة بحثية مستقلة، ال تستهدف الربح، تعنى بإنتاج الدراسات والبحوث السياسية واملجتمعية 
والفكرية املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر في سورية وسيناريوهات تطوره، وتهتم بتعزيز 
أداء املجتمع املدني، ونشر الوعي الديمقراطي. كما تهتم أيًضا بالقضايا العربية، والصراعات املتعلقة بها، 

وبالعالقات العربية اإلقليمية والدولية.

ينفذ املركز مشاريع ونشاطات ويطلق مبادرات من أجل بناء مستقبل سورية، على أسس الديمقراطية 
والحرية واملساواة وحقوق اإلنسان وقيم املواطنة املتساوية، ويسعى ألن يكون ميداًنا للحوار البناء، وساحة 

لتالقي األفكار.
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مقدمة:

ا، خالل عشر سنوات من الحرب، التي أوقد ناَرها نظام األسد على إثر 
ً
دفع الشعب السوري ثمًنا باهظ

االحتجاجات املطالبة باستعادة حقوق الشعب بالحرية والكرامة؛ حيث ُدّمرت معظم القطاعات الحيوية، 
 عن أن تداعيات الحرب كانت كارثية 

ً
 نتيجة العنف املستخدم غير املسبوق، فضال

ً
ة

ّ
 هش

ً
وظهرت سورية دولة

على االقتصاد السوري، حيث انهارت الليرة السورية وفقدت قيمتها الشرائية، وارتفعت معدالت البطالة، 
وانخفضت فرص العمل، وبلغت مستويات الفقر حدوًدا غير مسبوقة في تاريخ سورية.

وإذا ما أردنا دراسة الحرب السورية، ب�شيء من التحليل، فال بّد من املرور بتأثيرات الحرب الكارثية 
املباشرة وغير املباشرة، على القطاعات الحيوية والخدمية املهّمة في سورية، ومنها قطاع الطاقة الذي كان 

ا للنزاع في مراحل كثيرة، وذلك العتبارات عديدة:
ً
محّرك

ا ألطراف النزاع املختلفة في 
ً
 غنى هذا القطاع بما يحتويه من موارد مالية ومعّدات وآليات، كانت هدف

ً
أوال

سورية. وعند الخوض في تفاصيل هذا األمر، ال يمكننا تجاهل سعي روسيا الدؤوب لالستحواذ على موارد 
سورية من الغاز والفوسفات، والصراع املستمّر بين أطراف كثيرة بهدف االستحواذ والسيطرة على آبار 
النفط، لالستفادة من عائداتها املالية، كما فعل تنظيم )داعش(، ومن ثم »قوات سوريا الديمقراطية« 

حليفة الواليات املتحدة األميركية.

ثانًيا، لعب قطاع الطاقة، وال سّيما النفط والغاز، دوًرا مهًما في العالقات البينية بين مختلف أطراف 
النزاع، حيث إن الخصومة بين أطراف النزاع وعملياتهم العسكرية على الجبهات لم تكن تؤثر في عالقاتهم 

التجارية وتفاهماتهم السرّية، ملا تتضمنه هذه الصفقات من مكاسب وموارد مالية.

ا، كان للدمار الحاصل في هذا القطاع تأثيرات كبيرة على مختلف نواحي الحياة املعيشية والخدمية 
ً
ثالث

للمدنيين في سورية، ومن هذه التأثيرات، على سبيل املثال، انقطاع الكهرباء، وخصوًصا في املناطق التي 
تشهد عمليات عسكرية، خاصة بعد الدمار الذي أصاب محطات توليد الكهرباء، وهذا ينعكس على قدرة 
ل عبًئا إضافًيا 

ّ
املدنيين على الصمود، ويرهق كاهلهم بدفع تكاليف إضافية للحصول على الكهرباء، ويشك

ُيضاف إلى األعباء األخرى التي تواجه املدنيين أثناء الحرب. ومنها صعوبة حصول املدنيين على املحروقات، 
كغاز الطبخ املنزلي ومادة املازوت للتدفئة والبنزين للمواصالت، بعدما ارتفعت أسعارها وأصبح الحصول 

عليها أمًرا في غاية الصعوبة.

يتناول هذا البحث بالتفصيل تشخيص الدمار الحاصل في قطاع الطاقة، النفط والغاز والكهرباء، في 
 عن استعراض الجانب التاريخي من إنتاج النفط والغاز، ومدى 

ً
عشر سنوات من الحرب في سورية، فضال

تأثير الحرب والعمليات العسكرية على املكونات الثالثة لقطاع الطاقة، وتقدير الواردات املادية لألطراف 
 إلى استعراض املطامع اإليرانية 

ً
التي سيطرت على حقول النفط والغاز في الشمال الشرقي من سورية، وصوال

والروسية في قطاع الهيدروكربون السوري.
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الفصل األول:
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قطاع النفط والغاز في سورية قبل 2011

تطور إنتاج النفط والغاز في سورية:

، فقد بلغ إجمالي احتياطي االكتشافات النفطية 
ً
 نفطية

ً
ال تعّد سورية، باحتياطيها وإنتاجها الصغير، دولة

حتى نهاية 2006 نحو 22 مليار برميل نفط مؤكد، يضاف إليها نحو 2 مليار برميل أخرى محتملة التأكيد، 
أي ما مجموعة 24 مليار برميل نفط خام. ومن املعروف أن ما يمكن استخراجه من النفط الخام هو الجزء 
األقل، ويعتمد هذا على التكنولوجيا واملعرفة وخبرة الحفر وإدارة املخزون، وبالتالي ال يزيد الجزء القابل 
لإلنتاج على نحو 7 مليار برميل، أي أقل من 30 % من االحتياطي اإلجمالي. وقد تم حتى عام 2010 إنتاج نحو 
5 مليار برميل )انظر الجدول رقم 1(، وكان الجزء املتبقي القابل لإلنتاج في ذاك العام ال يزيد على 2 مليار 
برميل نفط خام. هذا في أفضل التقديرات، ما لم تظهر اكتشافات نفطية جديدة، وهي تكفي إلنتاج أكثر من 

300 ألف برميل يومًيا ملدة 20 عاًما.

جدول رقم )1( احتياطيات النفط في سورية والجزء املتبقية القابل لإلنتاج سنة 2010

إجمالي 
االحتياطي

مليار برميل

غير قابل لإلنتاج
مليار برميل

القابل 
لإلنتاج

مليار برميل

املنتج حتى 
2006

مليار برميل

املتبقي القابل 
اإلنتاج

مليار برميل

2417752

تعود أول اكتشافات النفط في سورية إلى خمسينيات القرن العشرين. وقد بدأ إنتاجه سنة 1968 في 
حقول الحسكة الواقعة شمال شرق سورية، من قبل الشركة السورية للنفط SPC الحكومية، وبعد دخول 
الشركات األجنبية إلى سورية، في النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين، وتحقيق اكتشافات نفطية 
في محافظة دير الزور، بدأ اإلنتاج بالتزايد منذ 1985 من حقول شركة الفرات للنفط )شركة شل(، ثم تلتها 
شركة دير الزور للنفط )شركة إلف أكيتين الفرنسية( من حقول جديدة، ليبلغ اإلنتاج ذروته عام 1996، 
بمعدل إنتاج قدره 620 ألف برميل نفط في اليوم، وقد لعب تزايد إنتاج النفط دوًرا كبيًرا في إخراج سورية 
من أزمتها االقتصادية الخانقة، خالل النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين. لكن إنتاج النفط بعد 
عام 1996 بدأ بالتراجع تدريجًيا، بمعدل %5 سنوًيا )انظر املخطط رقم1( ليصل إلى نحو 380 ألف برميل 
يومًيا عام 2010. غير أن تراجع اإلنتاج مع تزايد الطلب الداخلي، ولو لم تقم الحرب الداخلية، كان سيحّول 
سورية بعد العام 2013 إلى بلد مستورد صاف للنفط، وسيحّول فاتورة النفط إلى عبء كبير على املوازنة. 

انظر الرسم البياني رقم )1(
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رسم بياني رقم )1( يبّين امليزان التجاري لتصدير النفط واستيراده

SYTROL املصدر مكتب تسويق النفط في سورية

مناطق إنتاج النفط والغاز في سورية قبل 2011:

في عام 2010، توزعت مناطق إنتاج النفط والغاز في سورية على ثالث مناطق رئيسة: اثنتين تنتجان النفط 
الثقيل والخفيف، وثالثة تنتج الغاز. وتقع املنطقة األولى في شمال شرق سورية في محافظة الحسكة، وهي 
تنتج النفط الثقيل، وقد بدأ اإلنتاج بها سنة 1968، وتستثمر الشركة السورية للنفط SPC جميع حقولها، 
وهي شركة تملكها الحكومة)1(، وتقع املنطقة الثانية شرق سورية في محافظة دير الزور، وهي تنتج النفط 
الخفيف، وقد بدأ إنتاجها سنة 1985، وتستثمر حقولها شركات أجنبية عدة، وتقع املنطقة الثالثة وسط 
سورية، في بادية تدمر، وهي منطقة إلنتاج الغاز، وتستثمر حقولها إما من قبل الشركة السورية للغاز، وهي 
شركة حكومية، أو من قبل شركات أجنبية. ولالطالع على شركات النفط العاملة في سورية، انظر الجدول 

رقم )2( أدناه.

)1(  عدا حقول شركة غولف ساندز.
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جدول رقم )2( شركات النفط العاملة في سورية 2010 ووسطي إنتاجها اليومي

اسم الشركةم

معدل إنتاجها 
اليومي 

2010/ ألف 
برميل نفط

الحقول التي تعمل فيها الشركةاملستثمر 

1
الشركة السورية 

للنفط
حكومية180

حقول نفط كراتشوك والسويدية والرميالن وديريك 
وعليان وعودة والجبسة وغونة وتشرين وكبيبه 

والصفيح وشمال الحسين وتوينان واألكرم والقدير

2
شركة الفرات 

للنفط
شركة شل100

حقول نفط التيم وعمر والغربة وسيجان واملالح 
واألزرق والتنك

حقل وادي عبيد5شركة البشري3

4
شركة الخابور 

للنفط
حقل نفط الكشمة في ريف مدينة البوكمال12

شركة توتال27شركة دير الزور5
حقول نفط الطابية، وجفرا، وجهار، وشمال عطا 

هللا

10 مكثفاتشركة حيان 6
شركة إينا 
الكرواتية

حقل غاز جهار إلى الغرب من مدينة تدمر

حقل نفط كبينة6شركة كوكب للنفط7
حقل نفط عودة، وحقلي تشرين والشيخ منصور18شركة عودة للنفط8
اليوسفية وخربت21شركة دجلة للنفط9

10
شركة البوكمال 

للنفط
حقل نفط الكشمة في ريف مدينة البوكمال1

حقل غاز الشاعر - معمل غاز إيبالشركة بتروكندا2.2 مكثفاتشركة إيبال11
382مجموع إنتاج 2010

املصدر: سمير سعيفان، آثار األزمة على قطاع النفط والغاز، دراسة غير منشورة.

وفي عام 2010، كان في سورية مصفاتان لتكرير النفط، في كّل من حمص وبانياس )انظر الجدول رقم 
3(، وذلك من أجل تأمين املشتقات النفطية داخل سورية، وكانت الكمية الباقية تصّدر إلى الخارج. 

الجدول رقم )3( يظهر استطاعة تكرير مصفاتي النفط في سورية

Noاستطاعة التكريراسم املصفاة
تاريخ 

اإلنشاء
املنشأ

تشيكوسلوفاكيا1101958 ألف برميل يومًيامصفاة حمص1

رومانيا1201980 ألف برميل يومًيامصفاة بانياس2
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الخريطة رقم )1( تظهر التوزيع الجغرافي ملصافي وأنابيب النفط والغاز في سورية

Source: The Energy Consulting Group

عائدات صادرات النفط قبل عام 2011:

أسهم ارتفاع إنتاج النفط في سورية منذ 1985 في إخراج سورية من أزمتها االقتصادية الخانقة في 
النصف الثاني من تسعينيات القرن العشرين، وأدى إلى نوع من االستقرار االقتصادي، في تسعينيات القرن 
العشرين. وعلى الرغم من تراجع اإلنتاج، فقد بقي يسّد جزًء كبيًرا من االستهالك املحلي، مع تصدير فائض 
ل الجزء األكبر من 

ّ
رفد املوازنة العامة بالجزء األكبر من إيراداتها بالعمالت الصعبة، إضافة إلى أنه شك

اإليرادات الضريبية املحلية للخزينة. وقد شكلت إيرادات النفط 40-50 % من إيرادات خزينة الدولة، في 
تسعينيات القرن العشرين، ثم ما لبثت أن بدأت بالتراجع إلى 24 % سنة 2005، ثم إلى 21.5 % سنة 2010، 
بينما شكل القطاع بين 10-12 % من الناتج املحلي في تسعينيات القرن العشرين، ثم ما لبث أن تراجع إلى 

7.1 % عام 2005، ثم تراجع عام 2010 إلى 5.4 %. انظر الجدول رقم )4(



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

11

جدول رقم )4( يبّين مساهمة قطاع النفط في كل من الناتج املحلي اإلجمالي وفي خزينة الدولة للفترة 2005 – 2010

years199019952000200520062007200820092010

إيرادات النفط 
كنسبة من الناتج

9.46%12.91%12.31%7.17.34.95.24.65.4

إيرادات املوازنة 
كنسبة من الناتج

41%46%51%2425.522.719.421.921.5

املصدر تقرير بعثة صندوق النقد الدولي إلى سورية 2010 والشركة السورية للنفطSPC  والبنك املركزي السوري

مع تراجع اإلنتاج وتراجع قيمة صادراته، وتزايد الطلب الداخلي على املشتقات، ولجوء الدولة إلى 
االستيراد وخاصة مادتي املازوت والفيول؛ تحّولت معادلة النفط إلى سالبة، وانعكس ذلك على إيرادات 
املوازنة العامة من العمالت الصعبة، فكان له أثر سلبي كبير على املوازنة، كون صادرات النفط شكلت 

املصدر الرئيس للعمالت الصعبة في سورية.

كانت الدولة السورية تتبع سياسة دعم أسعار الطاقة، وخاصة املازوت والفيول، فكانت تبيعها بأقل من 
األسعار العاملية ومن أسعار البلدان املجاورة، وخاصة مادة املازوت. انظر جدول رقم )5(

جدول رقم )5( مقدار الدعم الذي كانت تقدمه الدولة السورية ألسعار املشتقات النفطية قبل 2008:

سعر االستيراداملادة
سعر 

اإلنتاج 
املحلي

سعر املبيع املحلي
مقدار الدعم للطن 

ليرة سورية

التسمية 
العربية

التسمية 
اإلنكليزية

دوالر 
للطن

ليرة سورية 
للطن

دوالر 
للطن

ليرة 
سورية 

للطن

دوالر 
للطن

ليرة 
سورية 

للطن

دعم 
اإلنتاج 
املحلي

دعم 
املستورد

مادة مازوت 
للحرق

Gasoil6803230066531,58850123,7987,7908,503

Diesel7163401068232,39555626,4105,9857,600مادة الديزل
مادة الغاز 

السائل
LPG7793700373034,67542119,99814,87817,005

مادة الفيول 
أوبل

HFO4682223043720,7681858,78811,97013,443

أدى ازدياد استهالك املازوت إلى عجز اإلنتاج املحلي عن سّد احتياجات السوق؛ فلجأت سورية إلى 
استيراده، وكانت زيادة استهالك املازوت ناجمة عن النسبة املرتفعة في تزايد السكان سنوًيا %2.45، وعن 
تزايد عدد السيارات ووسائط النقل واملعدات التي سمحت الدولة باستيرادها بال قيود، بعد عقود من 
التضييق عليها. غير أن الزيادة الكبيرة في الطلب على املازوت في السوق املحلية كانت بسبب تزايد تهريب 
املادة إلى األسواق املجاورة، وخاصة لبنان، بسبب الفرق الكبير في سعر ليتر املازوت للمستهلك النهائي، بين 
 كان سعر الليتر في سورية سنة 2005 )7 ل.س لليتر( أي نحو 14 

ً
السوق السورية واألسواق املجاورة. مثال

سنًتا أميركًيا، بينما كان سعره في لبنان ما يعادل 28 ل.س، وفي تركيا ما يعادل 80 ل.س، وفي األردن ما يعادل 
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18.5 ل.س. وكان سعره العالمي يعادل 22 ل.س. وكانت شبكة من املهربين الكبار والصغار يسهمون في هذا 
النشاط األسود، على مرأى ومسمع من أجهزة الدولة، من دون اتخاذ أي إجراء جدي ضد التهريب، بسبب 
مشاركة مسؤولين كثر )كبار وصغار( في هذا النشاط الفاسد. وقد أدى التهريب إلى زيادة كبيرة في كميات 
املازوت املستورد وقيمته، بقفزات غير منطقية )انظر الجدول رقم 6(، وقد تحّملت الخزينة العامة تكلفتها.

جدول رقم )6( كميات املازوت املستورد وقيمتها

2001200220032004200520062007200820092010السنة

130012002000240034203424431937498181977ألف طن

سعر الطن 
$

205201247340520520657950483680

26624149481617781780283735613951344مليون $

وبمقارنة تكاليف استيراد املازوت وحده مع صافي حصة الدولة من إيرادات صادرات النفط؛ نستنتج أن 
 على 

ً
ا كبيرة

ً
استيراد النفط وحده بدأ يلتهم قيمة صادرات النفط، بخاصة منذ 2005، وخلق ذلك ضغوط

موازنة الدولة.

جدول )7( قيمة صادرات النفط الخام وتقاسمه:

السنة
قيمة صادرات 

النفط الخام
قيمة صادرات 

املشتقات
إجمالي قيمة 

الصادرات

مستحقات 
شركات عقود 

الخدمة

حصة الجانب 
الوطني

قيمة املازوت 
املستورد

مليون $مليون $مليون $مليون $مليون دوالرمليون دوالر
2001310856136698422827266
2002333253138638932970241
2003278747032579242333494
20042093580267310461627816
200529786613639122924101778
20062102565266785018171780
20073694500419496532292837
200846876005287116341243561
200928434503293108721731395
201043025004802105637461344

املصدر: مكتب تسويق النفط في سوريةSYTROL  وتقديرات خبيرة

لجأت الدولة إلى رفع أسعار املازوت والفيول بنسبة كبيرة دفعة واحدة، وقد أدى هذا إلى أثر مزدوج، فمن 
جهة أدى إلى تقليص كميات املشتقات املهربة إلى دول الجوار، فكان له منعكس إيجابي على املوازنة، ومن 
جهة أخرى، كان له أثر سلبي على تكاليف اإلنتاج الزراعي والصناعي واألسعار وتكاليف املعيشة، من دون أن 
يكون لدى السلطة إجراءات وسياسات بديلة توازن اآلثار السلبية، وقد تجّمعت هذه اآلثار السلبية مع آثار 
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السياسة الليبرالية التي سار بها بشار األسد الذي ورث السلطة عن والده في تموز/ يوليو 2000، وتراكمت 
هذه اآلثار مع اآلثار السلبية لفشل اإلدارة االقتصادية للسلطة على مدى عقود، وكان ذلك، مع أسباب 

أخرى عديدة، سبًبا في ازدياد الغضب الشعبي الذي انفجر في آذار/ مارس 2011.
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الفصل الثاني
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انطالق انتفاضة 2011 في سورية وأثرها على قطاع النفط والغاز

تمهيد:

انطلقت موجة الربيع العربي في تونس آواخر 2010، وامتدت لتشمل بلداًنا عربية أخرى، منها مصر 
وليبيا واليمن، ووصلت إلى سورية في آذار/ مارس 2011. وكان لهذا االنفجار أسبابه الكثيرة التي ال مجال 
هنا للدخول في تفاصيلها، ثم تحّولت التظاهرات السلمية التي انطلقت في سورية، بدًءا من درعا في 18 
آذار/ مارس 2011 وامتدت لتشمل أنحاء سورية، على مدى ستة أشهر، إلى صراع مسلح مع بدايات عام 
2012، كردة فعل تجاه استخدام النظام للعنف املفرط لقمع التظاهرات السلمية، باستخدام كل أنواع 
األسلحة الخفيفة والثقيلة واملدفعية وسالح الجو والطائرات، وأدى ذلك إلى تحول الصراع إلى صراع مسلح، 
وقد لقيت املعارضة دعًما عربًيا وإقليمًيا، بعد أن رفض النظام الوساطات العربية واإلقليمية )السعودية، 
قطر، الجامعة العربية، تركيا( للحوار مع املعارضة والوصول إلى توافق على برنامج إصالح ُيجنب سورية 
دمار الحرب األهلية، وباملقابل؛ لم تتواَن إيران وروسيا عن تقديم الدعم السيا�شي والعسكري واملالي للنظام.

وبسبب قوة االندفاعات الشعبية ومشاركة املاليين فيها، وتطّوع مئات اآلالف لحمل السالح؛ بدأ النظام 
يفقد سيطرته على مناطق واسعة في سورية، وتقّدمت فصائل املعارضة التي تشكلت عفوًيا، ولكنها بقيت 
مشرذمة أثناء سيطرتها على هذه املناطق، ومنها مناطق حقول النفط والغاز. ولم يأِت صيف 2012 حتى 

غدت معظم مناطق سورية خارج سيطرة النظام، ومنها محافظة دير الزور وبادية تدمر.

 الصراع، وإضافة إلى طرفي النزاع 
ّ
ح زمنًيا الباب لدخول أطراف كثيرة على خط

ّ
فتح امتداد الصراع املسل

األساسيين، وهما النظام السوري واملعارضة املسلحة، تدخلت إيران عبر الحرس الثوري اإليراني ومن 
خالل ميليشياتها مثل »حزب هللا« و«فاطميون« و«زينبيون«، إضافة إلى دخول تنظيمات متشددة، كتنظيم 
ن�شئ التحالف الدولي 

ُ
القاعدة )جبهة النصرة( وتنظيم »الدولة اإلسالمية/ داعش«، وبسبب هذه الذريعة، أ

بقيادة الواليات املتحدة األميركية أواخر عام 2014، تحت مسمى »محاربة اإلرهاب«، بهدف القضاء على 
تنظيم )داعش(، وأدى ذلك إلى دخول الواليات املتحدة األميركية إلى األرا�شي السورية، حيث أنشأت قواعد 
عسكرية في املناطق الشمالية الشرقية من سورية )انظر الصورة أدناه رقم1(، ودعمت القوات الكردية 
سمى »قوات سوريا الديمقراطية«)2(.

ُ
»حزب االتحاد الديمقراطي/ PYD«، وأحدثت قوة عسكرية حليفة لها ت

)2(  تتكــون قــوات )قســد( مــن مقاتليــن أكــراد وعــرب، ولكــن الســيطرة والقيــادة هــي للقــوات الكرديــة العســكرية املســلحة جيــًدا. وهنــاك التيــار 
ســيطر علــى القــرار، ومــن أبــرز الشــخصيات ضمــن هــذا التيــار جميــل بايــق.

ُ
اإليرانــي امل
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صورة رقم 1 تظهر جنود أميركيين في حقل العمر النفطي، وذلك بعد سيطرة التحالف الدولي عليه و)قسد( في تشرين 
األول/ أكتوبر 2017

https://bit.ly/3efSA9h :املصدر

تبّدل السيطرة على حقول النفط في محافظة دير الزور عام 2012:

منذ عام 2012، أخذت خارطة السيطرة في سورية تتغير، تبًعا لتغير موازين القوى على أرض الواقع، 
وتبدلت القوى املسيطرة على حقول النفط والغاز أيًضا، وتعاقبت عليها قوى ومجموعات مختلفة، ويبين 

الجدول رقم 3 أدناه تبّدل السيطرة )انظر الجدول رقم 8(.

https://bit.ly/3efSA9h
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جدول رقم 8 يظهر توزع السيطرة على حقول النفط في محافظة دير الزور خالل سنوات الحرب)3(

اسم 
الحقل

سيطرة ثالثةسيطرة ثانيةسيطرة أولى

اسم الجهة أو 
الفصيل الذي 

سيطر على الحقل

تاريخ خروج النظام 
السوري

اسم الجهة 
أو الفصيل 
الذي سيطر 
على الحقل

تاريخ 
السيطرة

اسم الجهة أو 
الفصيل الذي سيطر 

على الحقل

تاريخ 
السيطرة

حقل 
العمر

الهيئة الشرعية
تشرين الثاني/ 

نوفمبر 2013
تنظيم 
داعش

تموز/ 
يوليو 
2014

قوات سوريا 
الديمقراطية بدعم 
من التحالف الدولي

تشرين 
األول/ 
أكتوبر 

2017

التنك
لواء ابن القيم 

)فصائل املعارضة 
السورية(

2012
تنظيم 
داعش

تموز/ 
يوليو 
2014

قوات سوريا 
الديمقراطية بدعم 
من التحالف الدولي

تشرين 
األول/ 
أكتوبر 

2017

الورد
لواء جعفر الطيار 
)فصائل املعارضة 

السورية)4((

تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2012

تنظيم 
داعش

تموز/ 
يوليو 
2014

قوات النظام 
السوري وامليليشيات 

اإليرانية في أواخر 
عام 2017

ثم قامت روسيا 
بعدها بطرد هذه 
امليليشيات في 

منتصف العام 2020

منتصف 
عام 2020

التيم

املجلس العسكري 
في موحسن 

)فصائل املعارضة 
السورية(

أواخر عام 2012
تنظيم 
داعش

تموز/ 
يوليو 
2014

قوات النظام 
السوري

أيلول/ 
سبتمبر 

2017

الجفرة
فصائل املعارضة 

السورية
تشرين الثاني/ 

نوفمبر 2017
تنظيم 
داعش

تموز/ 
يوليو 
2014

قوات سوريا 
الديمقراطية بدعم 
من التحالف الدولي

أيلول/ 
سبتمبر 

2017

)3(  املصدر من إعداد فريق البحث.

