قوات سوراي الدميقراطية خترق
العقوابت األمريكية واألوروبية وتدعم
النظام السوري ابلنفط والغاز
جيب فتح حتقيقات للكشف عن
مصاريف عوائد النفط والغاز ،مع
التخوف من أن تصب يف دعم اإلرهاب
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R190513
تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:

أوالً :املقدمة.

اثنياً :قوات سوراي الدميقراطية تُسيطر على  % 80من إنتاج النفط والغاز يف سوراي وتستويل على كامل العوائد املادية دون
كشف حساب أو شفافية مالية عن املصروفات.

اثلثاً :مؤشرات توحي بتنسيق بني قوات سوراي الدميقراطية والنظام السوري.

رابعاً :إدارة قوات سوراي الدميقراطية تدعم النظام السوري املتورط يف جرائم َّ
ضد اإلنسانية ابلنفط اخلام يف خرق واضح

للعقوابت األمريكية واألوروبية والكندية.

خامساً :اهلجمات املشرتكة لقوات التحالف الدويل وقوات سوراي الدميقراطية على معابر هتريب النفط قد ال تكون كافية.
سادساً :االستنتاجات والتوصيات.

أوالً :املقدمة:

تعرض الســوريون على مدى الســنوات الثماين املاضية ألصناف متعددة من االنتهاكات اليت مارســتها الســلطة احلاكمة ضدَّهم
َّ
بــدءاً بعمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون إىل التعذيــب واإلخفــاء القســري وصــوالً إىل اســتخدام األســلحة الكيميائيــة َّ
ضدهــم،
وقــد بلــغ قســم كبــر مــن هــذه االنتهــاكات مرتبــة اجلرائــم ضـ َّـد اإلنســانية وجرائــم احلــرب ،منــذ التقريــر األول للجنــة التحقيــق الدوليــة
املســتقلة بشــأن اجلمهوريــة العربيــة الســورية وصــوالً إىل تقريرهــا األخــر ،وكذلــك ق ـرارات اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،الــي

أشــارت بشــكل متكــرر إىل أن الســلطات الســورية قــد ارتكبــت انتهــاكات علــى حنــو جســيم منهجــي وواســع النطــاق.

وأمــام هــذا احلجــم املرعــب الكثيــف مــن االنتهــاكات املمارســة مــن قبــل الســلطة احلاكمــة ضـ َّـد الشــعب الســوري ،وقــد فشــل جملــس
األمن الدويل يف مهمته يف حفظ الســلم واألمن بشــكل كامل يف ســوراي ،فقد اســتخدم النظام الســوري ســاح دمار شــامل ضد
شــعبه ومل تفــرض األمــم املتحــدة عليــه جمــرد عقــوابت اقتصاديــة أو حظــر توريــد أســلحة ،وأمــام هــذا اخلــذالن الكثيــف مــن جملــس
األمــن للشــعب الســوري وللعدالــة واحملاســبة يف املنطقــة والعــامل أخــذت بعــض دول العــامل جانبـاً مــن مســؤولياهتا جتــاه معاقبــة النظــام

الســوري وحتقيــق نــوع مــن أنـواع احملاســبة ضـ َّـد ممارســاته الوحشــية ،وفرضــت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة واالحتــاد األورويب وعــدد
مــن دول العــامل عقــوابت اقتصاديــة وسياســية حبـ ِّـق النظــام الســوري هبــدف الضغــط عليــه لتغيــر ســلوكه اإلجرامــي ،ولدفعــه للقبــول
مبســار سياســي يُفضــي إىل عمليــة تغيــر مــن حكــم العائلــة حنــو انتخــاابت حقيقيــة بعيــدة عــن ســيطرة أجهــزة األمــن.
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ضمن هذا الســياق فإن أية عملية دعم اقتصادية أو عســكرية لصاحل النظام الســوري ســوف تســاهم يف ختفيف الضغط عنه ويف
دعــم قدراتــه العســكرية وأجهزتــه األمنيــة ،الــي ال تـزال حــى حلظــة طباعــة هــذا التقريــر مســتمرة يف ارتــكاب جرائــم ضـ َّـد اإلنســانية،
إن ذلــك يعتــر تواطئ ـاً لصــاحل مزيــد مــن ارتــكاب اجلرائــم مــن قبــل النظــام الســوري ،وخباصــة عنــد دعمــه مب ـواد قــد تســتخدم يف

العمليــات العســكرية ،وعلــى الرغــم مــن أن عمليــات دعــم النظــام الســوري تتــم مــن قبــل أنظمــة مارقــة ال تكــرث ابلقانــون الــدويل
ولديهــا ســجل خم ـ ٍز يف حقــوق اإلنســان مثــل إي ـران وروســيا ،وهــااتن الدولتــان متورطتــان ابرتــكاب جرائــم حــرب يف ســوراي عــر

