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»احلر« يطلق املرحلة الثانية من »احلرب على اإلرهاب«

سقوط املقر الرئيسي لـ »داعش« في حلب 
و »الدولة اإلسالمية« تتوعد بـ »سحق« مقاتلي املعارضة

وأشار اجلوالني إلى أن ما 
يجــري »فتنة بني املســلمني، 
وجبهة النصرة تتبرأ من كل 
قطرة دم أريقــت دون حق«، 
معلنــا »احلفاظ على خطوط 
ربــاط اجلبهــة مــع النظــام 
وتعزيزها«، داعيا »كل من يريد 
احلفاظ على ساحة الشام، من 
ان تهتك األعراض واحلرمات 
فيهــا علــى أيدي النظــام، أن 
يلتحق بالثغور، وتؤمن اجلبهة 

له كل ما يلزم«.
بالتوازي مع ما سبق، لفت 
اجلوالني إلى أن جبهة النصرة 
»ســتدافع عن نفسها ضد أي 
اعتداء يقع عليها من أي طرف 

كان«. 
وفي نفس الســياق، شدد 
اجلوالني على »ضرورة احلفاظ 
على املهاجرين، حيث يجب على 
كل عنصر من عناصر اجلبهة 
وأهل الشام، أن يتولوا حماية 
مــن جلأ إليهــم، والدفاع عنه 
بدمهــم ومالهم، وهــو واجب 
شرعي، وال ينفك عن عاتقهم«، 
محذرا املهاجرين بنفس الوقت 
»من أن تستغل هجرتهم ضد 
الهدف األعظم الذي نفروا من 
أجلــه، أو يحيــد قتالهــم عن 

أولويات الصراع«.
واعتبر اجلوالني ما وصفها 
»الفتنة« بأنها ستزول، وترص 
الصفوف مــن جديد، وتوجه 
البندقية حيث يجب، وتسطر 
االنتصارات، وتشــكيل صف 
واحد بوجه الروافض واألعداء، 

على حد تعبيره.
وأرجع اجلوالني أســباب 
املواجهات إلى »اعتداءات بعض 
الفصائل، والسياسات اخلاطئة 
للدولة اإلسالمية في الساحة، 
والتي كان لها دور في تأجيج 
هذه الساحة، ويضاف إليها عدم 
الوصول إلى صيغة شــرعية 
تنصاع لها جميع القوى حلل 
اخلالفات، مما زادها، واتسعت 
الفجوات دون الوصول إلى حل 
نهائي، كقضية أمير اجلبهة في 
الرقة، واملتهــم بالردة، حيث 

اليزال مصيره مجهوال«.
وحذر اجلوالنــي من »أن 
ينجــرف النــزاع إلــى صراع 
املهاجريــن  بــني  جاهلــي 
واألنصــار«، مشــددا علــى 
»ضــرورة وجــود عنصــر 
املهاجرين في الساحة اجلهادية، 
إلظهار اللحمة اإلســالمية في 

مثل صراع تاريخي كهذا«.
وتابع اجلوالني قائال »نتج 
من التراكم، قتال على مستوى 
عال، ستدفع ثمنه ساحة القتال 
أوال، ومن ثم الدماء املعصومة، 
واألعــراض التــي انتهكــت، 

واألسرى واملهجرون، وستدفع 
ثمنه أيضا جبهة حلب، وطول 
صبــر احملاصرين في حمص، 
وأهل دمشق، والغوطة، الذين 
عولوا على الشمال، وباحملصلة 
ســتدفع الســاحة مبــن فيها، 
الثمن، من مجاهدين وأنصار، 
وســتنعش النظــام بعد قرب 
زواله، وسيجد الغرب والرافضة 
موطئ قدم كبرى في النزاع إن 
لم يستدرك«. على حد وصفه.

في هذا الوقت، أعلنت القيادة 
املشتركة للجيش السوري احلر 
وقــوى احلــراك الثــوري عن 
بدء ما أطلقــت عليه »املرحلة 
الثانية من احلرب على التطرف 
واإلرهاب في سورية«، معتبرة 
أن سورية تعيش حاليا املشهد 
»قبــل األخير« من عهد بشــار 
األسد، ورحيله قد يكون مسألة 

أسابيع. 
وأشارت القيادة املشتركة 
في بيان صحافي وزعته امس 
إدارتها لإلعالم املركزي ومقرها 
باريس إلى أن »عهد )الرئيس 
السوري( األسد انتهى وأصبح 
مــن املاضي وقضيــة رحيله 
والدائرة املصغرة حوله ممن 
أعطوا أوامــر القتل والتدمير 

