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 * مت إعداد هذا البحث من قبل فريق التحرير يف جملة عني املدينة

يتناول هذا البحث موضوع استخراج وجتارة النفط يف حمافظة دير الزور، وهي املوطن الرئيسّي لثروات النفط والغاز يف سورية.  	
ي��ؤّرخ البح��ث لألط��راف ال��يت حتّكم��ت وس��يطرت عل��ى االس��تخراج والتج��ارة، وحيلل ش��بكة العالق��ات املعقدة اليت نش��أت بينه��ا. ويرصد البنى 
اإلداري��ة املش��ّكلة يف جترب��ة س��يطرة جبه��ة النص��رة عل��ى بع��ض منش��آت وحقول النفط، ثم س��يطرة تنظي��م »الدولة اإلس��المية« الكاملة على 

منش��آت وحق��ول احملافظ��ة.

م��ا  بعضه��م  وعم��اٍل،  وفني��ني  مهندس��ني  م��ن  اخلاّص��ة  املص��ادر  م��ن  جمموع��ٍة  عل��ى  معطيات��ه،  معظ��م  يف  البح��ث،  اعتم��د  	
زال عل��ى رأس عمل��ه حت��ى اآلن، إضاف��ًة إىل جّت��ار نف��ٍط وس��ائقي صهاري��ج. مّت االلتق��اء ب��كّل واح��ٍد منه��م م��ن قب��ل بع��ض العامل��ني 
النف��ط  ب��ارٌز يف قضي��ة  دوٌر  م��ع ش��خصياٍت عام��ٍة كان هل��ا  بإج��راء سلس��لة مقاب��الٍت  آخ��رون  باحث��ون  ق��ام  البح��ث. كم��ا  إع��داد  يف 
آن��ذاك،  الفاعل��ة  والتش��كيالت  اهليئ��ات  ع��ن  النف��ط  خبص��وص  الص��ادرة  والق��رارات  البيان��ات  اعتم��اد  مّت  املختلف��ة.  مراحله��ا  	يف 
وال��يت مّت نش��رها ع��ر ش��بكة اإلنرتن��ت. ويف املعطي��ات اخلاصة ب��وزارة نفط النظام اعُتمدت التقارير الرمسية املرفوعة إىل ه��ذه الوزارة، واليت 
أعّده��ا -يف حين��ه- موظف��و ال��وزارة احلقلي��ون يف ش��ركة الف��رات للنفط العاملة يف منش��آت وحقول نفط دير ال��زور. وأجريت عمليات تدقيٍق 

مبقاطعة الش��هادات واللقاءات املختلفة لكّل جانٍب من اجلوانب اليت يتناوهلا البحث.

إثر اندالع االنتفاضة ضد نظام بش��ار األس��د، وحتّوهلا إىل مقاومٍة مس��لحة، خرجت معظم أراضي احملافظة عن س��يطرة حكومته  	
يف حزي��ران 2012، مب��ا فيه��ا أكث��ر حق��ول النف��ط ومنش��آته وآليات��ه، حتدي��داً يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور موض��وع البح��ث، وص��ار النف��ط س��الحًا 
	تستخدمه بعض اجملموعات السكانية احمللية إلجبار النظام على التخفيف من سياسة العقاب اجلماعّي، أو للتوافق معه على »عقد محاية«. 
وهي الصيغة اليت ابتدعتها وزارة النفط يف حكومة األسد بتكليف بعض اجملموعات احمللية حبماية األنابيب املاّرة يف مناطقها مقابل مبالغ 
شهريٍة. ولكن املعتدين على األنابيب واملنشآت وجدوا، مع ظهور احلّراقات البدائية لتكرير النفط، أن بيع النفط اخلام املاّر بأراضيهم أجدى 
	مالي��ًا م��ن أّي عق��د. وم��ن هن��ا ش��اعت جت��ارة ه��ذا النف��ط وتكريره وعدٌد م��ن األعمال املرتبطة بدورت��ه االقتصادية اليت أحدثت ما يش��به طفرة 

غنًى للبعض.
	

اجمل������لس  ل��دى  وال  الث�����وار،  م��ن  احمللي��ة  املس������لحة  للق��وى  املفرتض��ة  املظل��ة  وه��و  الع������سكرّي،  اجمل���لس  ل��دى  يك��ن  مل  	
م����ستثمري  يف  اخ����تلطت  فق��د  تنظيم��ه.  أو  ومنع��ه  األم��ر  ه��ذا  يف  للتدخ��ل  الرغب��ة  وال  الق��درة  عن��ه،  املنش��ق  الث��ورّي  العس�����كري 
للمقاوم��ني.  العري��ض  العن��وان  وه��و  احل��ّر«،  »اجلي��ش  ألوي��ة  كأح��د  عنه��ا  املس��ّلح  ال�����تعبري  م��ع  ال�����عشائرية  اهلوي��ة  اجل��دد  	النف��ط 
ويف الوقت نفسه، فإن »اهليئات الشرعية«، وهي جهات إفتاٍء سلفيٍة أخذت تنمو باّطراٍد وحتوز تأثرياً متزايداً يف الشؤون العامة، مل تتفق على 

موقٍف موّحٍد من املسألة النفطية يف البداية.

اس��تطاعت جبهة النصرة توحيد عدٍد من القوى الفاعلة لتأس��يس »هيئٍة ش��رعيٍة مركزيٍة«، اعتباراً من آذار 2013، وحاولت تنظيم  	
العمل احمللّي يف النفط وجعله أكثر عدالًة من وجهة نظرها وأقل ضرراً على الصحة العامة، متحاشيًة الصدام مع املستثمرين املسلحني يف 

البداية. 

كان جلبه��ة النص��رة وحلفائه��ا يف اهليئ��ة الش��رعية عم��الن ب��ارزان يف قضي��ة نف��ط دي��ر ال��زور؛ األّول ه��و الس��يطرة عل��ى معم��ل  	
»كونوكو« الضخم للغاز، بعد طرد اجملموعات العشائرية املسيطرة عليه، اليت اتسم سلوكها بالطيش والفوضوية مما عّرض اتفاقية الغاز 
مقاب��ل الكهرب��اء م��ع النظ��ام إىل اخلط��ر، وأّدى إىل قط��ع الكهرب��اء ع��ن احملافظ��ة م��ن جان��ب النظ��ام يف كّل مّرٍة تتوق��ف فيها إم��دادات الغاز من 
املعم��ل. والثان��ي ه��و الس��يطرة عل��ى املوق��ع الرئيس��ّي حلق��ل العم��ر النفط��ّي بع��د طرد قوات األس��د من��ه، يف خطوٍة اس��تباقيٍة من النص��رة يف إطار 

تنافس��ها، ث��م صراعه��ا، م��ع تنظي��م »الدول��ة اإلس��المية« اآلخ��ذ بالنم��ّو والتوس��ع آنذاك.

مل تكن حكاية نفط دير الزور سوداويًة يف مجيع فصوهلا، إذ ظهرت ثالث جتارب حمليٌة متفاوتة األهمية إلدارة موارده وتسخريها  	
للمصلحة العامة يف كلٍّ من: حقل التّيم النفطّي، الذي أدارته هيئٌة خاّصٌة برعاية اجمللس العسكرّي، ومصفاٍة لتكرير النفط حبجٍم متوسٍط 
وفق اعتبارات السوق احمللية آنذاك، أدارها جملس احملافظة )الثورّي(، وبئر نفٍط قريٍب من بلدة اجلرذي، تولت إدارته جلنٌة خاّصٌة برعاية 

جملس البلدة احمللّي.

كان��ت الفرص��ة مواتي��ًة دوم��ًا لعناص��ر تنظيم الدولة اإلس��المية يف العراق والش��ام، وقتها، للتحريض على اهليئة الش��رعية وجبهة  	
النصرة اليت تقف خلفها، وصواًل إىل احلرب الطاحنة اليت دارت بني التنظيمني وقوى اجليش احلّر، اليت س��اندت اجلبهة يف الغالب، وانتهت 

بس��يطرة تنظي��م الدول��ة عل��ى احملافظ��ة يف حزي��ران 2014.

امللّخص التنفيذّي
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كان النف��ط م��ن أب��رز أه��داف تنظي��م داع��ش يف املنطق��ة. وق��د وض��ع ي��ده عل��ى اآلب��ار واحلق��ول ونّظم اس��تثمارها يف ما أمس��اه »ديوان  	
الركاز« )مصطلٌح عربيٌّ قديٌم يستعمله الفقه اإلسالمّي للداللة على خمتلف الثروات املدفونة يف األرض(. وضّم هذا الديوان يف »والية اخلري« 
)االسم اجلديد ملعظم حمافظة دير الزور يف ظّل التنظيم( إدارًة لإلنتاج وإدارًة للجباية )مالية(، وأقسامًا لآلليات والصيانة واألعمال املدنية. 
	أما الكادر البشرّي الذي تكّونت منه هذه البنى فكان جمموعًة من املدراء غري السوريني )املهاجرين(، قليلي اخلرة واملعرفة يف أعمال النفط، 
يعتمدون يف التسيري احلقيقّي لألعمال على املتعاقدين مع التنظيم من السوريني، الذين كانوا يعملون يف احلقول النفطية نفسها يف الغالب، 
لصاحل ش��ركاٍت خاّصٍة أو مش��رتكٍة مع القطاع العام املتمثل يف وزارة النفط، أو حتى ممن ال يزالون على مالك الوزارة أو هذه الش��ركات، 

وما زالوا يتقاضون رواتبهم من دمشق، مما يضفي املزيد من الغموض على العالقات بني التنظيم ونظام األسد، يف جمال النفط على األقل.
	

نتيجة األهمية البالغة هلذه احلقول يف متويل معارك داعش الكثرية، فقد أوىل التنظيم مس��ائل اس��تمرار اس��تخراج النفط وزيادة  	
كمياته عنايًة كبرية. واستطاع حتقيق تطّوراٍت مهمٍة يف هذا اجملال بالقياس إىل من سبقه من مستثمرين بدائيني، سواٌء من النواحي الفنية 

أو اإلداري��ة. كم��ا اس��تطاع ختفي��ف أث��ر الضرب��ات اجلّوي��ة لطائ��رات التحال��ف إىل أبع��د درج��ٍة ممكن��ة، وفق ط��رٍق متعددة.

يٍة ملهندس��ني وخراء ما زالوا  رغم التكتم على األرقام الكلية لإلنتاج، وتفاوتها بني يوٍم وآخر؛ فإنه من املمكن، عر مجع ش��هاداٍت س��رّ 	
يعملون يف حقول احملافظة، وكذلك روايات عماٍل وسائقي صهاريج نفط؛ التوّصل إىل حصيلٍة تقّدر حبوالي مليوني دوالٍر يوميًا. ويبدو هذا 

الرق��م قاب��اًل للزي��ادة، م��ع تس��جيل تذبذبات تبعًا لتغ��رّي الظروف.
	

يبقى امللف األكثر إثارًة للفضول هو تعاون التنظيم مع نظام األسد يف ملّفي النفط والغاز، من خالل شركة أنيسكو اليت ميلكها  	
رجل األعمال جورج حسواني، صديق بشار األسد، ومهندس الكثري من صفقاته النفطية. هذه الشركة اليت ما زالت تعمل حتى اآلن يف دير 

ال��زور، وقّدم��ت للتنظي��م مس��اعداٍت حامس��ًة ومؤث��رة يف زي��ادة اإلنت��اج واس��تمراره، بفع��ل م��ا متلكه م��ن خ��راٍت ومعّدات.

يف خارطٍة اجتماعيٍة نفطيٍة معقدٍة ومتغرّية، يعّر بئر املزعل، املنسوب إىل العائلة اليت تولت السيطرة عليه ألطول مّدة، عن منوذٍج  	
آلب��ار النف��ط األخ��رى، م��ن جه��ة تن��ازع العوائ��ل واجملموع��ات العش��ائرية والق��وى األخ��رى الس��يطرة علي��ه.

يف النهاي��ة ميك��ن الق��ول إن النف��ط كان وال ي��زال أح��د أه��ّم العوام��ل املؤث��رة يف أوج��ه الص��راع املختلف��ة يف حمافظ��ة دير الزور، س��واٌء  	
منها املتعلقة بالثورة على نظام بش��ار األس��د، أو تلك الناش��ئة بني القوى والتيارات العس��كرية والدينية واالجتماعية. وكان ميكن للش��رحية 
السياس��ية والعس��كرية يف جمتمع الثورة، وهي املس��ؤولة بعد خروج النفط عن س��يطرة النظام، أن تدير هذا امللف أو أن تتدخل فيه مبا خيدم 
املص��احل العام��ة ويقل��ص م��ن حج��م اخل��راب ال��ذي ن��زل مبعظ��م منش��آته، قب��ل أن يق��ع يف يد داعش الذي تس��تثمره بأوس��ع ما تس��تطيع لتغذية 

حروبه��ا ونش��اطاتها املختلفة.

توصل فريق البحث إىل جمموعٍة من التوصيات، على الشكل التالي: 	
1- عل��ى اجملتم��ع الدول��ّي، ال��ذي خي��وض حال��ة ح��رٍب م��ع تنظي��م الدولة، أن يراع��ي، يف حماوالت��ه الضرورية إلعاقة إنتاج واس��تثمار   
التنظيم للنفط، اآلثار االقتصادية الكبرية هلذه اإلعاقة على السكان، وكذلك اآلثار األخرى يف قطاعات الصحة والزراعة واخلدمات والنقل. 
إذ تش��ّكل آب��ار وحق��ول نف��ط دي��ر ال��زور املص��در الوحي��د إلم��دادات الطاق��ة يف احملافظ��ة، واملص��در الرئيس��ّي هل��ذه االم��دادات يف كام��ل األراض��ي 
السورية اليت يسيطر عليها التنظيم. جيب أن تؤخذ يف احلسبان اآلثار واملنعكسات االقتصادية واالجتماعية احملتملة ألية خطوٍة على سكان 

احملافظ��ة، وال��يت تتج��اوز، ب��كّل تأكي��ٍد، جم��ّرد االس��تفادة احلالي��ة لتنظيم الدول��ة من النفط.
2- على املعارضة السورية أن تعمل منذ اآلن على إعداد برنامٍج متكامٍل إلعادة تأهيل واستثمار منشآت وحقول نفط دير الزور مبا   

خي��دم املصلح��ة الوطني��ة العام��ة.
3- عل��ى الق��وى العس��كرية والثوري��ة م��ن أبن��اء حمافظ��ة دي��ر ال��زور أن تق��وم مبراجع��ٍة عميق��ٍة ألدوارها الس��ابقة يف قضي��ة النفط.  	
وعليها أن تتوصل إىل قراراٍت مس��تقبليٍة حازمٍة يف هذا الش��أن. فهي الوحيدة القادرة على محاية منش��آت النفط وضمان االس��تثمار العادل 

ل��ه بع��د حتري��ر احملافظ��ة م��ن س��يطرة تنظي��م »الدول��ة اإلس��المية« وم��ن اجلي��وب املتبقي��ة لنظ��ام األس��د فيها.

واجهت فريق العمل العديد من التحديات؛ أهمها:
1. كان��ت أب��رز التحدي��ات حتدي��اٍت أمني��ًة، نظ��راً لعم��ل الباحث��ني يف بيئ��ٍة خط��رٍة حت��ت س��يطرة تنظي��م »الدولة اإلس��المية« الذي   
يف��رض ج��ّواً م��ن الس��رية والتكت��م ومين��ع أّي ت��داوٍل، م��ن أّي ش��كٍل وق��دٍر، يف ش��ؤون النف��ط. مما صّعب مهم��ات الباحثني الذي��ن حرصوا على 

س��المتهم الش��خصية وس��المة مصادره��م.
2. كان لغياب مؤّسساٍت أو مراكز أحباٍث حمليٍة مهتمٍة بشؤون النفط دوٌر إضايفٌّ يف زيادة األعباء على كاهل الباحثني.  

3. الواقع والظروف املتغرية اليت أّدت، يف مّراٍت كثريٍة، إىل توقف العمل.  
4. رفض بعض الش��خصيات اليت عملت س��ابقًا يف ملف النفط التعاون مع فريق العمل، ألس��بابها اخلاّصة اليت مل تكش��ف عنها إال   
يف مّراٍت قليلة. وكذلك حذر شخصياٍت أخرى، تعاونت جزئيًا، من الكشف عن أية أرقاٍم خاّصٍة باملوارد اليت حّصلتها األطراف اليت كانت 

متثله��ا م��ن اس��تخراج وجت��ارة النفط.



5 إصدار خاص - آب 2015

خريطة ترز املنشآت واملواقع النفطية يف حمافظة دير الزور.



6

مدخل
منذ أوائل تس��عينات القرن العش��رين، وملّدة عقدين، ش��ّكلت  	
دير الزور مصدراً رئيسيًا لثروات النفط والغاز يف سوريا. أدارت وزارة 
النفط هذه الثروات عر ش��ركة الفرات للنفط AFPC )بالش��راكة 
م��ع ش��ركة ش��ل( وش��ركة دي��ر ال��زور للنف��ط DEZPC )بالش��راكة 
م��ع ش��ركة توت��ال(، والش��ركة الس��ورية للنف��ط SPC )وطنّي��ة(، 
وس��واها. أنتج��ت احملافظ��ة أكث��ر م��ن 130 ألف برمي��ٍل1  يوميًا خالل 
الع��ام 2010، أي م��ا يزي��د عل��ى ثل��ث اإلنت��اج الس��ورّي الع��اّم. وأنتج��ت، 
يف الع��ام ذات��ه، 6.5 ملي��ون م3 يومي��ًا م��ن الغ��از، مب��ا يع��ادل رب��ع اإلنت��اج 

الوط��يّن تقريب��ًا.

رغ��م أهميته��ا االقتصادي��ة، مل تل��َق دي��ر ال��زور االهتم��ام  	
احلكوم��ّي املناس��ب. مم��ا أبقاه��ا رمسي��ًا يف خان��ة »املناط��ق النامي��ة«، 
نظ��راً ملع��ّدالت التنمي��ة املنخفض��ة فيه��ا. وكان اإلنف��اق احلكوم��ّي 
عل��ى تطوي��ر البنى التحتية ومنظوم��ات التعليم والصحة واخلدمات 

متدني��ًا، باملقارن��ة م��ع م��ا تقّدم��ه احملافظ��ة خلزين��ة الدول��ة.

يف كّل ع��اٍم كان عش��رات آالف الش��بان يدخل��ون س��وق  	
العم��ل، يف ظ��ّل سياس��ة توظي��ٍف متييزي��ٍة ظامل��ٍة ألبن��اء احملافظ��ة، 
وخاّص��ًة يف قطاع��ي التعلي��م والنف��ط. فبس��بب الروات��ب املرتفع��ة 
للعامل��ني يف جم��ال النف��ط كان حض��ور أبن��اء الطائف��ة العلوية، اليت 
ينتم��ي إليه��ا كث��رٌي م��ن أركان النظ��ام، ي��زداد في��ه باّط��راد، مقاب��ل 
بطالة آالٍف من خّرجيي اجلامعات واملعاهد من أبناء املنطقة، ونزوٍح 
مجاع��يٍّ متت��اٍل لق��رًى كامل��ٍة بس��بب اجلف��اف، وخاّص��ة يف قرى نهر 
اخلاب��ور، ال��ذي توّزع��ت ش��رقه وغرب��ه عش��رات منش��آت النف��ط والغاز. 
عّم��ق ه��ذا م��ن مش��اعر املظلومية لدى الس��كان، وزاد املش��اعر الوطنية 
ضعفًا لدى الكثريين منهم، يف ظّل اعتقاٍد س��اد بأن »نفط دير الزور« 
لي��س ألبنائه��ا، ب��ل للمحس��وبني على النظ��ام وأجه��زة خمابراته. وهو 

اعتق��اٌد وج��د دوم��ًا م��ا يس��نده عل��ى أرض الواق��ع.

اندلع��ت الث��ورة الس��ورية يف آذار 2011، وش��اركت احملافظة  	
فيها منذ ذلك الوقت. كانت قضية النفط إحدى املفردات الثابتة يف 
قائم��ة الش��كاوى واملظ��امل واملطال��ب يف وج��ه النظ��ام، قب��ل أن تتح��ّول 
االنتفاض��ة الش��عبية الس��لمية إىل مت��ّرٍد مس��لٍح، وتف��رض جمري��ات 
األح��داث واقع��ًا جدي��داً، ب��دأت مالحم��ه األوىل، يف قط��اع النف��ط، 
بهجماٍت غاضبٍة وحمدودٍة على األنابيب، صيف العام األول للثورة.

تس��ارعت األح��داث، ليخ��رج النف��ط يف النهاي��ة عن س��يطرة  	
النظ��ام، يف صي��ف 2012. م��ن ه��ذا التاري��خ ينطل��ق حبثن��ا، يف حماول��ٍة 
	لتسليط الضوء على الواقع الوليد واملتغرّي على الدوام خالل ثالثة أعواٍم 

بعد ذلك.

النفط خارج السيطرة
ش��ّكل ش��هر حزي��ران م��ن الع��ام 2012 فاص��اًل زمني��ًا هام��ًا  	
ب��ني مرحلت��ني م��ن مراح��ل الث��ورة الس��ورية يف حمافظ��ة دي��ر الزور. 
إذ متّك��ن اجلي��ش احل��ّر خ��الل ه��ذا الش��هر م��ن ط��رد ق��ّوات األس��د من 
معظم ريف احملافظة، وسيطر على أجزاء واسعٍة من املدينة. لتنشأ، 
من��ذ ذل��ك الوق��ت، ظاه��رة االس��تيالء والتع��ّدي على املنش��آت النفطية 

بأنواعه��ا املختلف��ة.

طال��ت االعت��داءات أواًل س��يارات وآلي��ات ومع��ّدات ش��ركات  	
النف��ط العامل��ة يف احملافظ��ة )انظ��ر الوثيق��ة األوىل امللحق��ة به��ذا 

م��ن: كلٌّ  االعت��داءات  ه��ذه  يف  وش��ارك  البح��ث(. 
1- بع��ض كتائ��ب اجلي��ش احل��ّر. بداف��ع احلاج��ة إىل ه��ذه  	
األس��د. ق��ّوات  م��ع  الص��راع  يف  الس��تعماهلا  واآللي��ات  الس��يارات 

2- كتائ��ب حديث��ة التش��كل-بعد حتري��ر الري��ف- ش��ّكلتها  	
جمموعاٌت وأفخاٌذ عشائريٌة بدوافع بعيدة عن الصراع مع النظام2 .
3- أف��راٌد وجمموع��اٌت م��ن اللص��وص. وج��دوا يف الفوض��ى  	
والس��رقة. للنه��ب  مناس��بًة  فرص��ًة  العقوب��ة  وغي��اب  الناش��ئة 

وإىل جان��ب الن��وع الس��ابق م��ن االعت��داءات، ظه��ر ن��وٌع آخ��ر  	
أش��ّد خط��ورة، متث��ل يف قي��ام جمموعاٍت عائليٍة أو عش��ائريٍة بتفجري 
أنابيب النفط3  املاّرة يف أراضيها بغاية الضغط على النظام وإجباره 

عل��ى تقدي��م تن��ازالٍت معين��ٍة، ميك��ن حتديده��ا مب��ا يل��ي:
1- مكاس��ب ماليٌة، حتت مس��ّمى »عقود احلماية«. إذ جلأت  	
وزارة النفط يف حكومة بشار األسد إىل توقيع عقوٍد مع املهامجني-

أو مع غريهم- يلتزمون مبوجبها حبماية األنابيب املاّرة يف مناطقهم 
مقاب��ل مبال��غ ش��هريٍة تدفعه��ا ال��وزارة هل��م4.

العق��اب  م��ن سياس��ة  التخفي��ف  عل��ى  النظ��ام  إجب��ار   -2 	
اجلماع��ّي ال��يت ميارس��ها يف ح��ّق س��كان ه��ذه املناط��ق احمل��ّررة، وذل��ك 
وامل��واّد  احملروق��ات  وص��ول  وتس��هيل  الكهربائ��ّي،  التي��ار  بتمري��ر 
والتجهي��زات الالزم��ة ألعم��ال اخلدم��ات الرئيس��ية يف ه��ذه املناط��ق.
3- إط��الق س��راح بع��ض املعتقل��ني م��ن س��جون النظ��ام،  	
وتس��ليم جثامني الش��هداء من أبناء هذه العش��ائر الذين يس��قطون يف 

مع��ه. الدائ��رة  املواجه��ات 

مل تنج��ح عق��ود احلماي��ة يف احل��ّد م��ن اهلجم��ات اآلخ��ذة  	
بالتسارع واالتساع، أو حتى يف منع تكرارها يف النقاط واألجزاء اليت 
هومج��ت م��ن قب��ل. فف��ي معظ��م احل��االت افتق��د »متعّه��دو احلماي��ة« 
الق��درة والرغب��ة يف من��ع جمموع��اٍت جديدٍة -أو أف��راٍد- عن مهامجة

ه��ي  اجملموع��ات،  هل��ذه  ألن  وقراه��م،  بلداته��م  يف  امل��اّرة  األنابي��ب 
األخ��رى، مطالبه��ا اخلاّص��ة م��ن النظ��ام، أو جمل��ّرد التح��ّدي والنكاي��ة
1-  استخلصنا هذه األرقام من جمموع إنتاجيات شركات النفط العاملة يف دير الزور، حبسب بياناتها الرمسية. والوحدة اليت اعتمدتها هذه الشركات هي الرميل 

النفطّي األمريكّي، حبجم 159 ليرت، بينما سنعتمد يف البحث معيار الرميل العادّي، حبجم 220 ليرت.
2- ميّيز املهتمون بتاريخ اجليش احلّر يف احملافظة بني الكتائب والفصائل حبسب عّدة معايري، من أهمها تاريخ النشأة. فبعد حترير الريف، وخبالف الكتائب والقوى 

اليت كانت قد قاتلت النظام بالفعل؛ أّسست بعض العشائر كتائبها اخلاّصة بغاية الدفاع عن العشرية والتنافس مع غريها على املكاسب اليت تلوح يف األفق القريب. 
ويالح��ظ املق��ّدم مهن��د الط��الع، قائ��د اجملل��س العس��كرّي حملافظ��ة دي��ر ال��زور آن��ذاك، يف حديٍث مع��ه، زيادة عدد املّتصلني به بع��د التحرير من أبناء العش��ائر اليت أخذت 
موقف احلياد يف الصراع مع النظام، إلبالغه بتشكيل كتائب جديدٍة واملطالبة بتسجيلها ضمن التشكيالت املنضوية حتت قيادته، طمعًا بالرواتب الشهرية املتوقع 

ختصيصها آنذاك لكّل مسّجٍل ضمن قوائم اجليش احلّر.
3- وقعت، يف العام األّول للثورة، وقبل تنامي العمل املسلح، عّدة حوادث تفجرٍي لبعض أنابيب النفط.

4-  حبس��ب تقري��ٍر داخل��يٍّ ب��ني مكات��ب وزارة النف��ط، دفع��ت ال��وزارة مبل��غ 2.5 ملي��ون دوالٍر أمريك��يٍّ يف مثاني��ٍة فقط من عق��ود احلماية الكثرية ال��يت وّقعتها خالل عام 

، حاولت الوزارة استمالة أحد شيوخ العشائر البارزين يف احملافظة، مع قائدين يف اجليش احلّر، لتوقيع عقد محايٍة بقيمة مليون دوالر. 2013. وحبسب مصدٍر خاصٍّ
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5-  يف مّراٍت عديدٍة دفعت الوزارة مبالغ كبريًة لشخصياٍت عدمية القيمة والتأثري يف جمتمعاتها، مما كان حمّط سخريٍة وتندر.

6-  تقريٌر مقّدٌم إىل وزارة النفط، أعّده مهندسو وفّنيو شركة الفرات احلقليون.

