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الذهب األسود في الشرق السوري
أيهم مرعي

م ــن ال ـخ ــط امل ـم ـتــد ب ــن م ــرك ــدة (ري ــف
الحسكة لجنوبي) والصور (ريف دير
الـ ــزور الـشـمــالــي ال ـشــرقــي) والـحـجـنــة
(ريف دير الزور الشرقي) .على صعيد
متصل ،حقق الجيش الـســوري أمس
تـقــدمــا الفـتــا فــي الــريــف الـغــربــي لدير
ال ـ ــزور (غـ ــرب الـ ـف ــرات) ع ـبــر سيطرته
على مجموعة من القرى واملــزارع في
محيط بـلــدة الـتـبـنــي .وم ــن ش ــأن هــذا
التقدم أن يمهد لسيطرة الجيش على
ً
كامل الضفة الغربية للفرات ،وصوال
إلــى مـعــدان فــي ريــف الــرقــة الجنوبي
ً
ّ
الشرقي ،التي شكلت حتى اآلن معقال
حصينًا لـ«داعش».

تتسارع العمليات العسكرية في دير
ال ـ ــزور ،م ــن قـبــل الـجـيــش ال ـس ــوري من
ج ـهــة و«ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي» م ــن جهة
أخرى ،في مواجهة تنظيم «داعش».
وإلــى جانب البعد املـيــدانــي ،يبرز في
امل ـع ــارك ال ــدائ ــرة مـســألــة ال ـص ــراع على
الحقول النفطية والغازية ،التي تنتج
دير الزور منها  40في املئة من اإلنتاج
العام للبالد .وفي هذا االتجاه يخوض
ال ـج ـي ــش م ـ ـعـ ــارك ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن مـعـمــل
غ ــاز كــونـيـكــو ب ـه ــدف ال ـس ـي ـطــرة عليه
وال ــوص ــول إل ــى حقلي الـتـنــك والـعـمــر،
وبقية الحقول النفطية والـغــازيــة في
الريف الشمالي الشرقي لدير الزور.
ف ــال ـج ـي ــش يـ ـه ــدف فـ ــي ع ـم ـل ـيــة ع ـبــور
ال ـ ـج ـ ـهـ ــة ال ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة ل ـ ـن ـ ـهـ ــر الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرات،
باإلضافة إلى اتخاذ دير الزور بمعظم
جغرافيتها منطقة عمليات ،الحرص
ع ـلــى اس ـت ـع ــادة كــافــة م ـنــابــع ال ـث ــروات
الباطنية فــي املحافظة ،إلعادتها الى
كنف الدولة.
ّ
ويقول خبير اقتصادي لـ«األخبار» إن
«دي ــر الـ ــزور تـضــم أه ــم وك ـبــرى حقول
النفط في الـبــاد ،وهــي التيم والعمر،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ح ـق ــول مـهـمــة كــالـتـنــك
والــورد وخشام والخراطة والحسيان
والجفرة ،كذلك يضم أكبر معمل للغاز
فــي ح ـقــول كــونـيـكــو ،وه ــي تـشـكــل إلــى
جانب حقول البادية وحقول توينان
والحباري والثورة أكثر من  60في املئة
من إنتاج الـبــاد» .وهنا يبرز السباق
ب ــن الـجـيــش و«ال ـت ـحــالــف األم ـيــركــي»
ل ـل ـس ـي ـط ــرة عـ ـل ــى ال ـ ـ ـثـ ـ ــروات ال ـن ـف ـط ـيــة
والغازية في املحافظة.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،يـ ـشـ ـي ــر م ـص ــدر
ّ
م ـيــدانــي إل ــى أن «ال ـج ـيــش عـ ــازم على
استعادة كافة خطوط النفط فــي دير
ّ
الزور بعدما تمكن من استعادة معظم
الحقول في الرقة والبادية» .ويضيف
ّ
أن «سـيـطــرة الـجـيــش ستعني تعافيًا
اق ـت ـص ــادي ــا م ـه ـمــا ل ـل ـبــاد إلـ ــى جــانــب
القضاء على آخــر امل ــوارد االقتصادية
للتنظيم اإلرهابي في سوريا».
ّ
وت ـش ــك ــل ح ـق ــول ال ـن ـفــط ف ــي ريـ ــف ديــر
ال ـ ــزور ال ـش ــرق ــي ،الـ ـخ ــزان االق ـت ـصــادي
األســاســي للتنظيم ،وكــانــت تـ ّ
ـدر عليه
ً
أمـ ــواال طــائـلــة ،ولـعـبــت دورًا مهمًا في
تـمـ ّـدده ،بعد طــرده لـ«جبهة النصرة»
ف ــي عـ ــام  .٢٠١٤وك ـ ــان يـ ـق ـ َّـدر اإلن ـت ــاج
الـيــومــي لـ ــ«داع ــش» مــن مــواقــع النفط
فــي الــديــر ،مــا بــن  25ألفًا إلــى  30ألف