رمبا مسألة أسابيع«. 
وأضافت أن »ثورة الشعب 
الســوري مــن أجــل احلرية 
والكرامة والعدالة االجتماعية 
الظلــم  ثــورة قامــت ضــد 
واالســتبداد وأصبحت ثورة 
وحربا ضــد اإلرهاب«، مذكرة 
بأن املرحلة األولى في احلرب 
على اإلرهاب بدأت عندما اضطر 
الســوريون الى حمل السالح 
للدفــاع عن أنفســهم ومدنهم 
وقراهم فــي مواجهة اجلرائم 
واملجازر اإلرهابية التي ميارسها 
النظامان الســوري واإليراني 
اللذان استغال صمت املجتمع 
الدولي إلدخال أدواتهم اإلرهابية 
واملتطرفة )حزب اهلل ،القاعدة 
وأخواتها( ومما أعطى ومنح 
الفرصة واألسباب لدخول آالف 
املقاتلني العــرب واألجانب«.  
وقــال فهد املصــري املتحدث 
اإلعالمي مسؤول إدارة اإلعالم 
املركزي في القيادة املشتركة 
للجيش الســوري احلر »إننا 
نعلن رسميا انطالق املرحلة 
الثانية من احلرب على اإلرهاب 
في سلسلة عمليات التطهير من 
جميع العصابات املسلحة غير 
السورية املوجودة على األراضي 
السورية والتي جميعها مجرد 
أدوات بأيدي األجهزة األمنية 

اإليرانية السورية«. 

والشــام تعلــن ان االئتــالف 
واملجلــس الوطني مــع هيئة 
االركان واملجلس العســكري، 
طائفــة ردة وكفر، وقد اعلنوا 

حربا ضد الدولة وبدأوها«.
اضاف »كل من ينتمي لهذا 
الكيان هو هدف مشروع لنا في 
كل مكان ما لم يعلن على املأل 
تبرؤه من هذه الطائفة وقتال 

املجاهدين«.
أبومحمــد  أكــد  بــدوره، 
اجلوالني، قائد جبهة النصرة 
فــي الشــام، أنهم فــي اجلبهة 
قدموا مبادرة إنقاذ للســاحة، 
مــن أجل احتواء االشــتباكات 
بني فصائل املعارضة السورية 
املســلحة، واجليش احلر من 
جهــة، وبــني تنظيــم الدولــة 
اإلســالمية في العراق والشام 
املعروف بـ »داعش« من جهة 
أخرى، حيث تضمنت »تشكيل 
جلنة شرعية من كل الفصائل 
املعتبــرة، ومبرجح مســتقل، 

ووقف إطالق النار«.
وأضاف اجلوالني في كلمة 
مسجلة بثت عبر اإلنترنت، أن 
املبادرة تتضمن أيضا »القضاء 
في الدماء واألموال املغتصبة، 
وتنص على وقوف اجلماعات 
صفا واحدا، وبالقوة، أمام كل 
مــن ال يلتزم بقــرارت اللجنة 
الشــرعية، بعد إقرارهم فيها، 
حتى تفيء إلى أمر اهلل« على 
حد تعبيره. ومضى اجلوالني 
قائــال »ويجري أيضــا تبادل 
احملتجزين، وحتظى اخلطوط 
األماميــة فــي قتــال النظــام 
باألولوية الكبرى، وتفتح الطرق 
للجميع«، الفتا إلى أن مبادرة 
اإلنقاذ هذه هي باملجمل العام.
وكشف اجلوالني أن »هذه 
املبــادرة قبلــت بهــا بعــض 
األطــراف، فيما علــق البعض 
موافقته على موافقة األطراف 
األخرى، والبعض اآلخر ماطل 

في اإلجابة«.
ومنذ 5 أيام تشهد املناطق 
الشمالية في سوريا اشتباكات 
بني الفصائل اإلسالمية واجليش 
احلر من جهة، وعناصر تنظيم 
داعــش من جهة أخــرى، فيما 
ظهــرت عــدة فتاوى، تشــدد 
على قتال التنظيم الذي باتت 
ممارســاته تشــابه ممارسات 

النظام السوري.
من ناحية أخــرى، وصف 
اجلوالني مبادرتــه هذه بأنها 
»طوق جنــاة، ولن يظلم فيها 
طــرف علــى حســاب طرف، 
والتــزال الفرصــة ســانحة 
إلنقاذ الساحة بهذه املبادرة أو 

تعديلها«.

