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تحقيق

تنقيب واستخراج وتهريب:
واشنطن تسطو على النفط السوري
يــبــرز الــنــفــط ال ــس ــوري في
الشرق كمادة صراع متنامية
الفاعلة في
بين األطـــراف
ّ
هذا الملف ،في ظل انتقال
واشنطن من مرحلة حرمان
الــحــكــومــة ال ــس ــوري ــة من
مرحلة السرقة
مواردها ،إلى
ٌ
ـعــلــنــيــة .انــتــقــال تــوازيــه
الـ ّ
توقعات بتدخل روسي على
الــخــط ،للعمل على إعــادة
الحقول إلى سيطرة دمشق
الحسكة  -أيهم مرعي
بعد أن اسـتـقـ ّـرت الـقــوى الفاعلة في
امليدان السوري في نقاط تموضعها
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،بـ ـع ــد الـ ـهـ ـج ــوم ال ـت ــرك ــي
األخ ـ ـي ـ ــر عـ ـل ــى ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ال ـ ـس ـ ــوري،
قـفــز إل ــى الــواج ـهــة ال ـص ــراع املـحـتــدم
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق ـي ــة ع ـل ــى الـنـفــط
السوري ،في وقت تزداد فيه معاناة
الـ ـس ــوري ــن ف ــي الـ ــداخـ ــل م ــن أزمـ ــات
اقتصادية متعددة .فواشنطن ،التي
أرادت إخ ــراج نفسها مــن االشـتـبــاك
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري فـ ـ ــي الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــال ،وجـ ـ ــدت
ّ
ضالتها في ذلك النفط للحفاظ على
ثقلها فــي ّ
أي حــل سـيــاســي ،وإبـقــاء

ال ـض ـغــط االق ـت ـص ــادي ع ـلــى دم ـشــق،
وحــرمــان األخـيــرة من االستفادة من
مـ ــوارد ال ـب ــاد .أم ــا أن ـق ــرة ،فـ ّ
ـوجـهــت،
فـ ــي األي ـ ـ ـ ــام األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،رسـ ــائـ ــل إل ــى
مـخـتـلــف األط ـ ـ ــراف ال ــدولـ ـي ــة ،بــأنـهــا
يمكن أن توقف تهديدها باستئناف
الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة ف ــي ال ـش ـمــال،
م ـق ــاب ــل الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ح ـص ــة مــن
النفط السوري ،بذريعة تأمني مورد
لــإنـفــاق عـلــى ال ـنــازحــن الـســوريــن،
وتوطينهم في «املنطقة اآلمنة».
ّ
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،تـ ـ ــدرك كـ ــل م ــن روس ـي ــا
وس ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر ال ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .ولـ ـ ـ ــذا ،ف ـه ـم ــا ت ـس ـع ـيــان
إلعادة الحقول النفطية إلى سيطرة
الحكومة ،من خالل العمل على سحب
األك ـ ــراد م ــن تـحــت ع ـب ــاءة واشـنـطــن،
وإنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق يـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـس ـ ـيـ ــادة
الوطنية على منطقة شــرق الـفــرات،
ومن ضمنها حقول النفط .وبرز هذا
الـتـ ّ
ـوجــه الــروســي مــن خــال تصريح
نائب رئيس الــوزراء الروسي ،يوري
ب ــوريـ ـس ــوف ،أثـ ـن ــاء زيـ ــارتـ ــه دم ـشــق
ّ
هــذا األس ـبــوع ،حيث أك ــد أن «حقول
ال ـن ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز س ـت ـع ــود تــدري ـج ـيــا
إلـ ــى س ـي ـطــرة ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة».
وي ــدرك األكـ ــراد ،مــن جهتهم ،أهمية
مـلــف الـنـفــط كعنصر حــاســم فــي ّ
أي
ـاف حقيقي للبالد .وانـطــاقــا من
تـعـ ٍ
ذل ـ ـ ــك ،هـ ــم ي ـس ـع ــون إلب ـ ـ ـ ــرازه ك ــورق ــة
كردية مهمة تفاوضيًا ،في ّ
أي اتفاق
تسعى موسكو إلنجازه بينهم وبني
الحكومة السورية ،وفق ما أوحى به
إعــان القائد العام لـ«قسد» ،مظلوم
ع ـ ـبـ ــدي ،فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات إع ــام ـي ــة،
وجود اتفاق لنقل النفط إلى مناطق
سيطرة الحكومة.
وتـ ـ ــداولـ ـ ــت وسـ ــائـ ــل إع ـ ـ ـ ــام ،أخـ ـيـ ـرًا،