)4(  شبكة العربية، املعارضة السورية تسيطر على حقل الورد النفطي،

https://bit.ly/3vHO9d4 

https://bit.ly/3vHO9d4
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معمل 
غاز 

كونيكو

فصائل املعارضة 
املسلحة في آواخر 
عام 2012، ثم 
سيطرت الهيئة 

الشرعية على هذا 
الحقل في شهر 
تشرين الثاني/
نوفمبر 2013

تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2017

تنظيم 
داعش

تموز/ 
يوليو 
2014

قوات سوريا 
الديمقراطية بدعم 
من التحالف الدولي

أيلول/ 
سبتمبر 

2017

املصدر: من إعداد فريق البحث

نفط دير الزور خارج سيطرة النظام السوري بعد عام 2012:

بعد تحّول الثورة إلى مسلحة، وبدء املعارك مع قوات النظام السوري؛ انسحبت كّل شركات النفط 
األجنبية واملحلية، من محافظة دير الزور، وقد قامت بإغالق آبار النفط قبل عمليات االنسحاب، ومع 
سيطرة فصائل املعارضة السورية على معظم محافظة دير الزور، وبسبب تشرذمها وغياب القيادة املوحدة 
والعقليات املسيطرة عليها، وعدم امتالك الوعي، وغياب خطة مسبقة لالستفادة من املنشآت النفطية 
أو استثمارها؛ لم تقم هذه الفصائل بتشغيل وإدارة حقول النفط والغاز وفق األصول، وفّوت ذلك عليها 
فرصة توليد دخل كبير يعزز قدراتها القتالية واإلدارية )بينما فعلت قوات PYD ذلك، وخلقت إيرادات كبيرة 
 املجال أمام بعض املجموعات 

ً
لها مّولت عملياتها ومكنتها من تنفيذ برامجها(، وإنما تراجعت للوراء تاركة

املسلحة املحلية التي بدورها لم تستطع ضبط هذه الحقول)5(. وتعرضت معّدات الحقول للنهب والسرقة، 
وتعرض قسم كبير من الحقول واملعامل املوجودة في املكان للتخريب، وأصيبت الحقول بأضرار بالغة خاصة 
من خالل السعي الستثمار اآلبار بطرق بدائية، كما سنأتي على ذلك الحًقا. وقبل سيطرة فصائل املعارضة 
كانت الحقول مخّربة جزئًيا، بإيعاز من النظام، ونهب العاملون في الحقول جزًءا من املعدات واألدوات، 
لتعطيل اإلنتاج، وحرمان فصائل املعارضة من االستفادة من الحقول. وأدت املعارك العسكرية التي دارت 
في حقول النفط والغاز، نظًرا لوجود قوات النظام لحمايتها، إلى دمار كبير بداية، فعلى سبيل املثال، العملية 
العسكرية التي قامت بها فصائل املعارضة السورية، بهدف السيطرة على محطة T2 النفطية )الكم(، لكونها 
تقع في موقع استراتيجي على الحدود السورية العراقية، وتحتوي على معدات وآليات عسكرية. )انظر الصورة 
رقم 2(. وهنا يظهر افتقار املعارضة السورية إلى التخطيط والتنظيم والعمل االستراتيجي، فقد كانت الغاية 

هي طرد قوات النظام السوري، من دون التفكير بما بعد ذلك من خطوات.

جريــت معــه لهــذا البحــث، أنــه »عنــد تحريــر حقــل الــورد النفطــي، كان الفصيــل املســؤول 
ُ
)5(   ذكــر الصحفــي عبــد القــادر ضويحــي، فــي املقابلــة التــي أ

عــن عمليــة التحريــر هــو لــواء جعفــر الطيــار، بقيــادة ســليم الخالــد أبــو محمــد، وقــد ذكــر لعناصــره أنــه يجــب االبتعــاد عــن آبــار النفــط ومعداتهــا 
واألنابيــب النفطيــة، ألنهــم ال يعرفــون كيــف يتعاملــون معهــا، وألنهــا قــد تكــون خطــرة أيًضــا وربمــا قابلــة لالنفجــار«. وهــذا يؤكــد مــا ذكرنــاه أن 
ــا لــه، وإنمــا تــم اكتشــاف هــذا األمــر الحًقــا، وقــد يكــون هنــاك إيعــاز مــن طــرف النظــام 

ً
االســتفادة مــن النفــط الخــام أو تكريــره لــم تكــن أمــًرا مخطط

إلــى البعــض، بتخريــب هــذه املعــدات ونهبهــا وبيعهــا، لحرمــان املعارضــة مــن اســتثمارها لصالحهــا.
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الصورة رقم2 تظهر آثار الحريق والخراب في محطة T2 )الكم( نتيجة العمليات العسكرية بين قوات النظام السوري 
وفصائل املعارضة املسلحة في نيسان/أبريل من العام 2013،

https://bit.ly/3t9NorK ،املصدر: شبكة أورينت، دير الزور النصر القادم من الشرق

العمر في منطقة امليادين أهّم الحقول النفطية في محافظة دير الزور، ويعود لشركة شل  ُيعّد حقل 
الهولندية »شركة الفرات للنفط هي الشركة املشغلة«، وكان آخر معقل للنظام السوري في ريف محافظة 
دير الزور، وكان هناك شبه إجماع، بين فصائل املعارضة السورية، على ترك الحقل وعدم مهاجمته)6(، 
إال أن اقتراب تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( ومهاجمته لحقل غاز )كونيكو(، دفع الهيئة الشرعية)7( 
في محافظة دير الزور إلى اتخاذ قرار بمهاجمة الحقل والسيطرة عليه، من أجل قطع الطريق على تنظيم 
)داعش(، ولذلك فقد هاجمت الهيئة الشرعية وعلى رأسها »جبهة النصرة«، حقل العمر النفطي في تشرين 
الثاني/ نوفمبر من العام 2013، تاركة املجال لقوات النظام السوري الحكومية لالنسحاب خارج أسوار 
الحقل)8(، مما سمح للقوات املهاجمة بالسيطرة على اآلليات واملعدات العسكرية التي كانت موجودة داخل 
 للغاز، ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية ومحطات إنتاج رئيسية، ُيطلق عليها 

ً
الحقل. ويضم الحقل معمال

Central Production Facility CPF، أما بالقرب من الحقل، فيوجد مدينة سكنية بالكامل، كان ُيقيم فيها 
الكادر اإلداري والهند�شي والفني الخاص بحقل العمر، وقد بقي قسم منهم في الوحدات السكنية، حتى بعد 
سيطرة »جبهة النصرة« على الحقل، بل إن بعضهم كان يذهب إلى الحقل من حين إلى آخر، ولكن الجهة 

)6(  مقابلة أجراها فريق البحث مع السيد سعد الشارع، باحث سيا�شي.

)7(  تأسســت الهيئــة الشــرعية فــي محافظــة ديــر الــزور فــي الشــهر الثالــث مــن عــام 2013، وهــي تتألــف مــن جبهــة النصــرة، حركــة طالبــان، لــواء مؤتــة، 
لــواء ابــن القيــم، كتيبــة القعقــاع اإلســالمية، لــواء اإلخــالص، كتيبــة الرحبــة، ثــم انضمــت إلــى الهيئــة أواخــر العــام 2013 كّل مــن حركــة أحــرار الشــام 

اإلســالمية وجيــش اإلســالم؛ وذلــك بعــد زيــارة زهــران علــوش إلــى ريــف محافظــة ديــر الــزور.

)8(  شبكة الجزيرة اإلخبارية، املعارضة السورية تسيطر على حقل العمر النفطي، تشرين الثاني/ نوفمبر 2013،

https//:bit.ly339/JOmT 

https://bit.ly/3t9NorK
https://bit.ly/339JOmT
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املسؤولة عن الحقل هي مجموعة تتبع بشكل مباشر إلى “جبهة النصرة”)9(، وهي التي كانت تدير الحقل بشكل 
كامل بطريقة بدائية.

حين سيطرة “جبهة النصرة” على الحقل، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، كان قسم كبير من اآلبار 
داخل سور الحقل خارَج الخدمة، )أو كما ُيقال باللغة العامية البئر مطبق(، بسبب غياب عمليات الصيانة 
والعمليات العسكرية املستمرة على مدى السنوات الثالث السابقة، وقد حاولت »النصرة«، عبر كادرها 
وبعض موظفي شركة الفرات للنفط، إصالح هذه اآلبار قدر اإلمكان)10(، وقد استطاعوا إصالح بعضها 
واستعادتها بالحد األدنى إلى اإلنتاج، كما استطاعت »النصرة«، باالعتماد على كادر الحقل القديم التابع 
 Powerلشركة الفرات للنفط، استعادة العمل ألغلب منشآته)11(، ومنها محطة توليد الطاقة الكهربائية
النفط)13(، وكانت  النصرة” مصفاتين كهربائيتين لتكرير  الفترة، امتلكت “جبهة  )12(، وخالل هذه   plant
تحصل على ورادات مالية بحدود 50-60 مليون ليرة سورية يومًيا)14(، وهي تذهب خصيًصا لصالح “جبهة 
النصرة” من دون معرفة حقيقية أو دقيقة ملصير هذه األموال)15(. إال أن الفترة الزمنية التي استمرت فيها 
»النصرة« في االستفادة من هذا الحقل كانت حوالي سبعة أشهر تقريًبا، حيث سيطر تنظيم )داعش( على 

الحقل وكامل ريف محافظة دير الزور في منتصف عام 2014.

)9(  مقابلــة مــع أحــد الذيــن عملــوا فــي مجــال النفــط فــي هــذه الفتــرة، وهــو مهنــدس رفــض اإلفصــاح عــن اســمه ألســباب شــخصية، مقابلــة عبــر الهاتــف 
بتاريــخ 30 نيســان/ أبريــل 2021. ونتحفــظ علــى ذكــر أســماء هــذه املجموعــة بنــاء علــى طلــب أحــد األشــخاص الذيــن قابلناهــم فــي أثنــاء إعــداد هــذا 

البحــث، وذلــك العتبــارات عديــدة أهّمهــا الجانــب األمنــي والبعــد العشــائري. 

)10(  حدثــت عمليــات تخريــب واســعة شــملت الحقــل فــي األيــام األولــى التــي تلــت الســيطرة عليــه، وذلــك علــى الرغــم مــن وجــود اتفــاق بيــن العامليــن 
واملهندســين الذيــن كانــوا موجوديــن فــي ذلــك الوقــت، وبيــن الفصائــل التــي هاجمــت الحقــل. مجلــة عيــن املدينــة، نفــط ديــر الــزور مــن الثــورة حتــى 

تنظيــم الدولــة اإلســالمية، آب/ أغســطس 2015.

)11(  بعــد أن ســمحت جبهــة النصــرة للــكادر القديــم بالعمــل ضمــن الحقــل، بهــدف إعــادة تشــغيله، وهــو مــا يذكــره أحــد قيــادي النصــرة، فــي مقابلــة 
علــى قنــاة )الجزيــرة( فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2013،

https//:cutt.ly/ObEwCBp

)12(  شبكة الجريرة اإلخبارية، سيطرة املعارضة السورية على حقل العمر النفطي، تشرين الثاني/ نوفمبر 2013،

https//:bit.ly3/xMDxM4 

)13(  كان هناك مصفاة ثالثة تتبع لجبهة النصرة، في حقل غاز كونيكو، ولكنها لم تستمر في العمل مدة طويلة، ألسباب نشرحها الحًقا.

)14(  بعــض التقاريــر تتحــدث عــن أرقــام أعلــى بكثيــر مــن هــذا الرقــم، كانــت تجنيهــا الهيئــة الشــرعية )جبهــة النصــرة( مــن آبــار حقــل العمــر النفطــي، 
قــدر بحوالــي 480 ألــف دوالر يومًيــا، ولكــن مــا هــو مؤكــد أن عائــدات هــذه اآلبــار بقيــت مجهولــة ولــم ُيعــرف مصيرهــا. مجلــة عيــن املدينــة، 

ُ
وكانــت ت

نفــط ديــر الــزور مــن الثــورة حتــى تنظيــم الدولــة اإلســالمية، آب/ أغســطس 2015.

)15(  مقابلــة مــع أحــد الذيــن عملــوا فــي مجــال النفــط فــي هــذه الفتــرة، وهــو مهنــدس نفــط رفــض اإلفصــاح عــن اســمه ألســباب شــخصية، مقابلــة عبــر 
الهاتــف بتاريــخ 30 نيســان/ أبريــل 2021. ذكــر أن واردات النصــرة املاليــة مــن النفــط كانــت تذهــب إلــى قســم املاليــة فــي النصــرة، بهــدف شــراء األســلحة 

والذخيــرة، وبهــدف ســداد الديــون لتجــار األســلحة الذيــن تتعامــل معهــم جبهــة النصــرة فــي ذلــك الوقــت.

https://cutt.ly/ObEwCBp
https://bit.ly/3xMDxM4
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محاولة فصائل املعارضة استثمار حقول النفط:

بعد طرد قوات النظام السوري من أغلب املناطق في ريف محافظة دير الزور، وال سّيما من املنشآت 
والحقول النفطية؛ بدأ الناس يكتشفون أمر النفط، وأن استجرار النفط بالطرق البدائية ممكٌن، بوساطة 
، وهكذا صار الحصول على النفط الخام ممكًنا بعملية أولية بسيطة، حيث ُيفصل النفط 

ً
فتح البئر مباشرة

الخام إلى مشتّقات نفطية بنوعية رديئة، ويتّم ذلك بطرق جّد بدائية تغيب عنها وسائل الحماية واألمان 
الالزمة، وفي الوقت نفسه تدّمُر اآلبار والبيئة مًعا، وتقوم عملية الفصل على مبدأ التسخين على النار في 
، ثم املشتقات األثقل، ويتم تحديد صنف املشتقات 

ً
 أوال

ّ
حاويات كبيرة، حيث تتبخر املشتقات األخف

وتمييزها من بعضها باالعتماد على اللون، وبذلك يحصلون على بنزين ومازوت بنوعية رديئة، ولكنها مواد 
باع في األسواق املحلية، 

ُ
تسّد حاجتهم إلى املشتقات، بعد انقطاع املواد عن املحافظة. وكانت تلك املشتقات ت

وتذهب قيمتها إلى الفصيل املسيطر على الحقل، والذي ينتمي إلى عشيرة تقيم في منطقة الحقل. وكانت هذه 
ستخدم لشراء األسلحة والتذخير، أو ُيرسل قسم من العائدات إلى الفصيل الذين ينتمون إليه، 

ُ
العائدات ت

إلى مناطق ثانية في سورية. ويذكر الصحفي عبد القادر ضويحي أن قسًما من عائدات آبار النفط في حقل 
التنك، بحدود 30-%40، كان ُيرسل إلى فصائل عسكرية في دير الزور املدينة والقلمون والغوطة الشرقية، 

وهذا ما أخبره به أحد القادة العسكريين)16(.

وقد حدثت صدامات كثيرة بين فصائل املعارضة، منها ما كان دموًيا، بغرض السيطرة على آبار النفط. 
 كّل عشيرة تقوم بالسيطرة على اآلبار املواجهة للقرية التي تقطن فيها، وتعّد هذه اآلبار من حقهم، 

ً
مثال

ويجب االستفادة منها، وهذا األمر أدى إلى صدام مسلح واقتتال عشائري، في بعض األحيان، واألمثلة على 
ذلك كثيرة، ومنها االقتتال الذي حصل على أحد آبار النفط في ريف مدينة البوكمال، بين أهالي قريتي 
السوسة والشعفة، وكان هناك جرحى وقتلى من الطرفين بسبب هذا االقتتال، كما يروي أحد أبناء مدينة 
البوكمال)17(. ولهذا السبب، لم تكن هناك رغبة، لدى أي فصيل عسكري في محافظة دير الزور، في إحكام 
حمد 

ُ
السيطرة على هذه اآلبار وحقول النفط، بسبب التخوف من تداعيات هذه املعركة املفتوحة التي ال ت

عقباها، والعتقاد هذه الفصائل أن فتح معركة من هذا النوع يؤدي إلى جّر املعركة إلى حرب على آبار النفط، 
وهي فخ، بكل تأكيد، خصوًصا أن املعركة مع النظام كانت ال تزال مستمرة.

في هذه الفترة الزمنية أيًضا، نتيجة غياب سلطة مركزية لدى املعارضة قادرة على السيطرة ميدانًيا 
على املنطقة تستطيع منع التجاوزات على هذه املنشآت وإدارة الحقول ملصلحتها املركزية؛ برز نوع آخر 
من االعتداءات، أال وهو تفجير أنابيب النفط، في بعض القرى والبلدات التي يمّر بها، وقد سعت هذه 
املجموعات املسلحة إلى الحصول على بعض املكاسب، من خالل »عقود حماية« تبرم مع النظام السوري 
بدمشق، وتتضمن عقود الحماية أيًضا تزويد النظام السوري بالغاز من معمل كونيكو، مقابل توريد كهرباء 
ملحافظة دير الزور)18(، ولكن عقود الحماية استمرت مدة قصيرة، بسبب تكرار االعتداءات على أنابيب 

)16(  مقابلة أجراها فريق البحث مع الصحفي عبد القادر ضويحي من تلفزيون سوريا، بتاريخ 27 نيسان/ أبريل 2021.

)17(  مقابلة مع )أ. ع(، رفض اإلفصاح عن اسمه ألسباب شخصية، من أبناء البوكمال عبر الهاتف، بتاريخ 3 أيار/ مايو 2021.

)18(  مجلة عين املدينة، نفط دير الزور من الثورة حتى تنظيم الدولة اإلسالمية، آب/ أغسطس 2015،

https//:bit.ly3/wi36D7

https://bit.ly/3wi36D7
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النفط، وبسبب تنافس املجموعات املسلحة)19( التي لديها رغبة في الحصول على بعض العائدات املالية، 
وبسبب عدم وجود إدارة مركزية للمعارضة السورية، وال سيما الشق العسكري القادر على ضبط األمور 

ميدانًيا.

كان تشرذم فصائل املعارضة السورية وعدم تجمعها ضمن كيان واحد السبَب الرئيس في عدم وضع 
حد لكل هذه التجاوزات، وعدم وجود رؤية واضحة ألي عمل عسكري، وخصوًصا أن الهدف األول لفصائل 
املعارضة كان السيطرة على النقاط العسكرية املتمركزة ضمن حقول النفط، واالستحواذ على املعدات 

العسكرية والذخائر والتجهيزات واآلليات داخلها.

من جانب آخر، فإن عدم حماية هذه املنشآت النفطية سمح ملجموعات مسلحة كثيرة، سواء أكانت تتبع 
للعشائر أم ألشخاص، بمهاجمة هذه اآلبار و«اغتنامها«، وتفكيك أنابيبها ومعداتها، وبيعها كخردة بثمن 

بخس. 

صنف املجموعات التي شاركت في االعتداءات على هذه املنشآت النفطية ضمن أربع مجموعات رئيسية:
ُ
ت

األولى ضمت بعض فصائل املعارضة السورية املسلحة، وذلك بهدف استخدام ما تحتويه هذه . 1
املنشآت من آليات ومعدات في عملياتها العسكرية. 

الثانية كانت مجموعات ُمسلحة شكلتها بعض العشائر في ريف محافظة دير الزور، وذلك بهدف . 2
الحصول على مكاسب مادية من هذه اآلبار. 

الثالثة هي مجموعات ُمتفرقة، وجدت الفرصة مناسبة للسرقة والنهب، في ظل غياب الجهات . 3
املسؤولة عن حماية اآلبار)20(.

الرابعة متعاونون زرعهم النظام قبل رحيله في 2012، ويذكر السيد )أ. ع(، وهو ناشط من مدينة . 4
م السالح 

ّ
البوكمال)21(، أن النظام السوري، قبل انسحابه من مدينة البوكمال عام 2012، سل

املوجود في املخفر الحدودي مع العراق في منطقة الهري إلى شخص يدعى »حسين العلي«، وأوعز 
إليه السيطرة على بئر الحسيان، ومن ثم ظل يحصل على جزء من عائدات هذا البئر مدة طويلة. 
وهو اآلن منتسب إلى امليليشيات اإليرانية املوجودة في مدينة البوكمال. أما الشخص الثاني فهو 
مه النظام سالًحا من محطة T2 )الكم(، وبذلك أصبح أحد أمراء الحرب 

ّ
»معجل البتال«، وقد سل

في تلك املنطقة، وسعى للسيطرة على آبار النفط ومنها بئر الحسيان، ويذكر السيد )أ.ع( أن معجل 
البتال قد اختفى الحًقا وال أحد يعرف عنه شيًئا. هذه األمثلة تدل على خطط النظام املسبقة لصنع 

أمراء حرب وجّر الناس والفصائل إلى االقتتال فيما بينهم حول هذه اآلبار.

وعلى سبيل االستفادة من عائدات آبار النفط، كانت هناك تجربة لبلدة الطيانة)22( في إدارة آبار عدة في 

)19(  الغريــب فــي األمــر، بحســب مــا ذكــر لنــا الســيد )أ. ع(، وهــو ناشــط مــن مدينــة البوكمــال، خــالل مقابلــة أجريناهــا معــه لهــذا البحــث، أن عــدًدا 
 مــن الفصائــل ممــن كانــوا يهاجمــون هــذه األنابيــب كان دافعهــم األسا�شــي هــو اعتراضهــم علــى هــذه التفاهمــات مــع النظــام الســوري.

ً
قليــال

)20(  مجلة عين املدينة، نفط دير الزور من الثورة حتى تنظيم الدولة اإلسالمية، آب/ أغسطس 2015،

https//:bit.ly3/wi36D7

)21(  املصدر مقابلة مع السيد )أ. ع( من أبناء مدينة البوكمال، أجراها فريق البحث معه وقد رفض اإلفصاح عن اسمه.

)22(  تقع بلدة الطيانة في ريف محافظة دير الزور، وهي تتبع إدارًيا ملدينة امليادين وتبعد عنها نحو 18كم.

https://bit.ly/3wi36D7
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بادية هذه القرية)23(، فما إن خرج ريف محافظة دير الزور عن سيطرة النظام السوري، حتى سيطر بعض 
املسلحين من أبناء هذه القرية على هذه اآلبار، وبعد نحو عام، تقريًبا، حاول بعض أبناء القرية من الشباب 
الجامعين استعادة السيطرة على تلك اآلبار، وكانت اآللية على الشكل التالي: في قرية الطيانة 4 أفخاذ 
رئيسية)24(، اتفقوا على أن يخرج من كل فخذ أربعة شبان، ملفاوضة املسلحين الذين يسيطرون على آبار 
النفط، والهدف من ذلك تقسيم عائدات هذه اآلبار على جميع أبناء القرية من دون استثناء. ولم يستجب 
املسلحون للعرض في البداية، وكاد أن يحدث صدام مباشر بينهم وبين الشبان، وبعد أخذ ورّد، تم االتفاق 
معهم على تسليم هذه اآلبار إلى وجهاء القرية، وتقسيم عائدات هذه اآلبار على جميع أبناء القرية من دون 
استثناء وبالتساوي، وذلك بحسب صيغة توافقية تم االتفاق عليها بين أفخاذ بلدة الطيانة، واستمر العمل 
بموجب هذه الصيغة حتى سيطرة )داعش( على كامل ريف محافظة دير الزور، في شهر رمضان من العام 

.2014)25(

كانت أسعار بيع برميل النفط الخام من الحقول تراوح بين 1500و 2500 ليرة سورية، وذلك خالل 
الفترة املمتدة ما بين عامي 2012 و2014، وتعتمد هذه األسعار على مبدأ العرض والطلب، وعلى توفر سوق 

التصريف وسالمة خطوط اإلمداد بين املناطق داخل املحافظة وخارجها.

وقد حاول أبناء املدينة تعميم فكرة االستفادة من عائدات هذه األموال لصالح الشأن العام والحمالت 
اإلغاثية وتوزيع هذه األموال على الفقراء واملحتاجين، حتى وصلت هذه املساعدات إلى ريف محافظة حلب، 
إضافة إلى االستفادة من واردات آبار النفط لدعم املنشآت الحيوية والخدمية، كمحطات توليد املياه 
عمم على باقي املناطق. وانتهت عند سيطرة تنظيم 

ُ
عّد نوعية)27(، ولم ت

ُ
والكهرباء)26(، إال أن هذه التجربة ت

)داعش( على كامل محافظة دير الزور، في منتصف عام 2014. 

