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أواًل: يجــب تطبيــق العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي قانــون قيصــر علــى 
جميــع منتهكيــه وخاصــة الحلفــاء منهــم:

ت االنتهــاكات الفظيعــة والمتعــددة التــي مارســها النظــام الســوري، والتــي بلغــت فــي كثيــر منهــا مســتوى الجرائــم  أدَّ
ضــدَّ اإلنســانية منــذ األشــهر األولــى للحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة بحســب التقريــر األول للمفوضية الســامية 
لحقــوق اإلنســان فــي 15/ أيلــول/ 2011، واســتمر النظــام الســوري فــي ممارســته لالنتهــاكات بحســب جميــع التقاريــر 
التــي صــدرت عــن لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة، دفعــت هــذه االنتهــاكات العديــد مــن دول العالــم لفــرض 
عقوبــات سياســية، ثــم اقتصاديــة عليــه، مــن أجــل وقــف االنتهــاكات، والدخــول فــي مســار سياســي ينقــل الدولــة مــن 

حكــم عائلــة دكتاتوريــة نحــو حكــم ديمقراطــي تعــددي.

ضمــَن هــذا الســياق فرضــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة العديــد مــن حــزم العقوبــات علــى النظــام الســوري، وأبــرز 
تلــك القوانيــن كان قانــون قيصــر، الــذي صــادق عليــه مجلــس الشــيوخ األمريكــي ضمــن موازنــة وزارة الدفــاع لعــام 
2020- فــي 17/ كانــون األول/ 2019 ووقــع عليــه الرئيــس األمريكــي الســابق دونالــد ترامــب الحقــًا وأصبــح قانونــًا، دخــل 

ــز التنفيــذ فــي 17/ حزيــران/ 2020. القانــون حيِّ

ويســتهدف قانــون قيصــر األفــراد والشــركات فــي مختلــف الــدول فــي حــال تعاملــت مــع النظــام الســوري بشــكل 
ــرات العســكرية، الغــاز  ــون متعــدي( وذلــك ضمــن أربعــة قطاعــات رئيســة وهــي: الطائ ــر مباشــر )قان مباشــر أو غي
ــع  ــة، ومن ــات المتحــدة األمريكي ــة فــي الوالي ــات حجــب الملكي ــاء والهندســة، وتشــمل العقوب الطبيعــي، النفــط، البن

ــر ذلــك. ــة، وغي ــة، وفــرض غرامــات مالي ــة والتجاري زيارتهــا، وحظــر التعامــالت المالي

وقــد خرقــت كل مــن روســيا وإيــران قانــون قيصــر بشــكل متكــرر، وهــذا متوقــع مــن دول مفروضــة عليهــا عقوبــات 
ــح متشــابكة معــه، لكــن المســتغرب أن يقــوم  ــة، وحليفــة للنظــام الســوري بشــكل عضــوي، ولديهــا مصال أمريكي
ق إلــى اســتمرار عمليــات  حلفــاء الواليــات المتحــدة األمريكيــة بخــرق قانــون قيصــر، والحديــث فــي هــذا التقريــر يتطــرَّ
تزويــد النظــام الســوري بالنفــط مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة )قــوات حــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي 

ــز التنفيــذ. بشــكل أساســي( حتــى بعــد صــدور قانــون قيصــر ودخولــه حيِّ

وكنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قــد أصدرنــا تقريــرًا فــي أيلــول 2019، وثقنــا فيــه كيــف ســاهمت قــوات 
 منهــا، 

ٍ
ســوريا الديمقراطيــة بتزويــد النظــام الســوري بالنفــط والغــاز مقابــل مبالــغ ماليــة طائلــة، لــم تفصــح عــن أي

وأعربنــا عــن قلقنــا مــن أنَّ قســمًا كبيــرًا مــن تلــك األمــوال ربمــا يكــون قــد وصــل إلــى حــزب العمــال الكردســتاني 
عنــا أن  ــف كتنظيــم إرهابــي وهــذا يــورِّط قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي دعــم وتمويــل اإلرهــاب العالمــي، وتوقَّ المصنَّ
تتوقــف التجــارة مــع النظــام الســوري بعــد صــدور قانــون قيصــر، لكــن عمليــات تزويــد النظــام الســوري بالنفــط والغــاز 

مــا زالــت مســتمرة، دون مســاءلة جديــة أو محاســبة.

https://undocs.org/ar/A/HRC/18/53
https://undocs.org/ar/A/HRC/18/53
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/31/text
https://2017-2021.state.gov/caesar-syria-civilian-protection-act//index.html
https://2017-2021.state.gov/caesar-syria-civilian-protection-act//index.html
https://sn4hr.org/arabic/?p=11548
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المنهجية:
ُيســلِّط هــذا التقريــر الضــوء علــى اســتمرار عمليــات تهريــب النفــط بيــن مناطــق ُتســيطر عليهــا قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة إلــى مناطــق ســيطرة النظــام الســوري منــذ تقريرنــا الســابق فــي أيلــول 2019، وبشــكل خــاص بعــد دخول 
ــز التنفيــذ فــي حزيــران/ 2020 حتــى تمــوز/ 2021، كمــا ُيظهــر مــدى الفائــدة الكبيــرة التــي يجنيهــا النظــام  قانــون قيصــر حيِّ
الســوري جــراء تلــك العمليــات، وتوظيفهــا فــي اســتمرار ارتكابــه انتهــاكات فظيعــة بمــا فــي ذلــك عمليــات القصــف 
العشــوائي علــى أحيــاء ســكنية وعمليــات االعتقــال التعســفي ومــا يترافــق معهــا مــن تعذيــب وإخفــاء قســري، وأخيــرًا 

بت بهــا عمليــات اســتخراج النفــط بطــرق بدائيــة.  ُيشــير التقريــر إلــى مســألة التلــوث البيئــي التــي تســبَّ