مـعـلــومــات ع ــن ب ــدء ت ـع ــاون أمـيــركــي
مع السعودية عبر شركة «آرامـكــو»،
الس ـت ـث ـمــار ح ـقــول ال ـن ـفــط امل ــوج ــودة
ضـ ـم ــن مـ ـن ــاط ــق سـ ـيـ ـط ــرة «ق ـ ـسـ ــد».
إال أن مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ع ـل ــى مـلــف
النفط نفت ل ــ«األخ ـبــار» صحة هذه
املعلومات ،مــؤكــدة فــي الــوقــت نفسه
أن «األميركيني يعملون على إعــداد
خـطــة شــامـلــة السـتـثـمــار أك ـبــر كمية
من النفط السوري خالل أقصر فترة
زمنية ممكنة» .وأوضـحــت املصادر
َ
أن «واشنطن ّ
قدمت عرضًا لشركتي
آرام ـكــو وإك ـســون مــوبـيــل (أمـيــركـيــة)
ـوري
ل ـل ـب ــدء بــاس ـت ـث ـمــار ال ـن ـف ــط ال ـس ـ ّ
املوجود في الشرق ،وفق آلية تحقق
مضيفة أن
أربــاحــا مالية للطرفني»َ ،
«ال ـعــرض األمـيــركــي لــم يـلــق اهتمام
الشركتني ،بسبب نظام عمل شركات
االستثمار النفطية الـكـبــرى ،القائم
عـلــى الـعـمــل فــي مـحـيــط آم ــن تـمــامــا،
ووفــق عقود طويلة األمــد ،وبوجود
جهات محلية ذات موثوقية وشرعية
فــي ّ
أي بلد تعمل فـيــه» ،مــا يعني أن
ع ـقــود ه ــذه ال ـشــركــات يـجــب أن تـمــرّ
عبر اتفاق مع الحكومة السورية أو
بموافقتها .وأشارت املصادر إلى أن
«الشركات املــذكــورة تــرى أن صاحب
ال ـح ــق ال ـف ـع ـلــي ف ــي االس ـت ـث ـم ــار هــو
شــركــة ِش ــل ،الـتــي بقيت تنفذ أعمال
تنقيب واستثمار نفطية في املنطقة
حتى بــدايــة الـحــرب» ،مــع احتفاظها
حتى نهاية عام
آن ــذاك بحق العمل ّ
 2018وفق العقود املوقعة.
ً
بناء على ذلــك ،شرعت واشنطن في
إعـ ــداد خـطــط السـتـثـمــار بــديــل ،عبر
ّ
مد أنابيب أو توفير صهاريج لنقل
اعتماد
النفط إلــى خــارج الـبــاد ،مع
ّ
خطة تعمل على رفــع كميات الضخ

واالستخراج اليومية ،لتحقيق أكبر
فــائــدة اقـتـصــاديــة ممكنة فــي أقصر
وقــت .وضمن الخطط األميركية في
ّ
ه ــذا املـ ـج ــال ،زار وف ــد تـقـنــي مــؤلــف
م ــن  14شـخـصـيــة ،بـيـنـهــم أص ـحــاب
جـنـسـيــات عــربـيــة ،حـقــول الـنـفــط في
ريف دير الزور لدراسة واقع الحقول
واآلبـ ـ ـ ـ ــار ه ـ ـنـ ــاك ،وإمـ ـك ــانـ ـي ــة زيـ ـ ــادة
الكميات املستخرجة ،ورفع مستوى
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ،ل ـت ـح ـق ـيــق وارد أكـ ـب ــر مــن