7- حبفر ساقيٍة بني رأس البئر وحفرٍة كبريٍة تعمل كخّزاٍن يستقبل النفط املتدفق ذاتيًا يف معظم اآلبار، أو باستخدام اجلّرارات الزراعية على طريقة مستخرجي 

النفط اجلدد يف بعض اآلبار اليت تتطلب الرفع امليكانيكّي.
8- يف معظ��م احل��االت، خ��الل الع��ام 2013، مس��ح املق��ّدم قائ��د احلامية، واملس��اعد أّول علي عباس، رئيس مفرزة األمن العس��كرّي، لتّجار النفط بتعبئة صهارجيهم من 

هذه اآلبار املكش��وفة لنريان قّوات النظام، مقابل حصوهلما على 500 ألف لريٍة س��وريٍة عن كّل صهريج.

يف إط��ار احلس��د والتناف��س م��ع اجملموع��ات املوّقع��ة. وميك��ن الق��ول 
إن أفض��ل النتائ��ج املس��ّجلة لعق��ود احلماي��ة ه��ي توّق��ف املوّقع��ني 
أنفس��هم ع��ن تك��رار اهلجم��ات خ��الل امل��ّدة ال��يت يغّطيه��ا املبل��غ املقّدم 
م��ن ال��وزارة، مم��ا يس��مح لألخ��رية، وخ��الل األي��ام املع��دودة ال��يت 
تؤث��ر فيه��ا املبال��غ املس��ّلمة ملهامج��ي األنابي��ب عل��ى س��لوكهم، بض��ّخ 
كمي��اٍت كب��ريٍة م��ن النف��ط خالل وقٍت قص��رٍي. فعلى س��بيل املثال، 
جنح فّنيو حقل العمر يف ضّخ 350 ألف برميٍل من خّزانات احلقل، 
بع��د أن تس��ّلم ل��واٌء كبرٌي ومش��هوٌر من ألوي��ة اجليش احلّر مبلغ 65 
ملي��ون ل. س لق��اء عق��د محاي��ة. وه��و رق��ٌم ال يق��ارن بثم��ن النف��ط 
املنق��ول ع��ر خ��ّط التصدي��ر الذي تعه��د اللواء حبمايته. ه��ذا التعهد 
ال��ذي ت��درك ال��وزارة أنه لن يس��ري إال ألياٍم قليلٍة فق��ط بعد دفعها 

للمبل��غ. 	

2012، وبالتزام��ن م��ع  وخ��الل الرب��ع األخ��ري م��ن الع��ام  	
ظه��ور احلّراق��ات البدائي��ة لتكري��ر النف��ط، ظه��ر ن��وٌع جدي��ٌد م��ن 
اهلجم��ات عل��ى األنابي��ب، متث��ل يف قي��ام أش��خاٍص أو عائ��الٍت بثق��ب 
ه��ذه األنابي��ب لس��حب كمي��اٍت م��ن النف��ط امل��اّر فيه��ا إىل حف��ٍر 
كب��ريٍة ُتنش��أ جب��وار الثق��وب، وتس��تعمل كخّزان��اٍت مكش��وفٍة يبي��ع 
منه��ا »مالك��و الثق��وب« النف��ط اخل��ام للتّج��ار، ليحققوا بذل��ك أرباحًا 
طائل��ة. مم��ا أس��هم يف زي��ادة العقبات أمام وزارة النف��ط، ومفّوضيها 
م��ن مساس��رٍة ومقّرب��ني حملي��ني م��ن أجه��زة خماب��رات النظ��ام، 
يف إغ��راء مهامج��ي األنابي��ب بعق��ود احلماي��ة. ورغ��م س��عي ال��وزارة 
احلثي��ث للعث��ور عل��ى ش��خصياٍت وجمموع��اٍت ق��ادرٍة عل��ى اإليف��اء 
بوعوده��ا، إال أنه��ا فش��لت يف ذل��ك يف غال��ب األح��وال. ووقع��ت، يف 
م��ّراٍت كث��ريٍة، يف ش��راك مساس��رٍة وحمتال��ني يرتّك��ز اهتمامه��م 
م ه��ذه العق��ود فق��ط5 . وحبس��ب تقري��ٍر  عل��ى احلص��ول عل��ى مق��دَّ
خ��اصٍّ لتقيي��م األض��رار، أع��ّده فّني��و ش��ركة الف��رات للنف��ط، حول 
االعت��داءات ال��يت طال��ت أنابي��ب نق��ل النف��ط العائ��دة للش��ركة، م��ن 
أن��واٍع وأقط��اٍر خمتلف��ة، بل��غ ع��دد االعت��داءات 912 اعت��داًء، حت��ى آب 

.62013

وأّدى ارتف��اع مع��ّدل اهلجم��ات، واتس��اع النط��اق اجلغ��رايّف  	
هل��ا، إىل تراج��ٍع متس��ارٍع يف كمي��ات النف��ط املص��ّدرة ع��ر خط��وط 
النق��ل إىل خ��ارج احملافظ��ة، ليبل��غ ح��دوده الدني��ا يف نهاي��ة ع��ام 
2012، ثم ليتوقف متامًا مع إكمال اجملموعات املس��لحة، بأمناطها 
أو امسي��ٍة  فعلي��ٍة  بتش��كيالٍت  املختلط��ة  أو  اخلالص��ة  العش��ائرية 
للجي��ش احل��ّر؛ الس��يطرة عل��ى مجي��ع حق��ول وآبار ومنش��آت النفط 
يف احملافظ��ة. ليكتم��ل بذل��ك فص��ٌل جدي��ٌد م��ن فص��ول رواي��ة نف��ط 
الط��رق  وبأكث��ر  مباش��رًة،  باس��تخراجه  تتلخ��ص  ال��زور،  دي��ر 
بدائي��ًة، م��ن اآلب��ار7 ، بع��د التخل��ص م��ن كّل املعوق��ات الفيزيائي��ة 
هل��ذا االس��تخراج. وذل��ك بفت��ح صمام��ات ش��جريات النف��ط املرّكب��ة 
أعل��ى كّل بئ��ر، أو اقتالعه��ا إن ل��زم األم��ر، وقط��ع األنب��وب الناق��ل 
للنف��ط ب��ني البئ��ر واحملط��ة املرتب��ط به��ا، ث��م اقتالع��ه ه��و اآلخ��ر، 
وتفكي��ك ه��ذه احملط��ات وع��رض أجزائه��ا للبي��ع مب��ا يش��به اخل��ردة 

وبأخب��س األمث��ان. 

اآلب��ار  س��وى  آن��ذاك  النظ��ام  س��يطرة  حت��ت  تب��ق  ومل  	
واحملّط��ات املوج��ودة داخل س��ور املوقع الرئيس��ّي حلقل العمر. وذلك 
نتيج��ة تفاه��ٍم ب��ني عش��ائر املنطق��ة ومس��لحيها م��ن ط��رٍف، وق��ّوات 
األس��د ووزارة النف��ط م��ن ط��رٍف آخ��ر، ألس��باٍب عّدٍة ستش��رح الحقًا 
يف هذا البحث. يف حني خرجت مجيع آبار وحمّطات العمر األخرى 
–البعي��دة ع��ن املوق��ع الرئيس��ّي- عن س��يطرة النظ��ام. وكانت اآلبار 
اجملاورة للموقع، واملكشوفة ناريًا أمام قّوات األسد املستبقاة داخله، 
حم��ّل تفاهم��اٍت يومي��ٍة ب��ني جّت��ار النف��ط وقائ��د حامي��ة احلق��ل 

ورئي��س مف��رزة املخاب��رات العس��كرية في��ه8.

الغاز مقابل الكهرباء
للغ��از  الناقل��ة  األنابي������ب  عل��ى  اهلجم�������ات  تتوق��ف  مل  	
ب�»كونوك��و«  املع������روف  »الطابّي��ة«،  غ��از  مع������مل  م��ن  املنَت��ج 
إال  املعم��ل-  أنش����أت  ال��يت  األمري������كية  الش�������ركة  إىل  -نس������بًة 
دي��ر  حم�������افظة  عل��ى  اإلس��المية  الدول��ة  تنظي��م  بسي�������طرة 
االتفاقي��ة  عل��ى  التنظي��م  حاف��ظ  وق��د   .2014 حزي��ران  يف  	ال��زور 
املرم��ة س��ابقًا ب��ني الق��وى املختلف��ة ال��يت تعاقب��ت الس��يطرة عل��ى 
بضم��ان  تقض��ي  وال��يت  النظ��ام،  نف��ط  وزارة  وب��ني  الغ��از  معم��ل 
اس��تمرار ض��ّخ م��ا معّدل��ه 90 ملي��ون ق��دٍم مكع��ٍب يومي��ًا م��ن الغ��از 
النظي��ف ع��ر خ��ّط نق��ل الغ��از املتص��ل بالش��بكة املغّذي��ة حملط��ات 
تولي��د الطاق��ة الكهربائي��ة )جن��در يف مح��ص، وحم��ردة يف مح��اة، 
	وتش��رين ودي��ر عل��ي يف ري��ف دمش��ق(، مقاب��ل أن يس��مح النظ��ام 
بتمري��ر التي��ار الكهربائ��ّي لش��بكة كهرب��اء دي��ر ال��زور باس��تطاعة 

130 ميغ��ا واط س��اعي.

تعّرض��ت اتفاقي��ة الغ��از مقاب��ل الكهرب��اء تل��ك خلروق��اٍت  	
تنظي��م  س��يطرة  س��بقا  اللذي��ن  التحري��ر  عام��ي  يف  كث��ريٍة 
الدول��ة عل��ى حمافظ��ة دي��ر ال��زور. فوقع��ت عش��رات االعت��داءات 
أف��راٍد،  وحت��ى  وعش��ائريٍة،  عائلي��ٍة  جمموع��اٍت  جان��ب  م��ن 
واح��دًا،  األس��د  نظ��ام  فع��ل  رّد  وكان  الغ��از.  نق��ل  أنابي��ب  	عل��ى 
مس��اح  ح��ني  إىل  ال��زور  دي��ر  كام��ل  ع��ن  الكهرب��اء  قط��ع  وه��و 
املهامج��ني لورش��ات الصيان��ة بإص��الح األنابيب املتضّررة واس��تئناف 
ض��ّخ الغ��از. كان��ت ه��ذه اهلجمات حمّل س��خٍط واس��تنكاٍر ش��عيبٍّ مل 
يثم��ر، رغ��م اتس��اعه، يف فع��ٍل بّناٍء يردع املهامج��ني ويلزمهم باحرتام 
املصلحة العامة. وخاّصًة عندما ينتمي هؤالء إىل أفخاٍذ عش��ائريٍة 
ذات ب��أٍس. وحينه��ا تضط��ّر التش��كيالت املس��تقيمة وذات اإلحس��اس 
األعل��ى باملس��ؤولية، م��ن اجلي��ش احل��ّر، إىل التفاه��م معه��ا وّدي��ًا. أم��ا 
يف ح��االت أق��ّل ع��ددًا، عندما يتح��ّدر املهامجون من أفخاٍذ عش��ائريٍة 
فكان��ت  الكهرب��اء،  بقط��ع  املت��أّذي  حميطه��ا  م��ن  نس��بيًا  أضع��ف 
تش��كيالت اجلي��ش احل��ّر تلج��أ إىل إخضاعه��ا بالتهدي��د باس��تعمال 

الس��الح.

	 يف معظم احلاالت، كانت ملهامجي خطوط الغاز مطالب 
متش��ابهٌة ميك��ن حتديدها مبا يلي:
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9- كان عامر الرفدان أحد أبرز قادة جبهة النصرة يف دير الزور، قبل أن ينتمي إىل تنظيم الدولة عند إعالن قيام »الدولة اإلس��المية يف العراق والش��ام« يف نيس��ان 

.2013

10-  يف قرية مّراط، قام صّف ضابٍط منش��قٌّ وقائٌد جملموعٍة مس��لحٍة بتفجري خّط الغاز املاّر بقريته، مطالبًا عش��ائر بلدة خش��ام، املس��يطرة على معمل الغاز، حبّصٍة 

ثابت��ٍة م��ن »البنزي��ن األمح��ر«، وبزي��ادة ع��دد أس��طوانات الغ��از املخّصصة للقري��ة، وبتعيني عدٍد من عناصر جمموعت��ه كحّراٍس للمعمل مقابل رواتب ش��هرية. ومَنَع 
ورشات الصيانة من العمل ملّدة مخسة أياٍم، ُقطعت خالهلا الكهرباء عن كامل احملافظة. كما قام شخٌص من بلدة خشام نفسها بتفجري أنبوب الغاز، احتجاجًا على 

حرمان عشريته له من نصيبه املعتاد من عائدات املعمل وحاشيته النفطية.
11-  مل يؤّد ختلف هذه العشائر عن الثورة إىل احلرج من تأسيس هيئاٍت وتشكيالٍت، بل سّجلت يف ذلك نشاطًا ملحوظًا، سعياً منها لتحصيل أكر قدٍر من املكاسب. 

ومل ختُل الكثري من اجملالس احمللية أو املدنية، اآلخذة يف التشّكل آنذاك، يف القرى والبلدات غري الثائرة، من أمناء فرٍق بعثيٍة، ومرتبطني بأجهزة املخابرات. وأّسس 
بعٌض من أشهر خمري النظام كتائب مسلحًة من أبناء عشائرهم، وحتت عنوان اجليش احلّر.

12- ل��دى تتب��ع مص��ري بع��ض اآللي��ات والس��يارات واملع��ّدات ال��يت اس��توىل عليه��ا بع��ض الق��ادة واملقاتل��ني الفّعالني يف ذل��ك الوقت، واليت ُس��ّخرت فع��اًل يف البداية خلدمة 

املصلح��ة العام��ة؛ نلح��ظ انتق��ال كث��رٍي منه��ا إىل ملكي��ٍة خاّص��ٍة للمس��تولني عليه��ا، خضع��ت لعملي��ات البيع والش��راء. ومل تس��لم، يف مّراٍت أقّل، قطع الس��الح املتوس��ط 
والثقي��ل من ه��ذا االنتقال.

13- مع منّوها املتسارع، وغري املنتظم، وغري املتناسق جغرافيًا؛ كان للهيئات الشرعية تأثرٌي متزايٌد يف القضايا العامة.

14- تراجع دور الزعماء العشائريني التقليديني خالل الثورة، إىل حدٍّ كبرٍي، عما كان عليه قبلها.
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1- الضغط على القوى املسيطرة على معمل غاز »الطابية«  	
إلش��راك املهامج��ني حبّص��ٍة م��ن واردات احلاش��ية النفطي��ة للمعم��ل، 
وم��ن م��ادة »الكوندينس��ات« أو املتكاثف��ات الغازي��ة املعروف��ة بالبنزي��ن 

األمح��ر، الناجت��ة ع��ن معاجل��ة الغ��از.
2- زي��ادة حّص��ة القري��ة ال��يت ينتم��ي إليه��ا املهامج��ون م��ن  	
أس��طوانات الغ��از املنزل��ّي املعّب��أ يف احملّط��ة التابعة للمعم��ل، واليت تبعد 
عن��ه 5 ك��م، واخلاضع��ة -من��ذ الش��هر الس��ادس لع��ام -2012 لس��يطرة 
جبهة النصرة، عر عائلة الرفدان املنتمية إىل اجلبهة وقتها، واملقيمة 

يف قري��ة جدي��د عكي��دات اجمل��اورة للمحط��ة9.
3- احلص��ول عل��ى مبال��غ مالي��ٍة م��ن الق��وى املس��يطرة عل��ى  	

. ملعم��ل ا
4- االنتق��ام والكيدي��ة والتنفي��س ع��ن الغض��ب م��ن اس��تئثار  	

هائل��ة10. مالي��ٍة  ب��وارداٍت  املعم��ل  عل��ى  املس��يطرة  القل��ة 
5- الضغ��ط عل��ى النظ��ام، حلاجت��ه إىل الغ��از، وإجب��اره عل��ى  	
تلبي��ة مطال��ب معين��ٍة خاّصٍة باملهامجني، قد يك��ون بينها لفت االنتباه 

به��دف توقي��ع عق��د محاي��ٍة م��ع وزارة النف��ط.

خارطــة القّوة والتأثــري خالل العــام األّول من 
الريف حترير 

الس��ورية تغي��رياٍت هام��ًة عل��ى جمتم��ع  الث��ورة  فرض��ت  	
ري��ف دي��ر ال��زور، وأع��ادت تش��كيل خارط��ة الق��ّوة والتأث��ري على أس��اس 
املش��اركة الثوري��ة –املس��لحة والس��لمية- ل��كّل مك��ّوٍن عش��ائريٍّ في��ه. 
فُسّجل صعوٌد الفٌت، وتأثرٌي يف الشؤون العامة على مستوى احملافظة، 
جملموع��ات العش��ائر املتح��ّدرة م��ن الب��ؤر الثوري��ة، يقابل��ه تراج��ٌع ل��دور 
اجملموعات العشائرية اليت اختذت موقف احلياد، أو تلك اليت أظهرت 
ال��والء لألس��د يف الع��ام األّول م��ن الثورة. ودخ��ل كال هذين النوعني –
احلي��ادّي واملؤي��د- يف مرحل��ة كم��وٍن ومراجع��ٍة قص��ريٍة بع��د حتري��ر 
الري��ف. فأع��اد احليادي��ون واملؤي��دون حس��اباتهم على أس��اس الس��قوط 
القريب واملؤّكد لنظام األسد، مع االحتفاظ خبيوط الرجعة إليه يف 
ح��ال حتق��ق االحتم��ال الضئي��ل لبقائه. وأنتجت إعادة احلس��ابات هذه 

كتائ��ب وألوي��ٍة مس��لحة، وجمال��س وهيئ��اٍت وجتمع��اٍت مدني��ة11.

خ��الل النص��ف الثان��ي م��ن ع��ام 2012، أظه��ر ال��رأي الع��اّم  	
احملل��يّ تذم��راً متزاي��داً م��ن الفوض��ى ال��يت جلبه��ا التحري��ر، وبداي��ة 
انفصاٍل تدرجييٍّ بني من متكن تسميتهم بالثّوار املبدئيني -مسلحني 
كانوا أم غري مس��لحني- والثّوار العمليني، الذين اكتس��بوا بالغريزة 

مه��اراٍت خاّص��ًة بالتعام��ل م��ع ه��ذا الواقع الفوضوّي، يف س��عٍي حمموٍم 
للبحث عن موارد بغية تسخريها يف حربهم مع النظام، دون أّي اعتباٍر 
للمس��طرة الدقيقة اليت متّيز االس��تخدام العاّم عن اخلاّص12. ليكون 
بع��ض ه��ؤالء، بتصّرفاته��م الطائش��ة ومبدأه��م الفضف��اض بتس��ويغ 
ضي��اع احل��دود م��ن أج��ل ش��راء الس��الح والذخ��رية لقت��ال النظ��ام، أّول 
من أعطى الضوء األخضر حلش��ود االنتهازيني واللصوص املرتّبصني 
لالنقض��اض عل��ى امل��ال العاّم بصوره وأش��كاله املختلف��ة، وانطالقًا من 
املب��دأ ذات��ه، حبس��ب م��ا ب��ّرر معظ��م ه��ؤالء أفعاهل��م. فيم��ا كان آخ��رون 
أكث��ر صراح��ًة باعرتافه��م بأنه��م يس��رقون ألنه��م فق��راء، وألن نظ��ام 

األس��د ق��د س��رقهم لس��نواٍت طويل��ٍة، وج��اء دوره��م لالنتق��ام.

وميك��ن حتدي��د خريط��ة الق��ّوة يف احملافظ��ة، يف مرحل��ة  	
تبلوره��ا األّول يف بداي��ة الع��ام 2013، تنازلي��ًا حبس��ب درج��ة احلض��ور 

والتأث��ري، وف��ق م��ا يل��ي:
1- التشكيالت العسكرية من اجليش احلّر اليت قاتلت قّوات   
األسد واستمّرت يف قتاله، بعد حترير الريف، يف جبهاٍت أخرى بعيدٍة 

ع��ن موط��ن نش��أتها. وبنوعيه��ا الفوض��وّي واملنضب��ط نس��بيًا. 
2- جبه��ة النص��رة. املؤّسس��ة يف أواخ��ر 2011. والنامي��ة من��ّواً   
متصاع��داً من��ذ حتري��ر الري��ف وحت��ى س��يطرة تنظي��م الدول��ة عل��ى 

احملافظ��ة.
3- اهليئ�������ات ال������شرعية13 ، وامل�������جالس والتجمع�����ات غ��ري   
العس��كرية األخ��رى. وال��يت نش��أت، يف معظمه��ا، حت��ت عن��وان خدم��ة 
املص��احل العام��ة للس��كان يف كّل قري��ٍة وبل��دة. وخاّص��ًة منه��ا ذات 
العالقة الوطيدة مع التش��كيالت العس��كرية املس��لحة ألس��باب القربى 

العش��ائرية.
4-  التش��كيالت العس��كرية حديث��ة التأس��يس يف البل��دات  	
والقرى اليت مل تسّجل هلا مشاركاٌت الفتٌة وفعالٌة يف مقارعة قّوات 

األس��د.
5- اللص��وص العادي��ون، مجاع��اٍت وأف��راداً، واملتوّزع��ون عل��ى   

احمل��ّررة. املناط��ق  امت��داد 
6- الوجه��اء والزعم��اء والرؤس��اء العش��ائريون التقليدي��ون،   
مّم��ن مل يعي��دوا إنت��اج أنفس��هم يف إح��دى فئ��ات الق��ّوة الس��ابقة14.
7- النش��طاء الثوري��ون املدني��ون، م��ن إعالمي��ني ومتطّوع��ي   
إغاث��ٍة وحمّرض��ي تظاه��راٍت وغريه��م مم��ن كان هل��م دوٌر يف املرحلة 

للث��ورة. الس��لمية 
8- النخب املتعلمة من خّرجيي اجلامعات، والذين حيظون   

بقدٍر من التقدير يف جمتمعاتهم احمللية.
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15- تأّسس اجمللس الثورّي العسكرّي يف آب 2012، بانفصال جمموعٍة من الكتائب عن اجمللس العسكرّي املؤّسس يف شباط من العام ذاته.

، عل��ى أم��ل أن يدف��ع ه��ذا التخوي��ف الق��وى املؤث��رة آن��ذاك إىل وض��ع ح��دٍّ لطموح��ات الراغب��ني يف  16- تقّص��د املهندس��ون التخوي��ف م��ن ال��زالزل، دون س��نٍد علم��يٍّ

االس��تثمار العش��وائّي للنف��ط.
17- من حديٍث مع املقّدم حممد العبود، قائد اجمللس الثورّي العسكرّي، ثم قائد اجلبهة الشرقية. واعرتف العبود باخلطأ الفادح الذي ارتكبه اجمللسان العسكريان، 

وتشكيالت اجليش احلّر امللتزمة، بعدم اهتمامهم بقضية النفط اهتمامًا كافيًا، كان ميكن، لو حدث، أن جيّنب ثورة دير الزور الكثري من الويالت.
18- من حديٍث مع احلاج سلّيم اخلالد، قائد لواء جعفر الطيار وقتها.
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وإىل ج��وار تركيب��ة الق��وى والنف��وذ ه��ذه، ب��رز جامع��و  	
ومرس��لو التّرعات ذوو التوجه الس��لفّي يف اخلليج العربّي، ناش��طني 
كأف��راٍد أو يف إط��ار جمال��س وهيئ��اٍت ُأّسس��ت يف حم��الت إقاماته��م 
يف بل��دان اخللي��ج وكان هل��ا دوٌر فّع��اٌل يف متوي��ل العم��ل العس��كرّي 
واإلغاث��ّي يف احملافظ��ة. ومل تس��ّجل هل��ؤالء، أو ملفّوضيه��م احمللي��ني، 
الكتائ��ب  ق��ادة  م��ن  التّرع��ات،  متلّق��ي  لتوجي��ه  ج��اّدٌة  حم��اوالٌت 
والتش��كيالت، للعم��ل عل��ى محاي��ة منش��آت النف��ط وإدارته��ا بش��كٍل 

س��ليم. 

يالح��ظ يف الرتكيب��ة الس��ابقة غي��اٌب ش��به ت��امٍّ ألئم��ة  	
وخطب��اء املس��اجد العادي��ني، م��ن ذوي املي��ول الصوفي��ة واملعتدلة، من 
املتعايش��ني س��ابقًا م��ع جه��از األس��د الدييّن ممث��اًل مبديرية األوقاف. 
مقاب��ل حض��وٍر متصاع��ٍد لناش��طني س��لفيني، بدرج��اٍت خمتلف��ٍة، يف 
التش��كيالت املدني��ة والعس��كرية للم��دن والبل��دات والق��رى احمل��ّررة، 
قب��ل أن ينفصل��وا إىل احل��ركات والتش��كيالت الس��لفية اخلالص��ة 
اآلخ��ذة يف النم��و من��ّوًا متس��ارعًا آن��ذاك، مقاب��ل ختب��ط اهليئ��ات أو 
التش��كيالت الثوري��ة األخ��رى، وعجزه��ا ع��ن االضطالع ب��أدواٍر هامٍة 
تؤّهله��ا لتك��ون بدي��اًل يس��ّد الف��راغ الناج��م ع��ن انهي��ار س��لطة األس��د.

موقف اجمللس العسكرّي وقادة التشكيالت 
اهلامة يف اجليش احلّر

أم��ام إحل��اح جمموع��ٍة م��ن املهندس��ني العامل��ني يف قّط��اع  	
النفط، ُعقد، يف الشهر العاشر من عام 2012، اجتماٌع خاصٌّ للبحث 
يف قضية النفط، يف قرية بريهة، 30 كم شرقّي دير الزور. وحضر 
االجتم��اع كلٌّ م��ن املق��ّدم حمم��د العب��ود، قائ��د اجملل��س الث��ورّي 
العسكرّي يف حينه، واملقّدم مهند الطالع، قائد اجمللس العسكرّي يف 
حينه، إضافًة إىل ضباٍط من اجمللسني، وقادٍة بارزين لكتائب وألويٍة 
م��ن اجلي��ش احل��ّر. وحض��ره أيض��ًا أعض��اء اهليئ��ة الش��رعية العلي��ا، 
وه��ي الصيغ��ة اجلدي��دة آن��ذاك للهيئ��ة الش��رعية اخلاّص��ة باجملل��س 
	الث��ورّي العس��كرّي، واملش��ّكلة ف��ور إع��الن تأسيس��ه وانفصال��ه ع��ن 

اجمللس العسكرّي15. 

قّدم املهندسون عرضًا لواقع حقول ومنشآت وآبار النفط،  	
، ألعمال النهب والسرقة والتعّدي. وطالبوا  اليت تتعّرض، بشكٍل يوميٍّ
	قادة اجمللسني، ومن معهما،   بوضع خّطٍة فوريٍة حلماية هذه املنشآت. 
وحّذروا من التفكري يف تشغيل أو استثمار اآلبار اخلارجة عن سيطرة 
	النظ��ام،  وكذل��ك تل��ك اليت ُيتوق��ع خروجها يف وقٍت قريٍب، نظراً ملا 
	حيتاج��ه ه��ذا التش��غيل م��ن إمكاني��اٍت فني��ٍة ل��ن تتواف���ر يف بيئ����ات 
العم��ل احلقلي��ة بع��د خروجه��ا ع��ن س��يطرة النظ��ام. كم��ا ح��ّذروا 
م��ن النتائ��ج البيئي��ة واجليولوجي��ة16 اخلط��رة ألّي��ة ط��رق تش��غيٍل 
غ��ري تل��ك املعتم��دة ل��دى ش��ركات النف��ط املختّص��ة، ويف الظ��روف 
الطبيعي��ة للعم��ل. وذه��ب أعض��اء اهليئ��ة الش��رعية العلي��ا إىل ع��دم 
ج��واز اس��تثمار أي��ة جه��ٍة للث��روات النفطي��ة قب��ل ضم��ان التوزي��ع 

الع��ادل لل��واردات عل��ى مجي��ع املس��لمني. 