وقــد اعتمدنــا علــى باحثيــن ميدانييــن عامليــن لدينــا، حيــث حصلنــا علــى شــهادات مباشــرة مــن أهالــي المنطقــة ومــن 
أصحــاب عبــارات مائيــة مــن التــي كانــت تشــارك فــي نقــل النفــط بيــن ضفتــي النهــر فــي محافظــة ديــر الــزور، وقــد 
حصلنــا علــى الشــهادات عبــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وهــي ليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، ويســتعرض 
التقريــر 3 منهــا، وقــد شــرحنا للشــهود الهــدف مــن المقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام المعلومــات 
 بعــدم كشــف هويــة 

ٍ
ــة حوافــز، وتــمَّ منــُح ضمــان م أو نعــرض عليهــم أيَّ مونهــا فــي هــذا التقريــر دوَن أن ُنقــدِّ التــي ُيقدِّ

كل مــن أبــدى رغبتــه فــي اســتخدام اســم مســتعار وكل ذلــك وفــق البروتوكــوالت الداخليــة للشــبكة الســورية لحقــوق 
ــر  ــا لتراعــي أفضــل معايي ــى تطويرهــا بشــكل مســتمر مــن خــالل خبرتن اإلنســان والتــي نعمــل بموجبهــا ونســعى إل

الرعايــة والموثوقيــة. 
لــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المقاطــع المصــورة والصــور التــي ُنشــرت عبــر  إضافــة إلــى ذلــك فقــد حلَّ
اإلنترنــت، أو التــي أرســلها لنــا نشــطاء محليــون عبــر البريــد اإللكترونــي أو برنامــج الســكايب أو عبــر منصــات التواصــل 
هــا ناشــطون صهاريــج تنقــل النفــط الخــام مــن مناطــق تخضــع لســيطرة  االجتماعــي، وأظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّ

قــوات ســوريا الديمقراطيــة باتجــاه قــرى تقــع تحــت ســيطرة النظــام الســوري.

 مــن جميــع مقاطــع الفيديــو والصــور المذكــورة فــي هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيانــات إلكترونيــة 
ٍ
نحتفــظ بنســخ

عــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق الحــاالت كافــة، ذلــك   صلبــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال ندَّ
ٍ

 احتياطيــة علــى أقــراص
ٍ
ســرية، ونســخ

فــي ظــلِّ الحظــر والمالحقــة المفروضيــن علينــا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض المجموعــات المســلحة 
بعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان. األخــرى. ولمزيــد مــن التَّفاصيــل نرجــو االطــالع علــى المنهجيــة المتَّ

 
ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ

يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.  

ثانيــًا: عمليــات تهريــب النفــط ال تــزال مســتمرة رغــم دخــول قانون قيصر 
ــز التنفيذ: حيِّ

اســتعرضنا فــي تقريرنــا الماضــي مواقــع حقــول النفــط والغــاز فــي محافظتــي الحســكة ودير الــزور التي تســيطر عليها 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــد بلغــت 11 حقــاًل مــن بينهــا حقــل العمــر فــي ديــر الــزور، وحقلــي الجبســة ورميــالن فــي 
ل أكبــر الحقــول مــن ناحيــة القــدرة اإلنتاجيــة، حيــث ينتــج حقــال العمــر والجبســة وحدهمــا قرابــة  الحســكة، والتــي تشــكِّ
نصــف اإلنتــاج النفطــي فــي ســوريا، وذلــك فــي عــام 2010 بحســب تقريــر أصدرتــه إدارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة 

EIA(1(  فــي آب/ 2011.

1  إدارة معلومات الطاقة هي وكالة إحصائية مستقلة تابعة لوزارة الطاقة في الواليات المتحدة األمريكية أنشأها الكونغرس عام 1977. 

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Syria/archive/pdf/syria_2011.pdf 
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ومنــذ ســيطرة قــوات حــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي علــى حقلــي الرميــالن والســويدية فــي محافظــة الحســكة 
فــي منتصــف عــام 2012، بــدأ توريــد النفــط إلــى النظــام الســوري وفقــًا التفاقــات بيــن الطرفيــن، ومــا زال العاملــون 

فيهمــا يتلقــون أجورهــم مــن النظــام الســوري.

أمــا محافظــة ديــر الــزور فقــد بــدأ تزويــد النظــام الســوري بالنفــط والغــاز عقــب الســيطرة علــى حقولهــا فــي نهايــة 
ــة وأيضــًا  ــد النظــام الســوري بالنفــط والغــاز تمــر بطــرق بري ــات تزوي ــم داعــش، وعملي عــام 2017 بعــد هزيمــة تنظي
ــر آليــة نقــل  ــر مائيــة علــى نهــر الفــرات، وفــي بدايــة عــام 2019 لجــأت قــوات ســوريا الديمقراطيــة إلــى تطوي عبــر معاب
النفــط عبــر ضفتــي الفــرات، وذلــك بتمديــد خطــوط أنابيــب بالســتيكية يتــم نقــل النفــط مــن خاللهــا بيــن ضفتــي النهــر، 

ــر المائيــة لحراســة أمنيــة مشــددة، وتقــوم بتنظيــم عملهــا. وتخضــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة المعاب