ُيالحظ نشاط
عالي الوتيرة
لصهاريج النفط في
ريفي
محيط حقول َ
الحسكة ودير الزور
االستثمار ،لكن فكرة ّ
مد أنابيب نقل
نفطية ،خاصة من دير َالزور ،سرعان
م ــا س ـق ـط ــت ،إذ ل ــم تـ ـل ــق اس ـت ـجــابــة
لـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن ،ن ـظ ـرًا
إل ــى ط ــول ال ـخــط امل ـ ــراد اس ـت ـخــدامــه،
وصعوبة تأمينه ،ما يجعله عرضة
لالستهداف العسكري املباشر.
وم ـنــذ اإلعـ ــان األم ـيــركــي ع ــن إع ــادة
االن ـت ـشــار ف ــي ح ـقــول الـنـفــط وال ـغــاز
فــي املنطقة الـشــرقـيــة ،لــوحــظ نشاط
لصهاريج النفط في
عالي الــوتـيــرة َ
محيط حـقــول ريــفــي الحسكة وديــر
ال ـ ـ ـ ـ ــزور .ووفـ ـ ـ ــق مـ ـعـ ـل ــوم ــات م ــؤك ــدة

ح ـص ـل ــت ع ـل ـي ـه ــا «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،ف ــإن
ّ
تجمع
«منطقة رمـيــان بــاتــت نقطة
رئـيـســة لـصـهــاريــج نـفــط ب ــدأت تنقل
ال ـن ـف ــط ب ــات ـج ــاه ال ـش ـم ــال الـ ـس ــوري،
بعد نقله على مــراحــل مــن عــدة آبــار
ف ــي أريـ ـ ــاف ال ـح ـس ـكــة ودي ـ ــر الـ ـ ــزور».
وتـفـيــد املـعـلــومــات ب ــأن «الـصـهــاريــج
ت ـح ـم ــل ال ـن ـف ــط ال ـ ـخـ ــام مـ ــن ال ـح ـق ــول
فــي ديــر ال ــزور إلــى ال ـشــدادي ،ومنها
إلــى رم ـيــان ،ومــن ثــم بــاتـجــاه معبر
امل ـح ـمــوديــة م ــع ش ـمــال الـ ـع ــراق ،عبر
شركة نقل عراقية خاصة هي شركة
الناجي» .كذلك« ،تنقل الشركة يوميًا
 140إل ــى  150صـهــريـجــا م ــن النفط
السوري من حقول الشمال والشرق
ب ــات ـج ــاه ال ــداخ ــل ال ـع ــراق ــي ،وبـسـعــة
ً
ت ـص ــل إل ـ ــى  18ب ــرمـ ـي ــا لـلـصـهــريــج
الــواحــد» .بــالـتــوازي مــع ذلــك« ،تعمل
واشـنـطــن للضغط على قسد لوقف
ن ـقــل ال ـن ـفــط ال ـخ ــام بــات ـجــاه ال ــداخ ــل
ال ـس ــوري ،فــي سـعــي منها لتضييق
ال ـ ـخ ـ ـنـ ــاق عـ ـل ــى دم ـ ـ ـشـ ـ ــق» ،وف ـ ـ ــق مــا
ـار»،
تــؤكــد م ـصــادر مطلعة ل ــ«األخ ـب ـ َ
م ـس ـت ــدرك ــة ب ـ ــأن «قـ ـس ــد ل ــم ت ـت ـمــاش
مــع الـضـغــوطــات األم ـيــرك ـيــة ،بسبب
وجـ ـ ـ ــود اتـ ـ ـف ـ ــاق م ـس ـب ــق م ـ ــع دم ـش ــق
لـلـنـقــل بــات ـجــاه امل ـنــاطــق الـخــاضـعــة
لسيطرة الحكومة» .وتعتبر املصادر
أن «إعــان القائد العام لقسد وجود
ح ــرك ــة ن ـقــل لـلـنـفــط بــات ـجــاه مـنــاطــق
الحكومة يهدف إلــى جعل ذلــك أمـرًا
واق ـ ـعـ ــا» ،ع ـل ـمــا أن ج ـ ــزءًا م ــن الـنـفــط
الـ ـ ـس ـ ــوري ال ـ ـخـ ــام ُي ـن ـق ــل مـ ــن ح ـقــول
َ
النفط في الحسكة باتجاه مصفاتي
ب ـ ــانـ ـ ـي ـ ــاس وح ـ ـ ـمـ ـ ــص ،ع ـ ـبـ ــر قـ ــوافـ ــل
صـ ـه ــاري ــج ي ــومـ ـي ــة ،ف ـي ـمــا ال تــوجــد
إحـ ـص ــاءات ع ــن ال ـك ـم ـيــات ال ـت ــي يتم
نقلها يوميًا من هناك.