عواصمـ  وكاالت: سقط املقر 
الرئيسي لـ »الدولة اإلسالمية 
في العراق والشام« في مدينة 
حلــب أمس في أيــدي مقاتلي 
املعارضــة الذيــن يخوضون 
معارك مع هذا التنظيم منذ ستة 
أيام كما اعلن املرصد السوري 

حلقوق االنسان.
وقــال املرصــد »ســيطر 
مقاتلون من عدة كتائب إسالمية 
مقاتلــة على مشــفى االطفال 
بحي قاضي عسكر وهو املقر 
الرئيسي للدولة االسالمية في 
العراق والشام وال يعلم حتى 
اللحظة مصير املئات من مقاتلي 
الدولة االســالمية الذين كانوا 

يتحصنون فيه«. 
وأشــار املرصد الى وجود 
»معلومات« عن حترير عشرات 
املعتقلني في املقر »الذي يعتبر 
مــن اهــم معتقــالت الدولــة 
االسالمية«، من دون ان يكون 
في إمكانه تأكيد هذه املعلومات. 
في هذا الوقت ،توعدت الدولة 
االســالمية في العراق والشام 
بـ »ســحق« مقاتلي املعارضة 
تخــوض  الذيــن  الســورية 
مواجهات عنيفــة ضدهم منذ 
اجلمعــة، معتبــرة ان اعضاء 
االئتالف املعارض باتوا »هدفا 
مشروعا« لها، وذلك في تسجيل 
صوتــي للمتحــدث الرســمي 

باسمها بثته مواقع جهادية.
وقــال الشــيخ ابــو محمد 
العدناني متوجها الى مقاتلي 
هذا التنظيم اجلهادي »احملوا 
عليهم حملة كحملة )ابو بكر( 
الصديق واســحقوهم ســحقا 
وأدوا املؤامرة في مهدها وتيقنوا 
من نصر اهلل«، متوعدا املقاتلني 
املعارضني بالقــول »واهلل لن 
نبقي منكم ولن نذر ولنجعلنكم 
عبرة ملن اعتبر انتم ومن يحذو 

حذوكم«.
وأضاف املتحدث باسم هذا 
التنظيم املرتبط بالقاعدة »يا 
أجناد الشــام انهــا الصحوات 
)...( ال شــك عندنا وال لبس. 
كنا نتوقع ظهورها وال نشــك 
فــي ذلك )...( اال انهم فاجأونا 
واســتعجلوا اخلــروج قبــل 
أوانهم«. وتابع »يا من وقعتم 
على قتال املجاهدين، توبوا ولكم 
منا األمــان، والعفو والصفح 
واالحســان، وإال فاعلمــوا ان 
لنا جيوشا في العراق وجيشا 
في الشام من األسود اجلياع، 
شرابهم الدماء وانيسهم األشالء، 
ولم يجدوا في ما شربوا أشهى 

من دماء الصحوات«.
وتخوض الدولة اإلسالمية 
منذ اجلمعة معارك عنيفة في 
مناطق عدة مع تشكيالت من 
مقاتلي املعارضة هي »اجلبهة 
اإلسالمية« و»جيش املجاهدين« 
و»جبهة ثوار سورية«. وتشارك 
جبهة النصرة التي تعد مبنزلة 
الــذراع الرســمية للقاعدة في 
ســورية، في هــذه املواجهات 

الى جانب مقاتلي املعارضة.
وتابــع العدنانــي »يا من 
تعرفــون بجيــش املجاهدين 
وجبهــة ثــوار ســورية ومن 
دفعهم واعانهم او قاتل معهم 
)...( حتــى مــن الكتائب التي 
ترفع رايــات إســالمية... من 
غرر بكم؟ من ورطكم فتوقعوا 
على قتال املجاهدين وتغدروا 

باملوحدين؟«.
ووجه حتذيرا شديد اللهجة 
الى املعارضة، متوعدا اعضاءها 

بالقتل.
وقــال فــي التســجيل »ان 
الدولة اإلســالمية في العراق 

)رويترز( ضحايا اجليش السوري احلر الذين قتلتهم داعش قبيل فرارها من حلب  

املالكي يؤكد أنه لن يستخدم القوة ضد الفلوجة مادامت العشائر تتعهد بطرد املسلحني

اشتباكات جديدة في الفلوجة والرمادي واألنبار..
 ومفتي العراق يدعو لـ »الدفاع عن النفس« ضد اجليش