خريطــة تُظهــر مواقــع أبــرز المعابــر المائيــة فــي محافظــة ديــر الــزور التــي يتــم عبرهــا تهريــب النفــط مــن 
قبــل عناصــر فــي قــوات ســوريا الديمقراطيــة: 

https://drive.google.com/file/d/1QQeV8iiLMEDCpdJUHRP1DTdOgDUHPgmJ/view
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ــر  ــى معاب ــة عل ــي وقــوات ســوريا الديمقراطي ــف الدول ــة نفذتهــا قــوات التحال ــات أمني ــا عملي ــار/ 2019 رصدن فــي 7/ أي
عــدة للنفــط منتشــرة بيــن مدينــة الشــحيل وقريــة الحوايــج بريــف ديــر الــزور الشــرقي، قامــت مــن خاللهــا باســتهداف 
العبــارات المائيــة بالرشاشــات الثقيلــة إضافــة إلــى مصــادرة الخراطيــم واألنابيــب التــي تقــوم بنقــل النفــط الخــام، 
ولكننــا بعــد مــرور أيــام عــدة رصدنــا عــودة عمليــات تزويــد النظــام الســوري بالنفــظ والغــاز، فقــد أخبرنــا عــدد مــن 
ســكان قريــة الشــحيل بريــف ديــر الــزور الشــرقي أن عمليــات بيــع النفــط والغــاز عــادت كمــا كانــت فــي الســابق، 
وأمــام أعيــن عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة عبــر معبــر الشــحيل – بقــرص تحتانــي متجهــة إلــى مناطــق ســيطرة 

النظــام الســوري. 

ــز التنفيــذ، رصدنــا قيــام قــوات التحالــف الدولــي بعمليــة  بيــن 17 و21/ تمــوز/ 2020 أي بعــد دخــول قانــون قيصــر حيِّ
أمنيــة أطلقــت عليهــا اســم عمليــة “ردع اإلرهــاب” وشــاركت فيهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة، اســتهدفت العمليــة 
العســكرية قــرى ريــف ديــر الــزور الشــرقي بحثــًا عــن خاليــا تنظيــم داعــش، وقامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة خــالل 
حقبــة العمليــة فقــط بإغــالق جميــع المعابــر النهريــة وتثبيــت عــدد مــن النقــاط والحواجــز علــى ضفــاف نهــر الفــرات 

لمنــع عمليــات التهريــب.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد حســين أبــو عمــر 2 أحــد العامليــن علــى العبــارات المائيــة فــي 
معبــر الشــحيل –بقــرص فــي محافظــة ديــر الــزور، وأفادنــا: “أملــك عبــارة كنــت أقــوم بنقــل المدنييــن فيهــا بيــن 
ــوارد المالــي مــن نقــل المدنيين،كنــت  ضفتــي نهــر الفــرات ولكنــي تحولــت إلــى نقــل النفــط نتيجــة قلــة ال
أنقــل النفــط بشــكل شــبه يومــي عــن طريــق تجــار يعملــون مع شــركة القاطرجي وبعض قيــادات المجلس 
العســكري فــي ديــر الــزور التابــع لقســد، حيــث يتــم جلــب النفــط مــن حقــول العمــر والتنــك عبــر صهاريــج 
إلــى معبــر الشــحيل، بعــد ذلــك نقــوم بتفريغهــا بالعبــارات وننقلهــا إلــى الضفــة الثانيــة، حيــث شــاحنات 

القاطرجــي تصطــف والتــي تنقلهــا بدورهــا إلــى مصفاتــي حمــص وبانيــاس.
نهايــة شــهر تمــوز شــنَّت قــوات التحالــف الدولــي ومعهــا عناصــر يتبعــون لقســد حملــة أمنيــة علــى المعابــر 
فــي ديــر الــزور وطالبتنــا عناصــر قســد بالتوقــف عــن العمــل بشــكل نهائــي، وقالــوا إنــه ســيتم إخبارنــا فــي 
األيــام القادمــة بقوانيــن العمــل الجديــدة، لكننــي علمــت أن عمليــات تهريــب ال تــزال تجــري فــي منتصــف 
الليــل لنقــل النفــط والقمــح وبعــض المــواد الغذائيــة ولكــن بكميــات قليلــة ومحــدودة، وقــد توقفــت عــن 

العمــل حاليــًا ومــن المتوقــع أن نعــود إلــى العمــل فــي المــدة القادمــة”.

فــي شــهر شــباط/ 2021 تواصلنــا مــع الســيد حســين لالستفســار عــن تواتــر عمليــات تهريــب النفــط فأخبرنــا أنــه 
توقــف عــن العمــل فــي نقــل النفــط عبــر الضفتيــن بســبب ورود اســمه فــي قائمــة المطلوبيــن للخدمــة العســكرية 
لصالــح قــوات ســوريا الديمقراطيــة، ولكنــه أخبرنــا أن عمليــات التهريــب ال تــزال قائمــة حيــث أخبــره بذلــك أصدقــاء لــه 

يعملــون فــي نقــل النفــط.
 

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد أحمــد3 وهــو أحــد أهالــي قريــة الحوايــج بريــف ديــر الــزور 
الشــرقي، قــال أحمــد أن عمليــات تهريــب النفــط قــد توقفــت خــالل الحملــة العســكرية األمنيــة التــي قادتهــا قــوات 
التحالــف الدولــي، وذكــر أحمــد أن صلــة قرابــة تربطــه بأحــد قــادة قــوات ســوريا الديمقراطيــة: “أخبرنــي أن عمليــات 
التهريــب ونقــل النفــط ســوف تســتأنف فــي غضــون أســابيع بعــد الحملــة، وأن هنــاك أشــخاصًا تابعــون 
لقــوات التحالــف الدولــي شــاركوا فــي الحملــة األخيــرة لمعرفــة مــدى جديــة قســد فــي منــع نقــل النفــط إلــى 

مناطــق ســيطرة النظــام بعــد قانــون قيصــر”.