مد أنابيب أو توفير صهاريج لنقل النفط إلى خارج البالد (تصميم :سنان عيسى)
شرعت واشنطن في إعداد خطط الستثمار بديل ،عبر ّ

ّ
عقود جديدة لشركات روسية :محاولة الستعادة اإلنتاج المحلي
ّ
مثلت مرحلة خروج آبار النفط
عن سيطرة الحكومة السورية
واحــــدة مــن أصــعــب مــراحــل
الــضــغــط ٌاالق ــت ــص ــادي على
العقوبات
جاءت
البالد.
ً
ُ
ضغط ّ َ
مضاعفة
األميركية لتكمله،
ِ
السوريين
صعوبة توفير حاجة ً
هذا
من المحروقات ،وجاعلة ُ َّ
الباب من أبرز األبواب التي ينف ّذ
عبرها الحصار ،ليؤثر في كل
بيت ومنشأة في سوريا

على الرغم من
أن سوريا لم تكن
الدول ّ الكبيرة
من ُ
المصدرة في
المنطقة ،إال أنها كانت
ّ
ً
اكتفاء ذاتيًا
تحقق
(أ ف ب)

بـ ـع ــد اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـس ــوري ــة
سيادتها على مساحات واسعة من
ّ
ج ـغــراف ـيــا الـ ـب ــاد ،وف ــي ظ ــل ال ـهــدوء
الــذي تشهده الـيــوم غالبية املناطق
السورية ،يستحوذ قطاع النفط على
ال ـج ــزء األك ـب ــر م ــن االه ـت ـمــام املحلي
َ
املستويني السياسي واألهلي،
على
ّ
وخصوصًا في ظل اإلصرار األميركي
ع ـلــى ح ــرم ــان ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة من
مواردها في هذا املجال.
وعلى الرغم من ُأن سوريا لم تكن من
الــدول الكبيرة املـ ّصـ ّـدرة في املنطقة،
ً
إال أنها كانت تحقق
اكتفاء ذاتيًا من
ُ
وت ّ
صدر الفائض
النفط عالي الجودة،
م ـنــه ،لـكــن ال ـحــرب ال ـتــي انــدلـعــت في
الـبــاد منذ قــرابــة تسع سـنــوات ّأدت
إل ــى تــوقــف شـبــه ت ــام لــإن ـتــاج ،على
رغ ــم امل ـح ــاوالت الحكومية إلنـعــاش
القطاع ،واالسـتـفــادة من اآلبــار التي
تــم تحريرها لتدوير عجلة اإلنتاج
من جديد .وفي فترة ما قبل الحرب،
ك ـ ــان ي ـص ـ ُـع ــب الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى أرق ـ ــام
دقـيـقــة ح ــول إن ـتــاج الـنـفــط ال ـســوري،
باعتباره من القطاعات البعيدة عن
ال ـت ــداول اإلع ــام ــي .إال أن ع ــام 2010
شهد نشر أولى اإلحصائيات لوزارة
الـنـفــط وال ـث ــروة املـعــدنـيــة الـســوريــة،
والـتــي أعلنت فيها أن إنـتــاج البالد
من النفط يبلغ قرابة  385ألف برميل
يوميًا.
ومع بداية الحرب ،كان قطاع النفط