في الحقيقة، كان للبعد العشائري دور كبير في عدم قدرة فصائل املعارضة على ضبط هذا األمر، بسبب 
ف�شي إلى مواجهة مباشرة مع أبناء العشائر، وسيل شالل من الدماء، 

ُ
تجنب هذه الفصائل فتح أي معركٍة ت

، فما 
ّ
هذا كان السبب الرئيس، أما السبب الثانوي فهو أن محافظة دير الزور لم تشهد حالة استقرار قط

 
ً

إن خرجت املحافظة عن سيطرة النظام السوري، حتى بدأت “جبهة النصرة” السيطرة على املحافظة، أوال
بأول، وسعت لسحب البساط من تحت سيطرة فصائل املعارضة السورية أو ما يسمى »الجيش الحر«، 
واستمر هذا األمر حتى نهاية عام 2013، لتبدأ في األشهر األخيرة من عام 2013 خاليا )داعش( بالتغلغل شيًئا 
فشيًئا في كامل أرجاء املحافظة، وما هي إال أشهر معدودة حتى بدأت املعركة الشرسة ضد تنظيم )داعش(، 

ســمى بلهجــة أبنــاء املدينــة، وهــذه اآلبــار تقــع فــي املنطقــة املمتــدة بيــن حقلــي التنــك والعمــر، ولــم يكــن يوجــد فــي هــذه اآلبــار 
ُ
)23(  أو فــي »الظهــرة« كمــا ت

أي نقطة عســكرية تتبع للنظام الســوري.

)24(  تنتمي لعشيرة واحدة، هي عشيرة »الكرعان«، وهم بالنهاية يتنمون لقبيلة العكيدات.

)25(  مقابلــة مــع الســيد راغــب الخليــل، ناشــط مــن قريــة الطيانــة، وهــو أحــد األشــخاص الذيــن ذهبــوا ملفاوضــة املســلحين املســيطرين علــى آبــار 
النفــط فــي تلــك القريــة، مقابلــة عبــر الهاتــف بتاريــخ 1 أيــار/ مايــو 2021.

)26(  شبكة الجزيرة، استثمار أموال النفط املكرر في ريف دير الزور، نيسان/ أبريل 2014،

https//:bit.ly3/xC9E0T 

)27(  كان الباحــث محمــود الحســين مــن األشــخاص الذيــن عايشــوا هــذه التجربــة، بحكــم نزوحــه مــن مدينــة املياديــن إلــى بلــدة الطيانــة، فــي الفتــرة 
املمتــدة مــن أيلــول/ ســبتمبر 2012 حتــى آذار/ مــارس 2013.

https://bit.ly/3xC9E0T
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فت محافظة دير الزور كثيًرا من العدة والعتاد والشباب، حيث استمرت املعارك ملا يقارب الثمانية 
ّ
وكل

أشهر، منذ أواخر عام 2013 حتى منتصف العام 2014، وانتهت بسيطرة التنظيم على كامل محافظة دير 
الزور.

طرق استخراج النفط البدائية من قبل الفصائل:

بعد سيطرة الفصائل املسلحة على معظم حقول النفط في املنطقة الشرقية، لم يتم إدارة هذه املنشآت 
النفطية بالشكل األمثل، وكان هناك حالة من عدم التنظيم وسوء اإلدارة وعدم قدرة الفصائل املسلحة 
على سّد الفراغ الحاصل نتيجة غياب سلطة الدولة، وُيعزى هذا األمر إلى أسباب عديدة، أّولها أن الفو�شى 
كانت سمة عامة يتمّيز بها الجزء األكبر من عمل املعارضة السورية، التي كان من أبرز سماتها فقدان الرؤية 
والقيادة املركزية وغياب اإلدارة املوحدة للمناطق التي تسيطر عليها. وقد أفسح هذا األمر املجاَل للتنافس 
على املكاسب من مختلف األطراف، وبرزت األطماع الشخصية بسبب سيادة الفو�شى وغياب الرقابة 
وعدم القدرة على محاسبة املفسدين، وأدى ذلك إلى ضعف املعارضة وتشتتها وتبدد قواها، وسمح بحدوث 
، ومن ثم )داعش(، للسيطرة على الحقول، وتحويلها إلى 

ً
الفو�شى وفتح املجال أمام “جبهة النصرة” أوال

مصدر دخل كبير يمّدها بالقدرة.

أضف إلى ذلك عدم رغبة هذه الفصائل في الدخول في معارك جانبية مع املجتمعات املحلية، لكونهم 
يعتقدون أنها ستشغلهم عن مقاتلة النظام السوري، والسبب اآلخر هو عدم كفاءة الفصائل في إدارة هذه 
املنشآت والحقول النفطية، حيث يحتاج ذلك إلى كادر موظف وُمدّرب للقيام بمهمات املؤسسات الحكومية، 
على الرغم من الدعوات العديدة التي أطلقها مهندسون وفنيون من أبناء محافظة دير الزور، قّدموا رؤيتهم 
وخططهم من أجل حماية هذه الحقول من النهب والتخريب، وقد حذر املهندسون من خطورة تشغيل آبار 
النفط بغير الطرق الفنية والعلمية املعروفة التي ُيستخرج بها النفط، ملا في ذلك من تداعيات على اإلنسان 
واملجتمع والبيئة، وعلى حقول النفط ذاتها، إال أن كل تلك املقترحات والتوصيات ذهبت أدراج الرياح، ولم 

ُيؤخذ بها)28(.

 ،
ً
لجأت القوى املسيطرة على الحقول إلى طرق جديدة في استخراج النفط الخام من الحقول مباشرة

وسط غياب وسائل الحماية واألمان الضرورية والالزمة لعمليات استخراج النفط، حيث قامت بفتح اآلبار 
 

ً
املغلقة ليتدفق النفط الخام من البئر إلى حفرة في األرض بجانب البئر محفورة مسبًقا لهذا الغرض، مشكال

بركة كبيرة من النفط الخام املكشوف، متجاهلين أن ذلك األمر يلحق ضرًرا كبيًرا باألرض واملياه الجوفية، 
تبعة، لتكرير النفط 

ُ
إضافة إلى أثر أبخرة الغاز والنفط على العاملين فيه. وكانت الطريقة األساسية امل

الخام والحصول على املشتقات النفطية، هي وضع النفط في أوعية تسخين كبيرة، ثم تسخين النفط الخام 
تحت درجات حرارة معينة، الستخراج الديزل والغاز والبنزين)29(، وأخيًرا يقوم العاملون في هذه »الحراقات« 

)28(  مجلة عين املدينة، نفط دير الزور من الثورة حتى تنظيم الدولة اإلسالمية، آب/ أغسطس 2015،

https//:bit.ly3/wi36D7 

)29(  كان ســعر الحراقــات يعتمــد علــى حجمهــا، فكانــت ســعر الحراقــة ســعة برميــل واحــد 15 ألــف ليــرة ســورية، بينمــا ســعر الحراقــة ســعة ثالثــة 
 ســعرها 120 ألــف ليــرة ســورية، وذلــك بحســب كالم الصحفــي عبــد القــادر ضويحــي. مقابلــة 

ً
براميــل 20 ألــف ليــرة ســورية، والحراقــة ســعة 30 برميــال

عبــر الهاتــف.

https://bit.ly/3wi36D7
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بالتفريق بين هذه العناصر، من خالل مالحظة تغّير اللون والرائحة. )انظر الصورة أدناه رقم 3(

ظهر عمليات استخراج النفط البدائية
ُ
صورة رقم 3 من أحد املواقع النفطية ت

) https://bit.ly/3bzlkrI املصدر: شبكة الجزيرة(

https://bit.ly/3bDDVTo :ولالطالع أكثر على طريقة تكرير النفط يدوًيا، يرجى مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي

https://bit.ly/3bzlkrI
https://bit.ly/3bDDVTo
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) Source: Pax https://bit.ly/3ofDLVY( مخطط توضيحي رقم 3 ُيفصل طريقة استخراج النفط البدائية

استمرت عمليات االستخراج البدائية مدة غير قليلة من الزمن، ولم تتوقف نهائًيا، على الرغم من 
استيراد مصافي تكرير كهربائية بأحجام مختلفة، تراوح قيمتها ما بين 150 إلى 300 ألف دوالر، وذلك بحسب 
سعة خزان هذه املصفاة، وقد امتلكت جهات مختلفة من محافظة دير الزور مصاف كهربائية )انظر 
الجدول أدناه رقم 4()30(، منها ما تعود ملكيته إلى الفصائل العسكرية، كجبهة النصرة وحركة أحرار الشام 
اإلسالمية، ومنها ما تعود ملكيته إلى أفراد مستقلين، حيث كان هناك مصاف صغيرة الحجم تمتلكها فصائل 
 ،)

ً
عسكرية أو أفراد مدنيون، كان عددها بالعشرات، ولكنها صغيرة الحجم )سعة خزانها من 30 إلى 50 برميال

وهناك أيًضا عدد كبير من الحراقات يدوية الصنع بالقرب من آبار النفط، إضافة إلى امتالك املجلس املحلي 
ملحافظة دير الزور مصفاة نفطية واحدة)31(. وفي الجدول أدناه بعض األمثلة عن بعض املصافي وأماكنها 

)30(  تفاصيــل هــذه املصافــي الكهربائيــة هــي بحســب تقاطعــات مختلفــة حصــل عليهــا فريــق البحــث فــي أثنــاء إجــراء مقابــالت عــدة لهــذا البحــث. مــع 
العلــم أن العائــدات املاليــة لهــذه املصافــي كانــت تذهــب إلــى الجهــات التــي تديرهــا، وبقيــت هــذه العائــدات غامضــة وال يعــرف مصيرهــا بدقــة.

)31(  فــي أواخــر العــام 2013، امتلــك مجلــس محافظــة ديــر الــزور التابــع للمعارضــة الســورية مصفــاة كهربائيــة الســتخراج النفــط، بلغــت قيمتهــا 
220 ألــف دوالر أميرـكـي، تــم تركيبهــا فــي حقــل الــورد النفطــي، علــى أن يقــوم فصيــل جعفــر الطيــار العســكري بحمايتهــا مقابــل 20 ٪ مــن عائــدات 
املصفــاة، ولكــن الســيد )أ. ب( وهــو مــن الذيــن كانــوا يعملــون ضمــن إدارة املجلــس املحلــي فــي محافظــة ديــر الــزور، التابــع لالئتــالف الســوري لقــوى 
املعارضــة، ذكــر أنــه بعــد تنصيــب هــذه املصفــاة اســتمر العمــل فيهــا مــدة 6 أشــهر فقــط، قبــل أن يســيطر تنظيــم )داعــش( علــى كامــل محافظــة ديــر 
الــزور فــي منتصــف العــام 2014، ويعتقــد )أ. ب( أن املصفــاة كانــت خاســرة مــن الناحيــة االقتصاديــة والتجاريــة، ألســباب كثيــرة أولهــا غيــاب الرقابــة، 
حيــث ال يوجــد ضبــط لعمليــات البيــع والشــراء، وهنــا مدخــل للفســاد، ولقصــر الفتــرة الزمنيــة دور فــي ذلــك؛ وثانًيــا غيــاب اإلدارة ذات الكفــاءة فــي 
ــا غيــاب العقليــة املؤسســاتية التــي يجــب أن تعمــل بهــا مؤسســات املعارضــة الســورية، حيــث كانــت القــرارات ارتجاليــة وليــدة 

ً
تنظيــم العمــل؛ وثالث

اللحظــة، مــن دون تخطيــط أو اســتراتيجية واضحــة، وأخيــًرا غيــاب االســتقرار فــي املحافظــة ككل، وأهــم جانــب هنــا هــو بــدء الحــرب مــع تنظيــم 
)داعــش(، وهــي الحــرب التــي كلفــت املحافظــة كثيــًرا عــدة وعتــاًدا، وأرهقــت املدنييــن، وأزهقــت أرواح كثيــرة بســببها، ال طائــل للمحافظــة فيهــا. وذكــر 
الســيد )أ. ب( أن املجلــس املحلــي كان يعــّول علــى أن تقــوم الجهــات املســلحة املســيطرة علــى آبــار النفــط بتزويدهــم بجــزء مــن العائــدات النفطيــة، 
ولكــن لــم يتحقــق �شــيء علــى أرض الواقــع، وذلــك بســبب غيــاب التخطيــط، والســبب األهــم هــو عــدم وجــود قــوة عســكرية موحــدة تســتطيع ردع هــذه 
املجموعــات املســلحة، وإجبارهــا علــى دفــع جــزء مــن عائــدات النفــط، لالســتفادة منهــا فــي جوانــب خدميــة فــي املحافظــة، علــى الرغــم مــن أنهــم طلبــوا فــي 
مــرات عديــدة، مــن جهــات مســيطرة علــى آبــار النفــط، تزويــد املــدارس بمحروقــات نفطيــة، وخصوًصــا فــي فصــل الشــتاء والبــرد القــارس الــذي يعانيــه 

https://bit.ly/3ofDLVY
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والجهة التي تمتلكها. )انظر الجدول رقم 9 أدناه(

No
الجهة أو الفصيل الذي يمتلك 

املصفاة
سعة الخزاناملوقع الجغرافي

1
املجلس املحلي ملحافظة دير الزور + 

لواء جعفر الطيار العسكري
115 برميلفي اآلبار القريبة من حقل الورد النفطي

جبهة النصرة2
بادية الجرذي )في املنطقة الواقعة ما بين 

حقل التنك وحقل العمر(
115 برميل

170 برميلبادية بلدة بقرص في ريف مدينة امليادينحركة أحرار الشام اإلسالمية3

جبهة النصرة4
في بادية امليادين في املنطقة القريبة من قلعة 

الرحبة
225 برميل

115 برميلمعمل غاز كونيكو)32(جبهة النصرة5

الجدول رقم 9: مصافي تكرير النفط الكهربائية في محافظة دير الزور في الفترة التي كانت تسيطر عليها “جبهة النصرة” 
وفصائل املعارضة العسكرية)33(، أي قبل سيطرة تنظيم )داعش( على كامل املحافظة منتصف العام 2014.

)داعش( يتمدد أكثر بعد سيطرته على حقول النفط والغاز:

بعد سيطرة تنظيم »داعش« على حقول النفط سنة 2014، اتبع التنظيم أسلوًبا مختلًفا في التعامل مع 
تجار النفط، حيث سعى إلى إمساك زمام األمور وحصرها لدى األجهزة التابعة له، فأنشأ ديوان االقتصاد 

»بيت مال املسلمين«، وذلك من أجل إدارة واردات الثروات التي يسيطر عليها)34(.

 خاصة باألهالي واملستثمرين، ولكنه سيطر على 
ً

ترك )داعش( الحّراقات واملصافي، ألنه عّدها أمواال
الحقول واآلبار واإلنتاج، وبدأ يبيع النفط للحّراقات بسعر تقريبي 20-25 دوالًرا للبرميل )سعة 200 ليتر(، 

وكانت الحراقات واملصافي تبيع للسوق املحلية.

أدرك تنظيم )داعش( أهمية العائد املادي الذي سيجنيه من عملية تنظيم وإدارة الثروات التي يسيطر 
سهم في تحقيق هدف أسا�شي وبعيد، هو التمدد واالستحواذ على 

ُ
ا مباشرة ت

ً
عليها، وهو بذلك يحقق أهداف

األطفال، ولكن ال حياة ملن تنادي.

)32(  ذكــر الســيد ســعد الشــارع، فــي مقابلــة أجريناهــا لهــذا البحــث، أن هــذه املصفــاة لــم يســتمر العمــل فيهــا فتــرة طويلــة، نتيجــة العمليــات 
العســكرية التــي كانــت تحــدث مــن حيــن إلــى آخــر فــي املنطقــة القريبــة مــن حقــل الطابيــة )غــاز كونيكــو(.

)33(  املصدر من إعداد فريق البحث.

كنــى )داعــش( الجــزء الثانــي، التشــكل والخطــاب واملمارســة، الفصــل الســادس: تنظيــم الدولــة اإلســالمية فــي ســورية )البنيــة 
ُ
)34(  تنظيــم الدولــة املـــ

ومصــادر التمويــل(، طــارق العلــي، )املركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات، بيــروت، تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2018(
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أراض ومساحات شاسعة من سورية والعراق. أما األهداف املباشرة، فكان أّولها تمويل عملياته العسكرية 
ومقاتليه، وثانًيا تحقيق حد أدنى من »الشرعية« من خالل إثبات نفسه كسلطة أمر واقع تستطيع وضع 
حّد للفو�شى التي كانت موجودة سابًقا، التي كان يتذّمر منها سكان املنطقة، وقد نجح في ذلك إلى حّد ما، 
وقد ساعده في هذا األمر أسلوُبه املتوحش الذي تقوم عليه عقيدة التنظيم أساًسا في التعامل مع جميع من 
يخالفونه أو ينافسونه، ليس في مجال استخراج وتجارة النفط فحسب، بل في أي مجال آخر ضمن حدود 
املناطق التي ُيسيطر عليها، ومنها املجزرة التي ارتكبها بحق أبناء عشيرة الشعيطات عام 2014، بعد محاولة 

أبناء العشيرة قتال هذا التنظيم والسعي لطرده ومنعه من السيطرة على حقول النفط في مناطقهم.

ويقّدر أن إنتاج )داعش( من النفط كان يبلغ نحو 50 ألف برميل يومًيا، خالل الفترة ما بين 2014 وأواخر 
عام 2016. جنى من خاللها مئات ماليين الدوالرات)35(.

استطاع تنظيم )داعش( الحّد من الهجمات التي كانت تحدث سابًقا على أنابيب النفط والغاز وتخفيفها، 
ا مما كانت 

ً
بل إنها توقفت تماًما، وفي الوقت نفسه أبرم صفقات مع النظام السوري، كانت أكثر انضباط

عليه سابًقا، ومنها على سبيل املثال، استمرار ضخ الغاز من معمل كونيكو في حقل الطابية إلى محطة جندر 
في محافظة حمص، وذلك مقابل الحصول على الكهرباء من النظام السوري، وثمة مصادر توثق مثل هذا 
النوع من االتفاقات)36(. فعلى الرغم من إظهار العداء علًنا بين الطرفين، كانت صفقات الغاز مقابل الكهرباء 

تتم بطريقة »مافياوية«، كما تذكر صحيفة الفاينشال تايمز)37(.

من أجل استمرار عائدات النفط، طلب تنظيم )داعش( من املوظفين والفنيين الذين كانوا يعملون في 
حقل العمر سابًقا، العودة للعمل في الحقل)38(، وكان يدفع لهم مكافآت مالية في بعض األحيان، في حين أنه 
أخضع املدرسين واإلداريين الذين عملوا سابًقا في قطاع التربية والتعليم لدورات شرعية بهدف »االستتابة«، 

كما أسماها، على اعتبار أنهم كانوا يعملون مع النظام السوري، كما يقول التنظيم)39(.

)35(  ذكــرت بعــض املصــادر أن تنظيــم )داعــش( حصــل علــى 834 مليــون دوالر مــن آبــار عديــدة، فــي إبــان ســيطرته عليهــا فــي كل مــن ســورية والعــراق، 
خــالل الفتــرة مــا بيــن نيســان/ أبريــل 2013 وآذار/ مــارس 2014. )ولكــن هــذه األرقــام تبقــى تقديريــة(. فالــح عبــد الجبــار، دولــة الخالفــة التقــدم إلــى 

املا�شــي، »داعــش« واملجتمــع املحلــي فــي العــراق، صفحــة 215، املركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات، تشــرين األول/ أكتوبــر 2017.

)36(  شبكة الجزيرة، التحالف الخبيث جرد حساب للتعاون بين األسد وداعش، أيلول/ سبتمبر 2016،

https//:bit.ly3/bTD9C0

)37(  Financial Times, Isis Inc: Syria’s ‘mafia-style’ gas deals with jihadis, October 2015,

https://on.ft.com/3v3eang 

)38(  عندمــا ســيطر تنظيــم )داعــش( علــى محافظــة ديــر الــزور وعلــى حقــول النفــط، تغيــب قســم مــن العامليــن فــي تلــك الحقــول عــن العمــل، وبمــا 
أن التنظيــم ســعى الســتعادة العمــل واالســتفادة مــن واردات حقــول النفــط، أرســل فــي طلــب كل مــن كان يعمــل فــي الحقــل ســابًقا إبــان ســيطرة جبهــة 
النصــرة، وأخبرهــم بأنــه لــن يعاقبهــم، وبــأن ليــس عليهــم إال العــودة للعمــل فــي الحقــل بأســرع وقــت ممكــن. وهــذا مــا ذكــره لنــا أحــد مهند�شــي النفــط 
ــر إلــى التــواري عــن األنظــار ومغــادرة 

ّ
الذيــن كانــوا يعملــون فــي حقــل العمــر، وقــد أرســل لــه التنظيــم مــن أجــل العــودة للعمــل فــي الحقــل، فاضط

املحافظــة بشــكل كامــل. )مقابلــة مــع أحــد الذيــن عملــوا فــي مجــال النفــط فــي هــذه الفتــرة، وهــو مهنــدس نفــط رفــض اإلفصــاح عــن اســمه ألســباب 
شــخصية، مقابلــة عبــر الهاتــف بتاريــخ 30 نيســان/ أبريــل 2021.(

)39(  وهــو مــا يظهــر التناقــض فــي ســلوك التنظيــم الــذي كان دافعــه الرئي�شــي املصلحــة والعائــد املــادي، وليــس للديــن أي عالقــة بهــذا األمــر، كمــا 
يدعــي التنظيــم، وهــذا األمــر ينطبــق علــى صفقاتــه التجاريــة فــي النفــط والغــاز والقمــح مــع النظــام الســوري عبــر وســطاء، وكذلــك األمــر بالنســبة إلــى 

تهريــب اآلثــار وبيعهــا.

https://bit.ly/3bTD9C0
https://on.ft.com/3v3eang


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

29

بهذا األسلوب، استطاع التنظيم ضبط املنشآت النفطية إلى حد ما، وأراد من خالل ذلك تقديم رسالة 
للجميع مفادها »إنني أستطيع السيطرة والتمدد عسكرًيا وبنفس الوقت إدارة املنشآت الخدمية وضبطها 
ميدانًيا، ولو كان ذلك يكلف مزيًدا من الدماء واألرواح واملدنيين«. ودائًما ما يجد )داعش( تبريًرا شرعًيا 
ملا يريد فعله، فعلى سبيل املثال أبقى التعامل مع شركات تتبع للنظام السوري، ومنها شركة )أنيسكو( 
للخدمات النفطية)40(، في حين أنه كان يصدر أوامر كثيرة بقطع رؤوس املدنيين، ملجرد ذهابهم إلى مناطق 

سيطرة النظام، واألمثلة كثيرة على ذلك.

وأبرم )داعش( صفقات تجارية مع النظام السوري، بهدف بيعه النفط، عبر وسطاء ورجال أعمال، مثل 
جورج حسوني)41(، الذي كان صلة الوصل بين النظام السوري وتنظيم )داعش(، ودفع ذلك اإلدارة األميركية 

ودول االتحاد األوربي إلى وضعهم على قائمة العقوبات.

باإلضافة إلى رجل األعمال اآلخر حسام القاطرجي، وهو من عضو في مجلس الشعب السوري، ويدير 
شركات تجارية عدة، الذي كان عّراًبا للصفقات التجارية التي تتضمن نقل القمح والنفط، من مناطق 
سيطرة تنظيم )داعش(، إلى مناطق سيطرة النظام السوري، وذلك عبر األسطول الذي يديره من الحافالت 
والشاحنات، وذلك عبر تأمين الحماية العسكرية الالزمة لها بواسطة املسلحين املوالين له وللنظام السوري.

كل الصفقات التجارية، بين تنظيم )داعش( ورجال األعمال املحسوبين على النظام السوري، كانت تتم 
ا، من مناطق سيطرة )داعش( إلى 

ً
من خالل نقل املواد التي يتم االتفاق عليها، سواء كانت قمًحا أو نفط

 مادًيا يتضمن السعر الذي تم االتفاق عليه، 
ً

مناطق سيطرة النظام السوري، على أن يأخذ التنظيم مقابال
ضمن عمليات البيع والشراء بين الطرفين، وفي هذا األمر تمويٌل لتنظيم )داعش(، ففي الوقت الذي يّدعي 
بشار األسد أنه يحارب التنظيم، يقوم رجال أعمال مرتبطون به بدعم التنظيم مادًيا، في سبيل الحصول 
على هذه املواد ملناطق نفوذ النظام السوري. مع العلم أن شاحنات شركة القاطرجي كانت معروفة للجميع 
لصق عليها، من دون أن يتعرضوا ألي مضايقة من قبل عناصر تنظيم )داعش()42(. 

ُ
من خالل الشعارات التي ت

على الرغم من التنظيم صارم جًدا في هذا األمر، وهو الذي ُيعدم ويقتل أي شخص يثبت تعامله مع نظام 
األسد، كما يقول شرعيو التنظيم، إال أّن للعالقات التجارية والصفقات التي كانت تتم بين التنظيم ونظام 

األسد رأًيا آخر.

)40(  بحســب العديــد مــن التقاطعــات التــي حصلنــا عليهــا، باإلضافــة إلــى بعــض األبحــاث الســابقة، فــإن الشــركة التــي كان يملكهــا جــورج حســواني 
كانــت تتعامــل مــع تنظيــم )داعــش( فــي مواقــع نفطيــة مختلفــة، وكانــت تــزود التنظيــم ببعــض املعــدات النفطيــة التــي لهــا عالقــة بصيانــة اآلبــار.