وج��د الق��ادة العس��كريون يف رأي الش��رعيني ط��وق جن��اٍة  	
يعفيه��م م��ن أي��ة التزام��اٍت إضافي��ٍة تلق��ى عل��ى كاهله��م ف��وق م��ا 
يكابدون��ه م��ن جه��ٍد وانش��غاٍل بقت��ال ق��ّوات األس��د، فل��م يقدم��وا عل��ى 
تلبي��ة مطال��ب الفني��ني بض��رورة محاي��ة املنش��آت، ألس��باٍب ع��ّدة، 

يلّخصه��ا حمم��د العب��ود17 مب��ا يأت��ي:
بأي��ة  القي��ام  ع��ن  الثوري��ة  العس��كرية  الق��وى  عج��ز   -1  

أفع��اٍل حامس��ٍة وجذري��ٍة حلماي��ة املنش��آت النفطي��ة وإدارته��ا، بس��بب 
األس��د. ق��ّوات  م��ع  الص��راع  مبجري��ات  انش��غاهلم 

2- االعتقاد بالس��قوط الوش��يك للنظام، ثم جميء س��لطٍة   

جديدٍة تقوم هي بواجباتها جتاه قّطاع النفط وغريه من القّطاعات.
3- اخل�������شية من تلط������خ مسعته�������م بشبه�����ات االستفادة   

الشخ������صية من النفط، نتي�������جة اتهام ج������ميع الع����املني به آنذاك 
باللصوصية.

انته��ى اجتم��اع بريه��ة إىل ال ش��يء. وكذل��ك انته��ى غ��ريه  	
م��ن اجتماع��اٍت ش��بيهٍة ح��اول منّظموه��ا حش��د الق��وى العس��كرية 
الفّعال��ة يف موق��ٍف موّح��ٍد جت��اه الث��روة النفطي��ة. لتس��تعر بذل��ك 
مّح��ى االس��تحواذ واالس��تفادة م��ن ه��ذه الث��روة. ولتقع، ش��يئًا فش��يئًا، 
كث��رٌي م��ن الش��خصيات والق��وى العس��كرية والديني��ة حت��ت إغ��راء 
النف��ط. وه��ي ال��يت أِنف��ت، مبعظمه��ا، ع��ن االق��رتاب من��ه أّول األم��ر. 
إذ ق��اد بع��ض أعض��اء اهليئ��ة الش��رعية العلي��ا -بع��د انش��قاقهم عنه��ا 
إىل هيئ��اٍت وتش��كيالٍت جدي��دٍة- جه��وداً مجاعي��ة للس��يطرة عل��ى 
آب��ار نف��ٍط مل ت��وزَّع وارداتها أبداً بش��كٍل ع��ادٍل أو منطقيٍّ على »مجيع 

املس��لمني« أو عل��ى بعضه��م.

مل جي��د بع��ض الق��ادة العس��كريني، مم��ن كره��وا تلط��خ  	
مسعتهم بالنفط، بّدًا من السيطرة على آباٍر ومنشآٍت، بنوايا حسنٍة 
جت��اه الص��احل الع��اّم يف البداي��ة، قب��ل أن تفع��ل املعطي��ات الفوضوي��ة 
واملعّق��دة واملتغ��رّية يف آٍن واح��ٍد فعله��ا، ليتحّول بعض القادة، وبعض
التش��كيالت العس��كرية الس��ّباقة يف الث��ورة، م��ن جبه��ات القت��ال م��ع 
النظ��ام إىل جبه��ات الدف��اع ع��ن آب��ار النف��ط. فيم��ا متكن ق��ادٌة آخرون 
م��ن التعام��ل بواقعي��ٍة وحكم��ٍة م��ع تل��ك املعطي��ات، فنجح ل��واء جعفر 
الطيار -مثاٌل من أمثلٍة عدة- وهو جتّمٌع لعشرات الكتائب متفاوتة 
احلج��م واالنضب��اط، يف بعض املّرات اليت اس��توىل فيها على منش��آت 
نف��ٍط، يف تس��خري ج��زٍء م��ن وارداته��ا لص��احل العم��ل العس��كرّي. ويف 
ح��االٍت أخ��رى مل يذه��ب ش��يٌء م��ن ه��ذه ال��واردات لص��احل املعرك��ة، 
بس��بب بع��ض الكتائ��ب ال��يت كان��ت تفتق��ر إىل االلت��زام واإلحس��اس 
ال��كايف باالنتم��اء إىل الل��واء، واس��تأثرت باملنش��أة لصاحله��ا فق��ط، 
ولص��احل العش��رية أو الفخ��ذ العش��ائرّي ال��ذي ينتم��ي إلي��ه معظ��م 

أف��راد ه��ذه الكتيبة18.
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ظه��ر أثري��اٌء ج��دد عل��ى اآلب��ار وحب��ريات النف��ط الصغ��رية  	
ال��يت تغ��ّذي أرت��ال الصهاريج املصطّفة للش��راء. وملا مل تعد طريقة عّد 
األوراق املالي��ة عل��ى مس��توى وارداتهم، جل��أوا إىل وزنها بامليزان! أمواٌل 
مل تنَف��ق، إال يف ج��زٍء ضئي��ٍل ج��داً منه��ا، لص��احل قت��ال نظ��ام األس��د، أو 
إلطعام اجلائعني اهلائمني على وجوههم يف املدن، أو إلسكان النازحني 
م��ن وحش��ية النظ��ام يف م��كاٍن يلي��ق بالبش��ر19، أو مل��داواة اجلرح��ى؛ ب��ل 
أنفق��ت عل��ى مراكم��ة الس��الح20 والس��يارات والزوج��ات، وبن��اء دور 
السكن اجلديدة وشراء العقارات، وغري ذلك من أوجه اإلنفاق اليت مل 
تك��ن تلي��ق يف حمافظ��ٍة نامي��ٍة يف األص��ل مث��ل دي��ر الزور. أم��ا األكثر 
حكمًة بني أثرياء النفط فتوّجهت أنظارهم حنو اخلليج أو تركيا أو 

بل��داٍن أخ��رى، بإخ��راج األم��وال إليه��ا واّدخاره��ا هن��اك21.

موقف العشائر
انطلق��ت معظم املكّونات العش��ائرية من مصاحلها اخلاّصة  	
يف تعامله��ا م��ع الث��روات النفطي��ة، وحبس��ب م��ا يتيح��ه التموض��ع 
اجلغرايّف هلا. إذ سعت كّل جمموعٍة عشائريٍة أو فخٍذ إىل االستيالء 
عل��ى اآلب��ار القريب��ة م��ن حم��الت إقامته��ا يف ري��ف دي��ر ال��زور، حت��ت 
مزاع��م وق��وع ه��ذه اآلب��ار يف أراضيه��ا أو يف امت��داد ه��ذه األراض��ي حن��و 
ال��راري املفتوح��ة يف ج��زأي »الش��امية« و»اجلزي��رة«22 جن��وب ومش��ال 
نهر الفرات، وكذلك شرق وغرب نهر اخلابور –يف أراضي اجلزيرة- 

بالنس��بة إىل العش��ائر ال��يت تس��كن ضفتي��ه.

جنح��ت العش��رية يف أن تك��ون املس��تفيدة األوىل م��ن النف��ط،  	
س��واء أكان��ت بص��ورة كتيبٍة م��ن اجليش احلّر، تتكّون م��ن أبناء هذه 
العش��رية يف معظم أفرادها، أم بصورتها املباش��رة كأفخاٍذ وأجزاٍء من 
أفخ��اذ، تتن��اوب عل��ى اس��تثمار البئ��ر وف��ق تفاهم��ات تقاس��م احلص��ص 
فيما بينها23. ثم تقسم كّل حّصٍة من جديٍد داخل الفخذ على األسر 
املنتمي��ة إلي��ه، حبس��ب ع��دد األف��راد م��ن الذك��ور يف ح��االٍت، وعدده��م 
م��ن الذك��ور واإلن��اث يف ح��االٍت أخ��رى. وكان��ت معظ��م تفاهم��ات 
احملاصص��ة العش��ائرية تل��ك قلقًة وهّش��ًة بتأث��ري املطامع والتنافس��ات 
ونزع��ات االس��تحواذ والس��يطرة ال��يت أّدت، ويف عش��رات الوقائ��ع، إىل 
نشوب صراعاٍت داميٍة بني هذه اجملموعات، سقط فيها قتلى وجرحى، 

وُأحرق��ت فيه��ا آب��اٌر ونفطه��ا املتجّم��ع يف خّزان��اٍت ترابي��ٍة مكش��وفة24.

مواقف اهليئات واملكاتب الشرعية
رغ��م التح��ّوالت والتغ��رّيات املختلف��ة ال��يت حلقت باألجس��ام  	

الشرعية أو تنظيماتها، وما رافق ذلك من تغرّيٍ يف مواقف بعض أفراد 
هذه األجس��ام جتاه النفط25؛ ميكن تصنيف النش��اط الش��رعّي الدييّن 

الع��اّم وقته��ا إىل ثالث��ة أش��كاٍل رئيس��يٍة، ه��ي:
1- اهليئ��ات واملكات��ب الش��رعية التابع��ة لبع�����ض الفصائ��ل   

والتش��كيالت العس��كرية.
2- اهليئات واملكاتب الشرعية –والقضائية يف بعض احلاالت-   

التابعة للمجالس احمللية.
3- اهليئ��ات الش��رعية املس��تقلة؛ بنوعيه��ا املقتص��ر يف نش��اطه   

عل��ى مدين��ٍة أو بل��دٍة أو قري��ٍة بعينها، أو ذل��ك الذي يغّطي نطاق عمله 
جمموع��ة ق��رًى وبل��داٍت مّتصل��ٍة جغرافي��ًا.

ومتكن إضافة جتّمعاٍت صغريٍة أّسس��ها بعض طالب العلم  	
الشرعّي يف كلٍّ من مدينيت امليادين والبوكمال إىل اللوحة السابقة.

موّح��ٌد  موق��ٌف  الس��ابقة  الش��رعية  للتنظيم��ات  يك��ن  مل  	
وثاب��ٌت جت��اه قضي��ة النف��ط. وقد س��ارع بعضها إىل حتري��م العمل فيه 
بذريع��ة اس��تحالة التوزي��ع الع��ادل عل��ى اجلمي��ع. وتلح��ظ الصبغ��ة 
الديني��ة التقليدي��ة )ال��ال حركي��ة( ملعظ��م القائل��ني به��ذا ال��رأي. 
ويلح��ظ كذل��ك خلّو النطاق اجلغ��رايّف لعمل بعض هذه اهليئات من 
أّي��ة مواق��ع نف��ط. وكان��ت لتنظيم��اٍت أخ��رى مواق��ُف أكث��ر واقعي��ًة 
أفت��ت جب��واز اس��تثمار النف��ط بش��رط تس��خري واردات��ه للص��احل الع��اّم، 
عس��كريًا ومدني��ًا. فيم��ا مل ت��رتّدد التنظيم��ات الش��رعية ذات الصبغ��ة 
الس��لفية احلركي��ة يف ح��ّض التش��كيالت العس��كرية املتأث��رة به��ا 
عل��ى العم��ل بالنف��ط. ب��ل وتدخل��ت مباش��رًة، يف كث��رٍي م��ن احل��االت، 
لتنظيم هذا العمل. والذت هيئاٌت شرعيٌة أخرى بالصمت فلم تصدر 
فت��وى يف ه��ذا اخلص��وص، قب��ل أن تتج��ّرأ وتطال��ب حبّص��ٍة صغ��ريٍة 
م��ن واردات النف��ط لتوّزعه��ا عل��ى الفق��راء واحملتاج��ني يف مناطقه��ا.

	
العس��كرية،  والتش��كيالت  الفصائ��ل  اس��تجابة  تراوح��ت  	
ال��يت يصدره��ا ه��ؤالء  ال��يت تض��ّم ش��رعيني يف صفوفه��ا، للفت��اوى 
الش��رعيون، حبس��ب درج��ة التزامه��ا الثورية والدينية. كم��ا هي احلال
مع جبهة األصالة والتنمية )فرع دير الزور(26، حني امتنعت الفصائل 
املش��ّكلة هل��ا –آن��ذاك- ع��ن االس��تفادة م��ن النف��ط يف خّزان��ات وأنابي��ب 
احملط��ة الثاني��ة )T2(، إث��ر س��يطرتها عليه��ا يف آذار 2013، بتأث��رٍي م��ن 
فتوى أطلقها ش��رعيوها يف دير الزور، قّيدوا بها االس��تفادة من النفط 
باش��رتاطاٍت صعب��ة التحق��ق، وقب��ل أن تتع��ّرض اجلبه��ة النش��قاقاٍت

19- جتاوز عدد النازحني من مدينة دير الزور وحدها 300 ألف نازح.

20- بس��بب مراكم��ة الس��الح والذخ��رية، وطل��ب ه��ؤالء الدائ��م عليه��ا، وقع��ت الكتائ��ب املقاتل��ة عل��ى اجلبه��ات م��ع النظ��ام يف م��آزق مالي��ٍة إضافي��ٍة نتيج��ة ارتفاع أس��عار 

التجهي��زات العس��كرية. إذ وص��ل مث��ن البندقي��ة الروس��ية )كالش��ينكوف( إىل 1500 دوالٍر، ومث��ن طلقته��ا إىل دوالري��ن.
21- مع ارتفاع واردات النفط ازدهرت بوضوٍح مكاتب حتويل األموال إىل اخلارج يف مدينيت امليادين والبوكمال.

22- يسّمي السكان األرَض املمتّدة جنوب نهر الفرات بالشامية، واملمتّدة مشاله باجلزيرة، كنايًة عن وقوعها بني نهري دجلة والفرات.

23- جرت العادة أن يس��تثمر كّل فخٍذ أو عائلٍة البئر ملّدة أس��بوٍع، ليس��ّلمه إىل الفخذ اآلخر، وهكذا دواليك، حبس��ب عدد األفخاذ أو العائالت الداخلة يف احملاصصة. 

كما يف حالة عشرية العنابزة يف بلدة خشام، واليت سيطرت على معمل غاز »كونوكو« وحاشيته النفطية.
24- يف حوادث شجاٍر متفّرقٍة -فيما بينهم- سقط أكثر من 30 قتياًل من أبناء عشرية الشعيطات، اليت سيطرت بعض عائالتها أو أفخاذها على عدٍد من آبار النفط 

اهلام��ة يف »اجلزي��رة« بري��ف دي��ر ال��زور الش��رقّي. ويف ش��جاٍر واح��ٍد ب��ني فخ��ذي املش��هور واهلالمي��ة، م��ن عش��رية البّقارة يف الري��ف الغربّي لدي��ر الزور، س��قط 11 قتياًل. 
وتعّرض بئر املزعل –نس��بًة إىل العائلة اليت س��يطرت عليه- حلاليت حرٍق إثر نزاعاٍت بني مكّوناٍت عش��ائريٍة يف قرى نهر اخلابور، حيث يقع البئر.

25- تغرّي موقف اثنني من أعضاء اهليئة الشرعية العليا، اليت حّرمت االستفادة من النفط، عند انشقاقهم عنها إىل اهليئة الشرعية املركزية. وأفتت اهليئة الشرعية 

القضائية التابعة للمجلس احمللّي ملدينة امليادين بتحريم العمل بالنفط، قبل أن تبيحه بغاية تذخري التشكيالت العسكرية. وتغرّي موقف أحد أعضائها من احملامني 
من التحريم أثناء عمله مع اجمللس، إىل اإلباحة لدى انتقاله اىل اهليئة الشرعية جليش أهل السنة واجلماعة، لينتهي به املطاف أخرياً قاضيًا شرعيًا يف تنظيم الدولة 

بعد أن بايعه فور سيطرته على املدينة.
 26- تأّسست جبهة األصالة والتنمية يف الشهر 11 من عام 2012، كتشكيٍل عسكريٍّ يعمل يف خمتلف املناطق السورية. وشّكل فرعها يف دير الزور كلٌّ من لواء أهل 

األثر ولواء بشائر النصر وكتائب أخرى احّتدت الحقًا حتت اسم لواء أسود السنة.
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27- بعد انشقاقهما عن جبهة األصالة والتنمية، كان لواء أهل األثر ولواء أسود السنة من الفصائل اليت شاركت يف تأسيس جيش أهل السّنة واجلماعة يف الشهر 

العاشر من عام 2013.
28- هي اآلبار املعروفة بآبار احَلْسَيان. ويرتاوح معّدل إنتاجها الوسطّي بني 1000 و1200 برميٍل يوميًا.

29- يف مّراٍت كثريٍة قّدمت جبهة النصرة الغاز جمانًا لسكان مدينة دير الزور، وخاّصًة أيام حصار املدينة. وكذلك فعلت مع حّي غويران املنتفض على نظام األسد 

يف مدينة احلسكة.
30- أسهم هذا احلضور، إىل جانب عملياٍت عسكريٍة نوعيٍة، وتنامي ظاهرتي الفساد واالنشقاقات يف تشكيالت اجليش احلّر؛ يف تصاعد قّوة جبهة النصرة ونفوذها 

يف احملافظ��ة، دون أن تك��ون الق��ّوة األوىل فيه��ا يف أّي وق��ٍت من األوقات.
31- من البيان األّول للهيئة. انظر الوثيقة رقم )3(.                                                                          

32- املكاتب هي: اإلصالح وفّض النزاعات؛ الدعوة واإلرشاد؛ الفتوى؛ القّوة التنفيذية؛ اهليئة اخلدمية؛ اللجنة اإلغاثية.

33- متتعت جبهة النصرة، وهيئتها الشرعية، يف البوكمال بقدٍر كبرٍي من االستقاللية عن اجلسم الرئيسّي للنصرة. مما سّبب حرجًا للهيئة الشرعية املركزية 

اليت طرحت نفس��ها كمرجعيٍة وحيدٍة يف احملافظة واملنطقة الش��رقية، قبل أن ُتعاَل املس��ألة من جملس ش��ورى اجلبهة، الذي يرتأس��ه أبو حممد اجلوالنّي، بفصل 
د إطاٌر واضٌح للعالقة بني اهليئتني، ميّكنهما من تسوية  فرع نصرة البوكمال، تنظيميًا وإداريًا، عن إمارة الشرقية يف اجلبهة وإحلاقها بإمارة البادية، دون أن حُيدَّ

كثرٍي من القضايا العالقة بينهما.
34- س��يطر ل��واءا اإلخ��الص ومؤت��ة )معظ��م عناصرهم��ا م��ن عش��رية البوكام��ل يف مدينة الش��حيل( على آباٍر يف حميط املوقع الرئيس��ّي حلقل العم��ر، يف املرحلة اليت 

كان فيها املوقع نفسه ما يزال حتت سيطرة النظام. فيما سيطر لواء ابن القيم )يتحّدر معظم عناصره من عشرية الشعيطات( على حّصٍة كرى من آبار املاحل ذات 
اإلنت��اج ال��ذي يزي��د على 5 آالف برمي��ٍل يف اليوم.

جت��اه  وش��رعّيوها  املنش��قة  الفصائ��ل  موق��ف  خالهل��ا  تغ��رّي  ع��ّدٍة 
النف��ط. فارتب��ط أحد أش��هر اآلبار يف بادي��ة اجلزيرة بلواء أهل األثر 
املنفص��ل ع��ن اجلبه��ة27، فيم��ا ثب��ت ل��واء بش��ائر النص��ر، ال��ذي واصل 
العم��ل حت��ت مظل��ة جبه��ة األصال��ة والتنمي��ة، على موقف��ه بتحريم 

االس��تفادة م��ن النف��ط.

احلصص األوىل جلبهة النصرة من النفط
خارط��ة  اكتمل��ت   ،2013 ع��ام  م��ن  األّول  الرب��ع  خ��الل  	
الس��يطرة عل��ى آب��ار ومنش��آت النف��ط والغ��از يف احملافظ��ة، دون أن 
يكون جلبهة النصرة نصيٌب س��وى حمّطة تعبئة الغاز املنزلّي، اليت 
كانت قد استولت عليها منتصف العام الفائت، ونسبة النصف من 
عائ��دات ثالث��ة آب��اٍر للنف��ط يف بادية البوكمال28، كان قد اس��توىل 
عليه��ا ل��واء عم��ر املخت��ار، قبل أن يطلب م��ن جبهة النصرة يف مدينة 
البوكم��ال أن تك��ون ش��ريكًة ل��ه فيها، دفعًا لتهمة االس��تئثار باملوارد. 
باإلضاف��ة اىل حص��ٍص صغ��ريٍة ومؤقت��ٍة كان��ت اجلبه��ة تنج��ح يف 
حيازته��ا م��ن بع��ض اآلب��ار، بع��د تدخله��ا حل��ّل ش��جاراٍت دامي��ٍة ب��ني 

املس��تولني عليه��ا يف معظ��م احل��االت.

باملقارن��ة م��ع  النص��رة،  الضئيل��ة جلبه��ة  ت��دّل احلّص��ة  	
حج��م الث��روة النفطي��ة يف دي��ر ال��زور، عل��ى درج��ة قّوته��ا وحجمه��ا، 
آن��ذاك، أم��ام الق��وى املختلف��ة ال��يت اس��تحوذت عل��ى احلّص��ة األك��ر 
م��ن ه��ذه الث��روة. إال أن أس��لوب النص��رة يف إدارة واس��تثمار ه��ذه 
»احلّص��ة« حق��ق هل��ا مكاس��ب معنوي��ًة ش��ديدة األهمي��ة. فخ��الل 
س��يطرتها عل��ى حمّط��ة تعبئ��ة الغ��از املنزل��ّي، كان��ت أرب��اح جبه��ة 
النص��رة م��ن بي��ع وتوزي��ع ألف��ي أس��طوانة غ��اٍز يومي��ًا، ه��ي متوّس��ط 
إنت��اج احملط��ة يف ذل��ك الوقت، بني 600-400 ألف ل. س، أي يف حدود 
6000-4000 دوالٍر أمريك��يٍّ يومي��ًا، حبس��ب س��عر الص��رف آن��ذاك. إذ 
	كان��ت اجلبه��ة تبي��ع األس��طوانة الواح��دة ب���500 ل. س وس��طيًا29 
)5 دوالرات أمريكي��ة(. وه��و رق��ٌم زهي��ٌد، كان ميك��ن هلا أن تضاعفه، 
إال أنه��ا أرادت االس��تثمار بطريق��ٍة دعائي��ٍة تظهره��ا مبظه��ر املش��فق 
عل��ى أح��وال الس��كان املرتدي��ة، لتج��ذب ال��رأي الع��اّم إليه��ا، يف ظ��ّل 
حال��ة غض��ٍب عاّم��ٍة م��ن فوض��ى النف��ط وس��وء توزي��ع م��وارده. كم��ا 
جنح��ت النص��رة، م��ن خ��الل توزي��ع الغ��از، يف إلب��اس ث��وب األهمي��ة 
جملموع��اٍت صغ��ريٍة وهامش��يٍة تتب��ع هل��ا، بإل��زام مندوب��ي الق��رى 

والبل��دات القادم��ني إىل حمّط��ة التعبئ��ة باحلص��ول عل��ى أذن أم��راء 
هذه اجملموعات يف كّل قريٍة وبلدة. مما زاد من حضور النصرة يف 

احلي��اة اليومية والعاّمة للس��كان30.

اهليئة الشرعّية يف املنطقة الشرقّية

خب��الف م��ا ت��رّدد حول ني��ة مبّطن��ٍة للنصرة بإع��الن إمارٍة  	
يف دير الزور، كان للجبهة مشروٌع آخر، وهو تأسيس هيئٍة شرعيٍة 
تابع��ٍة هل��ا، تق��ود م��ن خالهل��ا األنش��طة العس��كرية واملدني��ة املختلفة. 
وه��و املش��روع ال��ذي ب��دأت تنفي��ذه يف حمافظ��اٍت أخ��رى، وج��اءت 
هيئ��ة دي��ر ال��زور يف س��ياقه، فأعل��ن ع��ن تأس��يس اهليئ��ة الش��رعية يف 
املنطق��ة الش��رقية ي��وم 9/3/2013. وضّم��ت وقته��ا كاًل م��ن جبه��ة 
النص��رة؛ ل��واء مؤت��ة؛ ل��واء اإلخ��الص؛ ل��واء القعق��اع اإلس��المّي؛ ل��واء 
اب��ن القي��م؛ ل��واء رج��ال اهلل؛ كتيب��ة بي��ارق النص��ر؛ كتيب��ة الرحب��ة، 
كفصائ��ل عس��كريٍة تتب��ع للهيئ��ة وتش��ّكل قّوته��ا التنفيذي��ة. وح��ّدد 
البيان األول للهيئة وظيفتها الرئيسية ب�»تسيري شؤون الناس وملء 
الف��راغ األم��يّن وحّل قضايا الن��اس العالقة«31. ومل يظهر بني املكاتب 
الستة32، اليت اعترها البيان وسيلة اهليئة لتحقيق أهدافها، مكتٌب 
للنف��ط، رغ��م أن جبه��ة النص��رة يف البوكم��ال33 تس��تحوذ عل��ى 
حص��ٍص م��ن آب��اٍر، وكذل��ك تس��يطر ثالث��ٌة م��ن الفصائ��ل املنضوي��ة 

حت��ت مظل��ة اهليئ��ة عل��ى آب��اٍر هاّم��ة 34.
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بع��د ش��هٍر تقريب��ًا م��ن تأس��يس اهليئ��ة الش��رعية، ح��دث  	
تط��ّوٌر كب��رٌي عص��ف جببه��ة النص��رة وش��ّل هيئته��ا املش��ّكلة، إذ ُأعل��ن 
عن والدة »الدولة اإلسالمية يف العراق والشام«، لينتقل، على الفور، 
كث��رٌي م��ن مقاتل��ي اجلبه��ة إىل اجلس��م الولي��د، انتق��ااًل ال ميك��ن 
وصف��ه يف األي��ام األوىل بأن��ه انش��قاٌق، إذ اعت��ر، بالنس��بة إىل معظ��م 
املنتقلني، تطّوراً طبيعيًا ومنّواً للفرع حنو األصل. فيما وقع الباقون 
م��ن أعض��اء النص��رة يف حريٍة من أمرهم بانتظ��ار الكلمة الفصل من 
زعي��م تنظي��م القاع��دة أمي��ن الظواهري، إىل أن جاءت بإلغاء املس��ّمى 
اجلدي��د وقب��ول بيع��ة النص��رة. إذ مل يكن كافي��ًا إعالن اجلوالنّي أن 
جبهة النصرة هي الفرع الس��ورّي لتنظيم القاعدة، وهي اليت نش��أت 
م��ن رح��م »الدول��ة اإلس��المية يف العراق«، قب��ل أن يبّت الظواهرّي يف 
األم��ر ويع��ود معظ��م املنتقل��ني إىل »الدول��ة« -يف دي��ر ال��زور عل��ى 
وج��ه التحدي��د- إىل فصيله��م األس��اس، دون مس��اءلٍة تنظيمي��ٍة35. 
فيم��ا ثب��ت عام��ر الرف��دان، ال��ذي كان أح��د أبرز قادة النص��رة، ومعه 
كتل��ٌة وازن��ٌة م��ن املهاجري��ن36، وعش��راٌت م��ن أبن��اء احملافظ��ة، يف 
انتقاهل��م ال��ذي أضح��ى انفص��ااًل كام��اًل. ولتنتق��ل بذل��ك حمّط��ة 
تعبئ��ة الغ��از املنزل��ّي، ال��يت كان يديره��ا الرف��دان، يف م��ا انتق��ل م��ن 
املمتلكات العينية، إىل الكيان الوليد37. الذي ما لبث أن أطلق وصف 
»الش��ركية« عل��ى هيئ��ة جبه��ة النصرة، وأّس��س »حمكمًة إس��الميًة« 
كمرج��ٍع قضائ��يٍّ وحي��ٍد جي��ب عل��ى من له ش��كوى عل��ى »الدولة« أن 

يعرضه��ا علي��ه.
 