ّ
محافظة دير
تضم
الزور ّ
أهم حقول النفط
وأكبرها في البالد

برميل ،وبمعدل  750ألفًا إلى  900ألف
برميل شهريًا ،وذلك في عام .2015
كـ ــذلـ ــك ،ي ـع ـت ـبــر م ـع ـم ــل غـ ـ ــاز كــون ـي ـكــو
شــريــان التنظيم األســاســي فــي تأمني
حاجة املناطق الواقعة تحت سيطرته
من الغاز املنزلي في سوريا والعراق،
كــذلــك ال ي ــزال يبيع النفط للتجار في
حقول خشام والورد والتنك والجفرة.

ّ
وتقول مصادر أهلية لـ «األخبار» إن
«الـتـنـظـيــم ك ــان يـعـتـمــد عـلــى الـحــدود
ال ـت ــرك ـي ــة ف ــي ن ـق ــل إنـ ـت ــاج ــه وب ـي ـع ـهــا
لـشــركــات وت ـجــار بــأسـعــار منخفضة
ق ـ ـبـ ــل إغـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة».
ّ
وت ـض ـيــف أن «الـتـنـظـيــم ح ـ ّـول إن ـتــاج
اآلب ــار بعد إغــاق الـحــدود إلــى تجار
لـبـيـعـهــا أو تـهــريـبـهــا خـ ــارج مـنــاطــق
سيطرته».
َ
وت َركت خسارة التنظيم لحقول النفط
في البادية والرقة أثرًا اقتصاديًا كبيرًا،
املتواردة من مناطق
وتلفت
املعلومات َ َ َ
ّ
سيطرته إلى أنه خفض رواتب مقاتليه
بـنـحــو الف ــت ،وب ــات أخ ـي ـرًا عــاج ـزًا عن
ّ
دف ــع قـســم مـنـهــا .إذ تـشــكــل العمليات
ّ
العسكرية في دير الــزور بداية انهيار
اقتصادي كامل للتنظيم فــي سوريا،
وهي تمهد النهيار عسكري يبدو أنه
بات وشيكًا ،في ظل تصاعد العمليات

فــي آخــر معاقله فــي ديــر ال ــزور وريــف
الحسكة الجنوبي.
ّ
وك ــان الـجـيــش ال ـس ــوري قــد تـمــكــن من
السيطرة على حقول التيم والخراطة
ُ
النفطية فــي ديــر ال ــزور ،التي تـ َـعـ ّـد من
الحقول املهمة في املحافظة ،إلى جانب
استعادته حقول الشاعر والهيل وأراك
فـ ــي الـ ـبـ ــاديـ ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ح ـقــول
ال ــوه ــاب وال ـف ـهــد وتــوي ـنــان والـحـســن
ودب ـ ـي ـ ـسـ ــان والـ ـقـ ـصـ ـي ــر وال ـ ـ ـثـ ـ ــورة فــي
ريــف الــرقــة الـشــرقــي والـجـنــوبــي ،التي
انعسكت اقتصاديًا بعد إعــادة تأهيل
قسم منها ،وإعادتها إلى الخدمة.
أما «وحــدات حماية الشعب» الكردية،
فتسيطر على كامل حقول نفط وغاز
رمـ ـي ــان وال ـ ـ ـشـ ـ ــدادي ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
معملي غاز السويدية والجبسة ،التي
تنتج قرابة  %٣٥من إنتاج البالد في
النفط والغاز.