2  تواصلنا معه عبر اتصال هاتفي في 5/ آب/ 2020

3  تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب في 5/ آب/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1QFd6aMx49Nl9XMgfHxc_izmfWNzH28om/view
https://drive.google.com/file/d/180ncRTfmJHaEyNcFPwnaQ3qCj3Yp6Lxd/view
https://drive.google.com/file/d/1imJupO976iJSGfyEoJkvhiIZb-gHR59X/view
https://sdf-press.com/?p=32405
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تظهــر عمليــات الرصــد التــي أجريناهــا منــذ تقريرنــا الماضــي حتــى لحظــة إعــداد هــذا التقريــر أن قــوات التحالــف الدولــي 
قــادت عــدة عمليــات لوقــف تهريــب النفــط، لكنهــا تبقــى عمليــات محــدودة ومنقوصــة وفــي الغالــب ال يــدوم أثرهــا 
أزيــد مــن عــدة أيــام، تعــود بعدهــا الشــاحنات لنقــل النفــط إلــى مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، وقــد الحظنــا مؤخــرًا 
أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة تســعى إلــى كبــح عمليــات التهريــب عبــر المعابــر المائيــة، فــي حيــن أنهــا بالمقابــل 
ــك هــو أن  ــري، ونعتقــد أن الســبب وراء ذل ــق الب ــر الطري ــم عب ــي تت ــع الت ــب والبي ــات التهري تغــضُّ الطــرف عــن عملي
عمليــات البيــع عبــر الطريــق البــري تضمــن لقــوات ســوريا الديمقراطيــة ربحــًا ماديــًا مضاعفــًا، حيــث تبيعــه مباشــرة 
دون وســيط إلــى الشــركات التــي تشــرف علــى نقــل النفــط كشــركة القاطرجــي، أمــا النقــل عبــر المعابــر المائيــة فيتــم 
فيــه بيــع النفــط مــن الحقــل إلــى أهالــي المنطقــة، والذيــن بدورهــم يشــرفون علــى نقلــه عبــر المعابــر المائيــة إلــى 

مناطــق ســيطرة النظــام الســوري.

خريطــة تظهــر الطريــق البــري الــذي تســلكه شــاحنات تعبــر مــن حقــول النفــط فــي مناطــق ســيطرة قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة باتجــاه مصفاتــي حمــص وبانيــاس فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري:

https://drive.google.com/file/d/1a4JMacAcQ62amGTT63el4DcOKyqNHRyW/view
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تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد أبو يوسف4 من مدينة ذيبان بريف دير الزور الشرقي:
“قبــل قرابــة أســبوع داهمــت مســاًء دوريــات تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة بدعــم مــن طائــرة مروحيــة 
تابعــة للتحالــف الدولــي المعبــر المائــي فــي مدينــة ذيبــان وقامــت بإطــاق النــار بشــكل عشــوائي؛ مــا أدى 
 ســوى يوميــن حتــى عــادت حــوادث التهريــب وعلــى 

ِ
إلــى مقتــل أحــد العامليــن علــى المعبــر5 ، لكــن لــم يمــض

مــرأى حواجــز قســد فــي حــي اللطــوة بمدينــة ذيبــان وهــو الحاجــز المتواجــد علــى الطريــق الــذي تســلكه 
شــاحنات النفــط القادمــة مــن حقــل العمــر النفطــي، وقــد شــاهدت بتاريــخ 16/ شــباط ثــاث شــاحنات 

قادمــة مــن حقــل العمــر باتجــاه المعبــر مــن أجــل نقــل النفــط إلــى مناطــق النظــام”.
ذكــر أبــو يوســف أنــه يشــاهد يوميــًا شــاحنات قــال إنهــا تتبــع لشــركات القاطرجــي وهــي تخــرج مــن حقــل العمــر باتجــاه 
الغــرب )اتجــاه محافظــة الرقــة( وذكــر أنــه فــي الغالــب ترافــق هــذه الشــاحنات ســيارة أو ســيارتين تابعــة لعناصــر مــن 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة كحمايــة لهــا.

ثالثــًا: تزويــد النظــام الســوري بقرابــة 6 مالييــن برميــل مــن النفــط ســنويًا 
ف مــن دعــم اإلرهــاب الدولــي متمثــاًل بحــزب العمال الكردســتاني: وتخــوُّ

مــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة للنظــام الســوري عبــر عمليــات تهريــب النفــط، تناولنــا  عــم الــذي ُتقدِّ لتقديــر حجــم الدَّ
رنــا مــن خاللهــا كميــة النفــط المباعــة،  حــوادث بيــع النفــط التــي رصدناهــا فــي شــهر كانــون األول مــن عــام 2020، وقدَّ
ــل الحــدَّ األدنــى، فقــد يكــون هنــاك العديــد مــن عمليــات بيــع النفــط  وســوف نقــوم بســرد تلــك الحــوادث، والتــي تمثِّ
تمــت فــي شــهر كانــون األول ولــم نتمكــن مــن تســجيلها، ألن هنــاك صعوبــة كبيــرة فــي الوصــول إلــى كامــل الحــاالت 

خاصــة أنَّ كثيــرًا مــن عمليــات بيــع وتهريــب النفــط تتــم بعــد منتصــف الليــل.

فيما يلي حوادث تهريب وبيع النفط التي تمكنا من رصدها في كانون األول 2020:

بيــن 1 و3/ كانــون األول/ 2020 دخــل قرابــة 500 صهريــج نفــط نعتقــد أنهــا تابعــة لشــركة القاطرجــي التابعــة للنظــام 
الســوري عبــر معبــر الهــورة البــري الواقــع بالقــرب مــن مدينــة الطبقــة بريــف الرقــة الغربــي، وهــو الفاصــل بيــن مناطــق 
الغربــي، حيــث توجهــت  الرقــة  بريــف  الديمقراطيــة  الســوري ومناطــق ســيطرة قــوات ســوريا  النظــام  ســيطرة 
الصهاريــج باتجــاه حقلــي العمــر والجفــرة بريــف ديــر الــزور الشــرقي، الخاضعيــن لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة، 

ثــم لتعــود الطريــق ذاتــه باتجــاه مصفاتــي حمــص وحمــاة.