حني اس��تقّر اجلس��م التنظيمّي جلبهة النصرة إثر حادثة  	
االنفص��ال، انطلق��ت اهليئ��ة الش��رعية انطالقته��ا الثاني��ة، مس��تفيدًة 
م��ن جه��ود طبي��ٍب ش��ابٍّ خ��ارٍج حديث��ًا م��ن املعتق��ل، بع��د س��نواٍت يف 
س��جن صيدناي��ا الش��هري38، ه��و مظه��ر الوي��س، ال��ذي ت��رأس اهليئ��ة 
الش��رعية يف أول الش��هر الس��ادس من عام 2013، وأعاد تنظيم العمل 

يف مكاتبه��ا ال��يت مل تنج��ز، قب��ل ترؤس��ه هل��ا، أعم��ااًل ب��ارزة.

بع��د ذل��ك، ويف م��ا خيّص النفط، حتاش��ت اهليئة الش��رعية  	
االصط��دام املباش��ر باملس��تولني عل��ى اآلب��ار، لكنه��ا حاول��ت احل��ّد م��ن 
آثار التلوث النامجة عن ظاهرة التكرير العش��وائّي والبدائّي للنفط 
اخل��ام. فأص��درت ع��ّدة ق��راراٍت به��ذا اخلص��وص39، كان بينه��ا إنذاٌر 
لورش��ات احل��دادة بالتوق��ف ع��ن تصني��ع مص��ايف النف��ط، أو ما يعرف 

ب�»احلّراقات«، وتهديدهم باحملاس��بة يف حال عدم اس��تجابتهم. وقراٌر 
آخر يلزم كّل سيارٍة تنقل النفط بدفع مبلٍغ ماليٍّ عند انتقاهلا من 
منطق��ة اجلزي��رة –حي��ث ترتّك��ز آب��ار النفط الكرى- إىل الش��امية، 
وع��ر جس��ري العش��ارة وامليادي��ن. وكذل��ك حاول��ت اهليئ��ة إبع��اد 

جتمع��ات التكري��ر الرئيس��ية مس��افًة ع��ن امل��دن والبل��دات والق��رى.

يف الش��هر التاس��ع م��ن ع��ام 2013، وقب��ل إط��الق برنام��ج  	
الش��ام  أح��رار  حرك��ة  انضّم��ت  النف��ط،  مواق��ع  عل��ى  الس��يطرة 
ال��يت حت��ّول امسه��ا، بع��د ه��ذه  الش��رعية،  اإلس��المية إىل اهليئ��ة 
االنضم��ام، إىل »اهليئ��ة الش��رعية املركزي��ة«. وص��در ميث��اٌق موّس��ٌع 
يف  املس��ارين  ت��الزم  عل��ى  مقّدمت��ه  يف  ش��ّدد  اهليئ��ة،  هل��ذه  جدي��ٌد 
معرك��يت التحري��ر والبن��اء، جتّنبًا لنتائج »حاضرٍة ومس��تقبليٍة غري 
مرغ��وٍب به��ا. وم��ا جترب��ة االس��تقالل م��ن احملتل��ني يف مطل��ع الق��رن 
عن��ا ببعي��د، حي��ث جاه��د املس��لمون وقط��ف العلماني��ون الثم��رة«40.

بالتس��امح م��ع غي��اب الدق��ة يف تن��اول األح��داث التارخيي��ة،  	
واالس��تطراد غ��ري ال��الزم حبش��د ق��دٍر فائ��ٍض م��ن النق��ول الفقهي��ة 
الرتاثي��ة، ال��يت توج��ب عل��ى أه��ل كّل بل��ٍد »أن ينّصب��وا من أه��ل العلم 
وال��رأي م��ن يدي��ر ش��ؤونهم«؛ ب��دا امليث��اق طموح��ًا يف األه��داف ال��يت 
حّدده��ا للهيئ��ة، وذرائعي��ًا يف مغازلت��ه »للعش��ائر العربي��ة املس��لمة يف 
ح��وض الف��رات لك��ي تق��وم بدوره��ا التارخي��ّي املع��روف«، فه��ي ال��يت 
»طردت الفرنسيني أوائل القرن املاضي«. وهو غزٌل لن يثمر كثرياً 
يف حماوالته��ا الس��يطرة على نف��ط احملافظة، وهو أحد أهّم الدوافع 
وراء تش��كيل اهليئ��ة الش��رعية املركزي��ة، رغ��م حتدي��د التعاط��ي يف 
ش��ؤون النف��ط مبج��ّرد مكت��ٍب فرع��يٍّ يتب��ع لدائ��رة اخلدم��ات، ال��يت 
تؤّلف، إىل جانب 12 مكتبًا وهيئًة وجسمًا آخرين، البنية التنظيمية 

للهيئ��ة الش��رعية، حبس��ب م��ا ذك��ر امليث��اق41.

أضاف��ت حرك��ة أح��رار الش��ام، ثم جيش اإلس��الم –حديث  	
التشكل يف احملافظة آنذاك42-، بعد انضمامه إىل اهليئة يف منتصف 
الش��هر 11 م��ن ع��ام 2013 مواق��ع نف��ٍط جدي��دًة إىل دائ��رة س��يطرتها. 
فق��د كان��ت احلرك��ة تس��يطر على حّصٍة رئيس��يٍة م��ن آبار حمطة 
اخلّراطة43  يف الريف الغربّي لدير الزور، فيما حيوز جيش اإلسالم 

عل��ى حص��ٍص ضئيل��ٍة وغ��ري ثابت��ٍة م��ن مواق��ع خمتلف��ة.
35- إث��ر كلم��ة الظواه��رّي، ع��اد أب��و عب��د اهلل النعيم��ّي، مث��اًل، إىل منصب��ه الس��ابق كأم��رٍي للش��امية يف جبهة النص��رة، بعد أن انتقل ألس��ابيع إىل »الدولة اإلس��المية«. 

وكذل��ك ح��دث مع ق��ادٍة آخرين.
36- على رأسهم أبو أسامة العراقّي وأبو مصعب التونسّي، اللذان سيلعبان أدواراً هامًة يف الصراع القادم مع جبهة النصرة وباقي الفصائل.

37- اتهم أمراء وعناصر جبهة النصرة رفيقهم السابق عامر الرفدان بسرقة مبالغ كبريٍة، تصل إىل 5 مليون دوالر، من واردات حمّطة الغاز ووارداٍت أخرى، قبل أن 

ينشّق عنهم وينقل ملكية احملّطة إىل تنظيم الدولة.
38- كان للصالت الوثيقة الس��ابقة ملظهر الويس باجملتمع اجلهادّي يف س��جن صيدنايا دوٌر أساس��يٌّ يف س��رعة اندماجه بعامل الس��لفيني اجلهاديني فور خروجه من 

السجن.
39- مل تنجح اهليئة يف تطبيق قراراتها هذه إال ألياٍم قليلٍة، وعلى نطاٍق ضيق.
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41- تألفت البنية التنظيمية للهيئة الشرعية املركزية مما يلي: املكتب القضائّي؛ مكتب الدعوة واإلرشاد؛ املكتب الشرعّي؛ مكتب التعليم والدورات الشرعية؛ مكتب 

الرقية الشرعية؛ دائرة اخلدمات؛ املكتب اإلعالمّي؛ املكتب املالّي؛ القوة التنفيذية؛ املكتب العسكرّي؛ الديوان العام؛ مكتب العالقات العامة؛ اللجنة النسائية.
42-  يف نهاية الشهر العاشر من عام 2013، وبعد زيارة زهران علوش، القائد العاّم جليش اإلسالم يف سوريا، إىل دير الزور؛ أعلنت الفصائل التالية: لواء جعفر الطيار 

مبعظم كتائبه؛ لواء اإلسالم )وهو فصيٌل أصليٌّ يف تبعيته لعلوش(؛ لواء درع األنصار؛ جتمع كتائب احلق تأسيسها »جيش اإلسالم يف املنطقة الشرقية«. وتوىل سلّيم 
اخلالد، قائد لواء جعفر الطيار، قيادة هذا اجليش، ليشّكل، مع أحرار الشام، فرع اجلبهة اإلسالمية يف دير الزور. اليت متثلت ككياٍن واحٍد داخل اهليئة الشرعية، قبل 

أن تطرد جبهة النصرة جيش اإلسالم من معمل الغاز وحقل العمر يف وقٍت الحٍق، ومتنع شرعّييه املمّثلني يف اهليئة من دخول مقّرها يف مدينة امليادين.
43- كانت الكتيبة املشاركة يف السيطرة على آبار اخلّراطة مستقلًة ماليًا، إىل حدٍّ كبرٍي، عن احلركة، رغم انضمامها الشكلي إليها. وهي إحدى املشاكل املتكّررة 

ألحرار الشام بدير الزور. إذ مل تكن هلذه احلركة أية فاعليٍة يف احملافظة قبل أن تقبل بانضمام كتائب كاملٍة إليها، دون أن تتمكن من إعادة تشكيلها مبا حيقق 
الدمج واالنضباط والشعور الكايف باالنتماء إىل احلركة.
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اهليئــة الشــرعية املركزيــة تســيطر علــى 
ــع النفطية بعض املواق

وحماوالته��ا  النف��ط،  بش��ؤون  املبّك��ر  اهتمامه��ا  رغ��م  	
املتك��ّررة إقن��اع اجملموع��ات املس��يطرة عل��ى اآلب��ار بتس��ليمها هل��ا، أو 
الش��رعية  ال��واردات؛ مل تس��تخدم اهليئ��ة  مش��اركتها جب��زٍء م��ن 
املركزي��ة الق��ّوة لتنفي��ذ خطته��ا باالس��تيالء عل��ى آب��ار النف��ط، إال 
بع��د احت��دام التناف��س ب��ني النص��رة وتنظي��م الدول��ة يف دي��ر ال��زور، 
وتنامي املخاوف من نوايا التنظيم السيطرة على النفط، بالتزامن 
م��ع م��ا كان حيدث يف الش��مال الس��ورّي –حي��ث كانت ترتّكز قّوة 

التنظي��م- م��ن مواجه��اٍت يبدأه��ا م��ع الق��وى األخ��رى.

الســيطرة على معمل »كونوكو« للغاز

	
الس������لوك الطائ��ش44  الش�������رعية يف  وج������دت اهل�������يئة  	
معم��ل  عل��ى  تس��يطر  ال��يت  املس��لحة  العش��ائرية  للمجموع��ات 
إىل  يض��اف  مع��ّززًا  دافع��ًا  النفطي��ة  ومرفقات��ه  كونوك��و  غ��از 
ال��ذي  البي��ان  وق��ال  املعم��ل.  عل��ى  للس��يطرة  اخلاّص��ة  دوافعه��ا 
»إن م��ن  املعم��ل:  14/11/2013، خبص��وص  ي��وم  اهليئ��ة،  أصدرت��ه 
املعل��وم ش��رعًا أن الث��روة النفطي��ة ه��ي مل��ٌك جلمي��ع األم��ة وال 
تس��تأثر به��ا جمموع��ٌة دون أخ��رى ب��ل ال ب��ّد أن ين��ال اجلمي��ع من��ه 
وص��ل  لق��د  املص��احل.  وترتي��ب  واإلنص��اف  الع��دل  حس��ب  حقه��م 
األم��ر يف حق��ل الغ��از يف منطق��ة خش��ام ح��ّدًا ال يط��اق م��ن اس��تئثار 
	فئ��ٍة قليل��ٍة مبق��ّدرات األم��ة ث��م العب��ث به��ا مم��ا أدى إىل انقط��اع 
التي��ار الكهربائ��ّي ألي��اٍم طويل��ٍة تس��بب ه��ذا األم��ر يف وف��اة العدي��د 
م��ن األطف��ال األبري��اء وتل��ف الكث��ري م��ن امل��واد الغذائي��ة والطبي��ة، 
وم��ا ه��ذا إال تلبي��ة لرغب��اٍت جاحمٍة دون أدنى إحس��اٍس باملس��ؤولية. 
كاجله��اد  الش��رعية  الواجب��ات  تتعط��ل  أن  املقب��ول  غ��ري  فم��ن 
واألم��ر باملع��روف والنه��ي ع��ن املنك��ر وخدم��ات العب��اد نظ��رًا لع��دم 
	توف��ر امل��ال ال��كايف ث��م يلع��ب بع��ض الن��اس مبالي��ني الل��ريات يومي��ًا، 
والغ��الء ق��د ع��ّم والوض��ع املعيش��ي ق��د تده��ور، واجلبه��ات املفتوح��ة 
حباج��ة إىل دع��م، ه��ذا وفض��اًل ع��ن الكهرب��اء ال��يت أصبح��ت ألعوب��ة 
بأي��دي جت��ار ال��دم الذي��ن أخ��ذوا يه��ددون العم��ال واملوظف��ني يف 

املعم��ل ومينعونه��م م��ن أداء عمله��م. إن ه��ذه األفع��ال واجلرائ��م 
ترق��ى لدرج��ة احلراب��ة45 واإلفس��اد يف األرض، ولذل��ك وبن��اًء عل��ى 
مقتضي��ات األوام��ر الش��رعية يف وج��وب التوزي��ع الع��ادل ألم��وال 
املس��لمني العام��ة ومن��ع الض��رر عنه��م. ورغ��م الن��داءات املتك��ّررة 
بتس��ليم ه��ذا املعم��ل للهيئ��ة الش��رعية دون اس��تجابة. لذل��ك ف��إن 

اهليئ��ة الش��رعية يف املنطق��ة الش��رقية تق��ّرر م��ا يل��ي:
1- وض��ع الي��د عل��ى معم��ل الغ��از يف خش��ام وم��ا يلح��ق ب��ه   
ليك��ون حت��ت نظ��ر اهليئ��ة الش��رعية ومن��ع التص��رف الش��خصي ب��ه.
واملتمثل��ة  الش��رعية  للهيئ��ة  التنفيذي��ة  الق��وة  تق��وم   -2  
بالكتائ��ب املوقع��ة عل��ى ميث��اق اهليئ��ة بتنفي��ذ ه��ذا الق��رار م��ع أخ��ذ 
االحتياط��ات كاف��ة منع��ًا م��ن إراق��ة قط��رة دم واح��دة، وذل��ك وف��ق 

الش��رعية. االص��ول 
3- تش��كيل جلن��ٍة خمتّص��ٍة تش��رف عل��ى التوزي��ع العادل ملا   
ينتجه هذا املعمل وفق آليٍة شرعيٍة تراعي وضع اجلبهات املشتعلة 
وحاج��ات الن��اس وف��ق ترتي��ب املص��احل الش��رعية بعيدًا ع��ن احلزبية 

واحملس��وبية.
األولوي��ة  يف  باملعم��ل  احمليط��ني  خش��ام  أه��ل  ُيراَع��ى   -4  
باألعم��ال اخلدمي��ة واإلغاثي��ة كونه��م األق��رب إلي��ه، ويقّدم��ون يف 

س��واهم«46. م��ن  عل��ى  املوض��وع  ه��ذا 

دون الكث��ري م��ن املقاوم��ة م��ن قب��ل اجملموع��ات العش��ائرية  	
املس��يطرة عل��ى املعم��ل، جنح��ت الق��ّوة املهامجة يف طرده��م منه بعد 

ي��وٍم م��ن ص��دور البي��ان. 

كان هل��ذا التص��ّرف وق��ٌع حس��ٌن ل��دى ال��رأي العام لس��ّكان  	
احملافظ��ة، ال��ذي رأى يف اجملموع��ات املس��يطرة عل��ى معم��ل الغ��از 
منوذج��ًا ع��ن اللص��وص العش��ائريني املس��تأثرين بالثروات. واس��تفاد 
أنصار اهليئة الشرعية من هذه النظرة يف تصوير عملية االستيالء 
عل��ى كونوك��و كخط��وٍة هامٍة يف س��بيل تطبي��ق العدالة. وحتّدث 
ش��رعيوها ع��ن أربع��ة أس��باٍب دفعته��م إىل طرد »اللصوص وس��ارقي 

األم��وال العام��ة«47 م��ن معم��ل الغ��از، وه��ي:
1- ضم��ان التوزي��ع الع��ادل للم��وارد عل��ى مجي��ع املس��لمني،   

الش��رعية. املص��احل  فق��ه  يراع��ي  ومب��ا 
2- ضم��ان اس��تخدام ه��ذه امل��وارد مب��ا يرض��ي اهلل يف خدمة   

. ملس��لمني ا
3- ضم��ان اس��تمرار الكهرباء يف املنطقة.  

4- احل��رص عل��ى س��المة العاملني يف املعمل.   

مل تك��ن امل��ّررات الس��ابقة، وال ح��رص ش��رعّيي اهليئ��ة  	
عل��ى تقيي��د وص��ف اللص��وص ب�»القّل��ة م��ن عش��ائر خش��ام«، كافي��ًة 
للتخفي��ف م��ن اإلحس��اس باإلهان��ة ال��ذي ش��عر ب��ه معظ��م أه��ل هذه 
البلدة. إذ س��رعان ما تنهض العصبية القبلية يف األوقات املش��حونة 
نهوض��ًا ال ميك��ن حس��ابه بدق��ٍة أو مراعات��ه بكلم��اٍت، كم��ا حاول��ت 
وبع��د  قب��ل  الرمسي��ة  مفاوضاته��ا  أو  لغته��ا  يف  الش��رعية  اهليئ��ة 
الس��يطرة عل��ى املعم��ل، بتأكيده��ا أن املس��تهدف لي��س »العناب��زة«، 
ب��ل بع��ض الزم��ر القليل��ة منه��م ال��يت تس��تأثر بث��روات معم��ل الغ��از. 

44- نتيجة املشاحنات بني املستولني على املعمل، كان بعض الغاضبني منهم يفّجر خطوط الغاز. ومل يسلم املوّظفون أنفسهم من اإلهانة والتهديد بالسالح.

45- مصطلٌح فقهيٌّ يعين قيام مجاعٍة مسلحٍة بإحداث الفوضى وقطع الطريق والقتل والسلب واإلتالف يف »دار اإلسالم«.

46- قراٌر صادٌر عن اهليئة الشرعية يف املنطقة الشرقية خبصوص حقل الغاز يف قرية خشام. انظر الوثيقة رقم )4(.

47- من تقريٍر مصّوٍر بثته وكالة همم، املقّربة من جبهة النصرة، على اإلنرتنت، بعد سيطرة اهليئة الشرعية على املعمل.
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إذ تنتم��ي اجملموع��ات املط��رودة م��ن املعم��ل، مبعظمه��ا،  	
إىل فخ��ذ العناب��زة وه��و أح��د فروع عش��رية البك��رّي، املتفّرعة بدورها، 
تفّرعًا مستقاًل ومنافسًا إىل حدٍّ كبرٍي، عن جسم عشرية البوكامل 
الع��اّم، ال��ذي بق��ي يعم��ل ككتل��ٍة واح��دٍة م��ن معقل��ه الرئيس��ّي يف 
مدين��ة الش��حيل الريفي��ة. ومم��ا أس��هم يف تعقي��د املش��هد الصبغ��ُة 
العش��ائريُة ملقاتل��ي جبه��ة النص��رة، رأس حربة اهلج��وم على املعمل. 
إذ يتح��ّدر معظ��م قادته��ا العس��كريني، وج��زٌء كب��رٌي م��ن مقاتليه��ا، 
م��ن بوكام��ل الش��حيل. فق��رأ العناب��زة واقع��ة االس��تيالء بطريق��ٍة 

عش��ائرية خالص��ة.

طرٌف ثالٌث كان يتابع ما جيري آنذاك بدقٍة. إنه مجاعة  	
»الدولة«، من معقلهم اجملاور خلش��ام يف قرية جديد عكيدات. ميّت 
أم��ري »الدول��ة« عام��ر الرف��دان بص��الت قرب��ى للعناب��زة، ألن��ه ينتم��ي 
إىل فخ��ذ املش��رف املتح��ّدر م��ن عش��رية البك��رّي. اس��تغل الرف��دان ه��ذه 
الص��الت يف تألي��ب أبن��اء البك��رّي ض��ّد اهليئ��ة الش��رعية، والظه��ور 
مبظهر املدافع عن عش��ريته. ولقيت حماولته هذه اس��تجابًة جزئيًة 
من هؤالء، رغم حرص اهليئة على تفادي أية إثارٍة من هذا القبيل، 
إذ اقتص��رت يف س��يطرتها عل��ى موق��ع معم��ل الغ��از الرئيس��ّي، دون 
أن تق��رتب م��ن اآلب��ار القريب��ة من��ه مش��ااًل، والواقع��ة حت��ت س��يطرة 
عائالٍت وجمموعاٍت أخرى من البكرّي. كما حاولت اهليئة ختفيف 
ح��ّدة االحتق��ان بتعي��ني جمموع��ات احلراس��ة م��ن ب��ني أبن��اء البك��رّي. 
وحاول��ت كذل��ك اس��رتضاء مجاع��ة تنظي��م الدول��ة ذاته��م، بع��رض 
نس��بة 30% م��ن واردات املعم��ل عليه��م48. ه��ذا الع��رض ال��ذي قوب��ل 
بالرف��ض، وباس��تفزازاٍت ش��به يومي��ٍة لعناص��ر الق��ّوة التنفيذي��ة يف 
حركته��م إىل الطرق��ات املؤدي��ة إىل املعم��ل. وجتنب��ًا لتط��ّور ه��ذه 
االس��تفزازات إىل مواجه��ٍة واس��عٍة م��ع تنظي��م الدولة ناش��دت اهليئة 
الش��رعية املركزي��ة، والتش��كيالت الرئيس��ية املنتمي��ة إليها، يف بياٍن 
مشرتٍك »جملس شورى الدولة اإلسالمية« و»أمريها الشيخ أبو بكر 
البغدادّي« للتدخل ب�»إرسال مندوٍب عنهم والنزول إىل حكم الشرع 
وفّض النزاع وذلك لوأد الفتنة، وقطع الطريق على املغرضني، فإن 
األم��ر ال حيتم��ل التأخ��ري«49، حبس��ب م��ا ج��اء يف البي��ان ال��ذي أّك��د 
أواًل عل��ى حقيق��ة أن معم��ل غ��از كونوك��و مل يك��ن حت��ت س��يطرة 
تنظي��م الدول��ة، ب��ل »حت��ت أي��دي اللص��وص واحلرامي��ة«، حبس��ب 
وص��ف البي��ان. ورغ��م اللغ��ة األخوي��ة املفعم��ة باالح��رتام والتقدير50 
ال يب��دو أن البغ��دادّي أو جمل��س ش��وراه ق��د ألق��وا ب��ااًل لبي��ان اهليئ��ة 
الش��رعية وفصائلها. فقد واصل مقاتلو »الدولة« حتّرش��هم باهليئة، 

حتّرش��ًا س��يتطّور إىل ح��رٍب طاحن��ٍة بع��د أس��ابيع قليل��ة.

عل��ى خ��الف الليون��ة والص��ر اللذي��ن أبدتهم��ا إزاء مجاع��ة  	
الدول��ة، مل تت��واَن جبه��ة النص��رة ع��ن القي��ام خبط��واٍت عنيف��ٍة يف 
احل��االت ال��يت انفل��ت فيه��ا غض��ب اجملموع��ات املط��رودة م��ن املعم��ل، 
بصورة هجماٍت طائش��ٍة، أو نصب حواجز وقطع طرٍق، أو اختطاف 
بع��ض عناص��ر التش��كيالت املنتمي��ة إىل اهليئ��ة، ال��يت صّنف��ت، م��ن 

موقعه��ا القضائ��ّي والدي��يّن، ه��ذه التحّرش��ات عل��ى أنه��ا »حراب��ٌة« 
تس��توجب عقاب��ًا قاس��يًا. إال أن اهليئ��ة، وبع��د جن��اح جبه��ة النص��رة 
وحلفائها يف اقتحام بلدة خشام، ومتّكنهم من القبض على »جوجو« 
)هوي��دي الضب��ع(51، أح��د أب��رز مس��لحي البل��دة ورأس حربته��ا يف 
مواجه��ة اهليئ��ة الش��رعية؛ مل تن��زل ب��ه العقاب ال��ذي توّعدت به وفق 
الته��م املوجه��ة إلي��ه، ب��ل أفرج��ت عنه اس��تجابًة لوس��اطاٍت عش��ائريٍة 
وضمان��اٍت ب��أن يه��دأ ويك��ّف ع��ن املش��اغبة، وه��و م��ا ح��دث بالفع��ل. 
لتس��تقّر، بع��د ذل��ك، أح��وال معم��ل الغ��از نس��بيًا، ولع��ّدة أش��هٍر فق��ط، 
حتت س��يطرة جبهة النصرة، أو اهليئة الش��رعية املركزية، قبل أن 

جيت��اح تنظي��م الدول��ة احملافظ��ة.

الغ��از،  النص��رة، بس��يطرتها عل��ى معم��ل  خّفف��ت جبه��ة  	
م��ن ع��دد م��ّرات انقط��اع التي��ار الكهربائ��ّي، بالتزامه��ا باتفاقي��ة الغ��از 
مقاب��ل الكهرب��اء املعق��ودة م��ع النظ��ام. والحق��ت مهامج��ي األنابي��ب، 
مبدي��ًة ق��دراً أعل��ى م��ن املس��ؤولية جت��اه املصلح��ة العام��ة، رغ��م 
املكاس��ب اخلاّص��ة ال��يت أحرزته��ا م��ن واردات البنزي��ن األمح��ر أو 
»الكوندينس��ات«، وال��يت يصع��ب تقديره��ا نظ��راً للش��هادات املتضارب��ة 

ب��ني أعض��اء جبه��ة النص��رة وش��ركائها يف معم��ل الغ��از52.

السيطرة على حقل العمر

بع��د نقاش��اٍت ح��اّدٍة قاده��ا أب��و ماري��ا القحطان��ي، الش��رعّي  	
الع��اّم جلبه��ة النص��رة وقته��ا، م��ع األط��راف العس��كرية والعش��ائرية 
أغلبي��ة  اتفق��ت  العم��ر؛  حلق��ل  اجلغ��رايّف  احملي��ط  يف  الفاعل��ة 
الفاعل��ني عل��ى ض��رورة اس��تباق »الدول��ة« يف وض��ع الي��د عل��ى احلق��ل 
مهم��ا كل��ف األم��ر. وّجه��ت جبه��ة النص��رة إن��ذاراً حازم��ًا لق��ّوات 
األس��د املتمرك��زة يف احلق��ل بض��رورة إخالئ��ه، م��ع ضم��ان ع��دم 
التع��ّرض هل��ا يف طري��ق انس��حابها. وه��ذا م��ا ح��دث ي��وم 23/11/2013.

48- من حديث مع شخصية مهمة يف اهليئة، رفضت ذكر امسها.

49- من البيان املشرتك لكلٍّ من اهليئة الشرعية وجبهة النصرة وحركة أحرار الشام وجيش اإلسالم، الصادر يوم 28/11/2013. انظر الوثيقة رقم )5(.