تدخلهمــا العســكري والسياســي واالقتصــادي املباشــر يف دعــم النظــام الســوري وقواتــه ،إال أنــه ويف هــذا التقريــر الــذي اســتمر
العمــل عليــه ألكثــر مــن أربعــة أشــهر ويغطــي حــى اتريــخ  /18أيلــول 2019 /وجــدان أن قـوات ســوراي الدميقراطيــة قــد ســامهت
إىل حــد كبــر يف دعــم النظــام الســوري ابلنفــط والغــاز ،ويف نيســان املاضــي  2019قــد شــهدت عــدة قــرى وبلــدات يف ديــر
الــزور موجــات غضــب شــعبية جتــاه ســوء األحـوال اخلدميــة علــى الرغــم مــن أهنــا منطقــة غنيــة ابلنفــط ولكــن أهلهــا مل يشــهدوا علــى
أرض الواقــع ترميــم البــى التحتيــة أو املشــايف أو تقــدمي اخلدمــات األساســية منــذ ســيطرة قـوات ســوراي الدميقراطيــة عليهــا ،وال تـزال
أوضاعهــا املعيشــية واخلدميــة غايــة يف الســوء حــى اآلن ،ويتســاءل أهــايل ديــر الــزور أيــن تذهــب عائــدات النفــط والغــاز الــذي
تتحكــم ابســتخراجه قـوات ســوراي الدميقراطيــة يف ظــل عــدم وجــود إدارة مدنيــة سياســية شــفافة أو ســلطة رقابيــة ،فلــم تقــم اإلدارة
الذاتيــة الكرديــة بنشــر أي تقاريــر تظهــر املـوارد املاليــة وأيــن يتــم صرفهــا بشــفافية ونزاهــة.
أي أن قـوات ســوراي الدميقراطيــة قــد قامــت مــن انحيــة أوىل بدعــم نظــام متــورط ابرتــكاب جرائــم ضـ َّـد اإلنســانية ومفــروض عليــه
عقــوابت اقتصاديــة مــن قبــل اإلدارة األمريكيــة حتديــداً ،الــي هــي داعــم أساســي لق ـوات ســوراي الدميقراطيــة ،وهــذه طعنــة قويــة

للحكومــة األمريكيــة ،ومــن انحيــة اثنيــة فقــد تصرفــت بتلــك العوائــد املاليــة دون أيــة حماســبة أو شــفافية ورمبــا يكــون قســم كبــر مــن
تلــك األمـوال قــد وصــل إىل حــزب العمــال الكردســتاين املصنَّــف كتنظيــم إرهــايب وهــذا يـ ِّ
ـورط قـوات ســوراي الدميقراطيــة يف دعــم

ومتويــل اإلرهــاب العاملــي.
املنهجية:

يســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى ســيطرة قـوات ســوراي الدميقراطيــة علــى حقــول النفــط يف ســوراي دون كشــف أو شــفافية عــن أيــن
ذهبــت ماليــن الــدوالرات مــن عوائــد بيــع النفــط والغــاز ،وأيــن مت صرفهــا ،وكذلــك فــإن مســاعدة النظــام الســوري وتزويــده ابلنفــط
والغــاز وبشــكل متكــرر يُشــكل خرقـاً صارخـاً للعقــوابت األمريكيــة واألوروبيــة والكنديــة علــى النظــام الســوري ،وال ســيما أن قـوات
ســوراي الدميقراطيــة مدعومــة بشــكل رئيــس مــن قبــل احلكومــة األمريكيــة.
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بشــكل عــام يقــوم فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،بعمليــات املراقبــة املســتمرة للح ـوادث واألخبــار ونســتعني بشــبكة
عالقــات واســعة مــع عش ـرات املصــادر املتنوعــة مــن خــال تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا منــذ عــام  2011حــى
اآلن ،حبيــث يقــوم فريقنــا عندمــا تــردان أو نُشــاهد عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك مبحــاوالت متعــددة
ورد ضمــن هــذا اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت ،ويف بعــض األحيــان َّ
متكــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث
ملتابعــة مــا َ

يف أســرع وقــت ممكــن ،لكـ َّـن هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظـراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة جــداً ،ولكثــرة حـوادث االنتهــاكات ،وأيضـاً
نتيجــة حمدوديــة اإلمــكاانت البشـرية واملاديــة؛ وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة ،وابلتــايل درجــة تصنيفهــا ،وغالبـاً مــا نقــوم

يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات مــن انجــن أو أشــخاص كانـوا متواجديــن
حلظــة وقــوع االنتهــاك.
حلَّلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان املقاطع املصورة والصور اليت نُشرت عرب اإلنرتنت ،أو اليت أرسلها لنا نشطاء حمليون عرب

الربيــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي ،وقــد أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا انشــطون صهاريــج

تنقل النفط اخلام من مناطق ختضع لســيطرة قوات ســوراي الدميقراطية ابجتاه قرى تقع حتت ســيطرة قوات النظام الســوري.
اســتعرض التقريــر روايتــن حصلنــا عليهمــا عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة ،وقــد شــرحنا
للشــهود اهلــدف مــن املقابــات ،وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُق ِّدموهنــا يف هــذا التَّقريــر دو َن أن نُقـ ِّدم
أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز ومتَّ منــح ضمـ ٍ
ـان بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.
ُ
حنتفــظ بنسـ ٍـخ مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة سـرية ،ونسـ ٍـخ احتياطيــة
علــى أقـر ٍ
اص صلبــة ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال َّ
ندعــي أننــا قُمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة ،ذلــك يف ظـ ِّـل احلظــر واملالحقــة املفروضــن

علينــا مــن قبــل قـوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى .وملزيــد مــن التَّفاصيــل نرجــو االطــاع علــى املنهجيــة

املتَّبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.
ورد يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلـ َّـد األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل ،كمــا ال يشــمل
مــا َ
ـاد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.
احلديـ ُ
ـث األبعـ َ
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اثنيـاً :قــوات ســوراي الدميقراطيــة تُســيطر علــى  % 80مــن إنتــاج النفــط والغــاز يف ســوراي وتســتويل علــى
كامــل العوائــد املاديــة دون كشــف حســاب أو شــفافية ماليــة عــن املصروفــات:
يف متــوز مــن عــام  2012بــرزت بشــكل واضــح قـوات اتبعــة حلــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي وبــدأت تنتشــر وتســيطر علــى
أر ٍ
اض علــى اخلارطــة الســورية ،وبطلــب مــن التحالــف الــدويل حلــرب تنظيــم داعــش وبشــكل خــاص اإلدارة األمريكيــة قــام حــزب
االحتــاد الدميقراطــي الكــردي يف  /10تشـرين األول 2015 /بعمليــة تغيــر شــكلية ضــم مــن خالهلــا بعــض القــوى مــن مكــوانت
عمــا مســي بق ـوات ســوراي الدميقراطيــة ،الــي متكنــت مبســاعدة ق ـوات التحالــف الــدويل مــن
عربيــة وآشــورية ،مــن أجــل اإلعــان َّ

الســيطرة علــى منطقــة مشــال شــرق ســوراي ،الــي حتتــوي معظــم حقــول النفــط يف ســوراي ،حيــث تضــم حمافظــات الرقــة واحلســكة
وديــر الــزور قرابــة  20حقــل نفــط خيضــع  11منهــا لســيطرة قـوات ســوراي الدميقراطيــة وهــذه احلقــول ال ـ  11ذات قــدرة إنتاجيــة
أضخــم بكثــر مــن احلقــول الواقعــة حتــت ســيطرة ق ـوات النظــام الســوري ،واتلي ـاً قائمــة حبقــول النفــط الــي تســيطر عليهــا ق ـوات

ســوراي الدميقراطيــة وتتحكــم مبواردهــا املاليــة كافــة:
ألف :حقول النفط والغاز يف حمافظة احلسكة:

 .1حقــل رميــان :يقــع يف ابديــة بلــدة رميــان بريــف احلســكة الشــمايل ،وهــو اثين أكــر احلقــول يف ســوراي مــن حيــث اإلنتــاج
ويبلــغ عــدد اآلابر فيــه مــا يقــارب  1320بئــر ويقــوم بتزويــد مصفــايت محــص وابنيــاس ابلنفــط ،خيضــع حقــل رميــان لســيطرة
ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة منــذ متــوز.2012 /
 .2حقــل الســويدية :يقــع يف بلــدة الســويدية التابعــة ملنطقــة املالكيــة بريــف احلســكة الشــمايل وخيضــع لســيطرة ق ـوات ســوراي
الدميقراطيــة منــذ متــوز.2012 /
 .3حقــل كبيبــة :يقــع يف ابديــة مدينــة الشــدادي بريــف احلســكة اجلنــويب وخيضــع لســيطرة قـوات ســوراي الدميقراطيــة منــذ شــباط/
 2016حيــث ســيطرت عليــه بعــد معــارك مــع تنظيــم داعــش.
 .4حقــل مركــدة :يقــع يف ابديــة مدينــة الشــدادي بريــف احلســكة اجلنــويب وخيضــع لســيطرة قـوات ســوراي الدميقراطيــة منــذ شــباط/
 ،2016حيــث ســيطرت عليــه بعــد معــارك ضــد تنظيــم داعــش.
 .5حقــل تشـرين :يقــع ابلقــرب مــن بلــدة اهلــول بريــف احلســكة الشــرقي وخيضــع لســيطرة قـوات ســوراي الدميقراطيــة ،منــذ منتصــف
عام .2015
 .6حقــل اجلبســة :يقــع يف مدينــة الشــدادي بريــف احلســكة اجلنــويب ويضــم عش ـرات آابر النفــط والغــاز وقــد ســيطرت ق ـوات
ســوراي الدميقراطيــة علــى احلقــل منتصــف شــباط 2016 /بعــد انســحاب تنظيــم داعــش مــن منطقــة الشــدادي.
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ابء :حقول النفط والغاز يف حمافظة دير الزور:
تتميــز حمافظــة ديــر الــزور ابحتوائهــا علــى أكــر حقــل نفــط يف ســوراي ،وكذلــك أكــر حقــل غــاز ،وقــد ســيطرت عليهــم وعلــى مجيــع
عائداهتــم املاليــة قـوات ســوراي الدميقراطيــة منــذ عــام  ،2017وأبــرز هــذه احلقــول:
 .1حقــل العمــر :يقــع يف ابديــة مدينــة ذيبــان بريــف ديــر الــزور الشــرقي وخيضــع لســيطرة قـوات ســوراي الدميقراطيــة منــذ منتصــف
تشـرين األول ،2017 /ويعــد أكــر حقــل نفطــي يف ســوراي.
 .2حقــل التنــك :يقــع يف ابديــة منطقــة الشــعيطات بريــف ديــر الــزور الشــرقي ،وخيضــع لســيطرة قـوات ســوراي الدميقراطيــة منــذ
بدايــة تش ـرين الثــاين.2017 /
 .3حقــل كونيكــو :يقــع يف ابديــة بلــدة خشــام بريــف ديــر الــزور الشــرقي ،خيضــع لســيطرة قـوات ســوراي الدميقراطيــة منــذ منتصــف
أيلــول ،2017 /ويعــد أكــر حقــل للغــاز يف ســوراي.
 .4حقــل اجلفــرة :يقــع يف ابديــة قريــة جديــد عكيــدات بريــف ديــر الــزور الشــرقي ،خيضــع لســيطرة قـوات ســوراي الدميقراطيــة منــذ
أواخــر أيلــول.2017 /
 .5حقل ديرو :يقع يف انحية الكسرة بريف دير الزور الغريب خيضع لسيطرة قوات سوراي الدميقراطية منذ مطلع أيلول.2017 /
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خريطة تُظهر مواقع حقول النفط الرئيسة اليت تُسيطر عليها قوات سوراي الدميقراطية يف سوراي:
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ومنــذ ســيطرهتا علــى حقــول النفــط والغــاز مل تفصــح قـوات ســوراي الدميقراطيــة وال إدارهتــا عــن كميــة األمـوال الــي دخلــت إليهــا
مــن تلــك احلقــول والــي هــي مــن حــق اجملتمــع الســوري يف تلــك املناطــق ،ويفــرض أن ينعكــس ذلــك بشــكل واضــح علــى البنيــة
التحيــة واخلدمــات واملــدارس واملشــايف ،لكــن قـوات ســوراي الدميقراطيــة مل تقــدم أو تنشــر تقريـراً واحــداً يف هــذا اخلصــوص؛ مــا جيعــل