بيــن 5 و8/ كانــون األول/ 2020 دخــل قرابــة 300 صهريــج نفــط نعتقــد أنهــا تابعــة لشــركة القاطرجــي التابعــة للنظــام 
ــي  ــف الحســكة الجنوب ــج باتجــاه حقــول الجبســة ورميــالن بري ــري وتوجهــت الصهاري ــر الهــورة الب ــر معب الســوري عب

الخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة، ثــم لتعــود الطريــق ذاتــه باتجــاه مصفاتــي حمــص وحمــاة.
بيــن 8 و10/ كانــون األول/ 2020 دخــل قرابــة 350 صهريــج نفــط نعتقــد أنهــا تابعــة لشــركة القاطرجــي التابعــة للنظــام 
الســوري عبــر معبــر الهــورة البــري وتوجهــت الصهاريــج باتجــاه حقــل الجبســة بريــف الحســكة الجنوبــي، الخاضــع 

لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة، ثــم لتعــود الطريــق ذاتــه باتجــاه مصفاتــي حمــص وحمــاة.

4  تواصلنا معه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك في 17/ شباط/ 2021

5  الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، مقتــل مدنــي برصــاص عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي بلــدة ذيبــان بريــف ديــر الــزور، فــي 11 شــباط، 

https://news.sn4hr.org/ar/?p=90977

https://www.youtube.com/watch?v=V_7-HGm7YuM&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://news.sn4hr.org/ar/?p=90977
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بيــن 21 و22/ كانــون األول/ 2020 دخــل قرابــة 350 صهريــج نفــط نعتقــد أنهــا تابعة لشــركة القاطرجــي التابعة للنظام 
الســوري عبــر معبــر الهــورة البــري الواقــع بالقــرب مــن مدينــة الطبقــة بريــف الرقــة الغربــي، وتوجهــت الصهاريــج 
باتجــاه حقــول الجبســة ورميــالن بريــف الحســكة الجنوبــي، الخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة، ثــم لتعود 

الطريــق ذاتــه باتجــاه مصفاتــي حمــص وحمــاة. 

فــي 23/ كانــون األول/ 2020 رصدنــا وجــود عشــرات صهاريــج النفــط فــي مدينــة موحســن بريــف ديــر الــزور الشــرقي، 
وأخبرنــا األهالــي أنهــا كانــت تقــوم بنقــل النفــط عبــر المعابــر المائيــة إلــى مناطــق ســيطرة النظــام الســوري.

اســتنادًا إلــى هــذه العمليــات فــي هــذه األيــام فقــط، يكــون لدينــا 1500 صهريــج مــن النفــط، وعلــى اعتبــار أن ســعة 
الصهريــج الواحــد تقــدر بـــ 40 ألــف لتــر، فــإن هــذا يعــادل 60 مليــون لتــر، أي قرابــة 500 ألــف برميــل نفــط شــهريًا، تقــوم 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة بدعــم النظــام الســوري بهــا، أي 6 مالييــن برميــل ســنويًا، وعلــى اعتبــار أن ســعر برميــل 
ر  النفــط 20 دوالر فــإن قــوات ســوريا الديمقراطيــة تحصــل علــى عائــد ســنوي مــن بيــع النفــط للنظــام الســوري ُيقــدَّ
بـــ 120 مليــون دوالر ســنويًا، وقــوات ســوريا الديمقراطيــة المكونــة بشــكل أساســي مــن حــزب االتحــاد الديمقراطــي، 
ــف كحــزب إرهابــي لــدى العديــد مــن دول العالــم، وترفــع صــور عبــد  الــذي هــو فــرع حــزب العمــال الكردســتاني المصنَّ
هللا أوجــالن زعيــم حــزب العمــال الكردســتاني بشــكل كبيــر فــي مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وبالتالــي 
فهنــاك تخــوف جــدي مــن أن يذهــب قســم مــن هــذه األمــوال لدعــم الحــزب اإلرهابــي؛ ممــا يجعــل قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة متورطــة فــي دعــم اإلرهــاب الدولــي، وقــد طالبنــا فــي تقريرنــا الســابق بضــرورة إعــداد كشــوفات ماليــة 
ــح آليــة صــرف عوائــد النفــط والغــاز؛ ألنهــا ثــروات ملــك لجميــع أبنــاء المنطقــة، وليســت ملكيــة خاصــة لحــزب  توضِّ
االتحــاد الديمقراطــي وحــزب العمــال الكردســتاني، وحتــى تاريــخ اليــوم لــم تصــرِّح قــوات ســوريا الديمقراطيــة أو اإلدارة 
ــزور والحســكة والرقــة أيــن تصــرف تلــك  ــر ال  مالــي يوضــح للمجتمــع المحلــي فــي محافظــات دي

ٍ
الذاتيــة بــأي كشــف

ــاء،  المالييــن، وذلــك فــي ظــلِّ تدهــور الخدمــات األساســية فــي هــذه المحافظــات مــن مراكــز طبيــة، مــدارس، كهرب
طرقــات، وغيــر ذلــك.

ُنشــير إلــى أنَّ عمليــات بيــع النفــط إلــى النظــام الســوري مــا زالــت مســتمرة، وفــي 6/ نيســان/ 2021 رصدنــا وجــود 
صهاريــج نفــط نعتقــد أنهــا تابعــة لشــركة القاطرجــي فــي طريقهــا إلــى حقــول النفــط الواقعــة تحــت ســيطرة قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة فــي محافظــة الحســكة، كمــا ســجلنا فــي 26/ حزيــران/ 2021 مــا ال يقــل عــن 150 صهريــج نفــط 
نعتقــد أنهــا تابعــة لشــركة القاطرجــي كانــت متوجهــة مــن معبــر الهــورة جنــوب مدينــة الطبقــة بريــف الرقــة الغربــي 
قادمــة مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري باتجــاه حقــول النفــط الخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

فــي محافظــة الحســكة.