50-  ُتس��تغرب ه��ذه اللغ��ة بالنظ��ر إىل ف��ارق الق��وة والع��دد ب��ني الطرف��ني؛ فمقاب��ل أكث��ر م��ن أل��ف مقات��ٍل يف صف��وف جبه��ة النصرة وحده��ا، وأضعافهم م��ن الفصائل 

املتحالف��ة معه��ا، مل يك��ن ع��دد أف��راد تنظي��م الدول��ة يف دير الزور يتج��اوز املئت��ني، يف ذلك الوقت.
51- قاد جوجو كتائب عبد اهلل بن الزبري، اليت كانت تقاتل قّوات األسد بشراسٍة على جبهات مدينة دير الزور، بني حنٍي وآخر. إال أن أولوياته كانت دومًا احلفاظ 

على معمل الغاز حتت سيطرته، مع اجملموعات األخرى من بلدة خشام.
52- يزيد اإلنتاج الوسطّي اليومّي ملعمل الغاز من البنزين األمحر على ألفي برميٍل، وقتها. بسعر 40-30 دوالراً تقريبًا للرميل الواحد.
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53 - يضّم املوقع الرئيسّي حلقل العمر وحداٍت رئيسيًة ملعاجلة وإنتاج وضّخ النفط، ومعماًل للغاز وحمطة توليٍد للطاقة الكهربائية، إضافًة إىل مستودعاٍت ضخمٍة 

جداً ومثينٍة لقطع الغيار، ومئات اآلليات واملعّدات والتجهيزات.
54- تتبع املؤسسة العامة للنفط لوزارة نفط النظام، وتشرف على عمل خمتلف شركات النفط.

55- من حمضر االجتماٍع الذي عقد يوم 4 شباط 2014.  انظر الوثيقة رقم )2(.

56- يؤّك��د مش��تغلون س��ابقون يف قط��اع النف��ط أن كمي��اٍت متفاوت��ًة م��ن النف��ط كان��ت تصل، بش��كٍل ش��به دائ��ٍم، إىل مناطق س��يطرة النظام وحتت رعايته، بواس��طة 

صهاري��ج يش��ّغلها جّت��اٌر متعاون��ون مع��ه، وبعل��م األط��راف املس��يطرة على بعض آبار نفط دي��ر الزور، واليت الحظ كثرٌي من حماس��بيها رزم أوراق مالي��ٍة ُربطت بورٍق 
ص��ادٍر م��ن املص��ارف احلكومي��ة، يدفعه��ا بعض التّجار مثنًا ملش��رتياتهم م��ن النفط.

57- حسب شهادة أحد مهندسي احلقل السابقني الذين شاركوا يف إجناز هذا االتفاق.

58-  أدركت اهليئة أن مئة عنصٍر فقط حتت إمرتها املباشرة، يف ما مّسي بالشرطة التنفيذية، لن يكونوا قادرين على فرض حضورها بالشكل املطلوب، مما دفعها 

إىل الس��عي إىل زيادة هذا العدد بافتتاح معس��كٍر خاصٍّ للمتطّوعني اجلدد.

املوق��ع  املركزي��ة  الش��رعية  اهليئ��ة  تش��كيالت  دخل��ت  	
الرئيس��ّي حلق��ل العم��ر دون إراق��ة قط��رٍة دٍم واح��دٍة، يف عملي��ة أق��رب 
إىل التس��ليم واالس��تالم. لتنته��ي بذل��ك قص��ٌة غريب��ٌة م��ن قص��ص 
الص��راع، تلّخص��ت ببق��اء أكث��ر م��ن ثالمثئ��ة جن��ديٍّ م��ن ق��ّوات بش��ار 
األس��د، ومعه��م عش��رات العناص��ر م��ن خمابرات��ه العس��كرية، كق��ّوة 
محايٍة للحقل، أمام آالف املس��لحني املنتمني إىل تش��كيالٍت خمتلفٍة، 
كانوا، ألكثر من عاٍم، قادرين على س��حق تلك احلامية إال أنهم مل 
	يفعل��وا. ب��ل حت��ّول بعضهم إىل مدافعني عن املوقع -وعن جنود األس��د 
مبقتض��ى احل��ال- يف امل��ّرات ال��يت تع��ّرض فيه��ا هلجم��اٍت م��ن قب��ل 
مس��لحني آخري��ن. وم��ن غ��ري أن تنق��ص، يف معظ��م احل��االت، درج��ة 
العداوة اليت يكّنها هؤالء للنظام. ولكن استجابتهم جلملٍة من العوامل 
املتداخلة كانت الس��بب وراء هذا املش��هد الفريد، الذي يفّس��ره بعض 

ق��ادة التش��كيالت ال��يت أس��همت يف محاي��ة احلق��ل باألس��باب التالي��ة:
1- الرغب��ة يف محاي��ة املنش��آت واملراف��ق، ش��ديدة األهمي��ة،   
داخ��ل املوق��ع الرئيس��ّي للحق��ل من الس��رقة والنه��ب والتخريب، كما 
س��بق أن ح��دث، عل��ى نط��اٍق واس��ٍع، يف كّل امل��ّرات ال��يت خرج��ت فيه��ا 

منش��آت نف��ٍط ع��ن س��يطرة النظ��ام53.
ع��ن  احلق��ل  بتحيي��د  الس��ّكان  طل��ب  إىل  االس��تجابة   -2  
الصراع، لضمان استمرار عمل حمّطة توليد الطاقة الكهربائية اليت 

احلق��ل. م��ن  القريب��ة  والبل��دات  الق��رى  عش��رات  تغ��ّذي 
وبإقن��اع  احلق��ل،  إدارة  عل��ى  بالق��درة  الثق��ة  قل��ة   -3  
املهندس��ني والفني��ني في��ه باس��تئناف عمله��م حت��ت ظ��ّل الس��لطة 

اجلديدة.	

إضاف��ًة إىل العوام��ل الثالث��ة الس��ابقة، كش��ف حمض��ر  	
اجتم��اٍع عقدت��ه املؤّسس��ة العاّم��ة للنف��ط54 م��ع إدارة ش��ركة الف��رات، 
املش��ّغلة حلق��ل العم��ر، ع��ن اإلج��راءات ال��يت اختذته��ا الش��ركة بع��د 
خروجه عن سيطرة النظام، واليت كان بينها، وفق ما ورد حرفيًا يف 
حمضر االجتماع: »ختفيض عقود احلماية اخلاّصة باحملّطات بنسبة 
25%. ويت��ّم مراجع��ة ه��ذه العق��ود بش��كٍل دوريٍّ ملعرف��ة جدواه��ا وإلغاء 

غ��ري الض��رورّي منه��ا«55.

يث��ري ه��ذا الن��ّص الش��كوك ح��ول تلق��ي بع��ض الش��خصيات  	
واألط��راف العش��ائرية والعس��كرية يف الق��رى والبل��دات القريب��ة م��ن 
احلق��ل، واملش��اركة يف جه��ود محايت��ه، رش��ًى على ش��كل عق��ود محايٍة 
خ��الل امل��ّدة الس��ابقة خل��روج احلق��ل ع��ن س��يطرة النظ��ام. كم��ا تث��ري 
نس��بة 75% املتبقي��ة مزيداً من الش��كوك عن اس��تمرار بع��ض األطراف 
الس��ابقة، ورمبا ظهور أطراٍف جديدٍة على املس��رح، سيحرص النظام 
عل��ى انتقائه��ا بعناي��ٍة ه��ذه امل��رة، حلماي��ة م��ا حيت��اج إىل محايت��ه م��ن 
حمّط��اٍت رمب��ا كان��ت ضروري��ًة لضمان تدفقاٍت نفطيٍة س��تصل إىل 

مناط��ق س��يطرته بطرائ��ق خمتلف��ة56.

يف األي��ام األوىل لس��يطرة اهليئ��ة الش��رعية املركزية على  	
حق��ل العم��ر حدث��ت عمليات نهٍب واس��عٌة ملوجوداته، ترّكز معظمها 
يف الس��يارات واملع��ّدات الثقيل��ة والتجهي��زات الفني��ة واملكتبي��ة. لك��ن 
وح��دات اإلنت��اج واملس��تودعات الضخم��ة لقط��ع الغي��ار بقيت يف وضٍع 
آمٍن، نتيجة اتفاٍق جنح مهندسو احلقل يف إبرامه مع جبهة النصرة 
ال��يت تري��د فقط أن يس��تمّر تدفق النف��ط دون انقطاٍع وبأعلى معّدٍل 
دت وظائف ش��ركة الف��رات، ممثلًة  ممك��ن57. ومبوج��ب االتف��اق ُح��دِّ
مبوظفيه��ا احلقلي��ني يف »العمر«، بالقيام باألعمال املتعلقة باجلانب 
دت وظائ��ف جبه��ة النص��رة، ممثل��ًة ب�»أم��ري  الف��يّن والتش��غيلّي، وُح��دِّ

احلق��ل« املع��نّي م��ن قبله��ا، بالقي��ام باألعم��ال التالية:
ألعم��ال  الالزم��ة  الغي��ار  قط��ع  مس��تودعات  محاي��ة   - 	

. ن��ة لصيا ا
- محاي��ة موّظف��ي احلق��ل وضم��ان س��المتهم وتنّقله��م  	

. م��ن آل ا
- ضبط حركة اآلليات اخلارجة والداخلة إىل احلقل. 	

- محاي��ة املوق��ع الع��اّم م��ن هجمات اللص��وص القادمني من  	
احلق��ل. خ��ارج 

احلق��ل،  آب��ار  م��ن  املس��تخرج  النف��ط  بي��ع  عملي��ة  أم��ا  	
والعملي��ات األخ��رى املرتبط��ة بها، فمن البديهّي أن تكون يف يد »أمري 

اخل��اّص. وطاقم��ه  احلق��ل« 

يع��رض بع��ض مهندس��ي وفنّي��ي احلق��ل ش��هاداتهم ع��ن  	
اختفاء أكثر من ثالمثئة ألف برميٍل من النفط كانت يف خّزانات 
التجمي��ع الضخم��ة، ال��يت جن��ح بع��ض الق��ادة يف إفراغه��ا بس��رعٍة 
قياسيٍة يف أرتال الصهاريج وبيعها للتّجار بسعٍر مل ينقص عن 4000 
لريٍة للرميل الواحد. تضاف إليها خمزونات الغاز املسال املنتجة يف 
أوق��اٍت س��ابقٍة م��ن معم��ل الغ��از يف حق��ل العم��ر –توقف ع��ن العمل يف 
. وتناقل  وق��ٍت الح��ق-، وال��يت ُق��ّدرت كمياته��ا بأكث��ر م��ن ألفي ط��نٍّ
الس��ّكان يف الق��رى والبل��دات القريب��ة أخب��اراً ع��ن عرض آلي��اٍت ثقيلٍة 
م��ن آلي��ات احلق��ل للبي��ع، م��ن قب��ل بعض الق��ادة أو املس��لحني املنتمني 
إىل الفصائل املش��اركة يف الس��يطرة على احلقل. وكذلك ُعرضت 
للبي��ع موّلدات كهرب��اٍء صناعيٌة وحمّركاٌت ومضخاٌت وجتهيزاٌت 

أخرى.

شّكلت جتربة حقل العمر اختباراً صعبًا فشلت فيه اهليئة  	
الش��رعية املركزية يف أن تكون مؤّسس��ًة بالفعل، بل ظهرت بصورة 
كي��اٍن م��رتدٍد وتاب��ٍع جلبه��ة النص��رة. مما أضعف من هيب��ة اهليئة58 
��ذ كث��رٌي م��ن  يف نظ��ر الق��وى املنتمي��ة أو غ��ري املنتمي��ة إليه��ا، فل��م تنفَّ
الق��رارات والتوجيه��ات ال��يت أصدرته��ا، ومل يس��تجب ق��ادة بع��ض 
الفصائ��ل الس��تدعاءاتها أو حت��ى لتس��اؤالتها خبص��وص الس��رقات
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العلني��ة م��ن احلق��ل. وع��الوًة عل��ى ذل��ك، عج��زت اهليئ��ة أحيان��ًا ع��ن 
حتصي��ل س��همها م��ن واردات النف��ط، بش��كليه املخ��ّزن أواملتدف��ق م��ن 
اآلب��ار، حت��ى أنه��ا اضط��ّرت إىل ش��راء ثالث س��ياراٍت من الس��وق، لزوم 
خدم��ة مكاتبه��ا يف مدين��ة امليادي��ن، رغ��م مئ��ات الس��يارات ال��يت وقع��ت 

كغنائ��م حت��ت قبض��ة الفصائ��ل املنتمي��ة إليه��ا.

يصع��ب الفص��ل ب��ني اهليئ��ة الش��رعية املركزي��ة وجبه��ة  	
النص��رة، إال يف احل��االت ال��يت أرادت النص��رة فيه��ا ذل��ك. مم��ا وّح��د 
صورتيهم��ا عملي��ًا يف ش��به جس��ٍم واح��ٍد، يضاعُف م��ن صعوبة حتديد 
ُد مراكز الق��وة والنفوذ فيه، إىل جانب  مالحم��ه وحتلي��ل أدواره تع��دُّ
فوضوي��ة احللف��اء ونرجس��يتهم. لتذه��ب أح��الم رئي��س اهليئة مظهر 
الوي��س، وم��ن مع��ه م��ن الس��لفيني املبدئي��ني، الذي��ن ح��ازوا تعليم��ًا 
جامعي��ًا واخنرط��وا يف أنش��طٍة حركي��ٍة س��ابقٍة للث��ورة، أدراج الرياح. 
ومل يتحقق شيٌء من تنظرياتهم يف ميثاق اهليئة بأن »يشرف مكتب 
النفط والغاز« التابع هلا »على املوارد النفطية املوجودة حتت سيطرة 
اجملاهدي��ن«. وبال��كاد اس��تطاع، ويف م��ّراٍت مع��دودٍة، »أن يؤّم��ن الغ��از 
املنزل��ّي لعم��وم الن��اس«59. بل تب��ادل »اجملاهدون« االتهامات بالس��رقة، 
ومّحل��وا بعضه��م مس��ؤولية الفش��ل الذري��ع ال��ذي اعرتف��وا ب��ه مجيع��ًا. 
دون أن يكش��ف أح��ٌد منه��م ع��ن القص��ة الكامل��ة، أو ع��ن أج��زاء منه��ا، 

يب��نّي فيه��ا مصائ��ر األم��وال، أو أن يعل��ن ع��ن مقداره��ا عل��ى األق��ّل.

إال أن اإلنتاجي��ات املؤّك��دة، وباحل��دود الدني��ا آلب��ار املوق��ع  	
الرئيسّي للحقل، كانت تقّدر ب�5000 برميٍل يف اليوم يف احلّد األدنى، 
يض��اف إليه��ا 7000 برمي��ٍل من حميط املوقع، يباع الواحد منها ب�4000 
آالف ل��ريٍة عل��ى األق��ّل )40-30 دوالراً وقته��ا(. أي أن 360 إىل 480 أل��ف 
دوالٍر أمريك��يٍّ يومي��ًا كان��ت تدخ��ل إىل صناديق الفصائل املس��يطرة 
على احلقل، أو إىل جيوب قادتها. تضاف إىل هذا الرقم واردات معمل 
الغاز من البنزين األمحر، واحلصص املتفاوتة احلجم من شراكاٍت 
متقطع��ٍة م��ن آب��ار نف��ٍط توّزع��ت يف مناط��ق خمتلف��ٍة. كله��ا كان��ت 

حت��ت س��يطرة اهليئ��ة، ال��يت يص��ّر بع��ض موظفيه��ا الس��ابقني على أن 
توص��ف بالس��يطرة االمسي��ة، ت��ّرؤاً من أية تبع��اٍت حمتملة.

وباس��تثناء »كونوكو« و»العم��ر« عجزت اهليئة، والنصرة،  	
ع��ن الس��يطرة عل��ى منش��آٍت نف��ط أخ��رى، إال عل��ى نط��اٍق حم��دوٍد 
ومؤق��ٍت. إذ رفض��ت معظ��م الق��وى واجملموع��ات العش��ائرية تس��ليم 
آباره��ا للهيئ��ة، متذّرع��ًة بأنه��ا تقات��ل النظ��ام ه��ي األخ��رى، وتنف��ق 
جزءاً من الواردات يف الصاحل العام، وبأنها ليس��ت ضّد مش��روع اهليئة 
	املركزي��ة يف توحي��د الس��يطرة، لكنه��ا ال تري��د أن تك��ون أّول م��ن

 يسّلم آباره60.

وذهب��ت بع��ض اجملموع��ات والعائ��الت العش��ائرية أبع��د م��ن  	
ذل��ك، لتؤّس��س ه��ي األخ��رى، بفصائ��ل جيش��ها احل��ّر اخل��اّص، هيئ��اٍت 
ش��رعيًة وجبهاٍت ثوريًة وجيوش��ًا وجتّمعات جماهدين. وعملت على 
توس��يع دائرة املس��تفيدين من النفط داخل العشرية، لرّص الصفوف 

أم��ام أّي تهدي��ٍد حمتم��ٍل ق��د تش��ّكله اهليئ��ة الش��رعية املركزي��ة.

59- وظيفة مكتب النفط والغاز يف ميثاق اهليئة، مصدر سابق، ص 16.

60- كانت ردود العشائر على طلبات اهليئة املركزية بتسليم اآلبار متشابهًة؛ فتقول عشائر الطّيانة: خذوا آبار ذيبان أواًل، وتقول عشائر ذيبان: خذوا آبار الشحيل 

أواًل، ويقول اجلميع: متى تأخذون آبار الشعيطات؟

16

مقاتل��ون م��ن جبه��ة النص��رة أمام بوابة حقل العمر بعد انس��حاب قوات النظام منه

ال��زور دي��ر  بري��ف  الطيان��ة  قري��ة  يف  النص��رة  جلبه��ة  غ��از  توزي��ع  مرك��ز   
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جتارب يف اإلدارة العامة
نرصد هنا ثالث حماوالٍت قامت بها قوًى وهيئاٌت ثوريٌة  	

يف أعمال النفط، دون أن تأخذ صبغًة عشائريًة أو دينية.

حقل التّيم
 ،2012 الع��ام  نهاي��ة  النظ��ام،  س��يطرة  ع��ن  خروج��ه  ف��ور  	
تع��ّرض حق��ل التّي��م61 لعملي��ات نه��ٍب واس��عٍة خ��الل كان��ون الثان��ي 
وش��باط 2013، قب��ل أن تتأّس��س جلن��ٌة خاّص��ٌة إلدارت��ه، كان��ت مث��رة 
جه��ود أط��راٍف ع��ّدٍة أبرزها اجمللس العس��كرّي واجملل��س املدنّي ملدينة 
موحس��ن وبلداته��ا62 وبع��ض ق��ادة كتائ��ب اجلي��ش احل��ّر ونش��طاء 
ثوري��ني واجتماعي��ني من أبناء موحس��ن والبل��دات التابعة هلا يف كلٍّ 
م��ن املريعي��ة؛ البوعمر؛ طابية ش��امية؛ البوليل؛ الطوب. وهي املنطقة 

األق��رب جغرافي��ًا إىل موق��ع احلق��ل.

بل��دٍة  كّل  فيه��ا  ُمثل��ت  عض��واً،   12 م��ن  اللجن��ة  تألف��ت  	
بعضوي��ن. من��ذ انطالقته��ا وحت��ى الي��وم األخ��ري يف عملها )م��ن 18 آذار 
حت��ى 7 أي��ار 2013( كان��ت للجن��ة التّي��م األوىل وظيف��ٌة رئيس��يٌة ه��ي 
بيع النفط اخلام من مستودعات التجميع يف موقع احلقل، واملخّزن 
يف أوق��ات إنت��اٍج س��ابقٍة –حت��ت س��يطرة النظ��ام- ث��م تس��ليم ال��واردات 
املالي��ة إىل اجملل��س املدن��ّي ال��ذي يق��وم بتوزيعها عل��ى جلنيت الذخرية 
واإلطع��ام. وخ��الل 50 يوم��ًا تقريب��ًا م��ن عم��ل اللجن��ة بلغ��ت ال��واردات 
الكلّية 94 مليون ل.س )1 مليون دوالر تقريبًا، وقتها(، أنفق معظمها 
يف ش��راء الذخ��رية )72 مليون��ًا(، وت��وّزع الباق��ي عل��ى نفق��ات اإلطع��ام 
وروات��ب احل��ّراس/ الكتائ��ب، وإعان��ات ذوي الش��هداء، وبعض النفقات 

األخ��رى املتقّطع��ة يف قطاع��ي اخلدم��ات والصح��ة63.

أخط��اٍء  سلس��لة  يف  عمله��ا  بداي��ة  من��ذ  اللجن��ة  وقع��ت  	
تراكمي��ٍة، أتاح��ت اجمل��ال حل��دوث عملي��ات س��رقٍة مباش��رٍة64، أو 
تالعٍب بالكميات املعّبأة، مما سّبب ضياعاٍت ماليًة قّدرها أحد أعضاء 
اللجن��ة بأكث��ر م��ن 35% م��ن ال��واردات املفرتضة. إضاف��ًة إىل اقتصار 
مهمته��ا عل��ى بي��ع النف��ط، دون أّي اهتم��اٍم باجلوان��ب الفني��ة املتعلق��ة 
أو بإع��ادة تش��غيل اآلب��ار اإلنتاجي��ة  بتجهي��زات احلق��ل ومعّدات��ه، 

وصيانته��ا.

رغ��م كّل األخط��اء واملالحظ��ات اجل��اّدة ال��يت اع��رتت عم��ل  	
ه��ذه اللجن��ة، إال أنه��ا، وبالنظ��ر إىل الفوض��ى العارم��ة ال��يت ضرب��ت 

ال��زور، كان��ت جترب��ًة رائ��دة، لألس��باب التالي��ة: نف��ط دي��ر 
التّي��م لس��يطرة جمموع��ٍة عائلي��ٍة  1- مل خيض��ع حق��ل  	

أو عش��ائرية، إمن��ا ملؤّسس��ٍة راع��ت يف تش��كيلتها التع��دد العش��ائرّي 
واملناطقّي، وكانت مس��ؤولًة أمام الرأي الش��عيّب الثورّي العاّم، الذي 

أص��ّر عل��ى حله��ا كم��ا س��نرى بع��د قلي��ل.
2- إنف��اق ج��زٍء ال ب��أس ب��ه من واردات احلق��ل يف املنفعة  	

العامة، رغم بعض مظاهر الفساد اإلدارّي واملالّي.
3- قدرة أعضاء اللجنة على تس��وية اخلالفات الناش��بة مع  	
األطراف العس��كرية املختلفة حول نصيبها من الذخرية أو الرواتب.

ال��رأي الع��ام لس��كان  وس��ط حال��ة اس��تياٍء متصاع��دٍة يف  	
املنطق��ة املعني��ة باحلق��ل بس��بب طريق��ة عم��ل جلن��ة التّي��م واألخطاء 
املتك��ّررة ال��يت وقع��ت فيه��ا، وحت��ت ضغ��ٍط م��ن جمموع��اٍت ثوري��ٍة 
ش��بابيٍة؛ توّص��ل اجمللس��ان العس��كرّي واملدن��ّي إىل ق��راٍر حب��ّل اللجن��ة 
وتش��كيل أخ��رى جدي��دة، روع��ي يف انتق��اء أعضائه��ا أن يكون��وا م��ن 
الثّوار واملتعلمني تعليمًا جامعيًا –إن أمكن- أو احلائزين على ش��هادة 
الثانوي��ة العام��ة على األقّل65، وأن يكونوا من ذوي الس��معة احلس��نة. 
مّت األخذ بالشروط السابقة إىل حدٍّ كبرٍي عند انتقاء أعضاء اللجنة 
اجلدي��دة، ال��يت تألف��ت أيض��ًا م��ن 12 عض��واً بنف��س طريق��ة التمثي��ل 
الس��ابقة. اقتص��ر عم��ل اللجن��ة يف األس��ابيع األوىل عل��ى بي��ع النف��ط 
��س أكث��ر م��ن 100 ناش��ٍط »هيئ��ة  املتبق��ي يف اخلّزان��ات. قب��ل أن يؤسِّ
محاي��ة الث��ورة يف مدين��ة موحس��ن«، ال��يت س��يكون هل��ا دوٌر رئيس��يٌّ يف 
سلس��لٍة م��ن التغي��ريات واألعم��ال اهلام��ة يف جوان��ب خمتلف��ة كان 

أبرزه��ا إدارة حق��ل التّي��م66.

جنح��ت اهليئ��ة يف اس��تثمار س��لطتها املعنوي��ة، النامج��ة عن  	
قّوتها وارتفاع عدد املنتسبني إليها67، يف التعامل مع القادة العسكريني 
واملدني��ني املتنفذي��ن يف الش��أن الع��ام. وكان أّول األعم��ال ال��يت قام��ت 
بها حّل اجمللس املدنّي وتأس��يس جملٍس بديٍل مّسي »جملس الثورة 
يف مدينة موحس��ن«، تألف من س��تة عس��كريني ومثلهم من املدنيني، 
خيتار كّل واحٍد منهم أبناُء بلدته باالنتخاب68. كان جمللس الثورة 
م��ا يش��به الس��لطة التنفيذي��ة، يف ح��ني اخت��ذت اهليئ��ة دوراً رقابي��ًا 
إش��رافيًا. عمل��ت اهليئ��ة وجمل��س الث��ورة عل��ى تطوير العم��ل يف حقل 
التّي��م، فأنش��ئ، إىل جان��ب جلن��ة بي��ع النف��ط، قس��ٌم لإلنت��اج، وإدارٌة 

مالي��ة، وقس��ٌم احلراس��ات.

العامل��ني يف  قس��م  اإلنت��اج  املهندس��ني  مل ينق��ص ع��دد  	
والصيان��ة ع��ن 3 مهندس��ني م��ن مهندس��ي ش��ركات النفط الس��ابقة، 
خ��الل العش��رة أش��هر األخ��رية تقريبًا من عمل اللجن��ة69، إضافًة إىل 
أكث��ر م��ن 7 فني��ني مه��رٍة، و10 عم��اٍل عادي��ني. عمل ه��ؤالء إىل جانب 
متعه��د إنت��اٍج كان يأخ��ذ مبلغ��ًا ش��هريًا مقطوع��ًا م��ن اإلدارة مقاب��ل 

تش��غيله للحق��ل بواس��طة قس��م اإلنت��اج.

61- يقع على مسافة 15 كم جنوب شرق مدينة دير الزور.

62- تأّسس يف شهر آب من العام 2012. وُمثلت فيها كّل بلدٍة بعضوين.

63- حديٌث مع أحد املشاركني يف تأسيس اللجنة، ثم أحد أعضائها.

64- تعبئة صهاريج لتّجاٍر جمانًا مقابل رشًى يدفعونها لبعض الشخصيات ذات التأثري يف احلقل، أو لبعض احلّراس يف أوقات مناوبتهم.

 65-  ضّمت اللجنة اجلديدة 12 عضواً، بينهم 8 جامعيني، وخريج معهٍد متوسط، و3 حائزين على الثانوية العامة.
 66- من حديٍث مع املهندس عبد الرمحن عمران، أحد مؤّسسي هيئة محاية الثورة، وأحد أعضاء جلنة النفط الثانية.

67-  يف ظّل أجواء التشرذم كان توّحد 100 ناشٍط ثوريٍّ يف جسٍم مدنيٍّ جيعل منه قّوة تأثرٍي حقيقية.

68- مل جت��رِ أي��ة انتخاب��اٍت بالط��رق املعروف��ة، ألس��باٍب خمتلف��ة، لك��ن تعي��ني أعض��اء اجملل��س أو انتقاءه��م مّت بتواف��ق الفعالي��ات املدني��ة والعس��كرية يف كّل بل��دٍة، 

ومبش��اركٍة مباش��رٍة م��ن هيئ��ة محاي��ة الث��ورة.
69- عملت جلنة التّيم الثانية ملّدٍة تزيد عن عام، بني أيار 2013 إىل نهاية حزيران 2014.
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نـجاحاٌت فنية:
1- بع��د بي��ع كمي��ات النف��ط املتبقية يف اخلّزان��ات، يف نهاية   
آب 2013، مت تشغيل 3 آباٍر ذاتية الضّخ وبئرين آليي السحب، بطريقة 
)رأس احلصان(، ومبعّدل إنتاٍج وسطيٍّ 700-1100 برميٍل يف كّل يوم 

عم��ل70.
2- باالس��تفادة م��ن التجهي��زات والع��دد الفني��ة املتواف��رة يف   
موقع احلقل، جنح مهندسو التّيم يف تصنيع مصفاة نفٍط باستطاعٍة 
متوسطٍة بتكلفٍة زهيدٍة جداً باملقارنة مع تكاليف املصفاة الشبيهة71. 
مما وّسع هامش األرباح ووفر مشتقات النفط لسكان املنطقة بنوعيٍة 

جي��دٍة وس��عٍر معقول.
3- حتسني جودة الن����فط الناتج، باالع�تماد على طرائق   

علميٍة ووفق اإلمكانات املتاحة.