أكــدت  ـ وكاالت:  عواصــم 
مصادر أمنية ومحلية عراقية 
أمــس جتــدد االشــتباكات في 
الفلوجة والرمادي في محافظة 
األنبار بني مســلحني والقوات 
احلكوميــة التــي حتــاول منذ 
السبت استعادة السيطرة على 

هاتني املدينتني.
ففــي الفلوجة، قال شــهود 
عيــان لوكالة فرانس برس إن 
اشتباكات وقعت فجرا في حيي 
العسكري )شــرق( والشهداء 
)غرب( على مدى قرابة ساعة من 
الزمن بعد تعرضهما إلى قصف، 
دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي الرمادي، قال ضابط في 
الشرطة برتبة نقيب إن قوات 

من اجليــش العراقــي تدعمها 
مروحيات خاضت اشــتباكات 
مع مسلحني في منطقة اخلالدية 

شرق املدينة.
بــدوره، أكد رئيس الوزراء 
العراقي نوري املالكي أمس، أن 
حكومته لن تستخدم القوة ضد 
الفلوجة مادامت العشائر تتعهد 
بطرد املسلحني، داعيا املتورطني 
أواملغــرر بهم فــي القاعدة إلى 
العودة وفتــح صفحة جديدة 

لهم وتسوية قضاياهم.
وأشــاد املالكي فــي كلمته 
األسبوعية أمس بدور العشائر 
األصيلة التي وقفت إلى جانب 
احلــق ومع أبنائهم من القوات 
املسلحة، داعيا الذين توقفوا إلى 

االلتحاق بركب التأييد واإلسناد 
للحرب ضد اإلرهاب.

كما أشــاد بالتأييد الدولي 
للعراق في حربة ضد اإلرهاب 
الذي لم يتحقق ســابقا في أي 
مقطع من مقاطع املواجهات، هذا 
التأييد الــذي أعلنت عنه دول 
مجلس األمن واالحتاد األوروبي، 
وقــال إن هذا احلشــد يعطينا 
ثقة بأننا نســير فــي الطريق 
الصحيح وأن النتيجة واضحة 
وهي اســتئصال هذه املنظمة 
الفاسدة التي تالحق في سورية 

والعراق أيضا.
إننــا  املالكــي،  وأضــاف 
سنستمر في هذه املعركة ألننا 
نؤمن بــأن القاعدة هي الشــر 

الــذي البــد من حشــد اجلهود 
والطاقــات من أجــل التخلص 
منه، مشــيدا باملوقف الوطني 
ألبنــاء الشــعب العراقــي من 
السياســيني والعشــائر الذين 
يعلنــون االســتعداد لقتــال 
القاعــدة. ودعا رئيس الوزراء 
العراقي، الذين تورطوا أو الذين 
اســتدرجوا ليكونوا جزءا من 
ماكينة اإلرهاب إلى العودة إلى 
رشدهم وفتح صفحة جديدة لهم 
لكي تسوى قضاياهم ولكي ال 
يكونوا وقــودا في نار احلرب 
التي تخوضها القاعدة، مشيرا 
إلى أننا نرحب بهم ونستقبلهم. 
وفيمــا يتعلــق باالنتخابــات 
البرملانية املقبلــة، أكد املالكي 

أنها لن تؤجل يوما واحدا وقال، 
إننا ال نريد تأخير االنتخابات 
يوما واحدا وال تأجيلها حتت أي 
عنوان، مشيرا إلى أن احلكومة 
جاهزة بجميع مستلزمات إجراء 
العملية االنتخابية وليس هناك 

خلل أو نقص.
املالكــي كلمتــه  واختتــم 
بالتأكيد على ضرورة أن ننجح 
وننتصر بالتوافق مع اجليش، 
القــوى السياســية إلى  داعيا 
احلوار واالنفتاح على بعضها 
للتوافــق علــى أســاس كيفية 

حتقيق الهزمية للقاعدة. 
فــي هذا الوقــت، دعا مفتي 
الديــار العراقية الشــيخ رافع 
العراقــي  الشــعب  الرفاعــي 