ذلــك أقــرب إىل عمليــة هنــب ملـوارد الشــعب الســوري لصــاحل تســليح وتكديــس أمـوال طائلــة لقـوات ســوراي الدميقراطيــة وإدارهتــا.

ولتقديــر تقريــي حلجــم تلــك األمـوال نُشــر إىل تقريــر أصدرتــه (- )EIAوهــي وكالــة إحصائيــة مســتقلة اتبعــة لــوزارة الطاقــة يف
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة أنشــأها الكونغــرس عــام  - 1977نُشــر يف آب ،2011 /وأشــار إىل أن حجــم إنتــاج ســوراي مــن

النفــط يف عــام  2010يعــادل قرابــة  400ألــف برميــل نفــط يوميـاً ،وذكــر أن حقلــي العمــر واجلبســة مهــا أكــر احلقــول ،ويبلــغ
إنتاجهمــا اليومــي بــن  100حــى  200ألــف برميــل يوميـاً.

وحبســب - CEIC Dataوهــي منصــة تضــم فريق ـاً مــن اخل ـراء االقتصاديــن واحملللــن تقــدم بيــاانت دقيقــة يف كل مــن

االقتصــادات املتقدمــة والناميــة يف مجيــع أحنــاء العــامل -فقــد اخنفــض إنتــاج ســوراي مــن النفــط إىل مــا يقــارب  16ألــف برميــل يوميـاً
يف هنايــة عــام  ،2018وعلــى اعتبــار أن ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة تســيطر علــى العــدد األكــر مــن حقــول النفــط يف ســوراي،
فيمكــن القــول أن تلــك احلقــول تنتــج مــا يقــارب ال ـ  14000برميــل نفــط يومي ـاً.
حبســب معلومــات حصلنــا عليهــا مــن ســكان عــدد مــن املناطــق القريبــة مــن حقــول النفــط وبعضهــم عمــل ســابقاً يف جتــارة النفــط،
نُقـ ِّدر وســطياً أبن قـوات ســوراي الدميقراطيــة تبيــع برميــل النفــط اخلــام للنظــام الســوري بقرابــة  30دوالراً ،أي بعائــد يومــي يقــدر ب ـ
 420ألــف دوالر ،وبعائــد شــهري يقــدر ب ـ  12مليــون و 600ألــف دوالر ،وبعائــد ســنوي يقــدر ب ـ  378مليــون دوالر ســنوايً،
هــذا عــدا عــن عوائــد الغــاز.

اثلثاً :مؤشرات توحي بتنسيق بني قوات سوراي الدميقراطية والنظام السوري:

انســحبت قـوات النظــام الســوري مــن مناطــق واســعة يف حمافظــة احلســكة منتصــف عــام  2012لتمــأ الفـراغ قـوات حــزب االحتــاد
الدميقراطــي الكــردي بشــكل واضــح ،وبــدا التنســيق بشــكل منظــم بــن قـوات النظــام الســوري وقـوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي
الكــردي عــر االتفــاق علــى تقاســم مناطــق النفــوذ والســيطرة علــى أحيــاء املدينــة وتــوزع احلواجــز العســكرية ،ويف منتصــف عــام

 2015عندما قامت قوات تنظيم داعش اإلرهايب ابهلجوم على مدينة احلســكة ،مت تشــكيل فرق عســكرية مشــركة بني قوات
النظــام الســوري وقـوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي مــن أجــل صـ ِّد اهلجــوم.
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بعــد إعــان الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب نيــة بــاده االنســحاب مــن األراضــي الســورية يف كانــون األول 2018 /هرعــت
قيــادات عديــدة يف قـوات ســوراي الدميقراطيــة إلجـراء لقــاءات وزايرات للنظــام الســوري ،وقــد أمثــرت تلــك اللقــاءات عــن تعــاون يف
عــدة قضــااي مثــل :حماولــة إعــادة أتهيــل ســد الفـرات ،حيــث أخــران عــدد مــن األهــايل عــن زايرات قــام هبــا مهندســون قدمـوا مــن
مناطــق ســيطرة النظــام الســوري ،ويبــدو أن التعــاون يف عمليــات هتريــب النفــط كان مــن ضمــن أجنــدة هــذه اللقــاءات.