نـجاحاٌت إدارية:
1- تأس����يس بيئ��ة عم��ٍل إداري��ٍة ي�������عرف فيه��ا العامل��ون   

واجباتهم واختصاصاتهم يف تسلسٍل وظيفيٍّ واضح.
2- تقديم مس���توى أداٍء ماليٍّ مرتفٍع ومّتس����ٍم بالش���فافية   

والدقة واحلرص على املال العام.
أس��هم اجل��ّو املؤّسس��ّي ال��ذي أحاط��ت به��ا اللجن��ة املتعامل��ني  	
معه��ا، م��ن جّت��اٍر وس��ائقني، يف من��ح هؤالء اإلحس��اس بالثق��ة واألمان، 
مما شّكل عامل جذٍب تسويقيٍّ يعّوض عن االخنفاض النسيّب جلودة 
نف��ط التّي��م، وه��و البئ��ر العج��وز72، باملقارن��ة م��ع نفط اآلب��ار األخرى.

الواردات:
بلغ��ت ال��واردات الكلي��ة، الناجت��ة ع��ن بي��ع النف��ط املس��تخرج  	
م��ن اآلب��ار أو مش��تقاته م��ن املصف��اة، ابت��داًء م��ن 21/8/2013، وحت��ى 
س��يطرة تنظي��م الدول��ة اإلس��المية عل��ى احلق��ل يف نهاي��ة حزي��ران 
2014، 384 مليون ل.س. ُخّصصت منها ما نسبته 65% لتمويل األعمال 
القتالي��ة73، قابل��ٌة للزي��ادة عن��د الض��رورة، و10% لنفق��ات اجلرح��ى 
إغاثي��ٍة وإنس��انية، و%5  الش��هداء، و15% خلدم��اٍت وأنش��طٍة  وذوي 
للنفق��ات اإلداري��ة والتش��غيلية، و5% كمّدخ��رات ط��وارئ يف صندوق 

املالي��ة74. اإلدارة 

مصفاة جملس احملافظة
جمل��س  ق��ام  دوالر،  أل��ف   220 فاق��ت  إمجالي��ٍة  بتكلف��ٍة  	
حمافظ��ة دي��ر ال��زور75، يف ش��هر تش��رين األول 2013، بش��راء مصف��اٍة 
للنف��ط76. ُرّكب��ت املصف��اة يف موق��ع حق��ل ال��ورد )110 كم ش��رق دير 
ال��زور(. واتف��ق اجملل��س م��ع ل��واء جعف��ر الطي��ار77 عل��ى أن يق��وم الل��واء 

حبمايته��ا مقاب��ل %20 م��ن األرب��اح. وش��ّكل اجملل��س جلن��ًة خاّص��ًة 
للمصف��اة تألف��ت م��ن رئي��ٍس ومدي��ٍر ف��ينٍّ ومدي��ٍر إداريٍّ ومدي��ٍر مال��يٍّ 
ومدي��ر مبيع��ات. وتفاوت��ت واردات اللجن��ة ب��ني ش��هٍر وآخ��ر، وال س��يما 
بعد نفاد النفط املتبّقي يف خزانات احلقل، واضطرار اللجنة إىل شراء 

النف��ط اخل��ام من اآلب��ار78. 

إىل جان��ب اهل��دف الرئيس��ّي املتمث��ل يف تعزي��ز دور اجملل��س  	
ومنح��ه الش��رعية واحلض��ور أم��ام الس��كان، كان جملل��س احملافظ��ة 

األه��داف التالي��ة م��ن ه��ذه اخلط��وة:
1- إجياد موارد ذاتية.  

2- احلّد من التلّوث الناجم عن احلّراقات البدائية   

3- ختفيض أسعار املشتقات النفطية يف السوق.	  

جمل��س  م��ن  ناجح��ًة  مب��ادرًة  املصف��اة  جترب��ة  ش��كلت  	
احملافظ��ة، منحت��ه الثق��ة بالنف��س للقي��ام مبش��اريع ج��اّدٍة، تع��ّزز م��ن 
مش��اركته يف ش��ؤون اجملتم��ع احملل��ّي. وأثبت��ت التجرب��ة إمكاني��ًة 
أكيدًة بأن تنهض اجملالس احمللية بأدواٍر أكر من تلك اليت لعبتها 
يف القضاي��ا الرئيس��ية مث��ل قضي��ة النف��ط. أم��ا نق��اط الضع��ف فكانت 
فشل اجمللس يف احلّد من التلّوث بسبب االنتشار الكبري ملئات احلّراقات 
البدائية الصغرية، وفشله يف ختفيض أسعار املشتقات النفطية بسبب 
ضعف القدرة التنافس��ية ملصفاته أمام املصايف األخرى، وخاّصًة تلك 
اململوك��ة للتش��كيالت العس��كرية ال��يت يس��تولي معظمه��ا عل��ى آب��اٍر 
أيض��ًا. إذ امتلك��ت جبه��ة النص��رة مصفات��ني، وحرك��ة أح��رار الش��ام 
ثالث مصاٍف. وامتلكت كلٌّ من ألوية احلمزة، وابن القيم، والقعقاع، 
واهلل أك��ر، مصف��اة نف��ٍط ل��كلٍّ منه��ا. إضاف��ًة إىل املصاف���ي اخلاّص��ة 
لبعض اجملموعات العشائرية جبانب بعض اآلبار اليت تسيطر عليها.

 70- نتيج��ة موقع��ه القري��ب م��ن جبه��ة املط��ار العس��كرّي، م��ن جان��ٍب، وش��ّح املخ��زون الطبق��ّي م��ن النف��ط، م��ن جان��ٍب آخ��ر، توق��ف العم��ل يف احلق��ل ألي��اٍم أو ألس��ابيع 

يف بعض املّرات.
71-  باستطاعة 50 برميٍل يوميًا. وكانت التكلفة املتوّسطة ملصفاٍة بهذا احلجم 100 ألف دوالٍر تقريبًا.

72-  بدأ االنتاج التجارّي من حقل التّيم يف عام 1985، كأّول حقول شركة الفرات للنفط، قبل العمل يف حقول الورد ثم العمر والتنك.

73- شراء الذخرية والسالح ودفع رواتب املقاتلني وإطعامهم على اجلبهات ومجيع النفقات املرتبطة بالعمل العسكرّي.

 74- من حديٍث مع أحد أعضاء اإلدارة املالية.
75-  تأّسس يف كانون الثاني 2013، كمظلٍة عليا جلميع اجملالس احمللية الفرعية يف احملافظة.

76- باستطاعة تكريٍر امسيٍة 200 برميٍل يف اليوم.

77- طرد لواء جعفر الطيار قّوات األسد من احلقل يف تشرين الثاني 2012.

78- بلغت الواردات الكلية، خالل األشهر الثالثة األوىل من عمل املصفاة، 15 مليون ل.س. لترتاجع، إىل حدٍّ كبرٍي، بعد ذلك.

مصفاة جملس احملافظة
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79- قّدم جملس احملافظة الوقود الالزم لعمل حمّطات تصفية املياه بسعٍر خمفٍض بنسبة 25%، عن أسعار السوق.

80- استوىل أسد، وهو رجٌل من إحدى القرى القريبة، على أحد اآلبار القليلة املنتجة يف حقل الورد. ورفض أن يتخلى عن جزٍء من إنتاج »بئره« للمصفاة. بل إنه قاد 

جمموعًة عشائريًة للمطالبة حبّصٍة من النفط املتجّمع يف خّزانات احلقل.
81- تأّسس اجمللس القروّي يف كانون الثاني 2013. ويطابق يف عمله عمل اجملالس احمللية، وإن اختذ امسًا خمتلفًا.

82- تراوح إنتاج هذه اآلبار بني 1000 إىل 2000 برميٍل يف يوم العمل.

83- انتهت بسيطرة تنظيم الدولة على احملافظة.

84- يف مّراٍت عديدٍة تسلم مندوبون عسكريون وإغاثيون من ريف دمشق ومحص ومحاة مبالغ جتاوز جمموعها 70 مليون ل.س.

85- يف املّرة األوىل لتوزيع حّصة السكان تلقى ّكل فرٍد يف اجلرذي مبلغ 4 آالف ل.س، وألف لريٍة يف املّرة الثانية.

86- وّزع اخلبز يف اجلرذي بسعر 60 ل.س للربطة )16 رغيفًا(، يف حني جتاوز مثنها 100 ل.س يف مناطق أخرى.

عج��ز جمل��س احملافظ��ة ع��ن إقن��اع أيٍّ م��ن املس��تولني عل��ى  	
اآلب��ار بتخصي��ص ج��زٍء م��ن إنتاجه��ا ملصفات��ه، ليتمك��ن م��ن توزي��ع 
منتجاته��ا عل��ى مئ��ات امل��دارس أّول موس��م ال��رد، أو عل��ى حمط��ات 
تصفي��ة املي��اه يف احملافظ��ة79. ب��ل عج��ز ع��ن احلص��ول عل��ى النف��ط 
بس��عٍر خمف��ٍض م��ن ش��خٍص يس��تولي مبف��رده عل��ى بئ��ٍر ال يبع��د عن 

املصف��اة أكث��ر م��ن 200 م��رت80. 

احرتق��ت املصف��اة خبط��ٍأ ف��ينٍّ بع��د اس��تيالء تنظي��م الدول��ة  	
اإلس��المية عليه��ا، صي��ف ع��ام 2014، بوق��ٍت قص��رٍي، ضم��ن ما اس��توىل 
علي��ه م��ن املصايف األخرى ال��يت ُدّمر معظمها بفعل اهلجمات اجلّوية 

لطائ��رات التحال��ف.

آبار اجمللس القروّي يف اجِلرذي
جن��ح اجملل��س الق��روّي81 لبل��دة اجل��رذي 80- ك��م ش��رق  	
دي��ر ال��زور- يف الس��يطرة عل��ى ثالث��ة آب��اٍر82 متج��اورٍة، بع��د ط��رد 
اجملموع��ات املس��تولية عليه��ا، مبس��اعدة كتائ��ب م��ن اجلي��ش احل��ّر 
ووجهاء من البلدة. كان ذلك يف نهاية عام 2013. لكن املشكالت اليت 
أثارها مالك األرض اليت تقع فيها هذه اآلبار مل تس��وَّ بش��كٍل كامٍل 
إال بع��د ش��هرين م��ن التن��ازع م��ع اجملل��س، انته��ت حبصوهل��م عل��ى 
حّص��ٍة م��ن ال��واردات، ودون أن يتوقف��وا ع��ن إث��ارة املتاع��ب للمجل��س 
ب��ني ح��نٍي وآخ��ر. وكذل��ك كانت ح��ال بعض كتائ��ب اجليش احلّر 
ال��يت ش��ّكلت، بتنس��يٍق م��ع اجملل��س الق��روّي، جملس��ًا عس��كريًا خاّص��ًا 

مبس��لحي اجل��رذي يتلق��ى حّص��ة الكتائ��ب ويوّزعه��ا بينه��ا. 

البنية اإلدارية ونظام التوزيع
عل��ى  الفعلي��ة  اجملل��س  لس��يطرة  القص��رية  امل��ّدة  رغ��م  	
اآلب��ار83 – 4 أش��هٍر فق��ط – ب��دت النتائ��ج مش��جعًة إىل ح��دٍّ كب��ري. إذ 
أكمل اجمللس تأسيس ما يلزم من املكاتب واللجان مبا يالئم نظام 
تقس��يم ال��واردات املعتم��د؛ فش��ّكلت جلن��ٌة خاّص��ٌة تت��وىل توزي��ع نس��بة 
30% احملّددة ملساعدة ثّوار املدن والبلدات السورية خارج احملافظة84، 
وجلن��ٌة فني��ٌة يرئس��ها مهن��دٌس لتش��غيل وصيان��ة اآلب��ار، إضاف��ًة إىل 
اجمللس العسكرّي الذي يوّزع نسبة 30% املخّصصة لكتائب اجلرذي. 
فيم��ا نال��ت مكات��ب اخلدم��ات والصحة والتعلي��م والزراع��ة، املتفّرعة 
عن اجمللس القروّي، نسبة 10% اخلاّصة باإلنفاق العام داخل البلدة. 
أما السكان، الذين يبلغ تعدادهم 18 ألف نسمة، فحصلوا على نسبة 
25% م��ن ال��واردات85. ون��ال م��الك األرض ال��يت تق��ع اآلب��ار ضمنه��ا 

نس��بة %5.

مشاريع نفذها اجمللس
كان��ت ه��ذه التجرب��ة م��ن التج��ارب املع��دودة اليت ُس��ّخرت  	
فيها الواردات للنفع العام؛ فقد نفذ اجمللس مجلة مشاريع ملموسٍة 
كان أهّمه��ا تركي��ب مضّخ��اٍت كهربائيٍة ل��رّي األراضي الزراعية، 
وصيان��ة الف��رن اآلل��ّي وتش��غيله وتأم��ني اخلب��ز بس��عٍر مدع��وٍم86، 
وتش��غيل امل��دارس ودف��ع روات��ب للمعلم��ني فيه��ا، وتش��غيل املرك��ز 
الصح��ّي ودف��ع روات��ب العامل��ني في��ه، إضافًة إىل إنف��اق اجمللس على 

األعم��ال البلدي��ة والنظاف��ة العام��ة ومي��اه الش��رب والكهرب��اء.
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تنظيم الدولة ونفط دير الزور

ديوان الركاز
ال��ركاز مصطل��ٌح فقه��يٌّ إس��الميٌّ يقص��د ب��ه الث��روات  	
املدفون��ة يف باط��ن األرض. ونظ��رًا لطبيع��ة العم��ل النفط��ّي، وم��ا 
مل��ا  اإلدارّي  والتقس��يم  التحدي��د  تتخّط��ى  معطي��اٍت  م��ن  يتطلب��ه 
يس��ّميه التنظي��م »الوالي��ات«؛ يش��رف دي��وان ال��ركاز عل��ى عم��ل 
املنش��آت النفطي��ة يف أرب��ع »والي��اٍت« ه��ي، وف��ق تس��ميات التنظي��م: 
اخل��ري )تض��ّم اجل��زء األك��ر م��ن دي��ر ال��زور(؛ الف��رات )أج��زاء م��ن 
س��ورية والعراق(؛ الركة )احلس��كة(؛ الرقة. ويتبع ديوان الركاز 
هليئ��ٍة أعل��ى، تش��رف بدوره��ا عل��ى دي��واٍن آخ��ر لل��ركاز يعم��ل يف 

مواق��ع النف��ط يف الع��راق.

تش��ّغل منش��آت النف��ط يف »والي��ة اخل��ري« إدارٌة خاّص��ٌة،  	
ترتك��ز معظ��م مكاتبه��ا يف املوق��ع الرئيس��ّي حلق��ل العم��ر. وميك��ن 
تقس��يم املكات��ب واإلدارات ال��يت تتف��ّرع عنه��ا وف��ق الواق��ع احلال��ّي 

يل��ي:  م��ا  2015( إىل  الع��ام  م��ن   5 الش��هر  )نهاي��ة 

1- إدارة اإلنت����اج: وهي امل������سؤولة عن إدارة   
الع����ملي����ات اإلنتاجي��ة يف املواق��ع املختلف��ة وفق ما يلي:

	
أ- املوقع الرئي�����سّي حلقل العمر واآلب����ار ال�����قريبة  	

واملت�����صلة مبحطته الرئيس��ية.
ب- جمموع��ة اآلب��ار الواقع��ة ب��ني نه��ر اخلاب��ور وح��دود  	
حق��ل التن��ك )املتصل��ة مبحط��اٍت واملنف��ردة( ، وآب��ار حمطة العزبة –

العم��ر. حلق��ل  س��ابقًا  التابع��ة  اخلاب��ور-  غ��رب 
ت- املوقع الرئيسّي حلقل التنك واآلبار القريبة واملتصلة  	

مبحطته الرئيس��ية.
واملنف��ردة(  مبحّط��اٍت  )املتصل��ة  اآلب��ار  جمموع��ة  ث-  	

التن��ك. حلق��ل  س��ابقًا  التابع��ة 
ج- جمموعة اآلبار التابعة س��ابقًا حملّطة العش��ارة. 	

ح- معم��ل غ��از كونوك��و واآلب��ار القريب��ة من��ه يف حق��ل  	
اجلف��رة، وحق��ل العطالة واحلقول الصغرية األخرى التابعة س��ابقًا 

لش��ركة دي��ر ال��زور للنف��ط.
خ- اآلبار التابعة س��ابقًا ملش��روع حقل »ديرو«. 	

الغرب��ّي  بالري��ف  الكس��رة  منطق��ة  يف  الرش��يد  بئ��را  د-  		
لدير الزور.

ذ- جمموع��ات اآلب��ار التابعة حملطة اخلّراطة. 	
ر- حق��ل التّيم. 	

ز- اآلب��ار التابعة س��ابقًا حلقل الورد. 	

ع��ن  املس��ؤول  وه��و  الغ��از.  إنت��اج  قس��م  إليه��ا  ويض��اف  	
معم��ل غ��از كونوك��و )إىل جان��ب كادر إدارة املعم��ل م��ن املوظفني 
احلكومي��ني(، وكذل��ك ع��ن تش��غيل وح��دة فص��ل الغ��از املرافق��ة 
النفط��ّي م��ن  ال��يت يتمك��ن اجله��از  املواق��ع واحملّط��ات  للنف��ط يف 

. تش��غيلها

2- قس��م الصيانة: وهو ش��ديد األهمية يف أعمال النفط   
. وتتضاعف أهميته يف جهاز تنظيم الدولة النفطّي بسبب  بشكٍل عامٍّ
ظروف العمل املعقدة واملعزولة عن العامل الطبيعّي لشركات النفط.

ترتك��ز ورش��ات الصيان��ة الرئيس��ية، ال��يت تق��وم باألعم��ال  	
األساس��ية والكب��رية، يف املوق��ع الرئيس��ّي حلق��ل العم��ر. ومن��ه تنطل��ق 
يف أعماهل��ا اليومي��ة حبس��ب الرنام��ج احملّدد واملعطي��ات املتغرية، ويف 
ح��االت األعط��ال ال��يت تعج��ز فيه��ا ال��ورش الفرعي��ة الصغ��رية ل��كّل 

. موق��ٍع نفط��يٍّ

ويتأل��ف قس��م الصيان��ة، ب��دوره، حبس��ب ن��وع األعم��ال، م��ن  	
األقس��ام التالي��ة: صيانة اآلبار؛ صيانة األنابي��ب واخلّزانات؛ الصيانة 
امليكانيكية؛ الصيانة الكهربائية؛ صيانة األجهزة الدقيقة واملضخات 

الصغ��رية؛ صيان��ة اآللي��ات.

3- اإلدارة املالي������ة أو اجل����باية: املس����������ؤولة ع����ن   
ال�����واردات املالي���ة من بيع النفط، وعن نفق��ات التشغيل والص��يانة 

وأجور العمال واملوظفني.

وتتف��ّرع عنه��ا دوائ��ر اجلباي��ة املوّزع��ة عل��ى أس��اٍس جغرايفٍّ،  	
وال��يت تدي��ر ش��بكًة من احملاس��بني يف كّل موقٍع لبي��ع النفط، إضافًة 
إىل العم��ال املتخّصص��ني بتحدي��د حج��م الصهاري��ج، أو م��ا يع��رف 
ب�»املكّيل��ني«، الذي��ن يعمل��ون يف اآلب��ار املنف��ردة، وكذل��ك حم��ّرري 

اإليص��االت والبطاق��ات املرتبط��ة بعملي��ة بي��ع النف��ط.

4- قسم اآلليات: هو ال�����قسم امل����عيّن بتشغ�����يل اآلل�����يات   
اخلفيفة والثقيلة بني مواقع العمل املختلفة. 

5- قس��م األعم��ال املدني��ة: ه��و القس��م املس��ؤول ع��ن   
أعم��ال احلف��ر والبيت��ون وغريه��ا م��ن أعم��ال اإلنش��اءات املختلف��ة. 

6- قس��م احلراس��ات: وه��و امل����������سؤول ع������ن توزي������ع   
ط�����واق����م احلراس��ة يف م������ختلف املنش��آت وامل�����واقع النف�������طية.

وتضاف إىل األقسام السابقة وحدة إطفاء احلرائق. 	

الكادر البشرّي:
جيب التم��ييز بني أرب���عة أن�واٍع من الع���املني يف جه���از  	

»الدولة اإلسالمية« للنفط يف »والية اخلري«:

تعي��ني  عل��ى  الدول��ة  تنظي��م  حي��رص  املهاج��رون:   -1  
القيادي��ة واحلّساس��ة، دون اهتم��اٍم كب��رٍي املناص��ب  املهاجري��ن يف 

مقاتل��ون م��ن »داعش« يف معم��ل »كونيكو« للغاز
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باخل��رات الفني��ة هل��م. وباس��تثناء أب��و الوليد املصرّي، املدير الس��ابق 
لقس��م الصيان��ة يف »والي��ة اخل��ري«87، مل تظه��ر كف��اءاٌت علمي��ٌة 
أو مه��اراٌت الفت��ٌة م��ن ب��ني املهاجري��ن، رغ��م تقدميه��م ألنفس��هم 
عل��ى أنه��م مهندس��ون. إال أن احلقيق��ة أن معظمه��م )إن مل يك��ن 
مجيعه��م( مل يتلق��وا أّي تعلي��ٍم جامع��يٍّ يف جم��ال النف��ط. وكّل 
املع��ارف املهني��ة لديه��م -إن وج��دت- متحّصل��ٌة ع��ن عم��ٍل س��ابٍق يف 

إح��دى ش��ركات النف��ط. 
	

فأبو العباس الس��ودانّي، رئيس قس��م الصيانة، على س��بيل  	
املث��ال، ف��ينٌّ س��ابٌق يف ش��ركة نف��ط. وكذل��ك احل��ال بالنس��بة إىل 
رئي��س اإلدارة أب��و عب��د الرمح��ن اجل��زراوي )س��عودّي( الذي يش��كك 

الكث��ريون يف أن��ه مهن��دس نف��ط.

صف��وف  يف  يظه��ر  مل  املبايع��ون:  الس��وريون   -2  
املبايع��ني لتنظي��م الدول��ة، حت��ى وقٍت قري��ٍب، أّي مهندٍس. وكذلك 
احل��ال تقريب��ًا بالنس��بة إىل الفني��ني امله��رة، ع��دا قل��ٍة منه��م )أقّل من 
عش��رة أش��خاٍص( مم��ن باي��ع التنظي��م. فيم��ا يرتّك��ز الع��دد األكر 
م��ن الس��وريني املبايع��ني يف العم��ال العاديني ذوي اخلرات احملدودة 

النف��ط.  أعم��ال  يف 

األش������ّد  الك�������تلة  ه��م  املتعاق��دون:  الس��وريون   -3  
أهمي��ًة يف كادر تنظي��م الدول��ة النفط��ّي. وعليه��م تق��ع األع��������باء 
الك��رى يف تش��غيل وصيان������ة املنش��آت النفطي�������ة املختلف��ة. يبل��غ 
ع��دد املهندس��ني املتعاقدي��ن 40 مهندس��ًا، حبس�������ب تقدي��راٍت دقيق��ٍة. 
	يتقاضى كلٌّ منهم أجرًا شهريًا يرتاوح بني 200 – 300 ألف ل. س. 
ش��������خصًا.   80 املتعاقدي��ن  ال�������فنيني  ع��دد  يتج��اوز  ال  فيم��ا 
وي������������زداد  س.  ل.  أل��ف   200  –  120 منه����������م  الواح��د  يتق������اضى 
النفطي��ة.  أعمال��ه  يف  التنظي��م  توّس��ع  كلم��ا  العم��ال88  	ع��دد 
وال يق��ّل الع��دد احلال��ي للعامل��ني غ��ري املختّصني، ب��ني عماٍل عاديني 
وحماس��بني وح��ّراٍس وغريه��م، ع��ن 700 عامل. يتقاض��ى كلٌّ منهم 

75 – 100 أل��ف ل. س.

4- املوظف��ون احلكومي��ون: م��ا ي��زال العش��رات م��ن   
موظف��ي ش��ركة الف��رات للنف��ط يف حق��ل العم��ر، م��ن مهندس��ني 
وفني��ني، عل��ى رأس عمله��م، دون أن يتعاقدوا م��ع التنظيم، مكتفني 
برواتبه��م م��ن وزارة النف��ط. إضاف��ًة إىل مكاف��آٍت متقّطع��ٍة يدفعه��ا 
التنظي��م ب��ني ح��نٍي وآخ��ر هل��م، ال تزي��د، يف أفض��ل األح��وال، ع��ن 10 
آالف ل. س. وكذلك احلال، وبدرجٍة أكر، بالنسبة إىل موظفي 

معم��ل غ��از كونوك��و.
	

وباإلضاف��ة إىل اعتم��اد التنظي��م عل��ى اخل��رات العالي��ة  	
للصنف��ني األخريي��ن م��ن الك��وادر احمللي��ة، كم��ا هي حال��ه يف كثرٍي 
من القّطاعات اخلدمية وسواها؛ فإنه حياول دومًا دفع قيادييه من 
املهاجرين إىل استنساخ خرات مرؤوسيهم هؤالء، الذين ال يضمن 

والءه��م واس��تمرارهم يف العم��ل مع��ه. 

تنظيــم  جهــاز  حققهــا  الــي  األعمــال   أهــم 
النفطّي: الدولة 

جن��ح التنظي��م يف تغي��ري من��اخ وطرائ��ق العم��ل البدائي��ة  	
ال��يت س��ادت يف عه��د الق��وى ال��يت س��يطرت قبل��ه عل��ى منش��آت النف��ط 
بدير الزور. وميكن حتديد نوعني رئيسيني من األعمال اليت حققها 
التنظي��م يف قط��اع النف��ط؛ يتعل��ق األّول باجلان��ب الف��يّن والثان��ي 

واملال��ي. اإلدارّي  باجلان��ب 

1- األعمال الفنية:   

 CPF Central( أ- صيان��ة وتش��غيل حمط��ة معاجل��ة النف��ط 	
Production Facility( يف كلٍّ م��ن موق��ع حق��ل العم��ر وحق��ل التن��ك 

الرئيس��ّيني.
 )Sub-Stations( الثانوي��ة  احملّط��ات  وتش��غيل  صيان��ة  ب -  	
التالية: الغلبان؛ الشاهل؛ الطيانة؛ العشارة؛ العزبة. ويواصل الفنيون 
عمله��م يف ه��ذا االجت��اه. وُيتوق��ع تش��غيل حمّط��اٍت ثانوي��ٍة جدي��دٍة يف 

األش��هر القليل��ة القادم��ة.
ت - رب��ط أكث��ر م��ن 50% من اآلبار املنف��ردة89، اليت ُعزلت  	
يف الس��نوات الس��ابقة ع��ن احملّط��ات الثانوي��ة بفع��ل أعم��ال التخري��ب 

للنف��ط. العش��وائّي  لالس��تخراج  املرافق��ة 
املائ���������ّي  احلق������ن  تقني��������ات  است���������خدام  إع������ادة  ث -  		
)Water Injection( يف احملطت��ني الرئيس��يتني حلقل��ي العم��ر والتن��ك، 
	م��ع م��ا يل��زم ذل��ك م��ن أعم��اٍل مرافق��ٍة، مث��ل صيان��ة آب��ار احلق��ن 

)Injector Wells( وتشغيل املضخات وصيانة األنابيب واحملطات.
 Gas( والض�����واغ�������ط  الغ��������از  وح��������دات  ت�����ش�����غيل  ج -  	
Compressors(، ووح�������دات ف�������صل الغ������از املراف��ق للنف����ط اخل��ام 
واس��������تثماره )Separators( يف كلٍّ م��ن م�������حطيت التن��ك والعم��ر 

. ئيس��يتني لر ا
ح - م��ّد خ��ّط توت��ٍر ع��اٍل )H.V Overhead line(، بط��ول 11  	
الغلب��ان. وحمط��ة  الرئيس��ّي  التن��ك  حق��ل  موق��ع  ب��ني  ك��م، 

خ - صيان��ة خط��وط أنابي��ب النف��ط والغ��از )Pipelines( ب��ني  	
حقل��ي التن��ك والعم��ر. وال��يت يتج��اوز طوهل��ا 30 ك��م، بقط��ر 16 إنش��ًا 

ألنابي��ب النف��ط، و8 إنش��ات للغ��از.
د - تشغيل عشرات اآلبار اخلارجة عن اخلدمة. 	