ُ
من أولى القطاعات التي استهدفت،
إذ ب ــدأت آب ــار الـنـفــط وال ـغ ــاز تـخــرج
عن سيطرة الحكومة بعد انسحاب
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش م ـ ـ ــن ال ـ ـشـ ــريـ ــط
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدودي ال ـ ـش ـ ـمـ ــالـ ــي ،وسـ ـيـ ـط ــرة
«وح ـ ـ ــدات ال ـح ـمــايــة الـ ـك ــردي ــة» على
كامل آبار نفط رميالن ،فيما تعاقب
ّ
كـ ـ ــل مـ ــن فـ ـص ــائ ــل «الـ ـجـ ـي ــش الـ ـح ــر»
و«النصرة» و«داعش» َعلى السيطرة
على آبــار النفط في ريفي دير الزور
الشرقي والحسكة الجنوبي .ويمكن
اعـ ـتـ ـب ــار فـ ـت ــرة ال ـه ـج ـم ــات امل ـس ـل ـحــة
التي طاولت قطاع النفط واحدة من
أصعب املــراحــل التي أوصلت إنتاج
ّ
ال ـبــاد إل ــى أق ــل مــن ألـفــي بــرمـيــل في
الـفـتــرة مــا بــن عــامــي  2014و.2017
السورية ،في تلك
واعتمدت الحكومة
ّ
الفترة ،على تأمني املشتقات النفطية
ع ـب ــر الـ ـخ ــط االئ ـت ـم ــان ــي مـ ــع إيـ ـ ــران،
باإلضافة إلــى شحنات كانت تصل
إل ــى ال ـب ــاد ع ـبــر ال ـب ــر ،وت ـس ـ ّـد ج ــزءًا
مهمًا من حاجتها.
وب ـ ـعـ ــد ان ـ ـح ـ ـسـ ــار سـ ـيـ ـط ــرة ت ـن ـظ ـيــم
«داعش» في البادية السورية وريف
ديـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــزور ،تـ ـس ــاب ــق األمـ ـي ــركـ ـي ــون
و«قـ ـ ـ ـس ـ ـ ــد» ،م ـ ــع الـ ـ ـ ـ ــروس والـ ـجـ ـي ــش
السوري ،لالستحواذ على آبار النفط.
إال أن قرب منابع النفط الرئيسة من
مناطق نفوذ األكراد أدى إلى هيمنة
كاملة لـ«قسد» و«التحالف الدولي»
ب ـق ـيــادة واش ـن ـطــن ع ـلــى آبـ ــار الـنـفــط

َ
والـغــاز في ريفي ديــر الــزور الشرقي
والحسكة الجنوبي .مــع ذل ــك ،شهد
قطاع النفط بعض االنفراجات على
ال ـصـع ـيــد امل ـح ـل ــي ،ب ـعــد أن اسـتـعــاد
الجيش السوري السيطرة على عدة
َ
آبــار في باديتي ديــر الــزور وحمص
ّ
وري ـ ـ ـ ــف الـ ـ ــرقـ ـ ــة ،لـ ـك ــن ت ـ ـع ـ ــرض ت ـلــك
املـنـشــآت لـتــدمـيــر كبير جعلها ذات
قــدرة متدنية على التأثير في كمية
اإلنتاج املحلي ،بينما بــات أكثر من
 %95م ــن إن ـت ــاج ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز في
البالد في يد «قسد» و«التحالف».
ُ
ويـقـ ّـدر إنتاج حقول النفط في ريف
دير الــزور ،الذي كانت تتولى العمل
ف ــي م ـع ـظــم أج ــزائ ــه «ش ــرك ــة ال ـف ــرات
ل ـل ـن ـفــط» ،ب ـن ـحــو  % 50م ــن اإلن ـت ــاج
ال ـ ـعـ ــام لـ ـلـ ـب ــاد ،ف ـي ـم ــا ك ــان ــت ح ـقــول
الشدادي والهول والرقة ،والتي تتبع
إداريــا مديرية حقول الجبسة ،تنتج
ما بني  28ألفًا و 30ألف برميل يوميًا
ف ــي ن ـهــايــة ع ــام  .2010ك ــذل ــك ،كــانــت
حقول النفط في رميالن تنتج حتى
نهاية عام  2010نحو  160ألف برميل
يوميًا عبر حقول رميالن وكراتشوك
ّ
يصب
وسويدية ،و 14محطة نفطية
فيها إنتاج أكثر من  1300بئر نفط
وغــاز ،وينتج منها األكــراد حاليًا ما
يزيد على  20ألف برميل يوميًا ،أي
سيطرة
 600ألف برميل شهريًا .ومع
َ
«قسد» على مناطق نفطية في ريفي
الحسكة ودير الزور ،ارتفع إنتاجها