انتخابات فدرلة «كردية» اليوم

يستعد أكراد سوريا املناصرون لحزب «االتحاد الديمقراطي» إلجراء أول انتخابات في مناطق سيطرتهم
في شمال البالد اليوم .وعقد مسؤولو الحزب سلسلة اجتماعات للتعريف بآلية االقتراع ومراحل االنتخاب.
واليوم هو موعد انتخابات «الرئاسة املشتركة للكومينات» (أي األحياء) ،كذلك حدد يوم  3كانون الثاني
موعدًا إلجراء االنتخابات الخاصة بـ«األقاليم» (صالحيات ضمن حدود اإلقليم وسن القوانني في ما يتعلق
به) ،قبل عقد االنتخابات الخاصة بـ«مؤتمر الشعوب الديمقراطية» الذي سيكون «بمثابة برملان عام على رأس
مهماته تشريع القوانني ورسم السياسة العامة للنظام الفيدرالي».
(أ ف ب)

العبادي في الشرقاط :استعدادات التحرير اكتملت
ّ
أك ــد رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـعــراقــي حـيــدر
العبادي ،أمس ،أن «االنتصارات على
تنظيم داعــش أضعفته في كل مكان
ّ
التجمع» ،الفتًا
وأفقدته قدرته على
إلــى أن «الـعــراق فــي املــراحــل األخيرة

ل ـت ـح ــري ــر ك ــام ــل األراضـ ـ ـ ـ ــي وت ــأم ــن
الحدود» ،وذلك أثناء تفقده القطعات
العسكرية في منطقة شيالة ،باتجاه
«س ــاح ــل ال ـشــرقــاط األيـ ـس ــر» ،شـمــال
البالد.

اختطاف مسؤولين استخباريين
تركيين شمال العراق
أعـلـنــت الـسـلـطــات الـتــركـيــة أن مسلحني أكـ ــرادًا اخـتـطـفــوا مسؤولني
اثنني من استخباراتها شمال العراق ،مشيرة إلى أنها «تبذل جهودًا
السـتـعــادتـهـمــا» .وق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة مــولــود جــاويــش أوغ ـلــو ،إن
«مسلحني أكرادًا أسروا اثنني من مسؤولي االستخبارات أثناء مهمة
لهما فــي شـمــال ال ـعــراق» .وأض ــاف أن أنـقــرة «تعمل مــن أجــل عــودة
جميع املواطنني الذين خطفهم حزب العمال الكردستاني» ،موضحًا
أن حكومته «ال تشارك في محادثات مباشرة مع الجماعة املسلحة
الستعادة الشخصني».
(األناضول)

وعقد العبادي اجتماعًا بالقيادات
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ل ـ ـ ـ «ال ـ ـف ـ ــرق ـ ــة امل ـ ــدرع ـ ــة
ال ـ ـتـ ــاس ـ ـعـ ــة» ،وال ـ ـق ـ ـي ـ ــادات األخ ـ ـ ــرى
ملـ ـن ــاقـ ـش ــة اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ـ ـهـ ــا ل ـع ـم ـل ـيــة
تـ ـ ـح ـ ــري ـ ــر مـ ـ ـ ــا بـ ـ ـق ـ ــي مـ ـ ـ ــن امل ـ ـنـ ــاطـ ــق
ال ـش ـم ــال ـي ــة ،م ــن ق ـب ـضــة امل ـس ـل ـحــن،
مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش ل ـ ـجـ ــأ إلـ ــى
أس ـل ــوب ــه ال ـج ـب ــان ب ـض ــرب املــدن ـيــن
ع ـن ــدم ــا اس ـت ـه ــدف ـه ــم ع ـل ــى ال ـطــريــق
ال ـ ـسـ ــريـ ــع ب ـ ــن ذي قـ ـ ــار وامل ـ ـث ـ ـنـ ــى».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :ن ـ ــداف ـ ــع عـ ــن مــواط ـن ـي ـنــا
ومــن جميع املـكــونــات بغض النظر
ّ
ع ــن ان ـت ـم ــاء ات ـه ــم ،وأكـ ــدنـ ــا لـقــواتـنــا
أهمية ًحماية املدنيني وممتلكاتهم،
إض ــاف ــة إل ــى حــرص ـنــا ع ـلــى حـمــايــة
مقاتلينا» .وكان العبادي قد وصل
إلى قاعدة القيارة الجوية ،جنوبي
محافظة نينوى .وقـضــاء الشرقاط
(ش ـم ــال ــي م ـحــاف ـظــة صـ ــاح ال ــدي ــن)
مــع قـضــاء الحويجة (جـنًــوب غربي
محافظة كــركــوك) ،إضــافــة إلــى قـ ً
ـرى
ونواح تتبع لهما ،هما آخر معقلني
ٍ
لـ «داعش» شمالي العراق.
ب ــدوره ،أعلن نائب قائد «العمليات