رابعــًا: قــوات ســوريا الديمقراطيــة تقتــل 6 مدنييــن بعــد اســتهدافها 
لمظاهــرات احتــجَّ فيهــا المدنيــون علــى رفــع أســعار المحروقــات:

طبقــًا لدراســة نشــرتها منظمــةTake-profi. 6 التــي تعنــى بتحليــل االقتصــاد العالمــي فــإن حقــول النفــط فــي ســوريا 
بلــغ إنتاجهــا فــي عــام 2021 مــا يقــارب 35 ألــف برميــل يوميــًا، أي مــا يقــارب 13 مليــون برميــل ســنويًا، وعلــى اعتبــار أن 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة تســيطر علــى قرابــة 80 % مــن حقــول النفــط إذن يمكــن أن نقــدر اإلنتــاج الســنوي للنفــط 
ــا فــي الفقــرة الســابقة فــإن عمليــات التهريــب التــي تشــرف عليهــا  فــي مناطــق ســيطرتها بـــ 11 مليــون، وكمــا ذكرن
ر بـــ 6 مالييــن برميــل نفــط ســنويًا، أي أن عمليــات التهريــب تطــال تقريبــًا 50 % مــن  قــوات ســوريا الديمقراطيــة تقــدَّ

النفــط المنتــج.
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https://www.youtube.com/watch?v=kcvozWyT8dQ&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
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إن هــذه الكميــة الكبيــرة مــن النفــط المهــرب تجعــل المنطقــة فــي عــوز دائــم، وغالبــًا ال تلبــي الكمية المتبقيــة احتياجات 
الســكان فــي المنطقــة ال ســيما أنَّ المنطقــة الشــمالية الشــرقية تعتبــر منطقــة زراعيــة ُتســاهم فيهــا المحروقــات 
بشــكل أساســي فــي تشــغيل اآلليــات الزراعيــة وأدوات الــري، وممــا يعــزز ذلــك إعــالن اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق 
ســوريا والتابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة عبــر معرفاتهــا الرســمية عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي فــي 17/ 
أيــار/ 2021 عــن إصــدار القــرار رقــم 119، الــذي يقضــي برفــع أســعار المحروقــات فــي مناطــق ســيطرتها بنســبة تصــل 
بيــن 100 % حتــى 350 %، حيــث ذكــرت اإلدارة أن القــرار جــاء بنــاًء علــى مقتضيــات المصلحــة العامــة وبموجــب مقتــرح 

مــن إدارة المحروقــات تــم رفــع ســعر المحروقــات وفقــًا للدراســات.

جدول ُيظهر األسعار لبعض المحروقات األساسية قبل القرار رقم 119 وبعده:

بعــد يــوم مــن صــدور القــرار شــهدت مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة ال ســيما حــي النشــوة فــي مدينــة 
الحســكة، ومدينــة الشــدادي، وقريــة الســبعة وأربعيــن /47/  التابعتــان لمحافظــة الحســكة، ومدينــة الصــور وقراهــا 
)قــرى العزبــة وأبــو النيتــل والحصيــن( التابعــة لمحافظــة ديــر الــزور خــروج عشــرات المظاهــرات واالحتجاجــات ضــدَّ 
قــرار اإلدارة الذاتيــة القاضــي برفــع أســعار المحروقــات، حيــث طالــب المتظاهــرون بإلغــاء القــرار، ورفعــوا الفتــات 
ــذوا إضرابــًا وأغلقــوا المحــالت التجاريــة فــي بعــض المــدن والبلــدات فــي  د بــه، وقــام األهالــي بقطــع الطرقــات ونفَّ تنــدِّ

الحســكة كالمالكيــة وعامــودا بريــف الحســكة.

حــي النشــوة ومدينــة الشــدادي وقريــة  واجهــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة المظاهــرات بالرصــاص الحــي فــي 
الســبعة وأربعيــن فــي محافظــة الحســكة ووثقنــا مقتــل 6 مدنييــن بينهــم 1 طفــاًل، 4 منهــم فــي مدينــة الشــدادي و1 
فــي قريــة الســبعة وأربعيــن، وطفــل فــي حــي النشــوة، كمــا ســجلنا اعتقــال 5 مدنييــن فــي مدينــة الشــدادي وقراهــا 

بريــف الحســكة الجنوبــي.

فــي 18/ أيــار/ 2021 أصــدرت قــوى األمــن الداخلــي التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة بيانــًا اتهمــت فيــه المتظاهريــن 
باالعتــداء علــى المراكــز والمؤسســات العســكرية التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة. 

فــي 19/ أيــار/ 2021 ألغــت اإلدارة الذاتيــة التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة القــرار الصــادر برفــع أســعار المحروقــات، 
وإعادتهــا إلــى األســعار الســابقة مــا قبــل صــدور التعديــالت.

صورة إلغاء القرار من المعرف الرسمي لإلدارة الذاتية على فيسبوك 

لتر المازوت الممتاز 

لتر البنزين الممتاز 

150 ليرة سورية

1350 ليرة سورية 

400 ليرة سورية 

1950 ليرة سورية 
“مايعادل 65 سنت امريكي“

2500 ليرة سورية “األسطوانة المنزلية”
4000 ليرة سورية “األسطوانة المخصصة 

لألعمال التجارية”

8000 ليرة سورية 
15000 ليرة سورية 

أسطوانة الغاز 

المنزلية / التجارية 

السعر بعد 17 أيارالسعر قبل 17 أيار 

https://www.facebook.com/smensyria/posts/1602572513266013
https://www.youtube.com/watch?v=zVkjmY5bGLE&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EXLrgzcVtmJPpMgzkxRQGm8BKewBzi3IpfJLyjVlykoyfA?e=RbY3uj
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EXLrgzcVtmJPpMgzkxRQGm8BKewBzi3IpfJLyjVlykoyfA?e=RbY3uj
https://asayish.org/?p=2641
https://drive.google.com/file/d/1txYXuF5JIIA0SsCpqqoqvVOT-kdnZV50/view
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1603992406457357
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خامســًا: انتشــار التلــوث البيئــي وإهمــال صحــة المجتمعــات المحليــة 
وانتشــار األمــراض بســبب الغــازات الســامة:

لقــد أدى تضــرر المنشــآت النفطيــة نتيجــة النــزاع المســلح إلــى توقفهــا عــن العمــل، ويتــم اســتخراج النفــط الخــام 
بطــرق بدائيــة تخالــف أبســط معاييــر حمايــة الصحــة العامــة للمجتمــع وتخالــف كافــة معاييــر الحفــاظ علــى البيئــة؛ 
ــرات  بت آالف اللت ــة فقــد تســرَّ ــى طــرق بدائي ــة واالســتمرار فــي االعتمــاد عل ــراث بالصحــة أو البيئ ونظــرًا لعــدم االكت
مــن النفــط الخــام إلــى األراضــي الزراعيــة المحيطــة بهــذه اآلبــار، وتســببت فــي تلفهــا بشــكل كامــل أو شــبه كامــل، 

ــة. ــة دون أي تعويــض مــن قــوات ســوريا الديمقراطي ــغ طائل وخســارة أصحابهــا مبال
إضافــة إلــى ذلــك، فــإن عــدم توافــر البنزيــن والمــازوت المكــرر غيــر الخــام أدى إلــى االعتمــاد علــى مــا عــرف الحقــًا بـــ 
“حراقــات النفــط” وهــي عبــارة عــن أدوات بدائيــة الصنــع يتــم اســتخدامها مــن أجــل تكريــر النفــط الخــام عبــر تســخينها 
بدرجــات حــرارة مرتفعــة؛ مــا يــؤدي إلــى انبعــاث العديــد مــن الغــازات الســامة فــي الهــواء مــن عمليــة التكريــر البدائيــة 
ــر لنــا العديــد مــن ســكان قــرى وبلــدات المنطقــة الشــرقية عــن تأثرهم الشــديد بهــذه الغــازات وتضررهم  تلــك، وقــد عبَّ
منهــا، وذلــك كونهــا منتشــرة ضمــن التجمعــات الســكنية وعلــى أطــراف القــرى والبلــدات، وعلــى مــدار الســنوات 
الماضيــة ســجلنا انتشــار العديــد مــن األمــراض بســبب الغــازات الســامة المنبعثــة مــن هــذه العمليــة والتــي أثــرت 
علــى الســكان، وبشــكل خــاص النســاء الحوامــل واألطفــال، وقــد عانــى الســكان بشــكل عــام مــن ضيــق فــي التنفــس 

وحساســية مفرطــة ومــن مــرض الربــو والســرطان.

لــم يقتصــر ضــرر تســرب النفــط وانبعــاث الغــازات الســامة علــى األراضــي الزراعيــة والخســائر الماديــة الفادحــة 
ألصحابهــا وانتشــار األمــراض بيــن األهالــي، بــل إنــه امتــدَّ إلــى الحيوانــات التــي ترعــى فــي هــذه المناطــق، ولــم تقــم قــوات 
ــل  ــة اســتخراج النفــط، وإصــالح الخل ــر عملي ــد النفــط فــي تطهي ــأي اســتثمار جــدي مــن عوائ ــة ب ســوريا الديمقراطي

ــات. ــي عــن خســائرهم الفادحــة فــي األراضــي والحيوان البيئــي وتعويــض األهال

صورة ُتظهر أطفااًل في منطقة لتجمع حّراقات النفط -عبارة عن 
مصافي بدائية يجري فيها عمليات تكرير للنفط الخام- شمال 

محافظة دير الزور، 1/ نيسان/ 2014 

صورة ُتظهر النيران المشتعلة من أحد اآلبار النفطية في بادية 
ريف محافظة دير الزور الشمالي، 22 شباط 2014 

صورة ُتظهر منطقة لتجمع حّراقات النفط -عبارة عن مصافي 
بدائية يجري فيها عمليات تكرير للنفط الخام- بريف محافظة دير 

الزور الشرقي، 22/ شباط/ 2014 

صورة ُتظهر بركًا نفطية في منطقة لتجمع حّراقات النفط -عبارة 
عن مصافي بدائية يجري فيها عمليات تكرير للنفط الخام- في بادية 

ريف محافظة دير الزور الشرقي، 23/ شباط/ 2014 

https://drive.google.com/file/d/1v_ji6C9O9UO12wpS8kIJbqEDH3X5OQAj/view
https://drive.google.com/file/d/1QaqUHyK9WRpek_Sk0OZCK4SThblDN6m5/view
https://drive.google.com/file/d/1xlFGIbc3VxqPgiW8kzMXwW9nZWHnm48E/view
https://drive.google.com/file/d/1wOgu7RoOVBVBj5mq9ahfDm-WYCIGP34X/view
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سادسًا: االستنتاجات والتوصيات:

خرقــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة العقوبــات االقتصاديــة المفروضــة علــى النظــام الســوري مــن قبــل دول 	 
ديمقراطيــة حضاريــة فــي العالــم تشــكل شــبه إجمــاع دولــي ضــدَّ نظــام ارتكــب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، وتتــم 
مســاندته بشــكل أساســي مــن قبــل دول ال تحتــرم القانــون الدولــي ومتورطــة معــه فــي ارتــكاب جرائــم الحــرب 

ــران وروســيا. ــل إي ــرر جرائمــه مث ــه وتب ــم ضــد اإلنســانية وتدافــع عن والجرائ
إنَّ تزويــد النظــام الســوري بالنفــط والغــاز ُيعتبــر انتهــاكًا لقانــون قيصــر، الــذي يفــرض عقوبــات قاســية دون 	 