رابعـاً :إدارة قــوات ســوراي الدميقراطيــة تدعــم النظــام الســوري املتــورط جبرائــم ضـ َّـد اإلنســانية ابلنفــط اخلــام
يف خــرق واضــح للعقــوابت األمريكيــة واألوروبيــة والكندية:
حبســب التحـرايت الــي قمنــا هبــا وعــر احلديــث مــع عــدد واســع مــن أهــايل املنطقــة فـ َّ
ـإن عمليــات هتريــب النفــط إىل النظــام الســوري

الــي قامــت هبــا ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة قــد بــدأت منــذ هنايــة عــام  ،2017ذلــك عندمــا أحكمــت ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة
ســيطرهتا علــى حقــول النفــط والغــاز يف حمافظــة ديــر الــزور بعــد معاركهــا مــع تنظيــم داعــش.
أخــر عــدد مــن النشــطاء احملليــن يف حمافظــة احلســكة الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن عمليــات تزويــد النظــام الســوري ابلنفــط
مــن حقلــي الرميــان والســويدية يف حمافظــة احلســكة مل تتوقــف منــذ ســيطرة قـوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي علــى احلقلــن
منتصف عام  2012إذ ختضع هذه احلقول التفاقيات بني الطرفني ،وال يزال العاملون فيهما يتلقون أجورهم من النظام السوري.
نتيجة الســتمرار النظام الســوري يف ارتكاب جرائم َّ
ضد اإلنســانية وتكرار اســتخدام األســلحة الكيميائية مع جتاهل اتم للعملية
السياســية ،زادت اإلدارة األمريكيــة مســتوى العقــوابت االقتصاديــة املفروضــة عليــه منتصــف عــام  ،2018وهــذا أدى إىل زايدة
احتيــاج وتعويــل النظــام الســوري علــى التعــاون والتنســيق مــع قـوات ســوراي الدميقراطيــة مــن أجــل ســد الفـراغ احلاصــل ،وقــد لبَّــت
قـوات ســوراي الدميقراطيــة رغبــة النظــام الســوري يف ذلــك والحظنــا ارتفاعـاً غــر مســبوق يف عمليــات التهريــب الــي اختــذت شــكالً
أكثــر تنظيم ـاً ،وأصبحــت تتــم :إمــا عــر بيــع النفــط اخلــام مــن احلقــول الــي تُســيطر عليهــا ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة إىل جتــار

وشــركات تتبــع النظــام الســوري أو عــر املعابــر املائيــة الواصلــة بــن ضفــي هنــر الفـرات ،اللتــان تســيطر علــى إحدامهــا قـوات ســوراي

الدميقراطيــة فيمــا تســيطر قـوات النظــام الســوري علــى الضفــة األخــرى.
بــدون أدىن شــك ال ميكــن هلــذا الكـ ِّـم اهلائــل مــن هتريــب النفــط والغــاز أن يتــم بــدون رعايــة قـوات ســوراي الدميقراطيــة ،فهــي وراء
عمليــات التهريــب كوهنــا القــوة املســيطرة علــى حقــول النفــط والغــاز ،والــي اســتحوذت مــن وراء عمليــات التهريــب تلــك علــى

مئــات ماليــن الــدوالرات دون أن تفصــح عنهــا وكيــف وأيــن أنفقتهــا.
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وتتم عمليات التهريب عرب مرحلتني :الطرق برية ،املعابر املائية ،وذلك على النحو التايل:
املرحلة األوىل :عرب الطرق الربية:
تســمح قـوات ســوراي الدميقراطيــة مبــرور عــدد كبــر مــن الصهاريــج والشــاحنات القادمــة مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري ،الــي
غالبـاً مــا تعــود ملكيتهــا لتجــار وشــركات اتبعــة للنظــام الســوري ،حنــو حقــول النفــط اخلــام كحقــل رميــان يف حمافظــة احلســكة،
وبشــكل مماثــل حنــو حقــول النفــط يف حمافظــة ديــر الــزور ،حيــث جيــري تزويــد هــذه الصهاريــج ابلنفــط اخلــام ،مث تعــود ابجتــاه مناطــق

ســيطرة النظــام الســوري عــر طريــق ديــر الــزور  -الرقــة  -منبــج ومــن مث إىل مصفــاة النفــط يف ابنيــاس أو محــص ،وهــذه الرحلــة تتــم
بشــكل دوري ومســتمر ومبالحظــة ســكان املناطــق الــي متـُّـر هبــا.
املرحلة الثانية :املعابر املائية:
هــي حمطــات يتجمــع فيهــا املدنيــون ليتـ َّـم نقلهــم بواســطة القـوارب والســفن الصغــرة أو العبــارات املائيــة بــن ضفــي الفـرات الــذي
ميتــد علــى مســافة قرابــة 610كــم يف األراضــي الســورية ،وقــد ازداد اعتمــاد املدنيــن علــى هــذه املعابــر نتيجــة اســتهداف أطـراف

النـزاع املتكــرر للجســور الــي كان يســلكها املدنيــون للتنقــل بــن ضفــي النهــر ،كمــا بينــا ذلــك يف تقريــر موســع ســابقاً ،وقــد توســع
اســتخدام املعابــر املائيــة منــذ أيلــول 2018 /بعــد أن دمــرت أغلــب اجلســور.
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خريطــة تُظهــر مواقــع أبــرز املعابــر املائيــة يف حمافظــة ديــر الــزور الــي يتــم عربهــا هتريــب النفــط مــن قبــل عناصــر يف ق ـوات ســوراي
الدميقراطيــة ابجتــاه مناطــق ســيطرة النظــام الســوري:
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يتــم نقــل النفــط عــر صهاريــج أو ســيارات صغــرة مــن حقــول النفــط كمــا بينــا ســابقاً إىل أن تصــل إىل الضفــة الشــرقية مــن هنــر