الـنـفـطــي إل ــى ق ــراب ــة  70أل ــف بــرمـيــل
يوميًا ،بحسب إحصاءات محلية.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،وم ــع ت ـصــاعــد الـضـغــط
االقتصادي على الحكومة السورية
ّ
أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،وفـ ـ ــي ظـ ـ ــل صـ ـع ــوب ــة ت ــأم ــن
حــاجـتـهــا م ــن ال ـن ـفــط ال ـخ ــام نتيجة
ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض املـ ـ ـ ـ ّـدخـ ـ ـ ــرات م ـ ــن ال ـق ـط ــع
األجـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــي ،وت ـ ـشـ ــديـ ــد اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
األم ـيــرك ـيــة ع ـلــى ت ــوري ــد ال ـن ـفــط إلــى
البالد ،عمدت الحكومة إلى محاولة
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة مـ ـ ــن اآلبـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـت ـ ــي تــم
تحريرها؛ إذ عملت على صيانتها
ّ
وإع ــادتـ ـه ــا إلـ ــى ال ـخ ــدم ــة ،وتـمــكـنــت
مـ ـ ــن رفـ ـ ـ ــع ك ـ ـم ـ ـيـ ــات اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج ف ـي ـهــا
بـشـكــل م ـل ـحــوظ .ون ـج ـحــت الـجـهــود
الحكومية في إعــادة العمل إلى عدد
مــن اآلب ــار ،أبــرزهــا سلسلة آبــار آراك
والشاعر والهيل ،مع بئر «دير عطية

ّ
ولدت العقوبات
االقتصادية على قطاع
النفط السوري صعوبة
في تأمين الصيانة لآلبار

الشركات خرجت ولم تعد
 ،»2و«شــري ـفــة  »2و«شــري ـفــة ،»102
وشرق اآلراك .كما نجحت الدولة في
رفع إنتاج البالد من ألفي برميل في
بــدايــة عــام  2017إلــى  16ألــف برميل
مع نهاية عام  ،2018ومن  6.5ماليني
متر مكعب مــن الـغــاز فــي عــام 2017
إلى  13.5مليون متر مكعب في نهاية
ع ـ ــام  .2018وب ـح ـس ــب ت ـصــري ـحــات
ملــديــر الـتـخـطـيــط وال ـت ـعــاون الــدولــي
ف ــي وزارة ال ـن ـفــط ال ـس ــوري ــة ،محمد
جيرودي ،فإن إنتاج سوريا اليومي
من النفط في عــام « 2019ارتـفــع إلى
 24ألـ ــف بــرم ـيــل م ــن ال ـن ـف ــط ،و17.8
مليون متر مكعب مــن الـغــاز» ،وهي
«أرق ـ ـ ـ ــام ق ـل ـي ـلــة جـ ـ ـدًا ق ـي ــاس ــا ب ـبــاقــي
النفط الخارج عن سيطرة الحكومة
السورية» وفق ما يوضح جيرودي.
ووفــق إحـصــاءات رسمية تعود إلى
ما قبل الحرب ،كانت سوريا تحتاج
إلى  230ألف برميل لتأمني احتياج
نحو  23مليون سوري.
ّ
كــذلــك ،ول ــدت العقوبات االقتصادية
على قـطــاع النفط ال ـســوري صعوبة
في تأمني الصيانة لآلبار التي لحقها
الـ ـض ــرر؛ إذ اع ـت ـم ــدت هـ ــذه الـعـمـلـيــة
عـلــى خ ـبــرات مـحـلـيــة ،بــالـتـعــاون مع
شركات روسية ،إلنجاز صيانة آبار
وخطوط في املنطقة الوسطى .وفي
وق ـ ــت غ ـ ـ ــادرت ف ـي ــه ك ــام ــل ال ـش ــرك ــات
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـم ــل ف ـ ــي ق ـط ــاع
اإلنـتــاج والتنقيب عن النفط نتيجة