وخصوصــا أهــل األنبــار إلى 
الدفاع عن نفسه ضد اجليش، 
وقــال الرفاعــي فــي بيــان إن 
»اجليــش الــذي كان علــى مر 
هــذه الســنني رمــزا للبطولة 
والبســالة والتمسك باملبادئ، 
أصبــح اليوم متجــردا عن كل 
هذه املبادئ واملعاني السامية، 
وبدال أن يكون حارسا للوطن 
وأرضه وشــعبه أصبح حاكما 
للحاكم اجلائر، وأصبح يضم 
بني دفتيه مليشيات نتنة متثل 

يدا ضاربة على العراقيني«.
وتابــع الرفاعــي »في هذه 
األيــام إذ تتجمــع أفــراد هــذا 
املليشــاوي بعدتــه  اجليــش 
وعديــده لضرب العراقيني من 

أبنــاء محافظة األنبــار بأوامر 
صادرة من حاكم جائر طائفي 
مقيت حاقد بذراع هي أوهن من 
خيط العنكبوت يظهر لنا مدى 
هذا التحول املخزي لهذا النفر، 
الذي انقلبــت موازينه وضاع 

قياده«، بحسب املفتي.
الرفاعــي مخاطبا  وأضاف 
رئيس الوزراء العراقي نوري 
املالكــي أن »التــذرع بوجــود 
»داعش« )تابع لتنظيم القاعدة( 
وما شــاكلها في مدن محافظة 
األنبار وعلى رأســها الرمادي 
والفلوجــة أكذوبة مفضوحة، 
وأن هذا التنظيم أصبح شأنه 
معروفا لدى القاصي والداني أنه 
صنيعة إيرانية زج بها ابتداء 

في ســورية ال حملاربة طاغية 
الشام )في إشارة لبشار األسد( 
وأعوانه، إمنا لتشتيت صفوف 
الثائرين على الظلم والظاملني، 
فهــل ســمعتم مــرة أن داعش 
حاربــت جيش بشــار األســد، 
وهل ســمعتم يوما أن معركة 
دارت بني داعش واملليشــيات 

التابعة إليران«.
وأكمــل قائــال إن »داعــش 
قتلت من أبناء الشعب العراقي 
والســوري مــن األبريــاء مــن 
قتلــت، كل ذلــك يــدل على أن 
داعش واملليشــيات رضعا من 
ثــدي جنس واحد، لبنة احلقد 
والكراهيــة علــى كل املفاهيم 

اإلنسانية«.

مسؤولة أممية: جهود الكويت حلل
 األزمة السورية منوذج البد أن يحتذى به

مانـ  كونا: وصفت املسؤولة اإلقليمية ملنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ملنظمة األمم املتحدة 
للطفولة )يونيسف( ماريا كاليفيس امس جهود 
الكويت حلل األزمة السورية بالنموذج الذي البد 
ان يحتذى به على مســتوى العالم الســتجابتها 

اإلنسانية طوال مراحل األزمة.
وقالت كاليفيس في مقابلة مع »كونا«: »إنني 
أنتهز هذه الفرصة لشكر الكويت قيادة وحكومة 
وشعبا لوقوفها وتصديها ومساعدتها حلل هذه 
األزمة وبالنيابة عن اليونيســف والعاملني فيها 

واالطفال واسرهم نشكر الكويت على كرمها«.
وذكــرت كاليفيس ان املنظمــات الدولية ذات 
الصلــة بالقضية الســورية تتطلــع إلى مؤمتر 
املانحني الثاني الذي ستستضيفه الكويت للوفاء 
باحلاجات األساســية للشعب السوري، مشيرة 
إلى ان اليونيسف حصلت العام املاضي على 470 
مليــون دوالر وحتتاج في العام احلالي إلى 835 
مليونا. وأشــارت إلى أن »نحو 3 ماليني شخص 
في داخل سورية و350 ألفا خارجها استفادوا من 
املشاريع التي وفرتها املنحة الكويتية للمنظمة 
والبالغة 55 مليون دوالر«، الفتة إلى انها »ساعدت 
في التطعيمات ضد احلصبة واحلصبة األملانية 
والنكاف وشــلل األطفال بواقــع 1.1 مليون طفل 

داخل سورية و685 ألف طفل خارج سورية خالل 
شهري مارس ويونيو املاضيني«.