)41(  جــورج حســواني هــو رجــل أعمالــي ســوري مــن مدينــة يبــرود يحمــل الجنســية الروســية، عمــل كوســيط تجــاري بيــن النظــام الســوري وتنظيــم 
)داعــش(، خــالل الفتــرة التــي كان يســيطر فيهــا تنظيــم )داعــش( علــى حقــول النفــط فــي محافظــة ديــر الــزور شــرق ســورية. وبحســب تقريــر لصحيفــة 
Wall Street Journal، فقــد تعــاون حســواني مــع أحــد املقربيــن مــن الرئيــس الرو�شــي فالديميــر بوتيــن، وهــو )Gennady Timchenko( صاحــب شــركة 
Stroytransgaz، لبنــاء معمــل إلنتــاج الغــاز فــي حقــل توينــان للغــاز فــي محافظــة الرقــة، الــذي بقــي يعمــل خــالل الفتــرة التــي ســيطر فيهــا التنظيــم علــى 

محافظــة الرقــة. هــو أيًضــا مــن فتــح بيتــه لتنظيــم النصــرة الحتجــاز راهبــات ديــر مــا تقــال فــي معلــوال، الالتــي اختطفهــن تنظيــم النصــرة ســنة 2013.

 The Wall Street Journal, An Energy Mogul Becomes Entangled with Islamic State, Jay Solomon and Benoit Faucon, May 2016,
 https://on.wsj.com/2RhcF68

)42(  REUTERS, How a businessman struck a deal with Islamic State to help Assad feed Syrians, Michael Georgy, Maha El 
Dahan, October 2017, https://reut.rs/3nH2rbh

https://on.wsj.com/2RhcF68
https://reut.rs/3nH2rbh
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:PYD حقول النفط في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة بيد

كان الوضع في محافظة الحسكة مختلًفا جذرًيا عما كان عليه في محافظة دير الزور، بسبب استعانة 
النظام  PYD، ونقلت بعض املصادر أن  في سورية املسّمى  التركي وفرعه  الكردي   PKK بتنظيم النظام 
السوري، بعد انطالق االنتفاضة الشعبية، أرسل آصف شوكت (نائب رئيس هيئة األركان للشؤون األمنية(، 
ا مع حزب PKK، من أجل عودتهم إلى سورية من خالل حزب PYD، من 

ً
إلى جبال قنديل، حيث عقد اتفاق

أجل ضبط املناطق ذات الغالبية الكردية، ملنع مشاركتهم في الحراك الذي انطلق سلمًيا في آذار/ مارس 
2011، وقّدم لهم النظام السوري املال والسالح واملقار، وأتاح لهم السيطرة على حقول النفط، ومعظم 
مؤسسات الحكومة وشركاتها، عدا املربع األمني وبعض الدوائر. وكان من ضمن هذا االتفاق أيًضا تسليم 
النظام السوري لحزب االتحاد الديمقراطي PYD حقول النفط في كامل محافظة الحسكة، وهو ما حدث 

عملًيا على أرض الواقع)43(.

ونتيجة اتساع رقعة التظاهرات واالحتجاجات الشعبية، انسحب النظام السوري من محافظة الحسكة 
وتقوقع على نفسه، ولم يعد يسيطر على إال على بعض املقار العسكرية في املحافظة، ومنها مطار القامشلي 
واملربع األمني هناك، ولذلك فقد أوكل النظام السوري لهذه القوات الكردية مهمة اإلشراف املباشر على 
واقع املحافظة بشكل كامل، وفي الوقت نفسه فقد أبقت هذه القوات الكردية مؤسسات الدولة التابعة 
للنظام السوري، كاألحوال املدنية ودائرة الهجرة والجوازات واملحاكم املدنية وغيرها، ولكن القوات الكردية 
استطاعت -بضوء أخضر من النظام السوري- استالم حقول النفط والغاز بعد منتصف عام 2012، 
وقد قام ما ُيسمى »باإلدارة الذاتية« بتجهيز كوادرها لإلشراف على هذه املنشآت النفطية)44( وإدارتها، على 
الرغم من استمرار عمل املوظفين التابعين للشركة الحكومية »الشركة السورية للنفط« الحكومية التي 

تدير حقول محافظة الحسكة، باإلضافة إلى موظفي الشركات واملؤسسات الحكومية.

يوجد في محافظة الحسكة عدد من حقول النفط الرئيسة في سورية مثل حقول السويدية وكراتشوك 
والرميالن، ويعتبر حقل الرميالن أكثر الحقول إنتاًجا للنفط، وفيه حوالي 1322 بئر نفط، وأكثر من 25 
بئًرا للغاز، وكان إنتاجه اليومي قبل 2011 يبلغ حوالي 80 ألف برميل يومًيا، باإلضافة إلى حقول الجبسة 
 عن الحقول التي تقع بالقرب من منطقة مركدة في ريف 

ً
والشدادي والهول، في ريف الحسكة الجنوبي، فضال

)43(  يذكــر الدكتــور ريــاض حجــاب، رئيــس وزراء ســورية األســبق، فــي مقابلــة مســجلة مــع )تلفزيــون ســوريا( فــي أيــار/ مايــو 2021، أن بشــار األســد، 
بعــد تفجيــر خليــة األزمــة، أوعــز إلــى قــادة األجهــزة األمنيــة والوحــدات العســكرية إلخــالء مواقعهــم وتســليم كامــل ســالحهم إلــى حــزب PKK، ويذكــر أنــه 
قــد حضــر اجتماًعــا مــع بشــار األســد بتاريــخ 21 تمــوز/ يوليــو 2012، بصفتــه رئيًســا ملجلــس الــوزراء آنئــذ، وكان فــي االجتمــاع كل مــن ســعيد بخيتــان 
وفــاروق الشــرع ومحمــد جهــاد اللحــام. ودار ضمــن االجتمــاع حديــث عــن ســبب تســليم هــذا الســالح والعتــاد الثقيــل إلــى حــزب PKK، فــكان جــواب 
بشــار األســد بالحــرف الواحــد: »هــؤالء هــم حلفاؤنــا، وقــد اســتثمرنا بهــم كثيــًرا خــالل الســنوات املاضيــة، واآلن نحــن بحاجــة إليهــم مــن أجــل ضبــط 

الشــارع الكــردي الــذي يقــوم بتظاهــرات واحتجاجــات، وكذلــك مــن أجــل ضبــط الشــارع العربــي، وكــي يكونــوا خنجــًرا فــي خاصــرة تركيــا«.

)44(  أحدثــت »اإلدارة الذاتيــة« كلّيــة للنفــط والغــاز، أســمتها »كليــة البتــرول والبتروكيميــا« فــي مدينــة الرميــالن فــي محافظــة الحســكة، ملــدة ثــالث 
ســنوات دراســية، وذلــك بهــدف تأهيــل كادر للعمــل فــي املنشــآت النفطيــة التــي تديرهــا القــوات الكرديــة، وقــد قامــت بتخريــج دفعــة فــي العــام املا�شــي 
2020، ال يتجــاوز عددهــا 150 طالًبــا كردًيــا، غالبيتهــم مــن اإلنــاث، أمــا الذكــور فعليهــم الذهــاب إلــى الخدمــة اإللزاميــة التــي تحددهــا هــذه »اإلدارة 
الذاتيــة«، وتقــع هــذه »الكليــة« فــي موقــع معهــد النفــط فــي الرميــالن التابــع للحكومــة الســورية، الــذي لــم يتوقــف عــن التدريــس. )مقابلــة أجراهــا 
فريــق البحــث مــع س. ع، وهــو أحــد مهند�شــي الشــركة الســورية للنفــط، وكان يعمــل فــي حقــل الرميــالن النفطــي، فــي محافظــة الحســكة، وقــد رفــض 

اإلفصــاح عــن نفســه ألســباب شــخصية(.
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محافظة الحسكة الغربي)45(. 

PYD جدول رقم 10بالحقول التي سيطرة عليها ميليشيا

الحقول م

1
حقول سيطرت عليها ميليشيا 

PYD سنة 2012

كراتشوك والسويدية والرميالن وديريك وعليان وعودة والجبسة 
وغونة وتشرين وكبيبه والصفيح وشمال الحسين واألكرم 

والقدير

2
حقول سيطرت عليها ميليشيا 

PYD  سنة 2017
حقل العمر، والتنك، والجفرة، ومعمل غاز كونيكو

نتيجة هدوء املعارك نسبًيا في محافظة الحسكة، باملقارنة مع باقي املحافظات، فقد أحدث حزب االتحاد 
الديمقراطي ما ُيسمى »اإلدارة الذاتية« التي استطاعت إصالح بعض أنابيب النفط التي تعرضت للتخريب 
سابًقا، بل قامت بمعاودة إنتاج واستخراج النفط من اآلبار املتوقفة عن العمل، من خالل ورشات الصيانة 

التابعة للنظام السوري بعد توفير املواد الخام وقطع الصيانة الضرورية)46(.

يوجد أيًضا محطة تل عدس القريبة من حقول الرميالن)47(، وهي محطة خاصة بمعالجة النفط، وهي 
ذكر.

ُ
تعمل بشكل طبيعي اآلن ومن دون أي مشكالت ت

وبقي التعاون التقني واالقتصادي بين النظام السوري والقوات الكردية عبر رجال األعمال املحسوبين 
ا في إنجاز صفقات النفط 

ً
على النظام السوري، كحسام القاطرجي وشقيقه براء، الذين لعبوا دوًرا وسيط

والقمح بين الطرفين، وهو الدور الذي قاموا به من أجل إنجاز الصفقات بين تنظيم )داعش( ونظام األسد، 
وهو ما دفع اإلدارة األميركية إلى إدراجهم على قائمة العقوبات. ولذلك ظهرت أسماء جديدة إلنجاز هذه 
الصفقات مثل عمار السو�شي، الذي تعهد بإيصال النفط والغاز إلى مناطق النظام، مقابل حصوله على 

عقد بقيمة 11 مليون يورو، لتشغيل وصيانة معمل غاز الجبسة بشكل كامل)48(.

)45(  شبكة الجزيرة، أرقام مثيرة عن النفط السوري.. مستقبل شرق الفرات الخفي، تشرين الثاني/ نوفمبر 2019،

https//:bit.ly37/t6elw 

)46(  Almohamad, Hussein, and Andreas Dittmann. ”Oil in Syria between Terrorism and Dictatorship.“ Social Sciences 5, no. 
2 )2016(: 20.

)47(  محطة تل عدس تبعد عن حقل الرميالن قرابة 20 كم.

)48(  يعتمد النظام الســوري بشــكل رئي�شــي على مجموعة القاطرجي لنقل وتهريب القمح والنفط، من مناطق ســيطرة )قســد( إلى مناطق ســيطرة 
النظــام الســوري. وعلــى الرغــم مــن التحذيــرات األميركيــة املســتمرة، ومــن العقوبــات املفروضــة علــى النظــام الســوري ومنهــا قانــون قيصــر، اســتمّر 
تهريــب النفــط بيــن الطرفيــن، ولــم ينقطــع إال فــي فتــرات زمنيــة محــدودة، بســبب عوامــل عديــدة، منهــا االشــتباكات بيــن النظــام الســوري و)قســد( فــي 
بعــض املعابــر النهريــة وفــي مدينــة القامشــلي أيًضــا، والطــرق كثيــرة لتهريــب النفــط بيــن هاتيــن الجهتيــن، أبرزهــا طريــق أبــو خشــب-الرقة الــذي تمــر عبــره 
صهاريج النفط قادمة من حقول النفط في محافظة الحسكة، باإلضافة إلى املعابر النهرية املنتشرة على طول نهر الفرات ضمن مناطق السيطرة 

للطرفيــن، علــى الرغــم مــن إغــالق )قســد( لهــذه املعابــر مــن حيــن إلــى آخــر. وملزيــد مــن املعلومــات، يمكــن الرجــوع إلــى الروابــط اآلتيــة:

https://bit.ly/37t6elw
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بعد ذلك أنشأت القوات الكردية شركة الجزيرة، للقيام باألعمال الفنية والتقنية الالزمة لسّد الفراغ 
الذي تركته شركات النفط املحلية واألجنبية التي غادرت تلك املواقع. وألن املنشآت النفطية في محافظة 
ذكر)49(، كانت نسبة الدمار فيها أقّل بكثير من مثيالتها في 

ُ
 عسكرية أو معارك ت

ً
الحسكة لم تشهد أعماال

محافظة دير الزور. وساعد هذا األمر شركة الجزيرة في استيراد تجهيزات وقطع غيار للمصافي الكهربائية 
لزيادة تكرير النفط، وهذا ما حصل حرفًيا على أرض الواقع، حيث وصل إنتاج حقل الرميالن إلى 15000 
برميل يومًيا في منتصف عام 2014، وكذلك األمر فقد وصل إنتاج حقل السويدية، وتحديًدا محطة الغاز 

ا. التابعة للحقل، إلى حوالي مليون ونصف إلى مليونين متر مكعب من الغاز، يوميًّ

إنتاج ميليشيا PYD من النفط وعائداته:

 PYD يشير تحقيق نشره موقع )جسر( الذي يعّرف نفسه بأنه صحيفة إلكترونية مستقلة، إلى أن إنتاج
من النفط والغاز من 46 حقل يبلغ 87 ألف برميل نفط يومًيا، بينما ينتج معمل السويدية للغاز في الحسكة 
نحو نصف مليون م3 غاز في اليوم، تبلغ قيمتها السوقية 160 ألف دوالر أميركي يومًيا، وتقدر القيمة 
السنوية لقيمة النفط والغاز املنتج من قبلهم نحو 840 مليون دوالر سنوًيا )انظر الجدول رقم8(، ويمكن 
، وعلى حزب PKK التركي 

ً
أن تصل اإليرادات حتى مليار دوالر سنوًيا، وتتوزع عوائد هذا اإلنتاج على PYD أوال

ا، وعلى )داعش( رابًعا، إضافة إلى نظام الفساد، بينما ُيحرم من هذه العائدات أهالي 
ً
ثانًيا، وعلى النظام ثالث

املنطقة من السوريين)50(.

العربي الجديد، عدنان أحمد، النفط السوري بيد »قسد« ملف يهدد بصراع مسلح، تموز/ يوليو 2019،	 

https//:bit.ly37/wcAAS 

وكالة SY24، بعد قطيعة غير معلنة »قسد« تزود النظام السوري بالنفط، آذار/ مارس 2021،	 

https//:bit.ly3/gVKSmr 

تلفزيون سوريا، تهريب النفط إلى النظام.. هل قفزت »قسد« فوق قيصر؟، تموز/ يوليو 2021،	 

https//:bit.ly3/xQD3EK 

وكالة جسر برس، عائدات نفط الجزيرة السورية، كانون الثاني/ يناير 2020	 

 https//:bit.ly3/tnEl6y

)49(  بعد أن بســط تنظيم الدولة )داعش( ســيطرته على كامل محافظة دير الزور منتصف عام 2014، حاول التوســع باتجاه املناطق الشــمالية 
التــي تســيطر عليهــا »قــوات الحمايــة الكرديــة« فــي محافظــة الحســكة، إال أن التنظيــم تراجــع بفعــل ضربــات التحالــف الدولــي الجويــة. 

)50(  صحيفــة جســر اإللكترونيــة، عائــدات نفــط الجزيــرة الســورية: مليــار دوالر لتغذيــة PKK وإرضــاع )داعــش( وللســكان املحلييــن األوبئــة، كانــون 
الثانــي/ ينايــر 2020،

https//:bit.ly3/fslcvo 

https://bit.ly/37wcAAS
https://bit.ly/3gVKSmr
https://bit.ly/3xQD3EK
https://bit.ly/3tnEl6y
https://bit.ly/3fslcvo
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اإلنتاج اليوميالوحدةالنوع
قيمة اإلنتاج 

اليومي $
قيمة اإلنتاج السنوي $

870302175000793875000برميل نفطنفط

50016000058400000م3 غازغاز

2335000852275000مجموع
الجدول رقم 11 يظهر عائدات )قسد( من النفط والغاز

املصدر: تقرير موقع جسر

ويتم تهريب كميات أخرى عبر أنابيب تمتد تحت نهر الفرات، وسفن نهرية على شكل صهاريج تنقل النفط 
من شرق الفرات إلى غربه، حيث تسيطر قوات النظام، وذلك بعلم وقبول من »قوات سوريا الديمقراطية«.

وتقوم PYD بإرسال جزء من إنتاجها النفطي إلى النظام بواسطة مجموعة األخوين قاطرجي )براء قاطرجي 
وشقيقه( عبر صهاريج )حوالي 300 صهريج يومًيا( من مناطق سيطرة PYD إلى مناطق سيطرة النظام 
السوري. وتتجمع صهاريج القاطرجي املحملة بالنفط الخام في ساحة خاصة في مدينة القامشلي، وفي مركز 
تجمع آخر عند مدخل الحسكة الجنوبي، ومن ثم تتوجه إلى محافظة الرقة، وذلك بحماية قوات PYD عبر 
 إلى معبر الطبقة، 

ً
الطريق التالي: تل تمر ثم أبيض، ثم املكمان، ثم صباح الخير، ثم الكرامة، فالرقة وصوال

ومنها إلى “أثريا”، حيث تتسلمها قوات النظام. وعلى الرغم من التحذيرات األميركية املستمرة، ومن العقوبات 
املفروضة على النظام السوري، ومنها قانون قيصر، استمّر تهريب النفط بين الطرفين، ولم ينقطع إال في 
فترات زمنية محدودة، بسبب عوامل عديدة منها االشتباكات بين النظام السوري وقوات PYD، في بعض 
املعابر النهرية وفي مدينة القامشلي أيًضا. وُيعزى التغا�شي األميركي عن تهريب النفط بين PYD والنظام إلى 
رغبة األميركان في أال يسقط النظام دون اتفاق بانتقال سيا�شي للسلطة، لضمان عدم حدوث فو�شى في 

سورية. 

وتتعدد الطرق املتبعة في تهريب النفط، بين هاتين الجهتين، أبرزها طريق أبو خشب-الرقة الذي تمر 
عبره صهاريج النفط قادمة من حقول النفط في محافظة الحسكة، باإلضافة إلى املعابر النهرية املنتشرة على 
طول نهر الفرات ضمن مناطق السيطرة للطرفين، على الرغم من إغالق PYD لهذه املعابر من حين إلى آخر.
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الفصل الثالث
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حقول الغاز في سورية

إنتاج الغاز قبل 2011:

في التسعينيات من القرن العشرين، بدأ اهتمام النظام السوري بتطوير إنتاج الغاز، وذلك تزامًنا مع 
ازدياد االهتمام العالمي بالغاز، وبعد أن أقامت الشركة السورية للنفط SPC بعض معامل الغاز الستثمار 
الغاز املصاحب الذي ينتج من حقول النفط واستعملته لتوليد الطاقة في الحقول، أقامت شركة )شل( 
أول  كانت  ثم  النفط،  إلنتاج  املرافق  الغاز  امليادين، الستثمار  مدينة  قرب  العمر  في حقل  للغاز   

ً
معمال

اكتشافات الغاز الكبرى من قبل الشركة السورية للنفط، في منطقة غرب جنوب تدمر، ثم أنشأت الحكومة 
»معمل غاز كونيكو« نسبة إلى شركة كونيكو األميركية التي أنشأت املعمل في حقل الطابية قرب دير الزور 
عام 2004 وفق عقد استثمار، من أجل تجميع الغاز من حقول النفط في منطقة دير الزور، ثم تلتها حقول 

ومعامل غاز للشركة السورية للغاز، وشركة )بتروكندا( الكندية، وشركة )أينا( الكرواتية. 

في عام 2009، بلغ االحتياطي الجيولوجي من الغاز 698.6 مليار م3، منها نحو 409.8 مليار م3 قابل 
لإلنتاج، وحتى 2008 كان 125.25 مليار م3 من احتياطي الغاز قد استخرج، وكان االحتياطي القابل لإلنتاج 

نحو 284.6 مليار م3. انظر الجدول رقم )12(

جدول رقم )12( يبين احتياطي سورية من الغاز سنة 2009 بحسب املناطق )مليار م3(

املنطقة
االحتياطي 
الجيولوجي

االحتياطي 
القابل لإلنتاج

إنتاج الغاز حتى 
2008

الغاز املتبقي 
القابل لإلنتاج

143.653.320.3233.1الحسكة

7346.417.1429.2الجبسة

208110.275.3034.9دير الزور

57.239.90,8739شمال املنطقة الوسطى

43.337.811.326.5املنطقة الوسطى

173.5122.20.41121.8جنوب املنطقة الوسطى

Total698.6409.8125.25284.6

بلغ إنتاج سورية من الغاز الذي يورد لشبكة نقل الغاز في عام 2010 نحو 25 مليون م3 في اليوم، أي نحو 
9 مليار م3 في العام، علًما بأن جزًءا آخر من الغاز ُيستهلك في الحقول إلنتاج الكهرباء أو يعاد حقنه في اآلبار 
لتحفيز إنتاج النفط فيها، ويراوح ما بين 25 و35 % من مجمل الغاز املنتج. وكان إنتاج الغاز سنة 2010 يسد 
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جزًءا من احتياج سورية لتوليد الكهرباء، وكان الجزء الباقي من إنتاج الكهرباء يعتمد على الفيول، إضافة 
إلى إنتاج السدود املائية من الكهرباء، وهو جزء صغير. 

حقول الغاز في املنطقة الوسطى:

إضافة إلى حقول النفط في الحسكة ودير الزور والرقة، التي تنتج غاًزا مع إنتاج النفط، تتركز مناطق 
حقول الغاز في سورية في املنطقة الوسطى في سورية، وتحتوي على مكامن وطبقات غازية كثيفة)51( )انظر 
نتج ما يقارب ثالثة ماليين 

ُ
 عدة للغاز، ت

ً
الخريطة رقم3(، وتحديًدا منطقة جبل شاعر)52( الذي يضم حقوال

متر مكعب من الغاز الطبيعي)53(. وكان تنظيم )داعش( قد سيطر على حقل غاز شاعر، في تشرين األول/ 
أكتوبر 2014. وهو حقل في غاية األهمية، بسبب توريده للغاز إلى معمل إيبال الذي يحتوي على محطة 
ملعالجة الغاز في ريف محافظة حمص، تقوم بدورها بتأمين غاز امليثان الجاف إلى محطات توليد الكهرباء، 
ومن هنا تأتي أهمية حقل شاعر الذي وقعت حوله عمليات كّر وفّر، بين النظام السوري وتنظيم )داعش( 
في أواخر العام 2014، أدت إلى تضرر محطة تجميع الغاز ضمن الحقل نفسه، األمر الذي أدى إلى إغالق 

معظم اآلبار.

)51(  يوجــد فــي شــمال وجنــوب وغــرب تدمــر، عــدد مــن حقــول الغــاز، تعمــل فيهــا الشــركة الســورية للغــاز، وهــي شــركة حكوميــة ويســتثمر فيهــا 
شــركات أجنبيــة مثــل بتروكنــدا، وإينــا الكرواتيــة، باإلضافــة إلــى شــركة إيبــال.

)52(  يقع حقل غاز شاعر على بعد 150 كم شمال غرب مدينة تدمر.

)TRT   )53 عربي، حقول النفط والغاز في سوريا أين تنتشر الحقول ومن املستفيدين، آذار/ مارس 2020،

https//:bit.ly3/aym5RB

https://bit.ly/3aym5RB
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خريطة رقم 2 تظهر مناطق توزع حقول النفط والغاز في سورية)54(

)54(  الخريطة هي من وثائق وزارة النفط السورية غير منشورة.
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الخريطة رقم )3( تظهر معامل الغاز وخطوط الغاز في سورية سنة 2010

الخريطة رقم3

املصدر: الشركة السورية للغاز

وهناك مكامن وآبار غازية عدة في املنطقة الوسطى من سورية، وهي مدينة قارة في ريف محافظة دمشق 
التي تحوي حقل قارة1 و3 وبريج وصدد.

منطقة تدمر هي كذلك منطقة حيوية في سورية، ليس ألنها مدينة أثرية وتاريخية فحسب، بل ألنها 
تقع ضمن املنطقة الوسطى من سورية، على الطريق الدولي الواصل من الحسكة ودير الزور في املنطقة 
شكل صلة الوصل بين مناطق إنتاج النفط والغاز شمال 

ُ
 إلى العاصمة السورية دمشق، وت

ً
الشرقية وصوال

شرق سورية، ومحطات توليد الكهرباء الواقعة جنوب وغرب سورية )انظر الخريطة رقم 4(، كما تحتوي 
على حقول غاز عدة في محيطها، حيث كانت تنتج هذه الحقول ما يقارب تسعة ماليين متر مكعب من الغاز 
يومًيا، وهي حقول آراك ودبيسان وحيان والهيل وجهار واملهر ونجيب والسخنة وأبو رباح)55(. )انظر الجدول 

رقم13(

)55(  يزيد صايغ، الحرب على حقول الغاز في سوريا، مركز مالكوم-كير كارنيغي للشرق األوسط، حزيران/ يونيو 2015،

https//:bit.ly2/ZluEJi

https://bit.ly/2ZluEJi
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الجدول رقم )13( حقول الغاز في املنطقة الوسطى من سورية

No
الطاقة اإلنتاجية للحقل شركة التشغيلاملستثمرالحقل

)مليون م3 في اليوم(

2.5 مليون متر مكعبشركة إيبالشركة بتروكنداحقل الشاعر1

3 مليون متر مكعب شركة حيانشركة إينا الكرواتيةحقل جحار2

الشركة السورية حقول جنوب غرب تدمر3
للغاز

الشركة السورية 
للغاز

6 مليون متر مكعب

الشركة السورية حقول شمال تدمر4
للغاز

الشركة السورية 
للغاز

3 مليون متر مكعب

الشركة السورية حقول نفط الحسكة5
للنفط

الشركة السورية 
للنفط

استهالك ذاتي

الشركة السورية حقول نفط الجبسة6
للنفط

الشركة السورية 
للنفط

استهالك ذاتي
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الخريطة رقم 4 تظهر التوزيع الجغرافي ملصافي وأنابيب النفط والغاز في سورية)56(

ومن الحقول التي تعّرضت للدمار، بسبب العمليات العسكرية املرافقة للمعارك بين تنظيم )داعش( 
ونظام األسد عام 2014 و2015، حقال الهيل وآراك للغاز، ويحتوي األخير على محطة تجميع للغاز، يمّر من 
 عن سيطرة التنظيم في العام 

ً
خاللها الغاز من منطقة تدمر إلى املحطة املركزية في مدينة تدمر)57(. فضال

نفسه، أي 2015، على حقل جزل النفطي ومحطة الضخ T3 شرق تدمر.