ُ
لطاملا اعتبرت سوريا من املناطق الجاذبة لشركات النفط اإلقليمية والعاملية ،إذ
ّ
متخصصة في التنقيب وإنتاج واستثمار
كانت تعمل داخل أراضيها  11شركة
ّ
«شل» البريطانية شركات االستكشاف واإلنتاج،
النفط والغاز.
وتصدرت شركة ِ
َ
باإلضافة إلى شركتي «بترو كندا» الكندية ،و«إينا» اإليطالية ،مع ست شركات
الصينية
أخــرى عملت في قطاع اإلنـتــاج ،أبرزها «تــوتــال» الفرنسية ،و«الشركة ً
الوطنية» ،و«ساينوبيك» الصينية ،وثــاث شركات صغيرة أخــرى ،فضال عن
َ
شركتي «مــوريــل ب ــروم» و«ل ــون إنـيــرجــي» فــي مجال االستكشافّ .
وتعرضت
هــذه الشركات لخسائر كبيرة بعد ان ــدالع الـحــرب فــي ســوريــا ،بلغت نحو 6.4
مليار دوالر ،وفــق إحـصــاءات صــادرة عن وزارة النفط ،نتيجة خسائر طاولت
ّ
دوالر من
اإلنتاج واملعدات والتجهيزات ،فيما خسرت الحكومة السورية  13مليار ً
اإليــرادات النفطية ،باإلضافة إلى تدمير كبير طاول منشآت وآبارًا وحقوال بعد
استهدافها من طائرات «التحالف الدولي» ،والجماعات املسلحة التي تعاقبت على
السيطرة على مناطق نفطية عديدة.

تــردي األوض ــاع األمنية والعقوبات،
ّ
أقر مجلس الشعب السوري مشروع
ّ
ق ـ ــان ـ ــون ي ّـ ـتـ ـض ــم ــن املـ ـ ـص ـ ــادق ـ ــة ع ـلــى
َ
عقود موقعة مع شركتني روسيتني
للتنقيب عن النفط والغاز في ّ سوريا.
ويـشـمــل امل ـش ــروع عـقــديــن ُوق ـع ــا في
أي ـلــول /سبتمبر املــاضــي ،األول بني
وزارة النفط والثروة املعدنية وشركة
«مـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــوري» الـ ــروس ـ ـيـ ــة لـلـتـنـقـيــب
عــن ال ـب ـتــرول وتنميته وإن ـتــاجــه في
َ
منطقتي «البلوك  »7و«البلوك ،»19
والثاني بني ال ــوزارة نفسها وشركة

«فيالدا» الروسية في منطقة «البلوك
 .»23وأوض ــح وزي ــر الـنـفــط وال ـثــروة
امل ـع ــدن ـي ــة ال ـ ـسـ ــوري ،ع ـل ــي غ ــان ــم ،أن
«الـ ـبـ ـل ــوك  »7ه ــو «حـ ـق ــل ن ـف ـطــي فــي
م ـن ـط ـقــة الـ ـج ــزي ــرة (ش ـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات)،
ّ
كيلومترًا
ويمتد على مساحة 9531
ّ
مــربـعــا ،مضيفًا أن «امل ـش ــروع املــوقــع
مــع شــركــة فـيــادا فــي الـبـلــوك  23هو
مـ ـش ــروع ف ــي ح ـق ــل غ ـ ــاز ي ـق ــع ش ـمــال
دمـ ـش ــق ،ي ـم ـتـ ّـد ع ـل ــى م ـســاحــة 2159
كيلومترًا مربعًا».
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