الفـرات ،وعندهــا يتــم تفريــغ احلمولــة يف عبــارات خاصــة مــزودة خبـزان تـراوح ســعته بــن  30إىل  100ليــر ،ويتــم بذلــك نقــل
النفــط حنــو الضفــة الغربيــة حيــث توجــد قـوات النظــام الســوري ،ويقــوم جتــار ابلتوســط وعمليــات االســتالم والتســليم بــن قـوات
ســوراي الدميقراطيــة وقـوات النظــام الســوري.
منــذ بدايــة كانــون الثــاين 2019 /جلــأت قـوات ســوراي الدميقراطيــة إىل تطويــر آليــة نقــل النفــط عــر ضفــي الفـرات ،ذلــك بتمديــد
خطــوط أانبيــب بالســتيكية يتــم نقــل النفــط مــن خالهلــا بــن ضفــي النهــر ،وتضــع ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة عنــد املعابــر املائيــة
حراســة مشــددة ،وتقــوم بتنظيــم عملهــا.
متكنَّــا مــن احلصــول علــى معلومــات تُشــر إىل أن األشــخاص الرئيســن املســؤولني عــن عمليــات هتريــب النفــط هــذه هــم أشــخاص

عاملــون يف شــركة القاطرجــي ،الــي فرضــت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة عقــوابت علــى مالكهــا حممــد القاطرجــي يف أيلــول/
 2018بســبب مســاندته الواضحــة للنظــام الســوري يف جرائمــه حبــق الشــعب الســوري ،ويتــوزع هــؤالء التجــار بــن مناطــق ســيطرة
النظــام الســوري وقـوات ســوراي الدميقراطيــة يف حمافظــة ديــر الــزور ،حيــث يتولــون مهمــة عقــد الصفقــات بــن اجلانبــن بصــورة غــر
مباشــرة ،وهم من يقوم بدفع األموال لقيادات يف قوات ســوراي الدميقراطية وجملس دير الزور العســكري الذي يتبع إداراي لقوات
ســوراي الدميقراطيــة ،وهــذا اجمللــس جــزء أساســي مــن عمليــة هتريــب النفــط.
متكنَّــا مــن التعــرف علــى أربعــة معابــر يتــم هتريــب النفــط عربهــا :معــر الشــحيل – بقــرص حتتــاين ،معــر الطيانــة – القوريــة ،معــر
احلوايــج /ذيبــان – املياديــن  ،معــر درنــج – صبيخــان.

محيــد 1شــاب مــن مدينــة الشــحيل بريــف ديــر الــزور تواصلــت معــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وقــال لنــا“ :هنايــة عــام
 2018قــام عناصــر ينتمــون إىل قــوات ســوراي الدميقراطيــة أعرفهــم بشــكل شــخصي بتمديــد أنبــوب نفطــي ميتــد مــن معــر
مدينــة الشــحيل اخلاضعــة لســيطرهتم ابجتــاه معــر قريــة بقــرص حتتــاين اخلاضعــة لســيطرة النظــام الســوري”.

إن هــذه األانبيــب مــزودة مبضخــات دفــع ،حيــث يتــم تركيــب هــذا األنبــوب علــى صهاريــج النفــط القادمــة مــن حقــل العمــر وضــخ
النفــط ابجتــاه الضفــة األخــرى مــن هنــر الفـرات ،فقــد وضــع النظــام الســوري هنــاك خـزاانت كبــرة يتــم جتميــع النفــط فيهــا ريثمــا يتــم
نقلــه بواســطة صهاريــج النفــط.
قــال محيــد “لقــد شــاهدهتم عندمــا كنــت ابلقــرب مــن املعــر والحظــت أن هنــاك تواصــل بــن عناصــر قــوات ســوراي الدميقراطية
عــر أجهــزة الالســلكي الصوتيــة مــع أشــخاص مــن اجلهــة الثانيــة أعتقــد أهنــم يتبعــون للنظــام ،وكانــوا يتكلمــون عــن كميــات
النقــل الــي جيــب نقلهــا اليــوم”.

 1عرب تطبيق واتساب يف  /25نيسان2019 /
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أضــاف محيــد أن بعــض املدنيــن يقدمــون علــى ش ـراء النفــط اخلــام مــن حقــل العمــر مث ينقلونــه عــر العبــارات املائيــة الصغــرة
والقوارب “يتجمع يف معرب بقرص  -مناديب أشــخاص يقومون بشـراء الربميل ذو ســعة  200لرت مبا يقارب 20 - 15

ألــف لــرة ســورية للربميــل الواحــد”.