وفّجر تنظيم )داعش( حقل جهار الغازي، الذي كان يعود لشركة حيان، وكانت تستثمر فيه شركة إينا 

)56(  Almohamad, Hussein, and Andreas Dittmann. ”Oil in Syria between Terrorism and Dictatorship.“ Social Sciences 5, no. 
2 )2016(: 20.

)57(  يزيد صايغ، الحرب على حقول الغاز في سوريا، مركز مالكوم-كير كارنيغي للشرق األوسط، حزيران/ يونيو 2015،

https//:bit.ly2/ZluEJi

https://bit.ly/2ZluEJi
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الكرواتية)58(، حيث بثت وكالة )أعماق( التابعة لتنظيم )داعش( إصداًرا مصوًرا ُيظهر تفاصيل تفخيخ 
املعمل بكمية كبيرة من العبوات الناسفة، قبل أن يتم تفجير املعمل بشكل كامل )انظر الصورة رقم 4(، 
وبرر تنظيم )داعش( فعلته هذه أن املعمل يدّر على النظام السوري عائدات مالية ضخمة، يستفيد منها 
النظام بتمويل آلته العسكرية. ُيعّد هذا الحقل أحد أكبر حقول الغاز في سورية)59(، وكان ينتج يومًيا حوالي 

3 مليون متر مكعب من الغاز، كما كان يغذي محطات توليد الكهرباء في املحافظات الجنوبية من سورية.

الصورة رقم 4 تظهر تفجير )داعش( ملعمل حيان الغازي في ريف محافظة حمص

https://bit.ly/3eUW7J1 :املصدر

من جانب آخر، بحسب وزارة النفط والثروة املعدنية في حكومة النظام السوري، تحتوي منطقة حوض 
»الدو«)60( على احتياطي يبلغ 47 مليار متر مكعب من الغاز)61(، وقد افتتح النظام السوري عام 2017 مشروًعا 
أسماه »غاز شمال دمشق«، من أجل التنقيب عن الغاز واستخراجه في منطقة قارة في ريف دمشق، ويشمل 

ي/ يناير 2017، ي سورية، كانون الثان ي الجديد، )داعش( يفجر إحدى أهم شركات الغاز ف )58(  العرب

https//:bit.ly2/RlL4ki 

)59(  معمــل جهــار )حيــان( للغــاز تــم إنجــازه أواخــر العــام 2009، )شــركة حيــان للنفــط والغــاز بيــن الشــركة الســورية للنفــط وشــركة إينــا الكرواتيــة 
INA- Industrial Nafte( وكان مقدًرا له معالجة نحو 4 مليون م3 من الغاز يومًيا، وإنتاج 3 مليون م3 في اليوم من الغاز النظيف، و5000 برميل/ 

اليــوم مــن املكثفــات و180 طًنــا مــن الغــاز املنزلــي. ســمير ســعيفان، آثــار األزمــة علــى قطــاع النفــط والغــاز، دراســة غيــر منشــورة.

)60(  منطقة »حوض الدو« تمتد من دير عطية في القلمون حتى القسطل في محافظة حمص.

)61(  هــذه األرقــام صــادرة عــن وزيــر النفــط والثــروة املعدنيــة الســابق ســفيان العــالو، ضمــن تقريــر ملجلــة »عنــب بلــدي« بعنــوان: »روســيا فــي طريقهــا 
للهيمنــة علــى غــاز املتوســط، الصــادرة فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2019،

https//:bit.ly3/djYF4v

https://bit.ly/3eUW7J1
https://bit.ly/2RlL4ki
https://bit.ly/3djYF4v
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املشروع بضع آبار، هي “قارة 1” بإنتاج 450 ألف متر مكعب/ يومًيا، وحقل “بريج 1” بإنتاج 250 ألف متر 
مكعب/ يومًيا، وحقل “قارة 3” بإنتاج 400 ألف متر مكعب من الغاز/ يومًيا )62(.

وهنا ال بّد من التنبيه إلى أن فريق البحث يشكك في صحة هذه املعلومات التي يعتقد أن النظام يروجها 
لخدمة مصالحه، ولم تذكر املصادر استثمارات جديدة في هذه املناطق.

حقول النفط شرق سورية.... القاسم املشترك بين أميركا وروسيا:

انتهت حملة التحالف الدولي، بقيادة الواليات املتحدة األميركية، في نهاية آذار/ مارس 2019، بعد انتهاء 
معركة الباغوز املعقل األخير لتنظيم )داعش( في مدينة البوكمال، على الحدود السورية العراقية، ومعها 
 عسكرية، 

ً
بدأ الحديث عن إعادة تأهيل املنشآت النفطية التي تعرضت للقصف والدمار وشهدت أعماال

تحديًدا املنشآت النفطية الواقعة في محافظة دير الزور، على اعتبار أن حقول وآبار النفط في محافظة 
الحسكة لم تشهد دماًرا كبيًرا، كما ذكرنا سابًقا.

وقد تحدث الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب مرات عديدة، حول سبب وجود القوات العسكرية 
األميركية، وقال: »We are keeping the Syrian oil«)63(. وبأنه عازم على إرسال شركة ExxonMobil من 
أجل إعادة تأهيل تلك املنشآت النفطية وضمان عودتها لإلنتاج مجدًدا، ولكّن الغرض من هذا الحديث كان 
إعالمًيا، ملا في ذلك من تداعيات قانونية، على الرغم من عدم اكتراث دولة مثل الواليات املتحدة األميركية 
ملثل هذه األمور، ولكن في املحصلة فإن ما ُيسمى »قوات سوريا الديمقراطية« ليس لها أّي مبرر قانوني، 
يسمح لها بإبرام وعقد أي صفقة من دون موافقة الدولة السورية، ولو كان وجودها أمًرا واقًعا، حتى لو 
منا باالختالف الكبير في موازين القوى، بين النظام السوري واإلدارة األميركية، أي عدم قدرة النظام 

ّ
سل

السوري، وهو الفاقد للشرعية أساًسا، على كسب أي معركة قانونية ضد دولة مثل الواليات املتحدة 
األميركية.

ضمن هذه الظروف، أصدرت وزارتا الخارجية والخزانة األميركية إعفاًء يمنح بموجبه »قوات سوريا 
 Delta Crescent الديمقراطية« إمكانية عقد صفقة مع الشركات األجنبية، وهذا ما حدث فعلًيا مع شركة
Energy)64( ، وذلك من أجل زيادة إنتاج النفط وتوفير دخل ُيقّدر بماليين الدوالرات للقوات الكردية)65(. وهي 
شركة منظمة بموجب قوانين والية Delaware في شباط/ فبراير 2019، وقد حصلت على ترخيص مكتب 
مراقبة األصول األجنبية OFAC للعمل في سورية، ومن الشركاء املساهمين فيها، نذكر السفير األميركي السابق 

)62(  صحيفة الثورة املوالية للنظام السوري، األعمال مستمرة في منطقة شمال دمشق،

https//:bit.ly3/fzRmoW 

)63(  Julian Borger, Trump contradicts aids and says troops in Syria only for oil, The Guardian, November 2019,

https://bit.ly/3bqIY8P 

)64(  Politico, Little-known U.S. firm secures deal for Syrian oil, March 2020, https://cutt.ly/qbEiPS4

)65(  Abdullah Al-Ghadhawi, Implications of the oil deal for the Kurds in Syria, September 2020, https://bit.ly/3ac6ZzW 

https://bit.ly/3fzRmoW
https://bit.ly/3bqIY8P
https://cutt.ly/qbEiPS4
https://bit.ly/3ac6ZzW
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إلى الدنمارك السيد جيمس كين، وجيمس ريز، وهو ضابط سابق في قوات النخبة التي تعرف باسم الدلتا 
التابعة للجيش، وجون بي دوريير جونيور، وهو مسؤول تنفيذي سابق لدى شركة Gulf Sands للبترول، 

وهي شركة نفطية مقرها اململكة املتحدة وكان لديها تجربة للتنقيب عن النفط في سورية)66(.

املالحظ في األمر هو التصريحات املتناقضة، من تيارات مختلفة ضمن اإلدارة األميركية، مثل البنتاغون 
أو وزارة الدفاع األميركية الذين ذكروا أنه ليس لديهم ارتباطات مع أي شركة خاصة حول حقول النفط، في 

املنطقة الشمالية الشرقية من سورية)67(.

على أرض الواقع، باشرت منتصف العام 2020 ما ُيسمى »اإلدارة الذاتية« بحفر وإعادة تأهيل آبار النفط 
في حقول الرميالن، وذلك من أجل زيادة كمية إنتاج النفط الخام، وتتم عمليات التأهيل عبر إصالح أنابيب 
 عن صيانة اآلبار املتوقفة عن اإلنتاج)68(، على اعتبار أن آبار النفط 

ً
النفط وربطها باملحطات الرئيسية، فضال

تحتاج إلى صيانة دورية، وهو ما لم يحدث خالل سنوات الحرب في سورية، إما لعدم توفر املعدات التقنية 
الضرورية لهذه الصيانة نتيجة مغادرة الشركات األجنبية، وإما لغياب اإلدارة واإلرادة لهذه العمليات، بسبب 
قلة الخبرة وسيطرة مجموعات مسلحة على املنشآت النفطية، هّمها الوحيد هو كيفية استخراج النفط 

وبيعه والحصول على الواردات، بأي شكل من األشكال.

في النصف الثاني من عام 2020، بدأت تظهر مالمح االتفاق حول إعادة تأهيل اآلبار النفطية، في مناطق 
سيطرة ما ُيسمى »قوات سوريا الديمقراطية«، من خالل مرحلتين: األولى هي إعادة تأهيل اآلبار النفطية 
في محافظة الحسكة وتحديًدا حقول رميالن والجبسة، ومن ثم تشمل املرحلة الثانية حقول النفط في دير 
الزور التي تحتاج إلى صيانة أكبر، ألنها شهدت عمليات عسكرية أشرس، وتعرضت للدمار أكثر من مثيالتها 
في محافظة الحسكة. ويقوم بالتنسيق مع شركة Delta Crescent Energy، شركة الجزيرة التابعة لـ »قوات 
سوريا الديمقراطية«، وهي املسؤولة بالكامل عن الجوانب الفنية والتقنية في مجال النفط. ومن أجل البدء 
في عمليات الصيانة هذه، قامت »قوات سوريا الديمقراطية« بسحب قواتها العسكرية من بعض الحقول 
النفطية في محافظتي الحسكة ودير الزور، وحلت محلها قوات خاصة لحماية املنشآت النفطية، وهي تتبع 

مباشرة للقوات األميركية)69(.

ولكن اإلدارة األميركية الجديدة، برئاسة جو بايدن، قررت منتصف العام 2021 عدم تمديد اإلعفاء 
من العقوبات الذي كانت قد منحته إدارة الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب لشركة النفط األميركية 

)66(  Politico, Little-known U.S. firm secures deal for Syrian oil, March 2020, https://cutt.ly/qbEiPS4

)67(  Lara Seligman and Ben Lefebvre, Little-Known US firm secures deal for Syrian oil, Politico, March 2020,

https://politi.co/3qS7rKz 

)68(  تلفزيون سوريا، اإلدارة الذاتية تعمل على زيادة إنتاج حقول النفط في رميالن، تشرين األول/ أكتوبر 2020،

https//:bit.ly2/Muu5JQ 

)69(  تلفزيون سوريا، »دلتا إنريجي« تستعد للبدء في استثمار النفط شمال شرقي سوريا، كانون األول/ ديسمبر 2020،

https//:bit.ly3/thte0f 

https://cutt.ly/qbEiPS4
https://politi.co/3qS7rKz
https://bit.ly/2Muu5JQ
https://bit.ly/3thte0f
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Delta Crescent Energy )70(، وهي الشركة الوحيدة التي حصلت على إعفاء من العقوبات من قبل مكتب 
سيطر عليها ما ُيسمى 

ُ
مراقبة األصول األجنبية OFAC، بهدف االستثمار وإنتاج النفط في حقول النفط التي ت

»قوات سوريا الديمقراطية« في شمال شرق سورية. وبررت اإلدارة األميركية هذا القرار بأنه تصحيح في 
، على الرغم من أن شركة Delta Crescent Energy، بحسب صحيفة 

ً
السياسة السابقة وليس تغييًرا كامال

Al Monitor، قد حصلت، بعد أن أصبح جو بايدن رئيًسا للواليات املتحدة األميركية، على رخصة تصدير من 
وزارة التجارة األميركية لشحن معدات إنتاج أميركية الصنع إلى شمال شرق سورية، وتشمل هذه املعدات 

عدادات تعمل بالطاقة الشمسية ملراقبة تدفق النفط من حقول املنطقة الشرقية)71(.

وال بد من اإلشارة إلى أن استفراد »قوات سوريا الديمقراطية« بواردات حقول النفط التي تسيطر عليها 
هو نهب ملوارد سورية الطبيعية وثرواتها التي لم يستفد منها الشعب السوري يوًما، ألن ما يوزع على املدنيين 
في املناطق التي تسيطر عليها )قسد( ال يتجاوز 7500 برميل يومًيا، أي بنسبة ال تتجاوز %10 من مجمل 
اإلنتاج الكلي، وخصوًصا أن واردات )قسد( املالية من النفط هي خارج خزينة الدولة، وُيعّد هذا تعزيًزا 
القتصاد الحرب وفرض قوى أمر واقع تدعمه اإلدارة األميركية)72(، وال يستفيد من هذه العائدات الشعب 
السوري، حيث يذهب قسم منها لصالح قادة حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل، تقّدر نسبته بحدود 
%15، ألن أي بئر من آبار النفط في املنطقة الشرقية يشرف عليها أحد قيادي حزب العمال الكردستاني)73(، 
وهو أمٌر يرفضه أهالي الجزيرة السورية، ويطلبون من اإلدارة األميركية تعزيز مشاركة أبناء الجزيرة السورية، 
 من تقوية امليليشيات وسلطات األمر الواقع، ألن 

ً
وتقوية املجتمعات املحلية ودعم عمليات االستقرار، بدال

 عن 
ً

عودة )داعش( مرتبطة بتهيئة مناخ من الظلم والتهميش واإلقصاء قد يتعرض له أبناء املنطقة، فضال
»األدلجة« وتبني أفكار قومية تقوم بها قوات )قسد(، مثل فرض املناهج الدراسية التي هي غريبة على املجتمع 

السوري، واعتقال املدنيين من حين آلخر.

وبسبب خروج معظم آبار النفط عن سيطرة النظام السوري، وبسبب العقوبات االقتصادية املفروضة 
على النظام السوري منذ عام 2012؛ أصبح هناك نقص حاد في تأمين املشتقات النفطية، ويؤدي هذا األمر 
إلى انقطاع التيار الكهربائي فترات طويلة. ولكن النظام السوري ظّل يبحث عن مصادر إضافية للحصول 
على املشتقات النفطية، وقد دفعه ذلك إلى توقيع عقود عدة عام 2020 مع روسيا، من أجل استيراد البنزين 
واملازوت، وكانت النسبة املتفق عليها مع روسيا هي 360 ألف طن من البنزين واملازوت، وصلت إلى سورية 

بشكل متتالي خالل خمسة أشهر من العام )74(2020.

)70( Al-Monitor, Biden administration poised to ax US oil company’s waiver for Kurdish-led northeast Syria, May 2021, 
https://bit.ly/3c4MmaO

)71( Al-Monitor, Biden administration poised to ax US oil company’s waiver for Kurdish-led northeast Syria, May 2021, 
https://bit.ly/3c4MmaO

)72(  خصوًصا أن قسًما من واردات هذه اآلبار ُيدفع كرواتب لعناصر وقيادات ميليشيات )قسد( التي يقدر عددها بحوالي 100 ألف مقاتل.

)73(  أشــهرهم املدعــو »فــرزات« املشــرف علــى حقــل الفــرات للنفــط، وقــد أقيــل عــام 2020 بســبب عمليــات الفســاد، وحــل محلــه شــخص يدعــى 
»عدنان«، باإلضافة إلى شخص آخر يدعى »عصمت«، وهو مسؤول عن حقلي العزبة وكونيكو، وشخص آخر يدعى »كللي«، والشخص املسؤول 

عنهــم جميًعــا يدعــى »علــي شــير«. وكالــة جســر بــرس، عائــدات نفــط الجزيــرة الســورية، كانــون الثانــي/ ينايــر 2020

https//:bit.ly3/tnEl6y

)74(  عدنان عبد الرزاق، إثراء تجار الحرب في سورية: النظام السوري يستورد النفط من روسيا عبر رجال األعمال، شباط/ فبراير 2021 

https://bit.ly/3c4MmaO
https://bit.ly/3c4MmaO
https://bit.ly/3tnEl6y
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انظر الخريطة رقم 5 التي تظهر حقول النفط والغاز في سورية وذلك بحسب مناطق السيطرة:

تقدير الدمار املادي في قطاع النفط والغاز:

تشمل الخسائر املادية مجموع قيمة التجهيزات واملعّدات والسيارات، وموجودات املستودعات، وتخريب 
األنابيب واملباني واملرافق والطرق في حقول النفط والغاز. غير أن التقدير الدقيق للضرر الحاصل في آبار 
النفط والغاز يحتاج إلى زيارات ميدانية، بهدف الكشف عليها وتقدير حجم الدمار فيها، وهو ما ال يمكن 
القيام به حالًيا، وما ورد في هذا البحث يعتمد بشكل أسا�شي على اإلحصائيات املنشورة واملعلنة وعلى بعض 
التقديرات واملعلومات من شهود عيان، ومسألة تقدير األضرار ومستلزمات اإلصالح وتكاليفه بحاجة إلى 
دراسة ميدانية من قبل فنيين وخبراء على معرفة بصناعة النفط؛ إذ يبقى النفط والغاز أحد املصادر 

الذاتية الرئيسة التي يمكن أن تسهم في إعادة إعمار سورية.

https//:bit.ly37/cAtgx 

https://bit.ly/37cAtgx
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وبحسب األرقام الصادرة عن وزارة النفط التابعة للنظام السوري، بلغت خسائر قطاع النفط في سورية 
91.5 مليار دوالر)75(، منها 19.3 مليار دوالر كخسائر مباشرة في املعدات، وذلك ألسباب عدة، منها قصف 

الطيران الجوي، كطيران النظام السوري وطيران التحالف الدولي)76(.

من جهة أخرى، قام فريق البحث بتقدير قيمة فوات فرصة استمرار عائدات النفط، بسبب توقف 
اإلنتاج من جّراء الحرب، وبنى حساباته على الفرضيات اآلتية:

تقدير اإلنتاج اليومي والسنوي: تم االنطالق من إنتاج 2010 املقّدر بنحو 380 ألف برميل في اليوم، . 1
وافترضنا تراجع اإلنتاج، كما كان متوقًعا بناًء على خبرات السنوات السابقة، بمعدل %5 سنوًيا، 
من أجل تقدير اإلنتاج للسنوات التالية لسنة 2011، ثم ضاعفنا الرقم بمقدار 365 مرة، بعدد 

أيام السنة؛ فحصلنا على كمية اإلنتاج خالل السنة الواحدة، ثم خالل السنوات 2011 و2020.
األسعار: تم االنطالق من وسطي أسعار خام )أوبك( خالل السنوات 2011 – 2019، ثم . 2 تقدير 

قّدرنا أن سعر النفط السوري يقدر بـ %95 من سعر خام )أوبك(. وقد حصلنا على وسطي سعر 
برميل )أوبك( للسنوات املذكورة من الجدول رقم 7/5، من امللحق اإلحصائي للتقرير االقتصادي 
العربي املوحد الذي أصدره صندوق النقد العربي )مقّره الكويت( لسنة 2016، وقد أخذنا منه 
وسطي أسعار السنوات 2011 - 2015، ومن الجدول رقم 6/5 من امللحق اإلحصائي للتقرير ذاته 
لسنة 2020، وأخذنا منه وسطي أسعار 2015 – 2019، أما أسعار 2020 فقد قدرناها تقديًرا بـ 70 

دوالًرا للبرميل، ثم قمنا بالحساب.
قمنا بالحساب وفق الجدول املبين أدناه رقم 14؛ فكانت القيمة تقّدر بنحو 83 مليار دوالر أميركي، . 3

وهي ال تشمل قيمة فرصة إيرادات الغاز الضائعة.

)75(  وهو الرقم اإلجمالي للخسائر، أي الخسائر الناجمة عن الدمار املادي، وخسائر فوات الفرص.

)Syria Press  )76، خسائر شركة الفرات للنفط، تموز/ يوليو 2019،

https//:bit.ly3/tk3TBE

https://bit.ly/3tk3TBE


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

47

جدول رقم 14يظهر تقديرات لقيمة النفط السوري على افتراض عدم قيام الحرب

السنة/ 
الوحدة

اإلنتاج 
اليومي

اإلنتاج السنوي
وسطي سعر 
برميل أوبك

وسطي 
السعر 
املعتمد 

القيمة

 
برميل في 

اليوم
دوالر أميركيدوالر أميركيدوالر أميركيبرميل في السنة

2011380000138700000107.4102.0314,151,561,000

2012360000131400000109.5104.02513,668,885,000

2013340000124100000105.9100.60512,485,080,500

201432500011862500096.291.3910,841,138,750

201531000011315000049.547.0255,320,878,750

201629500010767500040.838.764,173,483,000

201728000010220000052.449.785,087,516,000

20182650009672500069.866.316,413,834,750

20192500009125000064.461.185,582,675,000

2020240000876000007066.55,825,400,000

111142500083,550,452,750مجموع

املصدر: حسابات فريق البحث استناًدا لتقارير غير منشورة من الشركة السورية للنفط

فوات إنتاج الغاز:

ذكرنا آنًفا أن النظام السوري سعى الستثمار ثروة الغاز، وخاصة بعد سنة 2000، فبنى معمل 
غاز كونيكو، وأبرم عقوًدا للتنقيب عن الغاز مع شركات عديدة، مثل شركة بتروكندا الكندية وإينا 
ين آخرين للشركة السورية للغاز. وبذلك؛ زادت كمّيات إنتاج الغاز املورد 

َ
الكرواتية، إضافة إلى بناء معمل

إلى الشبكة، بقصد االستعمال في توليد الطاقة لتوليد الكهرباء أساًسا، جزًءا صغيًرا للصناعة، حيث 
وصل اإلنتاج عام 2010 إلى نحو 25 متًرا مكعًبا يومًيا، غير أّن حقول الغاز قد تعرضت ملا تعرضت له 
حقول النفط من دمار مادي يصعب تقديره اآلن، ومن فوات فرص، لو أن الصراع في سورية لم يبدأ. 
ونبّين هنا في الجدول رقم 15 واملخطط البياني رقم 4 كمّيات الغاز املتوقع إنتاجها بين 2011 و2020، 

ي واالحتياج لالستيراد.
ّ
كما بّينا النسبة التي تغطيها من مجمل االستهالك املحل
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201020112012201320142015العام

مجموع الطلب على الغاز 
لتوليد الكهرباء )الوحدة: 

ألف متر مكعب(
219562805330119308103174333941

409004080040700399003970039100إجمال إنتاج الغاز

189441274410581909079575159العجز

20162017201820192020العام

مجموع الطلب على الغاز 
لتوليد الكهرباء )الوحدة: 

ألف متر مكعب(
3517837030370333914341190

3870038100381003790037900إجمال إنتاج الغاز

3290-1243-352210701067العجز

جدول رقم 15يظهر تقديرات إلنتاج الغاز في سورية مع املقارنة ما بين إجمالي الطلب ومقدار العجز)77(

وهو يظهر مقدار العجز الذي بدأ باالرتفاع الذي كان متوقًعا كسيناريو في حال عدم اندالع الحرب في سورية، 
وهو يؤكد ما أوردناه في متن هذا البحث سابًقا: أن سورية كانت ذاهبة باتجاه أن تصبح مستورًدا صافًيا للطاقة.