املشتركة» عبد األمير رشيد يارالله،
اس ـت ـك ـم ــال االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات ل ـت ـحــريــر
أيسر الشرقاط ،مبينًا أن «اجتماعًا
ُعقد في مقر الفرقة املدرعة التاسعة
ب ـح ـضــور آمـ ــر الـ ـل ــواء ال ـث ــان ــي كــريــم
ال ـخ ــاق ــان ــي ،وآم ـ ــر ل ـ ــواء ع ـلــي األك ـبــر
ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء عـ ـل ــي ال ـ ـح ـ ـمـ ــدانـ ــي ،ل ــوض ــع
ال ـل ـم ـســات األخـ ـي ــرة لـلـتـقــدم بــاتـجــاه
أي ـســر ال ـشــرقــاط فــي مــرحـلــة األول ــى،
ُومـ ــن ث ــم ال ـح ــوي ـج ــة» .وأض ـ ـ ــاف أن ــه
َ
«أكـ ِـمــلــت كافة االسـتـعــدادات لخوض
املـعــركــة» ،متوقعًا أن «تـكــون معركة
مشابهة لعمليات تلعفر مــن حيث
السرعة».
أمــا املـتـحــدث الــرسـمــي بــاســم «هيئة
الحشد الشعبي» أحمد األسدي ،فقد
ّ
أكد جاهزية قواته الكاملة للمشاركة
في عمليات تحرير الساحل األيسر
ل ـل ـش ــرق ــاط ،والـ ـح ــويـ ـج ــة .وقـ ـ ــال فــي
ت ـ ـصـ ــريـ ــح صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،إن «رئ ـ ـيـ ــس
الوزراء ترأس ،اجتماعًا (آخر) لقيادة
الـعـمـلـيــات املـشـتــركــة بـحـضــور قــادة
ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي وقـ ـي ــادة ال ـشــرطــة
االت ـحــاديــة فــي مـخـمــور ،لبحث آخــر

االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ل ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ـحــريــر
امل ــرتـ ـقـ ـب ــة» .وأض ـ ـ ــاف أن «ال ـع ـب ــادي
أع ـط ــى آخ ــر تــوجـيـهــاتــه بـخـصــوص
عمليات التحرير».
وف ـي ـم ــا ت ـن ـت ـظــر ال ـ ـقـ ــوات أم ـ ـ ـرًا بـفـتــح
ّ
الجوي
النار ،بدأ القصف التمهيدي ـ
واألرضي ،ملواقع املسلحني األسبوع
املاضي ،ومــا زال مستمرًا حتى يوم
أم ـ ــس .ون ـق ـلــت وك ــال ــة «األنـ ــاضـ ــول»
عــن الـنـقـيــب سـعــد مـحـمــد فــي قـيــادة
«عمليات صــاح الــديــن» ،أن «طيران
ّ
التحالف الــدولــي شــن غ ــارات مكثفة
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــواقـ ـ ــع تـ ـنـ ـظـ ـي ــم داعـ ـ ـ ـ ــش فــي
الجانب األيسر من قضاء الشرقاط»،
الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن «الـ ـقـ ـص ــف اس ـت ـه ــدف
مراكز للقيادة والسيطرة» .وتابع أن
«جميع القطعات العسكرية أكملت
ت ـح ـش ـي ــدات ـه ــا فـ ــي م ـ ـحـ ــاور ال ـق ـت ــال
ال ـتــي ُح ـ ـ ّـددت سـلـفــا ل ـق ــوات مكافحة
اإلرهاب ،والجيش العراقي ،والحشد
ال ـش ـع ـبــي» ،مـشـيـرًا إل ــى أن «ان ـطــاق
الـعـمـلـيــة ال ـع ـس ـكــريــة م ــره ــون ب ـقــرار
يصدره العبادي».
(األخبار)