اســتثناء علــى كل مــن ينتهــك مــواده.
لقــد دعمــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة عبــر عمليــات تهريــب النفــط النظــاَم الســوري المتــورط فــي ارتــكاب 	 

جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية، والــذي ربمــا يســتخدم ذلــك النفــط فــي عملياتــه البريــة والعســكرية، واألســوأ 
مــن ذلــك أنهــا تدعــم النظــام الســوري بنفــط يمتلكــه الشــعب الســوري لينعكــس ذلــك جرائمــًا وانتهــاكات ضــد 

الشــعب الســوري الــذي عــارض النظــام الحاكــم وطالــب بتغييــر حكــم العائلــة.
لقــد تصرَّفــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي حقــول النفــط والغــاز كأنهــا ملكيــة خاصــة بهــا ولصالــح اإلدارة 	 

الذاتيــة وحــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي، الــذي ربمــا قــام بتحويــل قســم مــن تلــك األمــوال إلــى رؤســائه فــي 
حــزب العمــال الكردســتاني المصنــف علــى قوائــم اإلرهــاب األمريكيــة، وهــذا يدخــل ضمــن بنــد تمويــل ودعــم 

اإلرهــاب فــي العالــم.
أدى اســتخدام طــرق وأســاليب اســتخراج بدائيــة للنفــط وعــدم االســتثمار فــي عوائــد النفــط لتطويرهــا، إلــى أضــرار 	 

هائلــة علــى صحــة الســكان فــي تلــك المناطــق وعلــى األراضــي الزراعيــة والحيوانــات والبيئــة وتتحمــل قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة مســؤولية تعويــض األهالــي وإصــالح األضــرار البيئيــة.

التوصيات:
إلى الحكومة األمريكية وحكومات الدول المشاركة في دعم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش:

فتــح تحقيــق فــوري حــول تــورط قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي عمليــات تهريــب النفــط لصالــح النظــام الســوري 	 
الواقــع تحــت قوائــم العقوبــات األمريكية.

محاســبة قــوات ســوريا الديمقراطيــة واإلدارة الذاتيــة وفقــًا لقانــون قيصــر وحظــر ســفرهم إلى الواليــات المتحدة 	 
األمريكيــة وتجميــد أرصدتهــم وكافــة العقوبــات األخــرى مــن أجــل ردعهــم عــن االســتمرار فــي تزويــد النظــام 

الســوري بالنفــط والغــاز.
مطالبــة قيــادة قــوات ســوريا الديمقراطيــة بالكشــف عــن كامــل األمــوال التــي حصلــت عليهــا مــن النفــط والغــاز 	 

منــذ عــام 2012 حتــى اآلن وتقديــم كشــف مالــي عــن أيــن وكيــف صرفــت هــذه األمــوال، وعــن إمكانيــة ســرقتها 
لحســابات خاصــة أو لصالــح تمويــل ودعــم اإلرهــاب.

إنشــاء هيئــة تعدديــة نزيهــة تشــرف علــى عمليــات اســتخراج النفــط والغــاز، وبيعهــا واســتثمار عوائدهــا لصالــح 	 
كافــة أبنــاء المنطقــة دون تمييــز عرقــي أو عنصــري.

التوقــف عــن دعــم قــوات ســوريا الديمقراطيــة وحــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي بشــكل كامــل وفــوري فــي 	 
حــال ثبــت قيامــه بتحويــل أمــوال عائــدات النفــط والغــاز فــي ســوريا إلــى حــزب العمــال الكردســتاني اإلرهابــي.

بــذل جهــود حقيقيــة نحــو تأســيس حكــم محلــي مدنــي شــرعي وانتخابــات ديمقراطيــة فــي شــمال شــرق ســوريا 	 
بديــاًل عــن القــوات العســكرية المســيطرة، ووضــع قــوات عســكرية تحــت ســلطة الحكــم المدنــي المنتخــب 
ــًا، ووضــع مــوارد المنطقــة تحــت يــده؛ مــا يــؤدي إلــى انعــكاس ذلــك علــى الخدمــات والبنيــة التحتيــة. ديمقراطي



قوات سوريا الديمقراطية تخرق قانون قيصر للعقوبات 12
األمريكية وتزود النظام السوري بالنفط والغاز

إلى قوات سوريا الديمقراطية:
فتــح تحقيــق عــن المتورطيــن بعمليــات تهريــب وبيــع النفــط والغــاز للنظــام الســوري، ومحاســبتهم أمــام قضــاء 	 

مســتقل ال يتبــع لقــوات ســوريا الديمقراطيــة وال اإلدارة الذاتيــة.
االلتــزام التــام بالعقوبــات المفروضــة علــى النظــام الســوري مــن قبــل دول العالــم الديمقراطيــة وبشــكل خــاص 	 

قانــون قيصــر.
اســتخدام عوائــد النفــط والغــاز لصالــح المجتمــع وإعــادة ترميــم البنيــة التحتيــة والخدميــة وااللتــزام بالشــفافية 	 

الماليــة فــي ذلــك.
عــدم دعــم النظــام الســوري المتــورط بارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية ألن ذلــك قــد يؤدي إلــى تحقق تهمــة التواطؤ 	 

بحق قوات ســوريا الديمقراطية وقياداتها السياســية والعســكرية.
تخصيــص جــزء مــن العائــدات الماليــة الناتجــة عــن بيــع النفــط لوقــف التلــوث النفطــي ومعالجــة آثــاره وتعويــض 	 

األهالــي عــن الخســائر الماديــة والصحيــة التــي ألحقهــا بهــم اإلهمــال والفســاد اإلداري.

شكر

كل الشكر لألهالي والناشطين المحليين الذين لوال مساهماتهم لما خرج التقرير على هذا النحو.
.
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