)77(  على افتراض سيناريو عدم اندالع الحرب، املصدر حسابات فريق البحث بناًء على دراسات سابقة غير منشورة أعدتها وزارة النفط والثروة 
املعدنيــة.
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مخطط رقم 4
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الفصل الرابع
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دمار قطاع توليد الكهرباء

طاقة توليد الكهرباء واستهالكها سنة 2010:

بلغت قدرة توليد الكهرباء املركبة في سورية سنة 2010 نحو 8500 ميغاواط، منها نحو 8000 قيد 
التشغيل، وتنتج نحو 42 مليار كيلو واط ساعي سنوًيا، وقد تنوعت مصادر توليد الكهرباء في سورية، ففي 
الدرجة األولى يأتي الفيول والغاز، كمصدر رئي�شي لتوليد الطاقة الكهربائية، بنسبة تراوح ما بين 90 % 
و93 %، وهذه النسبة تأتي من مصدرين: األول هو الفيول بنسبة تقل عن 60 %، واملصدر الثاني هو الغاز 
الطبيعي بحدود 34 %، أما الباقي فيتم توليده بمن املحطات الكهرومائية التي أنشئت على السدود، بنسبة 

تقّل عن  6 %، وكان الباقي يولد من مولدات ذاتية تخص بعض املنشآت الخاصة غالًبا.

جدول رقم 16 توليد الكهرباء في سورية 2005 – 2010

200520062007200820092010السنة
% سنة 

2010

التوليد 
باستخدام 

الفيوم
130825461340959212270810135944822023519626644364

57.6

التوليد 
باستخدام 

الغاز
173716881340921221750961234702942021514215710140

34.0

التوليد 
بواسطة 

السدود املائية
344631639942293525506287224519248052603459

5.6

850930646877790051086836472308712719462.8غيرها

مجموع )مليون 
كيلو واط 

ساعي(
347534853728381638449794408073934310023946231919

100.0

املصدر: التقارير السنوية ملؤسسة توليد الكهرباء للعام 2010

بسبب معدل التزايد السكاني املرتفع في سورية واملقدر بـ 2.45 % سنوًيا، إضافة إلى تزايد أعداد املعامل 
واألبنية السكنية والخدمية؛ تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية، وأدى ذلك إلى ضغوط شديدة على طاقة 
التوليد املحدودة في ثمانينيات القرن العشرين، ولم تستطع الدولة توسيع تلك الطاقات، بسبب األزمة 
االقتصادية الخانقة، فكان هناك تقنين شديد على تزويد البيوت واملؤسسات بالكهرباء، وقد تراجعت 
األزمة خالل تسعينيات القرن العشرين، نتيجة بناء عدٍد من محطات التوليد، وتحّسن الوضع املالي ملوازنة 
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الدولة، بعد تزايد إنتاج النفط وبعد املكافأة التي حصل عليها حافظ األسد ملشاركته سنة 1991 في حرب 
قدر نسبة الزيادة السنوية 

ُ
الخليج الثانية تحت القيادة األميركية، بهدف إخراج صدام حسين من الكويت، وت

الستهالك الكهرباء بحدود 10 %، خالل تسعينيات القرن العشرين، وهو معّدل كبيرـ  ثم ما لبث أن تراجع 
املعدل إلى 7 8- % في السنوات 2002 – 2006، ثم تراجع إلى 5-6 %، بسبب عدم قيام الدولة ببناء ما يكفي 

من محطات توليد جديدة لتلبية الطلب املتزايد على االستهالك.

جدول رقم 17 يظهر استهالك الطاقة بتوتر 66 ميغا واط أو أقل، بين 2000 - 2009

20002002200420052006200720082009القطاع

931855107611731199140516191832الزراعة

48345484625367347044733877717966الصناعة

14941847209522432494280030203262النشاط التجاري

غيرها )مباني حكومية 
ودينية وإنارة شوارع(

10371265153715541621142812331384

7244813999401099312346132341388614358استهالك ذاتي

1554017591209012269624703262052752928803املجموع

الطاقة املتاحة لتوتر 
االستهالك 66 كيلو 

واط وأقل
2098824163281383046032811349263654838727

%6%5%6%8%8%8%8تزايد سنوي

املصدر: تقارير مؤسسة توزيع الكهرباء في سنوات

في عام 2010، صدر القانون رقم 32 الذي سمح ألول مرة بمشاركة القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع 
وتوليد الكهرباء. هذا القرار جاء ضمن التوجه الذي ساد بعد تولي بشار األسد للسلطة، وهو ما ُيسمى ب 
»لبرلة االقتصاد«، وفتح املجال أمام القطاع الخاص كاملؤسسات التعليمية الخاصة واملنشآت الصحية 
الخاصة وغيرها. إال أن الظروف التي عصفت باملنطقة العربية ككل، وبسورية بشكل خاص، ومنها ثورات 
الربيع العربي، قد جعلت املستثمرين يعيدون حساباتهم مرة ثانية، وهذا التخوف أمٌر طبيعي لدى رجال 
 عن بيئة مستقرة لالستثمار، وبالتالي لم 

ً
األعمال، عند وجود اضطراب في املنطقة، وهم الذين يبحثون عادة

يكن هناك أي استثمار للقطاع الخاص في توليد الكهرباء.

بعد اندالع الثورة في سورية، واستخدام النظام للعنف املفرط، وتحّول البلد إلى ساحة صراع مفتوحة 
تدخلت بموجبها قوى إقليمية وعربية ودولية وميليشيات طائفية؛ تضررت البنى التحتية في سورية بشكل 
كبير، خصوًصا أن طيران النظام السوري كان يستهدف البنى التحتية والقطاعات الحيوية في أي منطقة 
 عن أنه كان 

ً
تخرج عن سيطرته، كشبكات املياه والكهرباء والطرق واملشافي واملنشآت التعليمية، فضال

شير اإلحصائيات إلى 
ُ
يستخدم قطع التيار الكهربائي كنوع من العقاب للمدن التي خرجت عن سيطرته، وت

تضرر قطاع الكهرباء بشكل الفت، وبذلك اضطّر األهالي إلى شراء املولدات الكهربائية الخاصة التي تعتمد 
على الوقود أو االشتراك ضمن ساعات محددة من الكهرباء أو ما ُيسمى »األمبيرات«، وهي أقرب إلى شبكات 
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الكهرباء املحلية التي تهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية ألحياء عدة في املنطقة نفسها.

وللمزيد من اإلحصائيات الخاصة بشبكة النقل الكهربائية في سورية، وهي إحصائيات صادرة عن 
شتراة 

ُ
املؤسسة العامة لنقل الكهرباء عام 2012، وتتضمن بيانات شبكة النقل والطاقة املبيعة والطاقة امل

وعدد العاملين في املؤسسة، يرجى االطالع على الجدول اآلتي رقم 12:

الجدول رقم 12 ملنظومة النقل الكهربائية السورية

املصدر: التقرير اإلحصائي السنوي لعام 2012 الصادر عن املؤسسة العامة لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء، 
https://bit.ly/3sW6Bxd

دمار محطات التوليد أو توقفها عن العمل في سنوات الحرب:

تضررت البنى التحتية خالل سنوات الحرب في سورية، وخرجت معظمها عن الخدمة بفعل العمليات 
العسكرية والقصف الجوي واملدفعي املتواصل، وكان لعمليات السيطرة على هذه املنشآت الحيوية دوٌر في 

https://bit.ly/3sW6Bxd
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ميزان القوى بين الطرفين، فمن ُيسيطر على محطات توليد الكهرباء أو مصادر املياه)78( أو املنشآت التعليمية، 
يستخدمها إما كأداة للضغط واملساومة في ميزان املعركة بين الطرفين، وإما كورقة لتعزيز حاضنته الشعبية 
بين املدنيين، وإن لم يكن هذا األمر ذا جدوى فعلية على أرض الواقع، ألن الحصول على مثل هذه الخدمات 
لم يكن مجانًيا، بل على العكس تماًما، حيث كان على املدنيين دفع رسوم إضافية، وكان ذلك أمًرا مرهًقا 
للغاية، مع استمرار معاناة املدنيين في تحمل أوزار الحرب الكارثية، وخصوًصا من نزح أو انتقل من منزله 
مرات عديدة، األمر الذي تسّبب في نقمة املدنيين على جميع األطراف، وباألخص سلطات األمر الواقع، من 
ميليشيات وشبيحة وفصائل عسكرية. وهذا ما ينطبق على آلية الحصول على التيار الكهربائي، فانقطاع 

الكهرباء أو تقنينها أصبح أمًرا اعتيادًيا، بل إن األمر تحول إلى قاعدة، والحصول عليها هو االستثناء)79(.

أما على مستوى تقييم الضرر الحاصل في هذا القطاع، فقد خرجت أغلب محطات توليد الكهرباء عن 
الخدمة، وتضررت خطوط النقل بين املحافظات وتعرضت للتلف، إما بسبب العمليات العسكرية وإما 
بسبب عمليات النهب والسرقة. ومن جانب آخر، انخفض معدل تدفق الفيول إلى محطات توليد الكهرباء، 
من أصل 15 ألف طن يومًيا، إلى 3000 طن في اليوم. واألمر ذاته ينطبق على واردات الغاز إلى محطات التوليد 

التي انخفضت من 20 مليون متر مكعب إلى حوالي ثمانية ماليين متر مكعب في اليوم)80(.

الدمار الذي لحق باملحطات الكهربائية خالل سنوات الحرب:

لحق الدمار بقطاع توليد الطاقة خالل سنوات الحرب، كما لحق ببقية القطاعات التي تضررت من 
الحرب الدائرة؛ فخرجت معظم محطات التوليد عن الخدمة، وتم تخريب قسم كبير من شبكات نقل الطاقة 
الكهربائية، وخاصة بسبب سرقة حديد األبراج ونحاس الكابالت أو محطات التحويل وموجودات محطات 
التوليد، لبيعها كخردة، من قبل بعض الفصائل أو عصابات استغلت الفو�شى الناجمة عن الحرب. وفي 
الحقيقة، ال يوجد تقديرات دقيقة لحجم الدمار في البنى التحتية لقطاع الكهرباء، ولكن بعض التصريحات 
الصادرة عن وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري محمد زهير خربوطلي، في منتصف عام 2020، تؤكد 
أن الخسائر املباشرة لهذا القطاع هي بحدود 4 مليارات دوالر، خالل السنوات العشر املاضية، حيث تسببت 

الحرب في توقف عمل حوالي %70 من محطات التحويل وخطوط النقل)81(.

املحطتان الرئيسيتان اللتان تم تدميرهما بالكامل بسبب االقتتال هما محطة كهرباء زيزون في ريف 
محافظة حماة )544 ميغاواط( ومحطة حلب الحرارية في محافظة حلب )1065 ميغاواط(، كما تم تدمير 

)78(  سد الفرات وسد تشرين، على سبيل املثال.

)79(  وصل معدل انقطاع التيار الكهربائي في بعض املحافظات إلى 15 ساعة يومًيا، كمتوسط، بل إن بعض املدن وال سيما الخارجة عن سيطرة 
النظام السوري، حدث فيها انقطاع للتيار الكهربائي لفترات زمنية طويلة. وقد كنُت شاهًدا على هذا األمر في مدينة امليادين – محافظة دير الزور، 

حيث استمر انقطاع التيار الكهربائي ملدة 21 يوًما بشكل كامل، وذلك في عام 2013. )محمود الحسين من فريق البحث(

)80(  صحيفة عنب بلدي، مدن األمبيرات شبكات الكهرباء تنهار أمام أعين السوريين، 2016،

https//:bit.ly3/sU9ZZC 

)81(  صحيفة العرب، إمدادات الكهرباء السورية مقبلة على أزمات أكثر شدة، آب/ أغسطس 2020،

https//:bit.ly38/lysyY 

https://bit.ly/3sU9ZZC
https://bit.ly/38lysyY
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محطة التيم للطاقة، وهي محطة كهرباء ثانوية بالقرب من مدينة دير الزور )بسعة 100 ميغاواط( بالكامل)82(.

الضرر األكبر الذي أصاب محطات التوليد كان من نصيب محطة زيزون الحرارية التي تقع في منطقة 
سهل الغاب في ريف محافظة حماة)83(، فقد قصفها طيران النظام السوري منتصف العام 2015، بعد أن 
خرجت من سيطرته، وبذلك خرجت عن الخدمة، وتم تفريغ محتوياتها وبيعت كخردة، على أيدي فصيل 
مسلح ُيسمى »الحزب التركستاني«، بعد تدمير البرج الخاص بتبريد املحطة. )انظر الصورة رقم 6(، وانظر 

 https://bit.ly/38oUuAU الرابط التالي للفيديو الذي يظهر انهيار املحطة

https://bit.ly/3qywC4a :صورة رقم 6 تظهر انهيار محطة زيزون الحرارية، املصدر

)82(  The Toll of War“ The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria: World Bank 2017

)83(  تعتبــر محطــة زيــزون مــن املحطــات الحراريــة الرئيســة فــي ســورية لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة، وهــي عبــارة عــن ثــالث مجموعــات غازيــة ومجموعــة 
بخاريــة، مجمــل اســتطاعتهم اإلجماليــة هــو 450 ميغــا واط، تقــع بالقــرب مــن ســد زيــزون فــي محافظــة حمــاة، دخلــت املحطــة إلــى الخدمــة عــام 1996، 

وهــي مــن تنفيــذ شــركتي )فيــات أفيــو( اإليطاليــة و)ســيمنس( األملانيــة. كانــت ترفــد الكهربــاء فــي ســورية بحوالــي ثالثــة مليــار ونصــف كيلــو واط ســاعي.

https://bit.ly/38oUuAU
https://bit.ly/3qywC4a
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ويبين لنا الجدول أدناه واقع محطات توليد الكهرباء في سورية في مطلع عام 2019:

No
الطريقة التي تعتمد عليها معدل اإلنتاجاسم املحطة

املحطة في توليد الكهرباء
بدء العمل 

في هذه 
املحطة

الوضع الحالي 
للمحطة

660 ميغا واطمحردة1
عنفة بخارية تعتمد على الفيول 

والغاز
في الخدمة1988

في الخدمة1987عنفة بخارية تعتمد على الفيول670 ميغا واطبانياس2

400 ميغا واطتشرين الحرارية3
عنفة بخارية تعتمد على الفيول 

والغاز
في الخدمة1994

حلب4
1065 ميغا 

واط
عنفة بخارية تعتمد على الفيول 

والغاز
خارج الخدمة2000

660 ميغا واطالزارة5
عنفة بخارية تعتمد على الفيول 

والغاز
خارج الخدمة2000

1989عنفة غازية تعتمد على الغاز172 ميغا واطالسويدية6
هناك صيانة 

في بعض أجزاء 
املحطة

تحت الصيانةعنفة غازية تعتمد على الغاز96 ميغا واطالتيم7

1995عنفة غازية تعتمد على الغاز220 ميغا واطتشرين8

2010عنفة غازية تعتمد على الغاز260 ميغا واطتوسع بانياس9

1995عنفة مركبة تعتمد على الغاز702 ميغا واطجندر10

2011عنفة مركبة تعتمد على الغاز435 ميغا واطتوسع جندر11

2007عنفة مركبة تعتمد على الغاز480 ميغا واطالناصرية12

خارج الخدمةعنفة مركبة تعتمد على الغاز487 ميغا واطزيزون13

في الخدمة2009عنفة مركبة تعتمد على الغاز750 ميغا واطدير علي14

في الخدمة2009عنفة مركبة تعتمد على الغاز435 ميغا واطتوسع تشرين15

في الخدمة2013عنفة مركبة تعتمد على الغاز750 ميغا واطتوسع دير علي16

في الخدمة1988عنفة غازية تعتمد على املازوت25 ميغا واطمحردة17

18
محطة سد 

الفرات
880 ميغا واط 

ساعي
في الخدمة1968محطة كهرومائية

19
محطة سد 

تشرين
في الخدمة1999محطة كهرومائية630 ميغا واط
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عنفة غازية تعتمد على املازوت34 ميغا واطبانياس20

خارج الخدمة، وتقوم شركة 
)مابنا( اإليرانية بصيانتها 

وتحويل العمل فيها ما بين الغاز 
واملازوت

خارج الخدمةعنفة غازية تعتمد على املازوت30 ميغا واطحلب21

جدول رقم 18: واقع محطات توليد الكهرباء في سورية مطلع 2019

محاوالت إصالح ما تم تدميره:

في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، تم توقيع اتفاقية بين صندوق االئتمان إلعادة إعمار 
سورية)84( والحكومة السورية املؤقتة عام 2015، لتمويل مشروع توسيع الشبكة الكهربائية في مدينتي دارة 
ش، من أجل إيصال الكهرباء إلى هاتين املدينتين وإلى املرافق الحيوية فيها، مثل املنشآت الطبية 

ّ
عزة وبن

ومحطات املياه واألفران، لتصل النسبة اإلجمالية للمستفيدين إلى حدود 50 ألف نسمة، وتصل الكلفة 
اإلجمالية لهذين املشروعين إلى حدود 3 مليون يورو، ويستفيد منهما حوالي 165 ألف مواطن)85(.

وكذلك أطلق صندوق االئتمان إلعادة إعمار سورية عام 2021 خطة من مراحل عدة تمتد لتسعة 
قّدر بمليون ونصف يورو، إلعادة تأهيل 14 مركًزا لتحويل الكهرباء في محافظة 

ُ
أشهر، بتكلفة إجمالية ت

الرقة، تهدف إلى توفير الكهرباء لجميع املنشآت الحيوية في مدينة الرقة، وتشمل هذه األنشطة إعادة تأهيل 
شبكة الجهد املتوّسط وإصالح واستبدال املحّوالت الكهربائّية، باإلضافة إلى إعادة تأهيل شبكات الجهد 

املنخفض، وأخيًرا تركيب أعمدة وأبراج الكهرباء ومّدها بكابالت األملنيوم والّنحاس)86(.

وحاول النظام خالل سنوات الحرب القيام بعملية إصالح لبعض محطات التوليد وإعادتها للخدمة، ولم 
ا إلعادة تأهيل قطاع الكهرباء تبلغ 

ً
تكن العملية متناسبة مع حجم الدمار الحاصل، حيث كان يعلن خطط

تكلفتها مليارات الدوالرات، وال يملك مصادر مالية إلقامتها، وال يوجد من يمّده بأي مال، وبالتالي تظّل هذه 

)84(  تــم إنشــاء الصنــدوق االئتمانــي إلعــادة إعمــار ســورية مــن قبــل مجموعــة أصدقــاء الشــعب الســوري فــي أيلــول/ ســبتمبر 2013 بمشــاركة ثــالث 
مانحيــن أساســين: أملانيــا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، والواليــات املتحــدة األميركيــة، وذلــك باالشــتراك والعمــل مــع االئتــالف الوطنــي لقــوى الثــورة 
واملعارضــة الســورية، بعــد ذلــك انضــم إليــه عــدٌد مــن الــدول، مثــل الســويد وفنلنــدا واليابــان واململكــة املتحــدة واليابــان والكويــت وهولنــدا وفرنســا 
وإيطاليــا وتركيــا واألردن، كان الهــدف الرئي�شــي مــن إنشــاء هــذا الصنــدوق هــو توفيــر الخدمــات األساســية للســوريين، بتمويــل مــن الجهــات املانحــة 
للمشــاريع ذات األولويــة التــي مــن شــأنها تقديــم الخدمــات األساســية فــي قطاعــات مثــل امليــاه والكهربــاء والصحــة والتعليــم واألمــن الغذائــي. غيــر أن 
نشــاطات هــذا الصنــدوق بقيــت محــدودة ومحصــورة فــي بعــض املناطــق التــي خرجــت مــن ســيطرة النظــام، ألن الحــل السيا�شــي الــذي كان متوقًعــا لــم 

يتحقــق حتــى اليــوم.

)85(  صحيفة عنب بلدي، مدن األمبيرات شبكات الكهرباء تنهار أمام أعين السوريين، 2016،

https//:bit.ly3/sU9ZZC

)86( صنــدوق االئتمــان إلعــادة إعمــار ســوريا، بــدء أعمــال البنيــة التحتيــة لتدخــل »إعــادة تأهيــل املحــوالت الكهربائيــة- املرحلــة الثانيــة« فــي محافظــة 
الرقــة، أيــار/ مايــو 2021،

https//:bit.ly3/yOkeCx 

https://bit.ly/3sU9ZZC
https://bit.ly/3yOkeCx
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 ما قادًما. 
ً

املشاريع حبيسة األوراق، وغايتها خلق نوع من الوهم لدى السوريين بأن ثمة فعال

ع النظام السوري اتفاقية تعاون مع إيران، من أجل إعادة بناء منظومة الكهرباء في سورية، تتضمن 
ّ
وقد وق

تطوير صناعة التجهيزات الكهربائية فيها، وإنشاء محطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع)87(، إال أن 
هذه االتفاقيات تبقى موضع شّك، مثلها مثل االتفاقيات مع روسيا، بسبب عدم قدرة هاتين الدولتين على 
تقديم أي مساعدة مالية، نتيجة الوضع االقتصادي الذي تعانيانه، خصوًصا أن كلتا الدولتين تخضعان 
لعقوبات اقتصادية من قبل املجتمع الدولي، وبخاصة من الواليات املتحدة األميركية، إضافة إلى انخفاض 

أسعار النفط)88( وتداعيات جائحة كورونا التي فاقمت التحديات االقتصادية أكثر فأكثر.

النظام غسان  في وزارة  الكهرباء  الرسمية، مع وزير  السورية(  )اإلخبارية  لقناة  تلفزيونية  مقابلة  في 
الزامل)89(، في 13 نيسان/ أبريل 2021، قال إنه ال يوجد إمكانية لتخفيف ساعات التقنين الطويلة، وأوضح 
أن استطاعة التوليد حالًيا هي بحدود 2500 ميغا واط)90(، يتم توزيع الكهرباء املولدة على املحافظات 
 أنه يتم تزويد محافظة حلب باستطاعة 230 ميغاواط فقط، بينما كانت الكمية قبل 

ً
السورية. وذكر مثال

الحرب السورية تبلغ نحو 2000 ميغاواط. وأشار إلى أن كميات الغاز التي تزودها وزارة النفط لوزارة الكهرباء 
نحو 8 ماليين متر مكعب غاز يومًيا، وهو املتوافر لديها، بينما يبلغ االحتياج 18 مليوًنا.

بعيًدا عن التصريحات واملشروعات املتواضعة إلعادة تأهيل قطاع التوليد، يبقى التزويد بالكهرباء 
ضعيًفا جًدا وأقّل من الطلب بكثير، ويؤدي ذلك إلى تقنين الكهرباء أوقاًتا طويلة، حيث ال تصل الكهرباء 
إلى البيوت واملنشآت سوى بضع ساعات في اليوم. ويمكن الرجوع إلى التقرير اإلحصائي السنوي الصادر 
عن وزارة الكهرباء التابعة للنظام السوري، عام 2019، وهو آخر تقرير إحصائي صادر عن املؤسسة العامة 

لتوليد الكهرباء)91(. 

امتد تأثير نقص توليد الكهرباء إلى مختلف مناحي الحياة العامة والخاصة، فقد أضيف عامل نقص 
الكهرباء، إلى نقص تمويل الشركات وضعف السوق، وإلى عمل الشركات بجزٍء من طاقتها اإلنتاجية ال يزيد 
أحياًنا عن 20-%30، مع أن جزًءا كبيًرا ما زال متوقًفا نهائًيا، ومن جهة أخرى، فقد أدى ذلك إلى تضرر 

 عــن وســائل إعــالم النظــام الســوري، وكان املصــدر هــو شــبكة روســيا اليــوم، 4 مليــارات دوالر خســائر قطــاع الكهربــاء فــي 
ً

)87(  هــذا األمــر جــاء نقــال
 3bDUCP2/ly.bit//:https  ،2019 ســوريا، 

)88(  بلغــت إيــرادات إيــران مــن مبيعــات النفــط 7.9 مليــار دوالر، مــا بيــن عامــي 2019 و2020، بينمــا وصلــت إيراداتهــا مــن النفــط إلــى 105.6 مليــار 
دوالر، فــي عامــي 2011 و2012.

Michael Young, The Wages of Destruction, Malcolm H.Kerrr Carnegie Middle East Center, June 2020, https://bit.ly/30zv7rU 

)89(  https://www.youtube.com/watch?v=dk5jWTmVhoQ

)90(  كانــت طاقــة التوليــد املركبــة فــي 2010 تعــادل 8500 ميغــاواط، بينمــا تبلــغ املحطــات فــي الخدمــة فــي 2021 و 2500 ميغــاواط، أي نحــو 30% 
فقــط مــن القــدرة املركبــة.