ذ - اس��تعمال طريقة القمع املقلوب إلطفاء حرائق اآلبار90. 	
ر - زيادة املتوس���ط ال���يومّي إلنتاج ال���غاز املنزلّي إىل 5000  	

أسطوانٍة يف حمطة التعبئة.
. وذل��ك  ز - حتس��ني مواصف��ات النف��ط املنت��ج بش��كٍل ع��امٍّ 	
بإخضاع النفط املس��تخرج من اآلبار للمعاجلة يف احملطات املش��غلة.

2- األعمال اإلدارية واملالية:  

النفط��ّي، جن��ح  الثغ��رات يف نش��اط جه��ازه  أ - رغ��م كّل  	
التنظي��م يف خل��ق بيئ��ة عم��ٍل منّظم��ٍة إىل ح��دٍّ كب��ري. فأّس��س إداراٍت

87- ال صّحة للشائعات اليت حتدثت عن هروب أبو الوليد املصري )65 سنة(. إال أنه دخل يف شجاٍر مع أمري الركاز أبو سّياف، الذي ُقتل مؤخراً، قبل أن يتطّور األمر 

إىل شكوى رفعها أبو الوليد يف املوصل، اتهم فيها أبو سّياف بالسرقة. ولكن، يف النتيجة، ُعزل املصرّي من منصبه ثم ُنقل إىل العراق.
88- عند البدء بصيانة وتشغيل حقل التنك بلغ عدد املتقّدمني بطلبات توظيٍف أكثر من 500 شخٍص.

89- يقع بعض هذه اآلبار على مسافة عشرات الكيلومرتات من احملطات.

90- تكنولوجيا معروفٌة يف أعمال النفط، جنح التنظيم يف استخدامها اعتماداً على األجسام الفراغية املتوافرة أو بتصنيعها هلذه الغاية.

ّ
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وأقس��امًا تش��به، إىل درج��ٍة كب��ريٍة، اإلدارات املعم��ول به��ا يف ش��ركات 
النفط.

ب - نّظ��م عملي��ات البي��ع. وألغ��ى التعام��ل بالل��رية الس��ورية  	
وحص��ر البي��ع بال��دوالر األمريك��ّي. وقّل��ص التباين الش��ديد الس��ابق يف 

األس��عار ب��ني موق��ٍع نفط��يٍّ وآخ��ر.
ت - حرص على اس����تقطاب اخل��رات والكفاءات احمللية  	

من موظفي شركات النفط.
ث - رغ��م بع��ض املظاه��ر اجلزئي��ة لفس��اد احملاس��بني عل��ى  	
اآلب��ار املنف��ردة والبعي��دة ع��ن مراك��زه النفطي��ة، جن��ح التنظي��م يف 

كب��رٍي91. ح��دٍّ  إىل  اآلب��ار  عل��ى  اهل��در  مظاه��ر  تقلي��ص 

ــّي  ــاز النفط ــل اجله ــدات يف عم ــق والتهدي العوائ
للتنظيم

تغل��ب  اآلن،  حت��ى  الغي��ار:  وقط��ع  الصيان��ة  مش��كالت   -1  
الفني��ون عل��ى مش��كالت الصيان��ة باس��تعمال قط��ع الغي��ار ال��يت كان��ت 
خمّزن��ًة يف مس��تودعات ش��ركة الف��رات للنف��ط. وه��ي مس��تودعاٌت 
ضخم��ٌة ج��ّداً، وخاّص��ًة بع��د أن أضيف��ت إليه��ا مس��تودعات الش��ركات 
األخ��رى والش��ركات اخلاّص��ة، فص��ار اجملم��وع كافي��ًا حاليًا لتش��غيل 
والتجهي��زات  واملضّخ��ات  األنابي��ب  وصيان��ة  احملّط��ات  م��ن  مزي��ٍد 
والع��دد املختلف��ة. إال أن ه��ذه املس��تودعات س��تنفد يف النهاي��ة، وخ��الل 
	س��تة أش��هٍر عل��ى األرج��ح، حبس��ب م��ا يق��ّدر فني��ون عامل��ون اآلن يف 

قطاع النفط. 
وه��و تقدي��ٌر يدرك��ه مس��ؤولو التنظي��م النفطي��ون. ولذل��ك  	
ب��دأت ورش��اٌت خمتّص��ٌة، ومن��ذ أربع��ة أش��هٍر، بإع��ادة تأهي��ل بع��ض 
قطع الغيار املس��تعملة س��ابقًا، واليت ال ُيعاد اس��تعماهلا عادًة يف أعمال 

النف��ط92، إال أن احلاج��ة املتوقع��ة إليه��ا اقتض��ت ذل��ك. 

2- اس��تحالة تصدي��ر النف��ط والبي��ع خ��ارج ح��دود ما يس��ّميه   
التنظي��م »الدول��ة اإلس��المية«، إال يف ح��االت التهري��ب ال��يت تضاءل��ت 
م��ع تش��ّدد ال��دول اإلقليمي��ة. ب��ل ظهرت، يف أج��زاء من الع��راق، ظاهرة 
تهريٍب عكسيٌة للنفط من إقليم كردستان93، وبيعه بأسعاٍر أقّل من 

ال��يت يطلبه��ا التنظي��م.

3- هجم��ات طائ��رات التحالف: حت��ى اآلن، وباملعّدل احلالّي،   
ال تشّكل هذه الغارات تهديداً جوهريًا لقطاع النفط يف »والية اخلري«. 
فق��د جن��ح التنظي��م، إىل ح��دٍّ بعي��ٍد، يف التعام��ل م��ع ه��ذه اهلجمات من 

خ��الل م��ا يل��ي:
إىل  الرئيس���ية  املن������شآت  ع��ن  البي���ع  مواق���ع  إبع��اد  أ -  		
مس��افاٍت ق��د تزي��د ع��ن 5 كيلوم��رت، ع��ر أنابي���ب م����دفونٍة يف باط������ن 
األرض94، تتف��ّرع يف نهايته��ا إىل أكث��ر م��ن 24 منه��اًل م��ن املوق��ع 
الرئيس��ّي لبي��ع النف��ط يف حق��ل العم��ر، و12 منه��اًل من املوقع الرئيس��ّي 
لبي��ع النف��ط يف حق��ل التن��ك. وكذل��ك احل��ال يف بقي��ة املواق��ع، وف��ق 
كمي��ات النف��ط املباع��ة يف كلٍّ منه��ا. ليكون التأث��ري األقصى احملتمل 
ألية غارٍة هو توقف البيع ملّدٍة وجيزٍة، تنجح خالهلا وحدة اإلطفاء يف 

إمخاد احلرائق95، ثم تبدأ ورشات الصيانة عملها، ليكون املوقع جاهزاً 
.96 خالل وق��ٍت قياس��يٍّ

النف��ط  التنظي��م ع��ن فك��رة تكري��ر  ب - ختل��ى  	 	
وتش��غيل مص��ايف كب��ريٍة، ت��اركاً ذل��ك لألهال��ي ع��ر مئ��ات احلّراق��ات 
الصغرية املتوّزعة يف مساحاٍت جغرافيٍة شاسعٍة، بعد أن دّمرت طائرات 
التحالف املصايف اليت استوىل عليها من القوى واجلهات اليت عملت يف 

احملافظ��ة. عل��ى  التنظي��م  س��يطرة  قب��ل  النف��ط  جم��ال 
وجتب اإلشارة هنا إىل أن اخلسائر البشرية، يف كّل مّرٍة تهاجم فيها 
طائرات التحالف مواقع ومنش��آت النفط، ترّكز معظمها يف صفوف 
املدني��ني، س��واء أكان��وا م��ن العامل��ني على اآلب��ار أو مناهل البي��ع، أم من 
التج��ار وس��ائقي الس��يارات وغريه��م مم��ن يص��ادف وجوده��م يف املواق��ع 

املستهدفة97.

4- تس��ّلط عناصر التنظيم، وال س��يما املهاجرين منهم، على   
اخلراء الفعليني من املتعاقدين أو املوظفني احلكوميني. وال يؤّدي هذا 
إىل آثاٍر شخصيٍة من االمتعاض واحلنق فقط، بل يتجاوزه إىل أخطاٍء 
عملي��ٍة كث��ريٍة، ح��ني يصّر القيادّي املهاج��ر وقليل اخلرة على تنفيذ 

ق��راٍر ي��رى اخل��راء احمللي��ون أن��ه خاطئ.

5- الرتاج��ع الطبيع��ّي يف إنتاجي��ات اآلب��ار، نتيج��ة اخنف��اض   
الضغوطات الطبقية بسبب االستجرار املتواصل، انتهاًء بنفاد املخزون 

القاب��ل لالس��تثمار.

اإلنتاج واملوارد املالية للتنظيم
يصع��ب حتدي��د رق��ٍم دقي�������ٍق إلنت��اج تنظ�������يم الدول�����ة م��ن  	

التالي��ة: لألس��باب  اخل��ري«،  »والي��ة  يف  الن�����فط 
1- التك������تم ال������شديد عل��ى أرق��ام اإلنت��اج ال������كلية، وحص��ر   
النفط��ّي. التنظي������م  جه��از  ع��ن  املهم��ني  بامل�������سؤولني  معرفته��ا 

2- تذب��ذب اإلن���تاج ب��ني ي��وٍم وآخ��ر، وأسب�����وٍع وآخ��ر، حبس��ب   
العم��ل. ظ��روف 

3- هج����مات طائ�����رات الت�����حالف، ال�يت فرض�����ت توقف�����اٍت   
وانقطاعاٍت مؤقتًة لإلنتاج يف املواقع املستهدفة.

ولذل��ك اعتمدن��ا يف احلس��اب عل��ى ش��هاداٍت ت��رتاوح الثق��ة بها  	
بني الدرجة املنخفضة، وهي الشهادات اليت أخذها الباحثون من عمال 
نف��ٍط وس��ائقي صهاري��ج عملوا خالل األش��هر الس��ابقة يف آب��ار وحقول 
نفط دير الزور، ودرجٍة أش��ّد موثوقيًة ملهندس��ني وفنيني عملوا خالل 

األش��هر الس��ابقة يف آب��ار وحق��ول النف��ط املقص��ودة.

وسنعتمد يف هذا اإلحصاء التقديرّي التابعية السابقة آلبار  	
وحمّطات وحقول النفط يف حمافظة دير الزور يف أغلب احلاالت، إال 
يف منشأتني نفطيتني تتبعان للشركة السورية للنفط، وجدنا أنه من 
األفضل نسبتهما إىل حقول وآبار شركة الفرات النفط، نظراً لتداخل

91- اهلدر الناجم عن التساهل مع التجار يف كميات النفط املباع.

92- بسبب خماطر اإلشعاع احملتملة )NORM(، والعتباراٍت فنيٍة أخرى.

93- حبسب ما ذكر مصدٌر مطلٌع من جهاز التنظيم النفطّي.

94- يبذل قسم األعمال املدنية جهوداً كبريًة لتحصني األنابيب النفطية مبا يلزم لتصمد أمام ضربات طائرات التحالف

95- ال تزيد كميات النفط املهدورة يف كّل هجمٍة عن مئة برميٍل من الكمية املتجّمعة يف أنبوب املنهل الواحد.

96- يف مّراٍت كثريٍة، جنحت وحدات اإلطفاء، ثم ورشات الصيانة واألعمال املدنية، يف إعادة املوقع إىل العمل خالل أقّل من 24 ساعة.

97-ال تتجاوز نسبة عناصر التنظيم %10 من عدد العاملني يف كّل موقٍع نفطيٍّ استهدفته طائرات التحالف.
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موقعهم��ا م��ع »البل��وك« احمل��ّدد لش��ركة الف��رات. وكذل��ك احل��ال 
بالنس��بة إىل املنش��أة التابعة لش��ركة البوكمال، اليت باشرت عملها 
قب��ل ع��اٍم واح��ٍد م��ن ان��دالع الث��ورة. وهي منش��أٌة صغريٌة وغ��ري مؤثرٍة 

يف نتائ��ج اإلحص��اء.

احلقول واملنشآت التابعة لشركة الفرات للنفط:
1- حق��ل العم��ر: يبل��غ اإلنت��اج الوس��طّي اليوم��ّي حملط��ة   
حق��ل العم��ر الرئيس��ية 12 أل��ف برمي��ٍل يومي��ًا. تض��اف إليه��ا، وبش��كٍل 
متقّط��ٍع، أل��ف برمي��ٍل أخ��رى لنف��ط اآلب��ار الواقع��ة جن��وب مدين��ة 
القائم العراقية، حتملها الصهاريج ليتّم خلطها مع نفط العمر قبل 
املعاجل��ة يف احملط��ة الرئيس��ية. ول��ن حتس��ب هذه الكمي��ة يف اجملموع 

النهائ��ّي الوس��طّي.
يبل��غ متوس��ط جمم��وع إنت��اج اآلب��ار واحملّط��ات األخ��رى  	
التابع��ة للعم��ر، وال��يت ترتّك��ز، مبعظمه��ا، يف املناط��ق القريب��ة م��ن 
نهر اخلابور، 5 آالف برميٍل. يضاف إليها إنتاج اآلبار التابعة حملطة 

2000 برمي��ل يومي��ًا. العزب��ة مبجم��وٍع متوّس��ٍط يص��ل إىل 

2- حق��ل التن��ك: يبل��غ اإلنت��اج اليوم��ّي املتوّس��ط حملط��ة   
حق��ل التن��ك –بع��د صيانته��ا وإع��ادة تش��غيلها ورب��ط جمموع��ٍة م��ن 
اآلب��ار القريب��ة والبعي��دة به��ا- 10 آالف برمي��ل. فيم��ا تت��وّزع باق��ي 

انتاجي��ات اآلب��ار عل��ى الش��كل التال��ي:
- جمموعة اآلبار القريبة والتابعة سابقًا حمل�طة ال�رغوث:  	

1500 برمي��ل.
- م�����جموعة اآلب��ار القريب�����ة والتابع��ة س�����ابقًا مل���حطة  	

أب����و ح���ردان: 4000 برمي��ل.
- جمموع��ة اآلب��ار القريب��ة والتاب���عة س������ابقًا مل���حطة  	

الس�رهيد: 1000 برميل.
- جمموع��ة اآلب����ار القريب��ة والتاب�����عة س����ابقًا مل�����حطة  	

1200 برمي��ل. ال����طيانة: 
- جمموع���ة اآلب��ار الق���ريبة والتابع������ة س��ابقًا حمل������طة  	

3000 برمي��ل. ج����نوب العش��ارة: 
- م�����جموعة اآلب��ار الق����ريبة والتابع��ة س��ابقًا ل���محطة  	

اليون��س: 500 برمي��ل.
- جمموع��ة آب��اٍر أخ��رى متفّرق��ٍة: 1500 برمي��ل. 	

3- حق��ل ال��ورد النفط��ّي: قب��ل الث��ورة، تراج��ع إنت��اج   
اآلب��ار التابع��ة هل��ذا احلق��ل إىل ح��دوٍد دني��ا98. وتنب��ع أهميت��ه م��ن 
كون��ه حمّط��ة جتمي��ٍع ألنبوبي التصدير القادمني من حقلي العمر 
والتن��ك، ث��م الض��خ اىل احملط��ة الثاني��ة T2. ولك��ن مُتِك��ن نس��بة اآلب��ار 
التابع��ة س��ابقًا للش��ركة الس��ورية للنف��ط يف بادي��ة البوكم��ال إىل 
ال��ورد، نظ��راً لقربه��ا اجلغ��رايّف من��ه، لنحص��ل عل��ى متوس��ط إنت��اٍج 

حب��دود 1500 برمي��ٍل يومي��ًا.

4- حق��ل التّيم: ويبل��غ املع��دل الوس��طّي اليوم��ّي إلنتاجه   	
برميٍل. ومتكن إضافة إنتاج آبار الشوال إليه، نظراً للقرب اجلغراف�ّي. 
800 برمي��ٍل.   200 اآلب��ار  هل��ذه  الوس��طّي  اليوم��ّي  اإلنت��اج  ويبل��غ 

احلقول واملنشآت التابعة لشركة دير الزور للنفط:
يبلغ املعّدل الوسطّي إلنتاج اآلبار التابعة، سابقًا، لشركة  	

دي��ر ال��زور يف حق��ول اجلف��رة والعطال��ة والقه��ار، مضاف��ًا إليه��ا إنت��اج 
احلاش��ية النفطي��ة ملعم��ل الغ��از، 8 آالف برمي��ل يومي��ًا، يض��اف إليه��ا 
2000 برمي��ٍل م��ن املتكاثف��ات الغازي��ة )Gas Condensate( املعروف��ة 
بالبنزي��ن األمح��ر، والناجت��ة ع��ن معاجل��ة الغاز يف معم��ل كونوكو 

القري��ب م��ن حق��ل اجلفرة.

احلقول واملنشآت التابعة للشركة السورية للنفط:
1- جمموع��ة اآلب��ار التابع��ة، س��ابقًا، ملش��روع حق��ل دي��رو:  	
ويبل��غ املع��ّدل اليوم��ّي الوس��طّي إلنتاجه��ا 1000 برمي��ٍل، يض��اف إليه��ا 
بئ��را ش��ركة الرش��يد يف منطق��ة الكس��رة مبع��دل إنت��اج 400 برمي��ل 

يومي��ًا.
2- جمم����وعة آبار حقل أو م����حّطة اخلّراطة: يبلغ  	

املع����ّدل الوسطّي إلنتاجها اليومّي 1000 برميل.

املوارد املالية:
ي��رتاوح س��عر الرمي��ل الواح��د ب��ني 20 دوالراً للنف��ط األق��ّل  	
ج��ودًة، أو غ��ري اخلاض��ع للمعاجل��ة يف حمط��ات املعاجل��ة الرئيس��ية، 
و45 دوالراً لنف��ط ه��ذه احملط��ات يف حقل��ي التن��ك والعم��ر. فيم��ا ال 
يق��ّل س��عر برمي��ل املتكاثف��ات الغازي��ة، أو البنزي��ن األمح��ر، ع��ن 50 
دوالراً. وتض��اف إىل واردات النف��ط واردات حمط��ة تعبئ��ة الغ��از، اليت 

يبل��غ إنتاجه��ا اليوم��ّي الوس��طّي 5 آالف أس��طوانة.
ويبنّي اجلدول التالي إنتاجيات املواقع ال����نفطية، وأسعار  البيع، وإمجالّي الواردات، من كلٍّ من هذه املواقع:	

العالقة النفطّية مع نظام األسد
هن��اك جانب��ان ميك��ن احلدي��ث فيهما عن العالق��ة الغامضة  	
واملتناقض��ة ب��ني تنظي��م الدول��ة ونظ��ام بش��ار األس��د يف جم��االت 
النف��ط والغ��از؛ األّول ه��و اس��تمرار التنظي��م بتصدير الغ��از إىل املواقع 
اخلاضع��ة لس��يطرة النظ��ام، بأعل��ى درج��ٍة متاح��ٍة، وتوف��ري أفض��ل 
الشروط املمكنة لعمل معمل الغاز، وفق مبدأ )الغاز مقابل الكهرباء( 
ال��ذي تناولن��اه س��ابقًا، ورغ��م تغ��رّياٍت هاّم��ًة ط��رأت من��ذ ش��هر نيس��ان 
2015، إذ قل��ص النظ��ام اس��تطاعات التي��ار امل��اّر إىل ش��بكة دي��ر ال��زور، 

. تض��اف إليه��ا واردات الغ��از، وه��ي يف ح��دود   *اجملم��وع الكل��ّي: 2,031 ملي��ون دوالٍر أمريك��يٍّ
. 10 آالف دوالٍر يومي��اً

98- 200 برميٍل يوميًا.
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بالتزام��ن م��ع توس��يع أهداف��ه العس��كرية لتش��مل حمط��ة حتوي��ٍل 
رئيس��يٍة99، قب��ل أن يقط��ع التي��ار نهائيًا عن احملافظ��ة. حدث هذا دون 
أن يوق��ف تنظي��م الدول��ة تصدير الغ��از أو يقّلص كمياته كرّد فعٍل 
طبيعيٍّ على س��لوك النظام، مما يعّمق الش��كوك حول منافع أخرى –

غ��ري الكهرباء- يتبادهل��ا الطرفان. 

ع��ن  الكهربائ��ّي  التي��ار  قط��ع  ب��أن  االف��رتاض  يك��ون  ق��د  	
احملافظ��ة ه��و حال��ٌة مؤقتٌة، جنمت عن مش��كالٍت فنيٍة أو عجٍز تعاني 
من��ه حمّط��ات تولي��د الكهرباء الواقعة حتت س��يطرة النظ��ام، افرتاضًا 
معق��واًل، ل��وال م��ا توح��ي ب��ه سلس��لة األعم��ال الكهربائي��ة ال��يت أجنزها 
التنظي��م100 يف األس��ابيع األخ��رية، وال��يت ت��دّل عل��ى تكّي��ٍف ف��يّنٍّ دائ��ٍم 
م��ع قط��ع الكهرب��اء. إن كّل م��ا س��بق ه��و حتلي��ٌل م��ن غ��ري م��ا يكف��ي 
م��ن املعطي��ات والدالئ��ل. ويف حماول��ٍة لتجّن��ب التحلي��ل احملض جيب 
االنتق��ال إىل اجلان��ب الثان��ي م��ن الش��راكة، أو تب��ادل املناف��ع احملتمل 
ب��ني التنظي��م والنظ��ام، وه��و النف��ط. وال ب��ّد، يف مقّدمة ه��ذا االنتقال، 
م��ن ش��رح العالق��ة ب��ني كلٍّ م��ن معم��ل كونوك��و للغ��از واملوق��ع 

الرئيس��ّي حلق��ل العم��ر.

ت��زّود حمط��ة تولي��د الكهرب��اء، الواقع��ة داخ��ل س��ور املوق��ع  	
الكهربائي��ة  بالطاق��ة  كونوك��و  معم��ل  العم��ر،  حلق��ل  الرئيس��ّي 
الالزم��ة لتش��غيل وحدات��ه اإلنتاجي��ة املختلف��ة. ويقوم املعم��ل، بدوره، 
بتزويد حمّطة توليد العمر للكهرباء بالغاز الالزم لتشغيلها. وهكذا، 
ال تس��تغين أيٌّ م��ن املنش��أتني ع��ن األخ��رى. ه��ذا م��ا كان معم��واًل ب��ه 
حت��ى وق��ٍت قري��ٍب، قبل أن ينجح تنظيم الدولة يف فصل الغاز املرافق 
للنف��ط املع��ال يف حمّطت��ه الرئيس��ية، بتش��غيل وح��دة إنت��اج أو معمل 
غ��از حق��ل العم��ر. مما يغين حمطة توليد الكهرب��اء عن الغاز املنتج يف 
كونوكو، وخيفف من، أو يلغي، اعتماد التنظيم على املعمل الذي مل 
تعد املناطق اخلاضعة لسيطرته تستفيد من كهرباء النظام املتولدة 
بغ��ازه101، وخاّص��ًة م��ع جن��اح التنظي��م يف تش��غيل التوربين��ات الثالثة 
–ث��م الرابع��ة مؤخ��رًا- حملّط��ة التولي��د، وال��يت تفي��ض اس��تطاعاتها 
املنتجة كثريًا102 عن االس��تهالك الالزم لتش��غيل منش��آت النفط يف 

كونوك��و والعم��ر.
	

إن أّي عم��ٍل تق��وم ب��ه ش��ركة الف��رات، ممثل��ًة بكادره��ا  	
احلقل��ّي والرمس��ّي103، وال��ذي يتح��ّرك فق��ط بأوام��ر وتوجيه��اٍت م��ن 
وزارة نفط النظام حني يتعلق األمر برفع كشوفاٍت تقديريٍة واقرتاح 
أعمال صيانٍة كبريٍة –نس��بيًا يف الواقع احلالّي- وال خيدم اجلزئيات 
الدقيق��ة املش��روحة يف مش��هد العالق��ة الس��ابق ب��ني حقل العم��ر التابع 
للش��ركة )ال��يت تتب��ع بدوره��ا للمؤسس��ة الس��ورية للنف��ط( ومعم��ل 
الغاز التابع للشركة السورية للغاز )تتبع بدورها للمؤسسة السورية 
	للغ��از(؛ ه��و عم��ٌل يص��ّب يف صاحل تنظيم الدولة فقط، نظ��راً ألن الغاز 
ه��و االس��تفادة الوحي��دة املتبقي��ة لنظ��ام األس��د م��ن ث��روات دي��ر ال��زور 

الباطني��ة. فأي��ة مقاول��ٍة أو مش��روع صيان��ٍة لعمٍل نفط��يٍّ أو غازيٍّ غري 
متعل��ٍق مبعم��ل الغاز ه��و خدمٌة جمانيٌة يقّدمها النظام لعدّوه تنظيم 
الدول��ة ال��ذي يتص��ارع مع��ه عل��ى جبه��اٍت قريب��ٍة، كم��ا يف مط��ار دي��ر 
ال��زور وداخ��ل مدينته��ا، وأخ��رى بعي��دٍة. لق��د قام��ت ش��ركة الف��رات 
للنفط، وعر تكليفها لشركة أنيسكو اخلاّصة )ENESCO( خلدمات 
النفط املتعاقدة معها، بأعماٍل متعّددٍة كان املستفيد الوحيد فيها هو 
تنظي��م الدول��ة. بل، ومع تطّور األحداث وجتاوزها لنظام بش��ار األس��د 
ممث��الً ب��وزارة نفط��ه، ختلت أنيس��كو، يف م��ّراٍت كثريٍة، عن الش��كليات 

وعملت مباش��رًة م��ع التنظيم.

قب��ل الث��ورة كان��ت أنيس��كو واح��دًة م��ن ش��ركاٍت خاّص��ٍة  	
خلدم��ات النف��ط تعاق��دت م��ع الش��ركات احلكومي��ة )املش��رتكة م��ع 
الشركات األجنبية، على وجه الدقة(. ومن هذه الشركات اخلاّصة 
ش��ركة كنام��ة، ال��يت تعّرض��ت مس��تودعاتها، يف موق��ع 10 كيل��و 
مش��ال دي��ر ال��زور، للنه��ب صي��ف ع��ام 2012، وش��ركة س��ورين، ال��يت 
جنح��ت يف إنق��اذ آلياته��ا بإخراجه��ا إىل مناط��ق حتت س��يطرة النظام، 
وش��ركة أس��اس، ال��يت أث��ارت الش��بهات حوهلا نتيجة الت��زام موظفيها 
الش��كلّي ألش��هر ع��ّدٍة بال��دوام يف موق��ع حق��ل العم��ر الرئيس��ّي، حت��ت 
س��يطرة التنظي��م، قب��ل أن تتفكك ويذوب عماهل��ا وموظفوها يف جهاز 
تنظيم الدولة الناشئ، وبعد أن متّلصت إدارة الشركة من العمل مع 

التنظي��م وتنفي��ذ أعم��اٍل فني��ٍة ل��ه. 