أنبــوب بالســتيكي ينقــل عــره النفــط اخلــام مــن مناطــق تســيطر عليهــا قـوات ســوراي الدميقراطيــة إىل مناطــق ســيطرة قـوات
النظــام الســوري عــر معــر الشــحيل – بقــرص حتتــاين |  /15آذار2019 /

مقطــع مصــور يظهــر صهاريــج النفــط يف قريــة بقــرص حتتــاين الواقعــة حتــت ســيطرة النظــام الســوري متجهــة إىل مدينــة ديــر الــزور
بعــد تعبئــة النفــط اخلــام عــر معــر مدينــة الشــحيل – املصــدر مواقــع تواصــل اجتماعــي |  /23نيســان2019 /
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد أبــو أمــر 2وهــو انشــط إعالمــي حملــي مــن قريــة الطيانــة بريــف ديــر الــزور
الشــرقي يقــول أبــو أمــر“ :عمليــات نقــل النفــط وهتريبــه ابجتــاه مناطــق النظــام حتــدث بشــكل يومــي ،أشــاهد يومي ـاً منــذ
الصبــاح حــى ســاعات متأخــرة مــن الليــل مئــات صهاريــج النفــط الــي تتــم تعبئتهــا مــن حقــل العمــر ،مث تنقــل إىل املعابــر

املنتشــرة علــى ضفــاف الف ـرات ليتــم نقلهــا إىل مناطــق ســيطرة النظــام ،وحيــدث كل هــذا علــى الرغــم مــن وجــود حواجــز

عســكرية اتبعــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة موزعــة علــى الطريــق بــن احلقــل واملعابــر”.

 2عرب تطبيق اتصال الواتساب يف  /7أاير
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أضــاف أمــر َّ
أن ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة متلــك عش ـرات اخلراطيــم البالســتيكية الــي متتــد عــر هنــر الف ـرات وتنقــل عربهــا النفــط
وصــوالً إىل مناطــق النظــام الســوري.

خامس ـاً :اهلجمــات املشــركة لقــوات التحالــف الــدويل وقــوات ســوراي الدميقراطيــة علــى معابــر هتريــب
النفــط قــد ال تكــون كافيــة:

بعــد انتشــار جتــارة هتريــب النفــط علــى مســتوى واســع وبشــكل خــاص يف عــام  2018وبــداايت عــام  ،2019وصلــت إىل
مســامع ق ـوات التحالــف الــدويل معلومــات مؤكــدة عــن جتــارة النفــط ودعمهــا للنظــام الســوري وعوائدهــا الــي تقــدر مباليــن
الــدوالرات ،فقامــت حبملــة مــن أجــل إيقافهــا ،وقامــت إبجبــار ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة علــى املشــاركة يف تلــك احلملــة مــن
أجــل إظهــار حماربتهــا هلــذه التجــارة ،ويف  /7أاير 2019 /هامجــت دوريــة مشــركة مــن قـوات التحالــف الــدويل وقـوات ســوراي
الدميقراطيــة ومدعومــة بطـران مروحــي اتبــع لقـوات التحالــف الــدويل معابــر عــدة للنفــط منتشــرة بــن مدينــة الشــحيل وقريــة احلوايــج
بريــف ديــر الــزور الشــرقي ،حيــث قامـوا ابســتهداف العبــارات املائيــة ابلرشاشــات الثقيلــة إضافــة إىل مصــادرة اخلراطيــم واألانبيــب
الــي تقــوم بنقــل النفــط اخلــام ،وقــد أخــران عــدد مــن ســكان املنطقــة أن الدوريــة هــذه قــد قامــت بتهديدهــم يف حــال املشــاركة يف
أعمــال جتــارة نقــل النفــط اخلــام حنــو مناطــق النظــام الســوري.
إن وقــوع هــذه اهلجمــات املشــركة علــى معابــر النفــط يؤكــد وجــود جتــارة نفــط رائجــة كانــت جتــري علــى مــدى ســنوات وعنــد
افتضــاح أمرهــا اســتدعى تدخـاً مــن قبــل قـوات التحالــف الــدويل ،ونعتقــد أن القــوة العســكرية وحدهــا ال تكفــي وال بـ َّـد مــن فتــح
حتقيقــات خبصــوص املتورطــن يف توريــد النفــط للنظــام الســوري وعــن أيــن ذهبــت العوائــد املاليــة ومــا هــي كمياهتــا.

وبنــاءً علــى هــذا اهلجــوم واملالحقــة وافتضــاح عمليــات النهــب والتهريــب ،أصــدر اجمللــس التش ـريعي يف  /14نيســان2019 /
تعميم ـاً يقضــي مبنــع تصنيــع العبــارات املائيــة ومصــادرة املوجــودة علــى ضفــة هنــر الف ـرات الشــرقية.

وقــد وقعــت مدامهــات عــدة نفذهتــا دورايت مشــركة بعــد هجــوم أاير إال أننــا رصــدان اســتمرار حمــاوالت التهريــب ،حيــث أبلغنــا
ســكان قريــة الشــحيل بريــف ديــر الــزور الشــرقي بعــودة عمليــات التهريــب أمــام مـرأى عناصــر قـوات ســوراي الدميقراطيــة عــر معــر
الشــحيل – بقــرص حتتــاين إىل مناطــق ســيطرة النظــام الســوري.
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سادساً :االستنتاجات والتوصيات:

• خرقــت قـوات ســوراي الدميقراطيــة العقــوابت االقتصاديــة املفروضــة علــى النظــام الســوري مــن قبــل دول دميقراطيــة حضاريــة يف

العــامل تشــكل شــبه إمجاعـاً دوليـاً ضــد نظــام ارتكــب جرائــم ضــد اإلنســانية ،وتتــم مســاندته بشــكل أساســي مــن قبــل دول ال حتــرم
القانــون الــدويل ومتورطــة معــه يف ارتــكاب جرائــم احلــرب واجلرائــم ضــد اإلنســانية وتدافــع عنــه وتــرر جرائمــه مثــل إيـران وروســيا.