)91(  التقريــر اإلحصائــي الســنوي الصــادر عــن وزارة الكهربــاء التابعــة للنظــام الســوري لعــام 2019، وهــو آخــر تقريــر إحصائــي صــادر عــن املؤسســة 
العامــة لتوليــد الكهربــاء،

https//:bit.ly3/kVrLcc

https://bit.ly/3bDUCP2
https://bit.ly/3bDUCP2
https://bit.ly/30zv7rU
https://bit.ly/3kVrLcc
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الناس املدنيين وانعكاسه على حياتهم اليومية، خصوًصا أن تقنين الكهرباء ازداد كثيًرا، وأصبح االعتماد 
على املولدات ونظام »األمبيرات« أساسًيا في حياة الناس، وهذا يعني مزيًدا من التكاليف املادية التي ترهق 

كاهل األسر السورية التي تعاني أساًسا تبعات الحرب على املستوى االقتصادي.
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الفصل الخامس
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مطامع إيران وروسيا في قطاع الهيدروكربون السوري

إيران تنجد النظام:

منذ اليوم األول، كانت إيران الداعم املباشر للنظام، بكل األساليب، سواء بالخبراء، أو السالح، أو املال، 
أو امليليشيات. وبعد أن فقد النظام سيطرته على حقول النفط، حرصت إيران، بالرغم من العقوبات 
األميركية املفروضة عليها وعلى سورية، على إمداد النظام بجزء من احتياجاته من النفط الخام، على نحو 
قدر شحنات النفط من إيران إلى سورية، ما بين عامي 2011 و2020، بحوالي2  مليون برميل 

ُ
مستمر، وت

درت بمليون برميل من النفط الخام، وذلك في الربع األول من عام 
ُ
شهرًيا)92(، آخرها شحنة النفط التي ق

2021، وكانت قد عبرت عبر قناة السويس، على الرغم من العقوبات والضغوط األميركية املستمرة على 
ع النظام السوري مع إيران عقًدا 

ّ
إيران من أجل منعها من تزويد النظام السوري بالنفط)93(. ولذلك فقد وق

ائتمانًيا بقيمة 3.6 مليار دوالر، عام 2013، من أجل الحصول على املشتقات النفطية)94(.

ونشير هنا إلى أنه ال يوجد تقديرات دقيقة لحدود الخط االئتماني اإليراني لسورية، حيث إن بعض 
وبعض   ،2019 عام  دوالر)96(،  مليار   4.5 بحدود  ذلك  قّدرت  رويترز،  عن صحيفة   

ً
نقال التقديرات)95(، 

التقديرات األخرى، ومنها صحيفة آسيا تايمز، قّدرت الرقم بحدود 7.6 مليار دوالر)97(.

من جهة أخرى، تسعى إيران لتعويض جزء مما تحّملته من إنفاق كبير لدعم النظام السوري، يقّدره 
البعض بـ 25 مليار دوالر)98(، حيث حرصت على السيطرة على بعض حقول النفط والغاز، فسيطرت على 
البلوك رقم 12، الذي يقع جنوب مدينة البوكمال، ومساحته 7500 كم مربع، سيطرت عليه إيران بموجب 
العقد االئتماني املوقع بين طهران ودمشق)99(، وهو في املنطقة التي توجد فيها قاعدة اإلمام علي، أكبر قاعدة 
عسكرية إيرانية في تلك املنطقة.، كما أبرم اإليرانيون عقًدا الستثمار الحقل رقم 27، في مدينة البوكمال في 

)92(  Reuters, Iran grants Syria $3.6 billion credit to buy oil products, July 2013, https://reut.rs/3eONhwu

)93(  صحيفة العربي الجديد، شحنات نفط إيرانية في طريقها إلى سورية، نيسان/ أبريل 2021،

https//:bit.ly3/yn4Xsg 

)94(  Middle East monitor, Iran shipment of 3.5\m barrels of oil approaching Syria, April 2021, https://bit.ly/2QRaqq2 

)95(  Karam Shaar and Ali Fathollah-Nejad, Iran’s credit line to Syria: A well that never runs dry, Atlantic Council, February 
2020, https://bit.ly/3eWZFMm 

)96(  Reuters, Eyeing reconstruction, Syria and Iran strike deal to allow bank transfers, 2019, https://reut.rs/3u6sTNe 

)97(  Asia-Times, Syria leases Mediterranean port to Iran, April 2019, https://bit.ly/2T4783F

)98(  https://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/iran-dossier/iran-19-02-introduction 

)99(  صحيفة املدن، »عقد البوكمال« األسد يسدد دينه إليران بالشروط الروسية، أيار/ مايو 2020

https://reut.rs/3eONhwu
https://bit.ly/3yn4Xsg
https://bit.ly/2QRaqq2
https://bit.ly/3eWZFMm
https://reut.rs/3u6sTNe
https://bit.ly/2T4783F
https://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/iran-dossier/iran-19-02-introduction
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محافظة دير الزور على الحدود السورية العراقية، وذلك بعد توقيع عقد مع النظام السوري)100(. وقد حصل 
اصطدام مباشرة بين روسيا وإيران، في حقل الحسيان النفطي في مدينة البوكمال، في األشهر األولى من عام 
2021، وذلك بعد طلب الشرطة العسكرية الروسية من امليليشيات اإليرانية مغادرة الحقل، حيث رفضت 

إيران املغادرة معللة وجودها »بالشرعي«، بموجب اتفاقيات وقعتها طهران مع دمشق في فترة سابقة)101(.

أطماع روسيا بثروة النفط والغاز املحدودة:

 أكثر من كونها اقتصادية، ولذلك قامت 
ً
 وإستراتيجية

ً
لها في سورية سياسية

ّ
كانت غاية روسيا من تدخ

بحماية نظام األسد في مجلس األمن والحيلولة دون اتخاذ أي قرار فعال ضده، بالرغم مما ارتكبه من أعمال 
ترقى إلى حدود اإلبادة البشرية والجرائم ضد اإلنسانية، مثل استخدام السالح الكيميائي مرات عديدة خالل 
لها العسكري 

ّ
سنوات الحرب، ولم تكن غايتها الرئيسة اقتصادية. سعت روسيا أيًضا، وخصوًصا بعد تدخ

في سورية في أيلول/ سبتمبر من العام 2015، لالستحواذ على الثروات الطبيعية التي تمتلكها سورية، مثل 
غاز املتوسط ومناجم الفوسفات وميناء طرطوس، من خالل توقيع اتفاقيات بشروط غير عادلة لالقتصاد 
السوري لفترات زمنية طويلة، كما سعت لالستيالء على أكبر قدر ممكن من الثروات الباطنية املحدودة في 
سورية، لتعويض جزء من خسائرها. فقد حاولت وضع يدها على حقلي الورد والتيم، في املنطقة التي تسيطر 
عليها قوات النظام السوري في محافظة دير الزور، أو كما ُيطلق عليها منطقة »الشامية«، لقد هدفت روسيا، 
من خالل خبرائها الذين أوفدتهم هناك في بداية العام 2021، إلى استعادة هذه اآلبار لطاقتها اإلنتاجية التي 
كانت عليها سابًقا. وذلك بعد أن عاود كلٌّ من حقلي التيم والورد اإلنتاج عام 2017، حيث ُيقدر إنتاج األول 
بحوالي 2500 برميل يومًيا، وإنتاج الثاني بنحو 5000، وذلك حتى العام املا�شي )102(2020، وقد سحبت روسيا 
خبراءها النفطيين من الحقل، بعد شهر تماًما من إرسالهم إلى هذين الحقلين)103(، وجاءت هذه الخطوة بعد 
التوصل إلى قناعة بأن جدوى االستثمار في الحقل هي شبة معدومة. وبحسب )تلفزيون سوريا(، فإن الروس 
كانوا يهدفون من تشغيل الحقل إلى توليد الطاقة الكهربائية بالدرجة األولى، واالستفادة من عائدات هذا 

الحقل، ولو بقدر يسير، ولكن تبّين لهم أن االستثمار هناك شبه معدوم، فسحبوا خبراءهم.

وكذلك سيطرت روسيا على حقل الثورة النفطي وحقل توينان للغاز في محافظة الرقة، بعد أن طردت 

https//:bit.ly2/RmedfD 

)100(  تلفزيون سوريا، خبراء نفط روس يقيمون حقلي الورد والتيم لالستثمار وزيادة اإلنتاج، عبد القادر ضويحي، مارس/ آذار 2012،

 https//:bit.ly3/e8BHfp 

)101(  تلفزيون سوريا، توافق روسيا وإيران يصطدم في الحسيان في دير الزور ماذا جرى، عبد القادر ضويحي، آذار/ مارس 2021،

https//:cutt.us/hcUAf 

)102(  تلفزيون سوريا، خبراء نفط روس يقيمون حقلي الورد والتيم لالستثمار وزيادة اإلنتاج، عبد القادر ضويحي، مارس/آذار 2021،

 https//:bit.ly3/e8BHfp

)103(  تلفزيون سوريا، بعد التقييم.. روسيا تسحب خبراءها النفطيين من حقلين في دير الزور، نيسان/ أبريل 2021،

https//:bit.ly33/TBmbI 

https://bit.ly/2RmedfD
https://bit.ly/3e8BHfp
https://cutt.us/hcUAf
https://bit.ly/3e8BHfp
https://bit.ly/33TBmbI
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امليليشيات اإليرانية من هذين الحقلين اللذين ُيقدر إنتاجهما بنحو 2000 برميل نفط يومًيا في حقل الثورة 
ونحو ثالثة مليون متر مكعب من الغاز يومًيا من حقل توينان للغاز)104(. ويستفيد النظام السوري من إنتاج 

هذه الحقول، لتغطية جزء من احتياجاته املحلية من املحروقات والغاز.

روسيا عينها على الغاز السوري في مياه املتوسط:

في سياق الحديث عن املخزون الغازي الذي تمتلكه سورية في البحر املتوسط، عقدت شركة نرويجية 
ا مع الشركة السورية للنفط، من أجل إجراء مسح استكشافي ملا مساحته 

ً
اسمها INSEIS، عام 2005، اتفاق

طلة على البحر األبيض املتوسط، ولم ُيفصح 
ُ
10 آالف كم مربع، وهو تحديًدا ما يساوي مساحة سورية امل

النظام السوري عن هذه املعلومات كالعادة، حيث إن املعلومات املتوفرة عن قطاع الطاقة ال تكون متاحة 
في الغالب. وفي عام 2011، أفصحت شركة فرنسية اسمها CCG Vertitas، وهي التي استحوذت على أصول 
الشركة النرويجية سابًقا، عن نتيجة تحليل املسح السايزمي الذي تم إجراؤه سابًقا، بالقول إن املنطقة 
البحرية السورية هي منطقة معّقدة جيولوجًيا، حيث توجد ثالثة أحواض رسوبية في الساحل السوري، 

وهناك إشارات ُمشجعة على وجود مكامن للنفط والغاز)105(.

هذا في ما يخص الغاز السوري على البحر املتوسط، أما عن الغاز في البّر، فإن سورية تملك احتياطًيا 
مؤكًدا بحوالي 8.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي)106(. ولكن تصريحات النظام السوري كانت ضبابية 
حول هذا املوضوع، ولم تتجاوز عن كونها إعالمية صادرة عن الصحف التابعة للنظام السوري، كما مّر بنا 
سابًقا، حيث ذكر أحد وزراء النفط السابقين في حكومة النظام السوري سفيان العالو أن منطقة حوض 
الدو وحدها تمتلك احتياطي غاز ُيقدر بـ 47 مليار متر مكعب من الغاز، وهي أرقام ال يمكن التحقق من صحتها 
إال بعمليات حفر استكشافي، وهذا األمر يؤكده االقتصادي السوري سمير سعيفان)107( حول عمليات املسح 
السابقة التي أظهرت وجود تراكيب غازية في املياه البحرية السورية، من دون توفر إحصائيات دقيقة عن 
الرقم الدقيق الحتياطي الغاز هناك، الذي أكد أن هذا األمر يستدعي حفر آبار استكشافية، كما يحدث 
، وهو ما لم يحدث حتى اآلن، ولكن االكتشافات الخاصة بكل من مصر وإسرائيل، على البحر املتوسط، 

ً
عادة

)104(  كانت إيران تسيطر بشكل كامل على حقل توينان الغازي، وتنتج منه حوالي 3 مليون مكعب من الغاز و60 طن من الغاز املنزلي يومًيا، وذلك 
بإشــراف شــركة »هيســكو«، قبــل أن تســيطر روســيا علــى هــذا الحقــل فــي العــام 2021، الشــرق األوســط، روســيا تطــرد مليشــيات إيرانيــة مــن حقلــي 

نفــط وغــاز، آذار/ مــارس 2021،

https//:bit.ly32/m9bS8 

)105(  مركز حرمون للدراسات املعاصرة، نفط البحر السوري في قبضة فاسدي »بنما« و »أوف شور«، أيلول/ سبتمبر 2020،

https//:bit.ly2/NofiRJ

)106(  بحسب مجلة النفط والغاز املتخصصة، نفط البحر السوري في قبضة فاسدي »بنما« و »أوف شور«، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 
أيلول/ سبتمبر 2020،

https//:bit.ly2/NofiRJ 

)107(  سمير سعيفان، اقتصادي سوري عمل سنوات عدة في قطاع النفط مديًرا لفرع شركة )بتروفاك( البريطانية في سورية. 

https://bit.ly/32m9bS8
https://bit.ly/2NofiRJ
https://bit.ly/2NofiRJ
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تجعل الحديث عن توفر الغاز السوري أمًرا شبه مؤكد)108(. )انظر الجدول أدناه رقم 19(:

جدول رقم 19 يوضح أبرز االكتشافات املتعلقة بالغاز شرق البحر املتوسط)109(

Noاسم الحقل
سنة 

االكتشاف
املوقع الجغرافي

تقدير الكميات املمكن 
استخراجها )مليار متر مكعب(

30أرا�شي السلطة الفلسطينية2000غزة مارين1

280إسرائيل2009تمار2

620=2010ليفياثان3

34=2012تانين4

51=2013كاريش5

90=2014رويي7

140قبرص2011أفروديت8

850مصر2015ظهر9

شير إليها أدبيات البحث، فإن الهدف من أغلب تصريحات النظام السوري 
ُ
وبحسب تقاطعات عديدة، ت

سيا�شي أكثر من كونه اقتصادًيا، والهدف منها خلق انطباع بأن سورية ونظامها ُمستهدفان بسبب هذه 
كتشفة، وتحديًدا االحتياطي السوري في مياه البحر األبيض املتوسط.

ُ
الثروات الباطنية غير املـــ

وصّرح وزير »النفط الثروة املعدنية« في النظام السوري علي غانم، عام 2019، بأن من املتوقع البدء 
قّدر لبلوك واحد، من القطاعات األربعة 

ُ
باإلنتاج التجاري للغاز عام 2023، وأشار إلى أن االحتياطي امل

املوجودة في البحر األبيض املتوسط في املنطقة الخاصة بسورية، يعادل احتياطي البّر السوري بالكامل، 
وُيقّدر بحوالي 250 مليار متر مكعب للبلوك الواحد، وهذه اإلحصائيات صادرة عن مصدر واحد، هو النظام 
السوري)110(. ولذلك ال نستطيع التحقق منها بشكل كامل، إذ ال توجد على أرض الواقع إحصائيات دقيقة 
حول هذا املوضوع، ولم تكن هناك عمليات مسح استكشافية كافية لتقدير موضوعي لكميات االحتياطي، 

ويبدو أنها أرقام مبالغ فيها.

)108(  مركز حرمون للدراسات املعاصرة، نفط البحر السوري في قبضة فاسدي »بنما« و »أوف شور«، أيلول/ سبتمبر 2020،

https//:bit.ly2/NofiRJ

ظهــر معلومــات عــن أي حقــل للغــاز فــي امليــاه الســورية علــى املتوســط. املصــدر: شــبكة 
ُ
كتشــفة فــي البحــر األبيــض املتوســط ال ت

ُ
)109(  حقــول الغــاز املـــ

الجزيــرة 2020، كنــز فــي مــاء املتوســط.. مــن يربــح حــرب الغــاز القادمــة؟

https//:bit.ly3/apYraa 

)110(  روسيا اليوم، سوريا تتوقع إنتاج الغاز تجارًيا عام 2023، أيار/ مايو 2019،

https//:bit.ly3/s4lIEG

https://bit.ly/2NofiRJ
https://bit.ly/3apYraa
https://bit.ly/3s4lIEG
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وهناك إحصائيات صادرة عن الهيئة الجيولوجية األميركية)111(، حول التقديرات األولية الحتياطات 
قدرها بـ 700 مليار متر مكعب، ولكن إجمالي احتياطات 

ُ
سورية من الغاز الطبيعي في البحر األبيض املتوسط، ت

الغاز في سورية ُيقّدر بـ 28 تريليون متر مكعب.

وبحسب وزير النفط والثروة املعدنية في حكومة النظام السوري، فإن الوحدة 23 هي حقل غاز، مساحته 
2159 كم مربع، ويقع شمال العاصمة السورية دمشق، أما الوحدة 7 فهي حقل نفط مساحته 9351 كم 

مربع، ويقع شرق الفرات، واحتياطات الغاز هي 250 مليار متر مكعب في كل وحدة)112(.

رحت للمناقصة مرتين: األولى عام 2007 ولم 
ُ
ظهر القطاعات األربعة في املياه البحرية السورية التي ط

ُ
صورة رقم 5 ت

تتقدم سوى شركة بريطانية واحدة، والثانية عام 2011، ولم تتقدم وقتها أي شركة، مع العلم أن مساحة هذه 
القطاعات األربعة تبلغ 7750 كم مربع.

املصدر صحيفة العربي الجديد )https://bit.ly/3bd6MwT ( أيلول/ سبتمبر 2020

ع النظام السوري عام 2013 اتفاقية تحت ُمسمى »عقد عمريت«، مع 
ّ
بعد اندالع الثورة السورية، وق

دعى »سويوز نفتا غاز«، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في املياه اإلقليمية في البحر 
ُ
شركة روسية ت

األبيض املتوسط، ويتضمن العقد عمليات رصد واستكشاف وتنقيب بمساحة 2190 كم مربع ملدة 25 
سنة. ومنح مجلس الشعب التابع للنظام السوري عام 2019 شركتين روسيتين ترخيًصا من أجل التنقيب 

)111(  Assessment of undiscovered oil and Gas resources of the Levant basin province, Eastern Mediterranean, https://on.doi.
gov/2NPQL86 

)112(  تلفزيون سوريا، النظام يمنح »طباخ بوتين« ومرتزقته ربع النفط والغاز في سوريا، كانون الثاني/ يناير 2020،

https//:bit.ly3/jaldFM 

https://bit.ly/3bd6MwT
https://on.doi.gov/2NPQL86
https://on.doi.gov/2NPQL86
https://bit.ly/3jaldFM
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عن النفط وإنتاجه، وهما شركتي ميركوري وفيالدا)113(، وذلك من أجل تطوير ثالث كتل من حقول الغاز 
والنفط، تبلغ مساحتها اإلجمالية 12 ألف كم مربع، وتبلغ احتياطات الغاز فيها ثالثة أرباع تريليون متر 

مكعب)114(.

وبحسب بعض األبحاث)115(،فإن شركة »سويوز نفتا غاز« هي شركة مغمورة ومتخصصة في مجال 
الحفر البري، وال يحتوي سجلها على أنشطة حفر أو تنقيب َبحرية. مع العلم أنها تأسست في بنما ال في روسيا، 
وقد غّيرت اسمها إلى اسم ثان وهو »سويرز نفتا غاز ميد أي اس«، ثم إلى اسم ثالث، وهو »إيست ميد 
عمريت إس أي«، وكان هناك تناقض في اإلعالنات الصادرة عن النظام السوري؛ ففي املرة األولى ذكرت 
الصحف التابعة للنظام السوري أن الشركة تحمل الجنسية »البانامية«، بينما جاءت إعالنات الحقة عن 
إعالم النظام السوري بالقول إن الشركة هي روسية األصل. وهناك كثير من الغموض والسرية حول هذه 
الشركة التي ال يوجد في موقعها اإللكتروني على اإلنترنت أي �شيء ُيشير إلى خبرتها أو البلدان التي تعمل فيها، 
 على موقعها اإللكتروني أنها تعمل في 20 بلًدا حول العالم)116(. وحتى نهاية 

ً
على الرغم من أنها تذكر صراحة

نجز هذه الشركة أي أعمال تذكر في املياه اإلقليمية السورية على البحر األبيض املتوسط، 
ُ
العام 2020، لم ت

بل على العكس تماًما، فقد أعلنت هذه الشركة قبل خمس سنوات، وتحديًدا عام 2015 في قمة رويترز 
لالستثمار في روسيا، على لسان مديرها التنفيذي، أنها لن تستطيع تنفيذ التزاماتها بحسب ما هو منصوص 
عليه في العقد، وأنها ستنسحب من سورية بسبب الصراع الدائر فيها، تاركة املجال لشركات روسية أخرى 
كي تتابع عملها هناك)117(. وبعد مرور بضع سنوات على توقيع االتفاقية مع هذه الشركة؛ لم تظهر أي نتيجة 

للتنقيب عن الغاز، مع العلم أن مدة العقد انتهت عام 2020. 

عقد شركة »كابيتال« الروسية:

 Kapital( »أبرم النظام السوري عام 2020، عبر وزير النفط والثروة املعدنية، عقًدا مع شركة »كابيتال
ا حصرية 

ً
Limited()118( الروسية، للتنقيب عن النفط في البلوك البحري رقم 1، ويتضمن العقد حقوق

)113(  تلفزيون سوريا، »تات نفط« الروسية تعتزم استئناف التنقيب في سوريا، كانون األول/ ديسمبر 2020،

https//:bit.ly2/LfhYQS 

)114(  تلفزيون سوريا، النظام يمنح »طباخ بوتين« ومرتزقته ربع النفط والغاز في سوريا، كانون الثاني/ يناير 2020،

https//:bit.ly3/jaldFM

)115(  مصطفى السيد وآخرون، نفط البحر السوري في قبضة فاسدي بنما وأوف شور، مركز حرمون للدراسات املعاصرة،

https//:bit.ly3/tL0op1 

)116(  مركز حرمون للدراسات املعاصرة، نفط البحر السوري في قبضة فاسدي »بنما« و »أوف شور«، أيلول/ سبتمبر 2020،

https//:bit.ly2/NofiRJ

)117(  مركز حرمون للدراسات املعاصرة، نفط البحر السوري في قبضة فاسدي »بنما« و »أوف شور«، أيلول/ سبتمبر 2020،

https//:bit.ly2/NofiRJ

Igor Viktorovick Khodyrev ومالكها بحسب العقد هو ،Kapital Limited Liability Company 118(  اسم الشركة هو(

https://bit.ly/2LfhYQS
https://bit.ly/3jaldFM
https://bit.ly/3tL0op1
https://bit.ly/2NofiRJ
https://bit.ly/2NofiRJ
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للشركة في التنقيب عن النفط وتنميته في املياه االقتصادية، وذلك بمساحة 2250 كم مربع. على أن تمتد 
مدة العقد إلى فترتين زمنيتين: األولى هي فترة االستكشاف، وتصل إلى 48 شهًرا قابلة للتمديد إلى 36 شهًرا 

إضافًيا، والفترة الثانية هي مرحلة التنمية، ومدتها 25 عاًما قابلة للتمديد إلى خمس سنوات إضافية)119(.

في العام التالي، وتحديًدا في الشهر الثالث 2021، صادق مجلس الشعب على هذه االتفاقية، من خالل 
إصداره القانون رقم 10 للعام 2021، وتم نشر هذه االتفاقية في الجريدة الرسمية، يوم 17 آذار/ مارس 

.2021

شر بتاريخ 
ُ
ذكرت إيمي ماكينون، مراسلة األمن القومي واالستخبارات في »فورين بولي�شي«، في مقال لها ن

 ملجموعة 
ً

17 أيار/ مايو 2021، أن »شركة كابيتال الروسية هي جزء من شبكة من الشركات التي تشكل ظال
املرتزقة الروسية الغامضة املعروفة باسم )فاغنر(«، وتذكر الكاتبة أن شركة )إيفروبوليس(، وهي شركة 
أخرى تابعة لـ )فاغنر(، قد أبرمت في وقت سابق صفقة مع الحكومة السورية، منحتها حصة 25 في املئة من 
عائدات حقول النفط والغاز املحررة من سيطرة تنظيم »الدولة اإلسالمية«. وقد أبرمت شركتان أخريان 
على األقل، يقال إن لهما صلة بـ )فاغنر(، صفقات نفط وغاز مع الحكومة السورية، في أواخر عام 2019، 
 

ً
وقد وافق البرملان السوري على ثالثة عقود استكشاف وتطوير في حقول في األرض السورية، ُيعتقد أن كال
منها يحتوي على 250 مليار متر مكعب من الغاز. وذكرت صحيفة )نوفايا غازيتا( الروسية، في وقت الحق، أن 

»شركتي ميركوري وفيالدا تربطهما عالقات طويلة األمد ببريغوجين«)120(. 

وبناًء على الظروف السائدة، لن تنفذ شركة »كابيتال« الوهمية أًيا من تعهداتها التعاقدية؛ ألن الوضع 
في سورية سيبقى غامًضا إلى حين، واألهم من هذا أنها ليست قادرة، ال مالًيا وال فنًيا، على تنفيذ مثل هذه 
املشاريع، فالشركة ليست معروفة كشركة إنتاج نفط وغاز، وقد أبرمت هذا العقد بهذه الشروط املمتازة 
لصالحها، كي تقوم -بحسب تحليل فريق البحث- حين تصبح الظروف مناسبة، بالتنازل عنه إلحدى الشركات 
القادرة على التنفيذ، وتحصد مبلغ ربح كبير من دون جهد، أو تأتي بشركة قادرة مالًيا وفنًيا، وتدخل معها 

شراكة، خصوًصا أن املادة 20.1 من العقد املوقع تتيح لها التنازل في أي وقت.