لك��ن ش��ركة أنيس��كو وحده��ا اس��تأنفت أعماهلا بش��كٍل ش��به  	
، وتكّيف��ت م��ع ظ��روف ومعطي��ات العم��ل اجلدي��دة بس��رعٍة،  طبيع��يٍّ
لتعاود ورش��اتها الفنية التنقل من مش��اريع لتنظيم الدولة يف »والية 
اخل��ري« إىل مش��اريع لنظ��ام بش��ار األس��د يف بادي��ة مح��ص وحت��ت 
سيطرته. ختتّص أنيسكو بصيانة اآلبار النفطية والغازية وتشغيلها، 
إضافًة إىل قدرتها على تنفيذ أعماٍل فنيٍة أخرى. تعّد خدمات اآلبار، 
بأنواعه��ا املختلف��ة، عم��اًل معق��داً يتطل��ب تقني��اٍت ومع��ّداٍت متط��ّورة، 
ال ميك��ن جله��از تنظي��م الدول��ة أن يق��وم ب��ه مبف��رده، عل��ى األق��ّل يف 
الظ��روف احلالي��ة، خ��الل الع��ام املاض��ي م��ن س��يطرته عل��ى احملافظ��ة. 
متتل��ك أنيس��كو اخل��رة الفني��ة والتجهي��زات واملع��ّدات الالزم��ة، ال��يت 
 Well Maintenance( تأت��ي يف مقّدمته��ا العرب��ات الثالث لصيان��ة اآلب��ار
Trucks(، وه��ي عرب��اٌت ش��ديدة األهمي��ة وباهظ��ة التكلف��ة، إضافًة إىل 
مس��تودٍع خ��اصٍّ به��ا يف موق��ع حق��ل العم��ر الرئيس��ّي. وق��د س��ّخرتها 
مجيعه��ا لص��احل تنظي��م الدول��ة، يف أعم��اٍل ومش��اريع كث��ريٍة كان 

أبرزه��ا:
1- إع��ادة تش��غيل اآلب��ار املغلق��ة104، بفت��ح صّمام��ات األم��ان  	
الداخلية )Sub-Surface Safety Valves(، املزروعة على أعماٍق ال تقّل عن 
40 مرتاً من رأس البئر )Wellhead(. فتحت أنيسكو عشرات اآلبار املغلقة  
وش��ّغلتها من جديٍد، وخاّصًة يف حميط وداخل الس��ور الرئيس��ّي حلقل 
العم��ر، ويف حق��ل التن��ك. مم��ا زاد إنت��اج التنظي��م آالف الرامي��ل يومي��ًا.

99- دّمرت طائرات األسد حمطة حتويل الدوير، يف الريف الشرقّي لدير الزور، وأخرجتها عن اخلدمة.

100- توصيل الكهرباء من حمطة توليد العمر إىل نقاٍط ومراكز جديدٍة خارج نطاق تغطية احملّطة سابقًا.

101- تغ��ّذي حمّط��ات تولي��د الطاق��ة ال��يت يش��غلها النظ��ام حمافظ��ة دي��ر ال��زور حبوال��ي 130 ميغ��ا واط/ س��ا. وتقلصت ه��ذه التغذي��ة، إىل حدٍّ كبرٍي، قب��ل أن تنقطع 

نهائيًا يف نيس��ان املاضي.
102- يص��ل إنت��اج حمط��ة تولي��د الكهرب��اء م��ن التوربين��ات األربع��ة يف حق��ل العم��ر إىل )80-60( ميغ��ا واط/ س��ا. يل��زم منه��ا فق��ط أقل من 5 ميغا واط/ س��ا . لتش��غيل 

معم��ل الغ��از ومثلها لباقي املنش��آت األخرى.
103- ما زال العشرات من موظفي شركة الفرات يف موقع حقل العمر على رأس عملهم، يف خطوٍة كان ُيعتقد أنها شكليٌة من جانب النظام. ويتجاوز عدد املوظفني، 

بالوصف ذاته، يف معمل غاز كونوكو، 170 موظفًا.
104- قبل خروجها عن سيطرة النظام، قامت بعض الفرق الفنية بإغالق الصّمامات العميقة لبعض اآلبار.
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105- حقٌل غازيٌّ كبرٌي كان قيد اإلنشاء قبل أن يسيطر التنظيم على معظم حمافظة األنبار.

http://www.3ayn-almadina.com/?p=4864  -106

2- مساعدة جهاز تنظيم الدولة النفطّي على إعادة تطبيق   
 )Water Injection Technology( تكنولوجي��ا حق��ن آب��ار النف��ط بامل��اء
ع��ر آب��ار احلق��ن اخلاّص��ة)Injector Wells( ، لزي��ادة ضغ��ط الطبق��ات 
اخلازنة للنفط )Reservoir Pressure( ورفع إنتاجية اآلبار املستثمرة. 
وذلك يف املوقعني الرئيسيني حلقل العمر وحقل التنك، وبعد صيانة 
أنيس��كو حملّط��يت ض��ّخ املي��اه يف كلٍّ م��ن مدين��يت الش��حيل وأب��و مح��ام 
التابعت��ني للحقل��ني املذكوري��ن عل��ى التوال��ي، وصيان��ة أنابي��ب املي��اه 

املمت��ّدة م��ن هات��ني احملطت��ني حت��ى موقع��ي احلقل��ني.-

3- املس��اعدة يف تطبي��ق جه��از تنظي��م الدول��ة لتكنولوجي��ا   
احلق��ن الغ��ازّي )Gas Injection Technology( يف آب��ار احلق��ن اخلاّص��ة 
بالغ��از يف بع��ض آب��ار حق��ل العم��ر. م��ع القي��ام مب��ا يل��زم م��ن أعم��ال 
 )Compressors( الصيانة الالزمة ألنابيب الغاز املمتّدة بني الضواغط
يف وح��دة فص��ل الغ��از )Gas Separator( وحمط��ة املعاجل��ة الرئيس��ية 

.)Injector Wells( آب��ار احلق��ن )CPF( وحت��ى 

4- دخلت أنيسكو يف شراكة عمٍل مع التنظيم يف األراضي   
العراقية، يف مشروع صيانة وتشغيل أربعة آبار غاٍز يف حقل عكاز105 
الواق��ع عل��ى مس��افة 40 ك��م تقريب��ًا جن��وب مدين��ة القائ��م، ويعم��ل 
التنظي��م الي��وم عل��ى متدي��د خ��ط لنق��ل الغ��از م��ن احلق��ل اىل حمط��ة 

توليد الكهرباء يف حميط املدينة. بدأ هذا املشروع قبل مخسة أشهٍر، 
وما زال العمل فيه قائمًا، حبس��ب ما تتيحه ظروف كلٍّ من أنيس��كو 

والتنظي��م.

حت��ى الي��وم، يعم��ل يف أنيس��كو، يف »والية اخلري«، أكثر من  	
60 موظفًا ما زالوا مرتبطني بش��كٍل كامٍل بإدارة الش��ركة ومكاتبها 
يف دمش��ق. وب��ني ح��نٍي وآخ��ر يأت��ي أح��د مفّوض��ي الش��ركة يف زي��ارٍة 

س��ّريٍة للق��اء مس��ؤولني يف تنظي��م الدول��ة.

تنتمي أنيس��كو إىل جمموعة ش��ركات النفط اليت ميلكها  	
رج��ال األعم��ال الش��هري ج��ورج حس��واني، ال��ذي ظه��ر امس��ه يف م��ّراٍت 
س��ابقٍة كش��ريٍك ووس��يٍط ب��ني تنظي��م الدول��ة ونظ��ام بش��ار األس��د، 
كان بينها ما تناولته جملة »عني املدينة« يف تقريرها اخلاّص املنشور 

يف الع��دد 38 ع��ن مش��روع حق��ل توين��ان للغ��از يف بادي��ة الش��ام106.

م��ن الصع��ب التكّه��ن مبس��تقبل التع��اون أو تب��ادل املناف��ع  	
ب��ني النظ��ام والتنظي��م، إذ ينطل��ق كلٌّ منهم��ا يف ه��ذه العالق��ة م��ن 
يف  لك��ن،  التغ��رّي.  ش��ديدة  بالظ��روف  واملتأث��رة  اخلاّص��ة  حس��اباته 
داً م��ن أيٍّ من  	املس��توى احلال��ّي م��ن الص��راع، ال يب��دو ه��ذا التع��اون مهدَّ

الشريكني العدّوين.

حمط��ة الغ��از يف » والي��ة اخلري« - من إصدارات داعش
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مل ُتظه��ر عائل��ة املزعل، املقيمة يف قرية احلرجيي، 60 كم  	
مش��ال ش��رق مدين��ة دي��ر الزور، اهتمامًا يذك��ر ببئر نفٍط يقع ضمن 
األرض اململوك��ة هل��ا، يف صي��ف ع��ام 2012. لك��ن تن��ازع أط��راٍف أخ��رى 

عل��ى ه��ذا البئ��ر أيق��ظ ش��هوة التمل��ك لديه��ا خري��ف ذل��ك الع��ام.

ب��دأت احلكاي��ة بعب��ث س��تة ش��بانٍّ بالبئ��ر به��دف بي��ع النف��ط  	
املتس��ّرب م��ن صمامات��ه، مم��ا أث��ار انتب��اه جبه��ة النص��رة ال��يت طردته��م 
وس��ارعت إىل االس��تيالء علي��ه. األم��ر ال��ذي أزع��ج بعض أقرب��اء املزعل 
يف الق��رى القريب��ة، رغ��م متت��ع معظمه��م ب�»آب��اره اخلاّص��ة«. فاندف��ع 
سليطح، من قرية النملية، مطالبًا النصرة حبّصٍة من الواردات لكنها 
رفض��ت، فأح��رق البئ��ر نكاي��ًة باجلبه��ة اليت رّدت بهج��وٍم على النملية 
أس��فر ع��ن مقت��ل أح��د عناصره��ا، لتنس��حب بع��د ذل��ك بتأث��ري موق��ٍف 
حكي��ٍم م��ن أب��و مصعب، ع��ّم القتيل وأحد قادة النص��رة البارزين، الذي 
عّد املقتول »ابنًا جلبهة النصرة. وهي اليت س��تنتقم له يف الوقت الذي 
ت��راه مناس��بًا«. يف موقف��ه ه��ذا، ح��رص أب��و مصع��ب على متاس��ك جبهة 
النصرة، نظراً النتماء كثرٍي من مقاتليها إىل عشرية البوكامل –يف 
مدينة الشحيل على وجه اخلصوص- اليت ينتمي إليها كذلك كلٌّ 

م��ن القات��ل واملقت��ول، فآث��ر تهدئ��ة الن��زاع درءاً للفتن��ة.

كان��ت الن��ريان ما تزال مش��تعلًة يف البئر ح��ني قّررت عائلة  	
املزع��ل أن تأخ��ذ زم��ام املب��ادرة. فخاض��ت أواًل مفاوضاته��ا اخلاّص��ة م��ع 
مساس��رة ش��ركة الف��رات للنف��ط، وتوّصل��ت معهم إىل اتف��اٍق يقضي 
بأن تدفع العائلة مبلغ 18 مليون لريٍة مقابل أن ترسل الشركة فريقًا 
فني��ًا إلمخ��اد احلري��ق. لتب��دأ العائل��ة بع��د ذل��ك رحلتها مع البئ��ر الذي 

اش��تهر بامسه��ا، كح��ال معظ��م آب��ار نف��ط دي��ر ال��زور.

من��ذ ذل��ك الوق��ت، اس��تقّر إنت��اج البئ��ر عل��ى مع��ّدل 1800 –  	
2000 برمي��ل يومي��ًا. واعتم��د توزي��ع العائ��دات عل��ى األس��ر املنتمي��ة إىل 
العائلة على عدد أفراد كّل أسرٍة من الذكور واإلناث. وبلغ متوّسط 
نصيب الفرد 4 آالف لريٍة أسبوعيًا )45 دوالراً وقتها(. وهو مبلٌغ كبرٌي 
يف احلرجيي اليت ُصّنفت، يف دراس��ةٍ حكوميٍة س��ابقٍة، ضمن أفقر 13 
قريًة يف احملافظة107. ورغم احلاجة رفضت بعض األسر استالم أية 
أم��واٍل م��ن عائ��دات البئ��ر، بتأث��ري الرأي الدي��يّن الذي حيّرم االس��تفادة 
اخلاّص��ة م��ن النف��ط. ويف موق��ٍف مش��ابٍه، رفض أبو خّط��اب املزعل108، 
القائ��د العس��كرّي لكتيب��ة ش��يخ اإلس��الم، ث��م كتائ��ب املرابط��ني، ال��يت 
ينتمي إليها معظم أبناء العائلة املنخرطني يف العمل املسلح، تسّلم أّي 
مبلٍغ من واردات البئر، رغم حاجة الكتائب املاّسة إىل الذخرية والسالح 

يف معاركه��ا م��ع ق��ّوات األس��د عل��ى جبه��يت ح��ي العم��ال والرصافة يف 
مدينة دي��ر الزور. 

العائلة تسّلم بئرها
م��ع بداي��ة ع��ام 2013، وبتأث��رٍي م��ن ش��ّبان املزع��ل املنتم��ني  	
إىل كتائ��ب املرابط��ني/ ل��واء اإلس��الم109، وبع��د فت��وى أصدرها املكتب 
الش��رعّي لل��واء –م��ن غوط��ة دمش��ق- جب��واز االس��تفادة املش��روطة م��ن 
أم��وال النف��ط، بع��د أن كان��وا يتوّرعون ع��ن ذلك؛ واس��تجابًة للدعوات 
امللّح��ة ال��يت أطلقته��ا ش��خصياٌت ديني��ٌة وعس��كريٌة داخ��ل عش��رية 
البوكام��ل، كان أبرزه��ا أب��و مع��اذ حس��ني اهلج��ر، الناش��ط الس��لفّي 
والعض��و الس��ابق يف اهليئ��ة الش��رعية العلي��ا ث��م الش��رعية املركزي��ة 
الحق��ًا، وقائ��د جتم��ع كتائ��ب احل��ق يف الوق��ت ذات��ه، ال��ذي ح��ّض أبن��اء 
عمومته املزعل على أن »يش��ّكلوا قدوة حس��نة، ويكونوا أّول من يس��لم 
بئ��ره للمنفع��ة العام��ة«؛ ختل��ت العائل��ة ع��ن البئ��ر ش��رط أن تتخل��ى 
العائالت واجملموعات العشائرية األخرى عن آبارها خالل عشرة أيام.

أدارت جلن��ٌة خاّص��ٌة البئ��ر بع��د تس��ّلمه م��ن املزع��ل. وقّس��مت  	
واردات��ه عل��ى التش��كيالت العس��كرية الرئيس��ية لعش��رية البوكام��ل، 
واملتمثلة يف كلٍّ من جبهة النصرة، اليت أخذت 8 حصٍص، وكتائب 
املرابط��ني/ ل��واء اإلس��الم، 6 حص��ٍص، ول��واء مؤت��ة ول��واء اإلخ��الص 
وجتم��ع كتائ��ب احل��ق 4 حص��ٍص ل��كلٍّ منه��ا، ول��واء جعف��ر الطي��ار 
حّصت��ني. كان ع��دد أف��راد التش��كيل املرابط��ني على جبه��ات القتال هو 
املعيار املعتمد هلذا التوزيع، الذي كان ظاملًا بعض الشيء للواء جعفر 
الطيار، ولكن بسبب تشكيلته الواسعة اليت تضّم كتائب كثريًة من 
خ��ارج عش��رية البوكام��ل، كم��ا أن بعضها كان مس��توليًا بدوره على 

آب��ار نفٍط.

العائلة تسرتّد البئر
نف��د ص��ر املزع��ل بع��د انقضاء مهلة العش��رة أيام، ثم عش��رٍة  	
أخ��رى، ث��م ش��هرين دون أن يتحق��ق ش��رطهم ب��أن تس��ّلم العائ��الت 
األخ��رى آباره��ا، مب��ا فيه��ا العائ��الت ال��يت ينتم��ي إليه��ا أغل��ب أعض��اء 
تشكيالت االئتالف املستفيد من البئر، مما دفعها إىل إعادة االستيالء 

علي��ه وتش��غيله لصاحله��ا م��ن جدي��د. 
ونيس��ان  آذار  خ��الل  ي��رام  م��ا  عل��ى  البئ��ر  أح��وال  س��ارت  	
وج��زٍء م��ن أي��ار 2013 حت��ت س��يطرة العائل��ة، ل��وال املنّغص��ات ال��يت 
ش��كلتها مطالب��ة عائل��يت الده��ش والزع��ال، الش��قيقتني للمزع��ل110، 

107-  دراسٌة أعدتها مديرية التخطيط يف دير الزور عام 2009، مشلت 128 قريًة يف احملافظة.

108- أس��امة رمض��ان املزع��ل: كان صيدالني��ًا قب��ل الث��ورة، وت��رك مهنت��ه بع��د اندالعه��ا لينخ��رط يف النش��اط الس��لمّي ثم املس��لح ويكون م��ن أبرز القادة العس��كريني يف 

فصائل اجليش احلّر يف احملافظة. شكل سلوكه الواعي واملخلص منوذجًا ملهمًا ألبناء عائلته ولكثرٍي من مقاتلي احلّر، قبل أن يلقى حتفه خالل املعارك مع تنظيم 
الدولة اإلس��المية يف نيسان 2014.

109- انضّمت كتائب املرابطني إىل لواء اإلسالم املركزّي يف ريف دمشق يف شهر تشرين أول 2012. وعملت حتت اسم هذا اللواء يف دير الزور قبل أن يتشّكل جيش 

اإلسالم كما مّر يف هذا البحث.
110-  تنتمي عائالت املزعل والدهش والزعال، املقيمة يف قرية احلرجيي، إضافًة إىل س��تة عائالٍت أخرى تس��كن مدينة الش��حيل، إىل فرع العداد، املنتمي بدوره إىل 

فرع الصاحل احلمد، أحد البطون الرئيسية لعشرية البوكامل، اليت تؤلف، مع عشريتي »الكمال« و»الزامل« الشقيقتني هلا، النواة األساسية لقبيلة العكيدات، كرى 
قبائل حمافظة دير الزور.

بــئــر الــمــزعـــل
)بورتريه(
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111-  من مبلغ 16 مليون لرية الذي حصلت عليه املرابطون، مّت شراء: مضاّد طريان مع شاحنة دفٍع رباعيٍّ حاملٍة له، مدفع هاون مع قذائفه، 10 بنادق روسية، 5000 

طلقة روسية، 3000 طلقة بي كي سي، حافلة صغرية. وتوزيع رواتب حلوالي 100 مقاتٍل من عناصر املرابطني. 
112- من حديٍث مع الدكتور علي املزعل.

حبّص��ٍة ل��كلٍّ منهم��ا. األم��ر ال��ذي رفض��ه املزع��ل، وخاض��وا يف س��بيل 
العش��ائرية جنح��وا خالهل��ا  التحكي��م  ذل��ك سلس��لًة م��ن جلس��ات 
يف تثبي��ت »حقوقه��م احلصري��ة« يف واردات البئ��ر، ألن��ه يق��ع فيم��ا 
ميتلك��ون م��ن األرض. كان��ت كتائب املرابطون، خ��الل ذلك الوقت، 
ختوض معارك عنيفًة على جبهات القتال مع قّوات األسد، وكانت 
يف حاجٍة ماّسٍة إىل متويل هذا القتال، فعرض قائدها العسكرّي أبو 
خطاب، ومن معه من أبناء املزعل، أن يستأجر البئر مببلغ 4 ماليني 

ل��ريٍة يومي��ًا، تدفعه��ا الكتائ��ب للعائل��ة ال��يت وافق��ت على ذلك. 

يفّص��ل الطبي��ب عل��ي املزع��ل، وه��و ناش��ٌط ثوريٌّ ب��ارٌز عمل  	
يف جوان��ب ع��ّدًة صّحي��ًة وإغاثي��ًة وإداري��ة، طريق��ة توزي��ع الكتائ��ب 
لل��واردات خ��الل م��ّدة ال���20 يوم��ًا ال��يت اس��تأجرت خالهل��ا البئ��ر. إذ 
بلغ��ت ال��واردات الصافي��ة 22 ملي��ون ل��ريٍة، أعطي��ت 6 مالي��ني منه��ا 
لكتائ��ب فق��ريٍة م��ن اجلي��ش احل��ّر، فيم��ا أنف��ق الباق��ي عل��ى العملي��ات 
القتالي��ة اخلاّص��ة باملرابط��ني، من ش��راء س��الٍح وذخ��ريٍة ودفع رواتب 
للمقاتل��ني111 وغ��ري ذل��ك م��ن النفق��ات ال��يت كان بينه��ا مبالغ دفعت 
س��راً لبعض الرجال املشاكس��ني من العائلة اس��رتضاًء هلم مقابل أن 
يكفوا عن إثارة املتاعب112. ويؤّكد د. علي املزعل على األثر الواضح 
والفع��ال هل��ذه ال��واردات يف حتس��ني القدرات القتالي��ة يف معارك عّدٍة 
خاضته��ا املرابط��ون ض��د ق��وات األس��د. ولوال التطّور اخلط��ري، املتمثل 
يف تصاعد صراع )املزعل-الدهش-الزعال(، لشّكلت جتربة استئجار 
املرابط��ون البئ��ر ظاه��رًة الفت��ًة، وخاّص��ًة م��ع املس��توى العال��ي م��ن 
الش��فافية والنزاه��ة ال��ذي أب��داه ماليوه��م يف بي��ان مص��ري كل ل��ريٍة 

أي��ن أنفق��ت وأم��ام اجلمي��ع.

املزيد من الدماء
كان مفاجئ��ًا للمزع��ل أن يش��ّن أبن��اء الده��ش هجوم��ًا على  	
البئر ويس��يطروا عليه، ومفاجئًة كذلك الس��هولة اليت مّت بها ذلك، 
وحمرج��ًا أش��ّد اإلح��راج ألب��و خّط��اب أن حي��دث م��ا ح��دث؛ فق��ّررت 
العائل��ة أن تت��وىل زم��ام املب��ادرة م��ّرًة أخ��رى، وتش��ّن هجومًا معاكس��ًا 
الس��رتداد البئ��ر م��ن الده��ش. وكان��ت النتيج��ة س��قوط قتيل��ني يف 
صف��وف األخريي��ن، إضاف��ًة إىل عش��رات اجلرح��ى م��ن اجلانب��ني. 
أس��هم تدخ��ل اهليئ��ة الش��رعية يف املنطق��ة الش��رقية، ع��ر ذراعه��ا 
التنفيذية املتمثلة يف جبهة النصرة وقوًى أخرى، يف تهدئة الصراع 
إىل ح��دٍّ كب��رٍي ث��م جتمي��ده مؤقت��ًا، بع��د ابتع��اد املزع��ل ع��ن املش��هد 
ألنه��م أصبح��وا طرف��ًا مطلوب��ًا للث��أر. وقع البئر حتت س��يطرة اهليئة 
الش��رعية ملدة عش��رة أش��هٍر تقريبًا، ابتداًء من منتصف صيف 2013، 
ختللته��ا بع��ض النزاع��ات اخلش��نة ب��ني األطراف املنتمي��ة إىل اهليئة، 
وخاّص��ًة ب��ني جبه��ة النص��رة ول��واء مؤت��ة، ولك��ن دون وق��وع ضحاي��ا.

الشــرعّي الغاضب الــذي أحرق البئر
والعس��كرية  العش��ائرية  األط��راف  ب��ني  املش��احنات  أّدت  	
املس��تفيدة م��ن البئ��ر، وعل��ى رأس��ها كلٌّ م��ن جبه��ة النص��رة ول��واء 
مؤت��ة، إىل توق��ف البي��ع بانتظ��ار أن يتفاه��م اجلانب��ان عل��ى صيغ��ة 
تقاس��م حص��ٍص جدي��دٍة، ترتفع فيها حّصة مؤت��ة واألطراف العائلية 
والعش��ائرية املرتبط��ة ب��ه عل��ى حس��اب النص��رة واألط��راف العائلي��ة 
والعشائرية املرتبطة بها. ويف اخلفاء جنح أبناء املزعل يف عقد اتفاقاٍت 

خاّصٍة مع مؤتة، وهم املنتمون كذلك، مثل غالبية مقاتلي مؤتة، إىل 
فرع »الصاحل احلمد«، أحد البطون الرئيسية لعشرية البوكامل. اعتر 
توق��ف البئ��ر انتص��اراً ملؤت��ة عل��ى جبه��ة النص��رة، وكس��راً هليبته��ا مل 
ُيِطقه مقاتلوها، مما هيأ األجواء لتطّوراٍت خطريٍة قد تعصف باجلسم 

العس��كرّي لتش��كيالت اهليئ��ة الش��رعية كله��ا.
بع��د ش��هرين تقريب��ًا م��ن توق��ف عملي��ات البي��ع بس��بب  	
التناح��ر ب��ني النص��رة ومؤت��ة، ه��ّدد ش��رعيٌّ غاض��ٌب، عل��ى قبض��ات 
الالس��لكي، بإح��راق البئ��ر إن مل تتف��ق األط��راف املتنازع��ة خ��الل 
مهل��ٍة حم��ّددة. انقض��ت املهل��ة ومل يعل��ن الطرف��ان ع��ن توصلهم��ا إىل 
أّي اتف��اق، لتندل��ع الن��ريان ي��وم 21 ش��باط 2014 يف حب��رية النف��ط إىل 
جان��ب البئ��ر، وحت��رق أكثر م��ن 500 مليون ل��ريٍة )3،35 مليون دوالر 
وقته��ا تقريب��ًا(، حبس��ب تقدي��رات أبناء املزعل لقيم��ة النفط املتجّمع 
بالتدف��ق الذات��ّي خ��الل م��ّدة توقف البيع، يف واحٍد من أكثر املش��اهد 

جنون��ًا وطغيان��ًا واس��تهتاراً.

وبع��د أن أف��رغ مش��هد ألس��نة الله��ب طاق��ة احلم��ق م��ن  	
أنف��س املتصارع��ني أذعن��وا لقلي��ٍل م��ن التعقل الذي ن��ادى به بعضهم، 
فلج��أوا إىل صياغ��ة اتفاقي��ة حص��ٍص جدي��دٍة، توّس��عت فيه��ا دائ��رة 
املس��تفيدين داخ��ل عش��رية البوكام��ل، وخاّص��ًة منه��م أبن��اء الق��رى 
املنتش��رة عل��ى نه��ر اخلاب��ور. أعيد تش��غيل البئر بناًء عل��ى هذا االتفاق 
الذي استمّر العمل مبوجبه إىل أن قطع تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
ط��رق جت��ارة النف��ط إىل حمافظ��ة حل��ب والش��مال الس��ورّي، قب��ل أن 

جيت��اح احملافظ��ة كله��ا يف حزي��ران ومت��وز 2014.

رويرتز

إصدار خاص - آب 2015



الوثيقة رقم )1(: تقرير فين عن اهلجمات على أنابيب النفط لشركة الفرات.

الوثيقة رقم )2(: من حمضر اجتماع بني شركة الفرات للنفط واملؤسسة السورية للنفط.

وثائق
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الوثيقة رقم )3(: بيان تأسيس اهليئة الشرعية يف املنطقة الشرقية.
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الوثيقة رقم )4(: قرار اهليئة الشرعية املركزية باالستيالء على معمل »كونوكو« للغاز.
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الوثيقة رقم )5(: بيان مشرتك موّجه إىل البغدادي وجملس شورى »الدولة االسالمية«.
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