ـام الســوري املتــورط ابرتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم
• لقــد دعمــت ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة عــر عمليــات هتريــب النفــط النظـ َ

ضــد اإلنســانية ،والــذي رمبــا يســتخدم ذلــك النفــط يف عملياتــه الربيــة والعســكرية ،واألسـوأ مــن ذلــك أهنــا تدعــم النظــام الســوري
بنفــط ميتلكــه الشــعب الســوري لينعكــس ذلــك جرائمـاً وانتهــاكات ضــد الشــعب الســوري الــذي عــارض النظــام احلاكــم وطالــب
بتغيــر حكــم العائلــة.

• لقــد تصرفــت قـوات ســوراي الدميقراطيــة يف حقــول النفــط والغــاز كأهنــا ملكيــة خاصــة هبــا ولصــاحل اإلدارة الذاتيــة وحــزب االحتــاد
الدميقراطــي الكــردي ،الــذي رمبــا قــام بتحويــل قســم مــن تلــك األمـوال إىل رؤســائه يف حــزب العمــال الكردســتاين املصنــف علــى
قوائــم اإلرهــاب األمريكيــة ،وهــذا يدخــل ضمــن بنــد متويــل ودعــم اإلرهــاب يف العــامل.
التوصيات:

إىل احلكومة األمريكية وحكومات الدول املشاركة يف دعم التحالف الدويل حملاربة تنظيم داعش:

• فتــح حتقيــق فــوري حــول تــورط ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة بعمليــات هتريــب النفــط لصــاحل النظــام الســوري الواقــع حتــت قوائــم
العقــوابت األمريكيــة.
• مطالبــة قيــادة قـوات ســوراي الدميقراطيــة ابلكشــف عــن كامــل األمـوال الــي حصلــت عليهــا مــن النفــط والغــاز منــذ عــام 2012
حــى اآلن وتقــدمي كشــف مــايل عــن أيــن وكيــف صرفــت هــذه األمـوال ،وعــن إمكانيــة ســرقتها حلســاابت خاصــة أو لصــاحل متويــل
ودعــم اإلرهــاب.
• التوقــف عــن دعــم ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة وحــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي بشــكل كامــل وفــوري يف حــال ثبــت قيامــه
بتحويــل أم ـوال عائــدات النفــط والغــاز يف ســوراي إىل حــزب العمــال الكردســتاين اإلرهــايب.
• بــذل جهــود حقيقيــة حنــو أتســيس حكــم حملــي مــدين شــرعي وانتخــاابت دميقراطيــة يف مشــال شــرق ســوراي بديـاً عــن القـوات

العســكرية املســيطرة ،ووضــع قـوات عســكرية حتــت ســلطة احلكــم املــدين املنتخــب دميقراطيـاً ،ووضــع مـوارد املنطقــة حتــت يــده؛ مــا

يــؤدي إىل انعــكاس ذلــك علــى اخلدمــات والبنيــة التحتيــة.
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إىل قوات سوراي الدميقراطية:
• الكشــف الفــوري عــن مقــدار األمـوال الــي حصلــت عليهــا جـراء عمليــات هتريــب النفــط وكيــف مت صرفهــا وهــل مت حتويــل قســم
مــن تلــك األمـوال إىل حــزب العمــال الكردســتاين املصنــف علــى قوائــم اإلرهــاب.
• فتــح حتقيــق عــن املتورطــن بعمليــات هتريــب النفــط والغــاز وتنســيق ودعــم النظــام الســوري ،وحماســبتهم أمــام قضــاء مســتقل ال
يتبــع لقـوات ســوراي الدميقراطيــة وال اإلدارة الذاتيــة.
• استخدام عوائد النفط والغاز لصاحل اجملتمع وإعادة ترميم البنية التحتية واخلدمية وااللتزام ابلشفافية املالية يف ذلك.
• عــدم دعــم النظــام الســوري املتــورط ابرتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية ألن ذلــك قــد يــؤدي إىل حتقــق هتمــة التواطــؤ حبــق قـوات
ســوراي الدميقراطيــة وقياداهتــا السياســية والعســكرية.
• الــرد علــى مراســات الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف حــال طلــب معلومــات أو توضيحــات علــى التحقيقــات والتقاريــر
الصــادرة عنَّــا.
إىل جملس األمن الدويل:
• علــى جملــس األمــن الــدويل فــرض عقــوابت علــى النظــام الســوري تســتهدف أركان النظــام وأشــخاصاً متورطــن يف ارتــكاب
الســفر.
االنتهــاكات الفظيعــة ،وعلــى رأس العقــوابت حظــر األســلحة و َّ
إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وجلنة التحقيق الدولية:
• توصيــة جملــس األمــن بفــرض عقــوابت ضـ َّـد النظــام الســوري وفقـاً مليثــاق األمــم املتحــدة والقانــون الــدويل وعلــى رأســها حظــر

شــامل لتوريــد األســلحة.

• التشــديد بفــرض عقــوابت تشــمل حماســبة قانونيــة وجنائيــة لــكل مــن يدعــم النظــام الســوري بشــكل فعــال يف عملياتــه العســكرية
واإلجراميــة حبــق الشــعب الســوري.

شكر

كل الشكر لألهايل والناشطني احملليني الذين لوال مسامهاهتم ملا خرج التقرير على هذا النحو.
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