ولتوضيح أن هذا العقد هو عقد إذعان، فرضته اإلرادة الروسية بشروط مجحفة بحق الطرف السوري، 
لزم املقاول بإنفاق 13 مليون دوالر أميركي فقط، خالل كامل فترة 

ُ
فإن »املادة 4.1.1«، على سبيل املثال، ت

التنقيب وعملياتها للنفط والغاز، وهذا ال يزيد -بحسب تقديرنا- على %10 من املبلغ الذي يجب أن يلتزم 
املقاول بإنفاقه في مثل هذه العقد البحري؛ ففي الحقول البرية، كان على الشركات التي تبرم عقود امتياز 
للتنقيب عن النفط والغاز مع وزارة النفط والثروة املعدنية، قبل 2011، أن تلتزم بإنفاق ما ال يقل عن 15 – 
25 مليون خالل فترة 4 سنوات تنقيب، بينما اآلن يحتاج أي عقد بحري إلى نفقات أكبر بكثير، يجب أال تقل 

عن 100 مليون دوالر. وهذا يعني أن الشركة تريد إبرام العقد وانتظار تطّور األوضاع في سورية.

 الغاز في سورية كورقة سياسية، بغض النظر عن الجانب 
ّ

ما هو واضح أن روسيا تحاول استخدام ملف
االقتصادي، وأن تغيير اسم الشركة هو وسيلة للتهرب من عقوبات قانون قيصر الذي أقّرته اإلدارة األميركية، 

)119(  Syria’s oil and gas exploration deal with Russia threatens maritime dispute with Lebanon, Middle East Eye, April 2021, 
https://bit.ly/3e2xDyA 

)120(  Foreign Policy, Putin’s Shadow Warriors Stake Claim to Syria’s Oil, April 2021, https://bit.ly/3wicvKV 

https://foreignpolicy.com/author/amy-mackinnon/
https://novayagazeta.ru/articles/2020/01/19/83514-vagner-pervaya-neft
https://bit.ly/3e2xDyA
https://bit.ly/3wicvKV
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وهو يمنع أي طرف خارجي من التعاقد مع النظام السوري وتزويده باملشتقات النفطية)121(.

 عن أن روسيا تستخدم أسماء شركات صغيرة شكلية، ال شركات حقيقية قادرة، عند توقيع أي 
ً

فضال
اتفاقية مع النظام السوري، وذلك من أجل االستحواذ عليها لفترات زمنية طويلة، ومن ثم بيعها بعد أن يتم 
التوصل إلى حل سيا�شي يوًما ما في سورية. ومن نافل القول أن الحكومة الروسية ال تلتزم بالعقوبات التي 
تفرضها الواليات املتحدة من جانب واحد، لكونها ليست عقوبات أممية، ولكن الشركات الروسية الكبرى 

تراعي أال تقع تحت العقوبات األميركية، بسبب مصالحها التي قد تتأثر باإلجراءات األميركية.

)121(  Congress.gov, Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019, https://bit.ly/37wsqeO 

https://bit.ly/37wsqeO
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خاتمة:

، ولكن إنتاج النفط كان يلعب دوًرا مهًما في 
ً
 نفطية

ً
حتى قبل سنة 2011، لم تكن سورية تعّد دولة

االقتصاد الوطني، وخاصة بالنسبة إلى خزينة الدولة، وعلى الرغم من أن قطاع النفط لم يكن يوفر سوى 
بضع عشرات اآلالف من فرص العمل، بأجور جيدة نسبًيا، فإنه كان يمّد خزينة الدولة بمصدر رئيس 
للعمالت الصعبة، وقد لعب ذلك دوًرا بارًزا في انتشال سورية من أزمتها االقتصادية الخانقة التي مّرت بها في 
ثمانينيات القرن العشرين، عندما انقطع عنها الدعم املالي من الدول العربية املصدرة للنفط، وخاصة دول 
الخليج، وكان ُيقّدر بين 1.5 و 2 مليار دوالر سنوًيا آنذاك، وقد توقف الدعم بعد وقوف حافظ األسد إلى 
جانب إيران الخميني، في حربه على العراق الشقيق الذي يحكمه الفرع اآلخر من حزب البعث »الحاكم« في 
سورية. وقد تزايد إنتاج النفط، بعد اكتشافات الثمانينيات في محافظة دير الزور، حتى بلغ الذروة في سنة 
1996 بإنتاج يومي قدره 620 ألف برميل يومًيا، ولكنه بدأ التراجع بمعدل %5 سنوًيا، ليهبط سنة 2010 إلى 
380 ألف برميل يومًيا، مقابل تزايد الطلب املحلي، بسبب معدالت زيادة السكان املرتفعة، وبسبب تزايد 
أعداد املصانع ومحطات التوليد والسيارات واآلليات، بعد السماح باستيرادها بعد عقود من منع االستيراد. 
 من الفيول، 

ً
وعلى الرغم من تزايد إنتاج الغاز بعد سنة 2005، واستخدامه في تزويد محطات التوليد بدال

وتحرير كميات أكبر من الفيول للتصدير؛ فقد كان من املتوقع، حتى في حال عدم نشوب الحرب السورية، 
أن تتحول سورية إلى بلد مستورد صاف للنفط ومشتقاته بين 2014 و2015، أي أن تزيد كميات املشتقات 
املستوردة على كمّيات النفط الخام واملشتقات املستوردة. وُيظهر الجدول رقم )20( أدناه تناقص قيمة 

الفائض بسرعة، بين 2011 و2015.

جدول رقم )20( ميزان العمالت الصعبة املتوقع في سورية للفترة 2011 – 2015 )القيمة بماليين الدوالرات(

20112012201320142015بيان 

3,9653,8383,8413,944قيمة صادرات النفط الخام

85.589.593.63,908103.2قيمة صادرات املشتقات النفطية

4,050.53,927.53,934.698.24,047.2مجموع قيمة الصادرات النفطية 

قيمة مستوردات املشتقات 
النفطية

2,8093,0023,0664,006.23,899

الفرق بين قيمة الصادرات النفطية 
واملستوردات النفطية

1,241.5925.5868.63,615148.2

املصدر: الخطة الخمسية للفترة 2011 - 2015

وألن النظام كان يعتمد على فائض إيرادات النفط في تمويل احتياجاته من العمالت الصعبة، فإن التهام 
هذا الفائض -بسبب تزايد االستهالك- كان سيضع النظام في مأزق مالي صعب؛ ألن نظام البعث على مدى 
سنوات حكمه منذ 1963 قد دّمر القدرة اإلنتاجية للقطاع الخاص السوري من جهة، ولم يستطع القطاع 
 للقطاع الخاص في استمرار تنمية القدرة االقتصادية 

ً
االقتصادي الحكومي أن يحّل محله، وأن يكون بديال

السورية التي كانت واعدة في سورية حتى خمسينيات القرن العشرين، حيث كانت سورية في مقّدمة دول 
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العالم الثالث، من حيث النمّو االقتصادي واالجتماعي والسيا�شي، ولكّن سيطرة األنظمة العسكرية، في 
أثناء سنوات الوحدة السورية املصرية، ثم سيطرة نظام البعث الذي جاء بانقالب عسكري في 8 آذار 1963، 

كانت السبَب في دمار القدرة االقتصادية في سورية وفي دمار القدرة اإلبداعية للشعب السوري.

خالل سنوات الحرب السورية، لعب قطاع النفط والغاز دوًرا مهًما، حيث كرر النظام ادعاءات مختلفة 
بأن ما يجري في سورية ليس ثورة شعبية تقوم على مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية، وإنما هو 
»مؤامرة دولية« ضد سورية ونظامها »املمانع«، وكانت املنابر وثيقة الصلة بالنظام تردد أن »الحرب على 
سورية جاءت، بسبب رفض النظام مّد أنبوب غاز يوصل غاز قطر إلى أوروبا«، على الرغم من أن هذا األمر 
، لرّحبت به سورية أيما ترحيب؛ ألنه 

ً
لم ُيطرح ولم يناقش قبل 2010، ولو أن دولة قطر طرحت ذلك فعال

يمّد النظام بإيرادات كبيرة هو بأمس الحاجة إليها من جهة، ويمنح سورية دوًرا إستراتيجًيا، ولكن روسيا 
كانت ستقف ضد تنفيذ مثل هذا الخط، في حال التفكير فيه، ألنها تريد احتكار سوق الغاز األوروبية من 
دون منافس. كما رددت تلك املنابر أن الحرب على سورية جاءت طمًعا بثرواتها »النفطية الكبيرة«، ورّوجت 
أرقاًما خيالية عن مخزونات نفط وغاز، لتبرير ادعاءات النظام، وللقول إن النظام ينتظر انتهاء الحرب كي 

يستثمر هذه الطاقات، ويعيد بناء سورية ويرفع من مستوى حياة السوريين.

 معارٍك بين قوات النظام التي سعت لالحتفاظ بها 
َ
خالل سنوات الحرب، كانت حقول النفط ساحة

حتى آخر لحظة، من جهة، وبين فصائل الجيش الحر. وقد تحّولت املنتجات النفطية، بعد سيطرة فصائل 
الجيش الحّر على معظم الحقول، إلى مصادر لتمويل بعض الفصائل واإلنفاق على املجتمع املحلي، وإلى 
مصدر إثراء فاسد لبعض قادة الفصائل وبعض املستثمرين، ثّم تحّولت إلى مصدر للصراع مع “جبهة 
)داعش( وطردت  ثم جاءت  الحر،  الجيش  الحقول، وطردت فصائل  تلك  التي سيطرت على  النصرة” 
رد تنظيم )داعش( من قبل التحالف 

ُ
»النصرة«، وسيطرت على الحقول وجعلتها مصدَر تمويل لها، ثم ط

الدولي بقيادة الواليات املتحدة التي تحالفت مع قوات PYD على األرض، وسيطرت هذه القوات على معظم 
لت لها مصدًرا مالًيا سنوًيا ُيقّدر بنحو 

ّ
حقول النفط، في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة، التي شك

مليار دوالر أميركي، يساعدها في تمتين سيطرتها على كامل منطقة شرق الفرات. 

 من الزمان، وتحّولت االنتفاضة 
ٌ

اليوم في سنة 2021، وقد م�شى على الحرب السورية عقٌد ونيف
، ثم بسبب تدخالت خارجية ثانًيا؛ يبقى السؤال عن 

ً
الشعبية إلى حرب أهلية، بسبب عنف النظام أوال

الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع النفط والغاز في إعادة بناء سورية، بعد أن أصابه قدٌر كبيٌر من الدمار 
مها النظام إلى قوات 

ّ
، إذ سل

ً
والخراب، وبخاصة حقول دير الزور والرقة، بينما بقيت حقول الحسكة سليمة

PYD الكردية. وسيكون من الصعب اآلن تقدير حجم الضرر الذي أصاب مخزون النفط والغاز، وحجم 
الضرر الذي لحق باملنشآت وتقييم ريعية إعادة تأهيل هذه الحقول، عبر املقارنة بين تكاليف إعادة التأهيل 
وحجم املخزون القابل لإلنتاج من الحقول )كمية ومدة سنوية(. وهذه أعمال تحتاج إلى شركات متخصصة 
للدراسة والتقييم، ويمكن إيجاد مستثمرين في حال كانت ريعيتها جيدة، ولكن قدوم املستثمرين رهٌن بعودة 
االستقرار وبرفع العقوبات، وهذا بدوره مرهون بحّل سيا�شي يقوم على االنتقال السيا�شي، وهو أمٌر غير 
واضح األمد اآلن، مع جمود الوضع في سورية، واقتسام سورية واقعًيا بين أربع مناطق تسيطر عليها أربعة 

أطرف لها أربع حكومات.

وبخصوص توقعات وجود غاز في املياه اإلقليمية واالقتصادية السورية في البحر األبيض املتوسط، 
فإن معرفة حجم االحتياطي القابل لإلنتاج وتقييم ريعيته يحتاج إلى شركات خبيرة، والعقوُد التي أُبِرَمت مع 
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شركات روسية غير خبيرة )كما بّينا آنًفا( كانت بشروط مجحفة بالحق الوطني السوري، ولم تقم بأي أعمال 
حتى اآلن، ولم تنفق أي مبالغ، ألنها تنتظر عودة االستقرار ورفع العقوبات، كي تبيع هذه العقود لشركات 
قادرة على اإلنتاج، أو تدخل معها في شراكة، وهذا ما زال بعيًدا عن التحقق. لذا من الصعب التكهن بالدور 
الذي يمكن أن تلعبه هذه الحقول البحرية في تأمين تمويل ما للخزينة العامة، يسهم في إعادة إعمار سورية 

مادًيا ومجتمعًيا. 

وعلى الرغم من ذلك، يظّل الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع النفط والغاز دوًرا مهًما؛ إذ يؤمن جزًءا من 
الطلب املحلي على املشتقات النفطية ملختلف األغراض، ومن بينها توليد الكهرباء، وقد يكون ثمة اكتشافات 
 مصّدرة للنفط، ولو بمقدار غير كبير. وفي كل 

ً
جديدة، وبخاصة في الحقول البحرية، تعيد سورية دولة

األحوال، سيبقى لقطاع النفط والغاز دور مهم مرتقب في إعادة إعمار سورية، مادًيا ومجتمعًيا، األمر الذي 
ينتظر عودة االستقرار الذي يتوقف على تحقيق حّل سيا�شي ُيف�شي إلى نظام حكم ديمقراطي يحترم إرادة 
الشعب السوري، وهذا أمٌر مرهون بتوافق الالعبين الرئيسيين في القضية السورية )روسيا وإيران والواليات 

املتحدة وتركيا(، ولكن ليس هناك عالمات واضحة على ذلك، حتى اآلن.
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املصادر:

العربية:

Syria Press، خسائر شركة الفرات للنفط، تموز/يوليو 2019،	 
https://bit.ly/3tk3TBE

TRT عربي، حقول النفط والغاز في سوريا أين تنتشر الحقول ومن املستفيدين، آذار/مارس 2020،	 
https://bit.ly/3aym5RB

التقرير اإلحصائي السنوي الصادر عن وزارة الكهرباء التابعة للنظام السوري لعام 2019 وهو آخر تقرير إحصائي 	 
صادر عن املؤسسة العامة لتوليد الكهرباء،

https://bit.ly/3kVrLcc

تلفزيون سوريا، »تات نفط« الروسية تعتزم استئناف التنقيب في سوريا، ديسمبر/كانون األول 2020،	 
https://bit.ly/2LfhYQS 

تلفزيون سوريا، »دلتا إنريجي« تستعد للبدء في استثمار النفط شمال شرقي سوريا، ديسمبر/كانون األول 2020،	 
 https://bit.ly/3thte0f 

تلفزيون سوريا، اإلدارة الذاتية تعمل على زيادة إنتاج حقول النفط في رميالن، تشرين األول/أكتوبر 2020،	 
 https://bit.ly/2Muu5JQ 

تلفزيون سوريا، النظام يمنح »طباخ بوتين« ومرتزقته ربع النفط والغاز في سوريا، كانون الثاني/يناير 2020،	 
 https://bit.ly/3jaldFM 

تلفزيون سوريا، بعد التقييم.. روسيا تسحب خبراءها النفطيين من حقلين في دير الزور، نيسان/ أبريل 2021،	 
 https://bit.ly/33TBmbI 

تلفزيون سوريا، تهريب النفط إلى النظام.. هل قفزت »قسد« فوق قيصر؟، تموز/يوليو 2021،	 
https://bit.ly/3xQD3EK 

تلفزيون سوريا، توافق روسيا وإيران يصطدم في الحسيان في دير الزور ماذا جرى، عبد القادر ضويحي، آذار/ 	 
مارس 2021

تلفزيون سوريا، خبراء نفط روس يقيمون حقلي الورد والتيم لالستثمار وزيادة اإلنتاج، عبد القادر ضويحي، 	 
مارس/آذار 2012،

https://bit.ly/3tk3TBE
https://bit.ly/3aym5RB
https://bit.ly/3kVrLcc
https://bit.ly/2LfhYQS
https://bit.ly/3thte0f
https://bit.ly/2Muu5JQ
https://bit.ly/3jaldFM
https://bit.ly/33TBmbI
https://bit.ly/3xQD3EK
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https://bit.ly/3e8BHfp 

كنى )داعش( الجزء الثاني، التشكل والخطاب واملمارسة، الفصل السادس: تنظيم الدولة 	 
ُ
تنظيم الدولة املـــ

اإلسالمية في سورية )البنية ومصادر التمويل(، طارق العلي، )املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت، تشرين 
الثاني/نوفمبر 2018(

روسيا اليوم، سوريا تتوقع إنتاج الغاز تجارًيا عام 2023، أيار/مايو 2019،	 
https://bit.ly/3s4lIEG

شبكة الجريرة اإلخبارية، سيطرة املعارضة السورية على حقل العمر النفطي، تشرين الثاني/نوفمبر 2013، 	 
https://bit.ly/3xMDxM4 

شبكة الجزيرة 2020، كنز في مياه املتوسط.. من يربح حرب الغاز القادمة؟	 
https://bit.ly/3apYraa 

شبكة الجزيرة اإلخبارية، املعارضة السورية تسيطر على حقل العمر النفطي، تشرين الثاني/نوفمبر 2013،	 
 https://bit.ly/339JOmT 

شبكة الجزيرة، أرقام مثيرة عن النفط السوري.. مستقبل شرق الفرات الخفي، نوفمبر 2019،	 
https://bit.ly/37t6elw 

شبكة الجزيرة، استثمار أموال النفط املكرر في ريف دير الزور، أبريل/نيسان 2014،	 
https://bit.ly/3xC9E0T 

شبكة الجزيرة، هدر الكهرباء بسوريا تعادل ربع اإلنتاج، 2013،	 
https://bit.ly/3ctDk6m 

شبكة الجزيرة، التحالف الخبيث جرد حساب للتعاون بين األسد و)داعش(، أيلول/سبتمبر 2016،	 
https://bit.ly/3bTD9C0

شبكة العربية، املعارضة السورية تسيطر على حقل الورد النفطي،	 
https://bit.ly/3vHO9d4 

شبكة روسيا اليوم، 4 مليارات دوالر خسائر قطاع الكهرباء في سوريا، 2019،	 
https://bit.ly/3bDUCP2 

الشرق األوسط، روسيا تطرد ميليشيات إيرانية من حقلي نفط وغاز، آذار/مارس 2021،	 
https://bit.ly/32m9bS8 

https://bit.ly/3e8BHfp
https://bit.ly/3s4lIEG
https://bit.ly/3xMDxM4
https://bit.ly/3apYraa
https://bit.ly/339JOmT
https://bit.ly/37t6elw
https://bit.ly/3xC9E0T
https://bit.ly/3ctDk6m
https://bit.ly/3bTD9C0
https://bit.ly/3vHO9d4
https://bit.ly/3bDUCP2
https://bit.ly/32m9bS8
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صحيفة الثورة املوالية للنظام السوري، األعمال مستمرة في منطقة شمال دمشق،	 
https://bit.ly/3fzRmoW 

صحيفة العرب، إمدادات الكهرباء السورية مقبلة على أزمات أكثر شدة، آب/ أغسطس 2020،	 
https://bit.ly/38lysyY 

صحيفة العربي الجديد، شحنات نفط إيرانية في طريقها إلى سورية، نيسان/أبريل 2021،	 
https://bit.ly/3yn4Xsg 

صحيفة املدن، »عقد البوكمال« األسد يسدد دينه إليران بالشروط الروسية، أيار/مايو 2020	 
https://bit.ly/2RmedfD 

صحيفة جسر اإللكترونية، عائدات نفط الجزيرة السورية: مليار دوالر لتغذية PKK وارضاع “)داعش(” وللسكان 	 
املحليين األوبئة، كانون الثاني/يناير 2020،

https://bit.ly/3fslcvo 

صحيفة عنب بلدي، »روسيا في طريقها للهيمنة على غاز املتوسط، الصادرة في كانون الثاني/يناير 2019،	 
https://bit.ly/3djYF4v

صحيفة عنب بلدي، مدن األمبيرات شبكات الكهرباء تنهار أمام أعين السوريين، 2016،	 
https://bit.ly/3sU9ZZC 

عدنان عبد الرزاق، إثراء تجار الحرب في سورية: النظام السوري يستورد النفط من روسيا عبر رجال األعمال، 	 
فبراير/شباط 2021

https://bit.ly/37cAtgx 

صندوق االئتمان إلعادة إعمار سوريا، بدء أعمال البنية التحتية لتدخل »إعادة تأهيل املحوالت الكهربائية- 	 
املرحلة الثانية« في محافظة الرقة، أيار/مايو 2021،

https://bit.ly/3yOkeCx

العربي الجديد، )داعش( يفجر إحدى أهم شركات الغاز في سورية، كانون الثاني/يناير 2017،	 
https://bit.ly/2RlL4ki 

العربي الجديد، سورية تفقد %56 من الكهرباء، أيار/مايو 2015،	 
https://bit.ly/3hDkGxh 

العربي الجديد، عدنان أحمد، النفط السوري بيد »قسد« ملف يهدد بصراع مسلح، تموز/يوليو 2019،	 
https://bit.ly/37wcAAS 

https://bit.ly/3fzRmoW
https://bit.ly/38lysyY
https://bit.ly/3yn4Xsg
https://bit.ly/2RmedfD
https://bit.ly/3fslcvo
https://bit.ly/3djYF4v
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مجلة عين املدينة، نفط دير الزور من الثورة حتى تنظيم الدولة اإلسالمية، آب 2015،	 
https://bit.ly/3wi36D7

مصطفى السيد وآخرون، نفط البحر السوري في قبضة فاسدي بنما وأوف شور، مركز حرمون للدراسات 	 
املعاصرة،

https://bit.ly/3tL0op1 

وكالة SY24، بعد قطيعة غير معلنة »قسد« تزود النظام السوري بالنفط، آذار/مارس 2021،	 
https://bit.ly/3gVKSmr 

وكالة جسر برس، عائدات نفط الجزيرة السورية، كانون الثاني/يناير 2020	 
https://bit.ly/3tnEl6y

يزيد صايغ، الحرب على حقول الغاز في سوريا، مركز مالكوم-كير كارنيغي للشرق األوسط، حزيران/يونيو 2015،	 
 https://bit.ly/2ZluEJi

املصادر باإلنكليزية:

	 Abdullah Al-Ghadhawi, Implications of the oil deal for the Kurds in Syria, September 2020,

https://bit.ly/3ac6ZzW 

	 Almohamad, Hussein, and Andreas Dittmann. ”Oil in Syria between Terrorism and 
Dictatorship.“ Social Sciences 5, no. 2 )2016(: 20.

	 Almohamad, Hussein, and Andreas Dittmann. ”Oil in Syria between Terrorism and 
Dictatorship.“ Social Sciences 5, no. 2 )2016(: 20.

	 Al-Monitor, Biden administration poised to ax US oil company’s waiver for Kurdish-led northeast 
Syria, May 2021, https://bit.ly/3c4MmaO

	 Asia-Times, Syria leases Mediterranean port to Iran, April 2019, https://bit.ly/2T4783F

	 Assessment of undiscovered oil and Gas resources of the Levant basin province, Eastern 
Mediterranean, https://on.doi.gov/2NPQL86 

	 Congress.gov, Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019, https://bit.ly/37wsqeO 

	 Financial Times, Isis Inc: Syria’s ‘mafia-style’ gas deals with jihadis, October 2015,

https://bit.ly/3wi36D7
https://bit.ly/3tL0op1
https://bit.ly/3gVKSmr
https://bit.ly/3tnEl6y
https://bit.ly/2ZluEJi
https://bit.ly/3ac6ZzW
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https://on.ft.com/3v3eang 

	 Foreign Policy, Putin’s Shadow Warriors Stake Claim to Syria’s Oil, April 2021, https://bit.ly/3wicvKV 

	 Julian Borger, Trump contradicts aids and says troops in Syria only for oil, The Guardian, November 
2019, https://bit.ly/3bqIY8P 

	 Karam Shaar and Ali Fathollah-Nejad, Iran’s credit line to Syria: A well that never runs dry, Atlantic 
Council, February 2020, https://bit.ly/3eWZFMm 

	 Lara Seligman and Ben Lefebvre, Little-Known US firm secures deal for Syrian oil, Politico, March 
2020, https://politi.co/3qS7rKz 

	 Michael Young, The Wages of Destruction, Malcolm H.Kerrr Carnegie Middle East Center, June 
2020, https://bit.ly/30zv7rU 

	 Middle East monitor, Iran shipment of 3.\5m barrels of oil approaching Syria, April 2021,

https://bit.ly/2QRaqq2 

	 Politico, Little-known U.S. firm secures deal for Syrian oil, March 2020, https://cutt.ly/qbEiPS4

	 Politico, Little-known U.S. firm secures deal for Syrian oil, March 2020, https://cutt.ly/qbEiPS4

	 Reuters, Eyeing reconstruction, Syria and Iran strike deal to allow bank transfers, 2019,

https://reut.rs/3u6sTNe 

	 REUTERS, How a businessman struck a deal with Islamic State to help Assad feed Syrians, Michael 
Georgy, Maha El Dahan, October 2017, https://reut.rs/3nH2rbh

	 Reuters, Iran grants Syria $3.6 billion credit to buy oil products, July 2013, https://reut.rs/3eONhwu

	 Syria’s oil and gas exploration deal with Russia threatens maritime dispute with Lebanon, Middle 
East Eye, April 2021, https://bit.ly/3e2xDyA 

	 The Toll of War“ The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria: World Bank 2017

	 The Wall Street Journal, An Energy Mogul Becomes Entangled with Islamic State, Jay Solomon and 
Benoit Faucon, May 2016, https://on.wsj.com/2RhcF68 
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