وفيما يخص التعليم قالت »استطعنا بالتمويل 
الكويتي شراء 1.1 مليون حقيبة مدرسية لألطفال 
ووفرنا بعض احتياجات مدارس املخيمات كرواتب 

املدرسني واخليم واألدوات املدرسية«.
وبينت أن األزمة السورية تختلف عن األزمات 
الطبيعية الناجمة عن الزالزل والفيضانات وغيرها 
إذ ان الدمــار الذي تخلفه األخيرة ميكن إصالحه 
في وقت قصير أما في احلروب فهناك عنف وعدم 
استقرار وآثار متعددة تصعب معاجلتها وتستغرق 
الكثيــر من الوقت. وعن تعاون اليونيســف مع 
منظمات أخرى أشارت كاليفيس الى انها تتعامل 
مــع 37 مؤسســة من مؤسســات املجتمع املدني 
والهالل األحمر السوري والسلطات احمللية إضافة 
إلى 18 مؤسسة مجتمع مدني ومقاولني وشركاء 
خارج ســورية. وشــددت كاليفيس على التزام 
املنظمــة بأقصى معايير الشــفافية فيما يتعلق 
بصرف األموال املمنوحة لها وخصوصا أنها منظمة 
تطوعيــة تعمل من خالل املنح وتخضع لتدقيق 
سنوي ينشر على موقعها اإللكتروني عالوة على 
نظام مستقل للمراقبة يتابع ويشرف على توصيل 

املساعدات إلى مستحقيها.

سورية تشحن أول دفعة
 من مواد األسلحة الكيماوية

رئيس االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية:
منطقة الشرق األوسط أصبحت محجاً للمتشددين

عواصم ـ وكاالت: رحبت الواليات املتحدة 
بإخــراج أول دفعة من املــواد الكيميائية من 
ســورية، مشيرة إلى ان من مسؤولية النظام 
الســوري نقل هــذه املواد إلــى الالذقية بغية 

تسهيل التخلص منها.
وقالت املتحدثــة باســم وزارة اخلارجية 
األميركية جني بســاكي: نحن نرحب بالتأكيد 
بإعالن منظمة حظر األسلحة الكيميائية عن 
ان كمية أساسية من املواد الكيميائية أخرجت 
من ســورية. وأضافت بساكي: هذا يعد تقدما 

مستمرا باجتاه التخلص من برنامج األسلحة 
الكيميائية السورية، وال بد من القيام باملزيد.
وتابعت: كما أوضــح املجتمع الدولي، من 
مســؤولية نظام )الرئيس الســوري بشــار( 
األسد نقل املواد الكيميائية بأمان إلى الالذقية 
بغية تســهيل عملية التخلص منها. وأردفت 
بساكي: نحن نتوقع منهم الوفاء بالتزاماتهم 
في هذا الصدد. وأعلنت منظمة حظر األسلحة 
الكيميائية عن نقل الدفعة األولى من الترسانة 

الكيميائية السورية إلى املياه الدولية.

غزةـ  أ.ش.أ: قال رئيس هيئة االستخبارات 
العسكرية اإلسرائيلية امليجور جنرال أفيف 
كوخافــي إن االضطرابات في منطقة الشــرق 
األوســط، وخاصة في سورية جعلتها محجا 
لعشرات اآلالف من املتشددين الذين يؤمونها 

ومنطلقــا لعقائدهــم.  ونقــل راديو »صوت 
إســرائيل« امــس عــن كوخافــي خــالل حفل 
تخريج دورة ضباط االستخبارات في اجليش 
اإلسرائيلي قوله »ان هذه التطورات تؤدي الى 

تغيير مالمح املنطقة متاما«.

املعارضة: سورية 
تعيش املشهد 
قبل األخير من 

عهد األسد.. 
ورحيله قد يكون 

حصلت روسيا على امتياز يعد األكبر 
في سورية للتنقيب عن النفط والغاز في 
سواحلها، واتفق اجلانبان على عقد ميتد 

على مدى 25 عاما بتمويل من موسكو التي 
تستعيد مصاريفها في حال تبني أن التنقيب 

واعد وهو األمر املرجح.
الشركة الروسية »سويوز نفت غاز« 

ستباشر فورا تنفيذ العقد متجاوزة العقوبات 
االقتصادية ضد قطاع النفط السوري.

وسبق لها أن نفذت مشاريع تنقيب في 
الشمال السوري من دون جدوى ربحية.

ويوضح وزير النفط السوري أن املساحة التي 
يغطيها العقد تبلغ 2190م2 وان العقد يشمل 

مراحل عدة، وقيمة التنقيب واالستكشاف 
تبلغ 100 مليون دوالر.

وتسمح االكتشافات احلديثة في البحر 
املتوسط بتقدير احتياطات الغاز بنحو 38 

ألف مليار م3. وبحسب مجلة »أويل أند غاز«، 
تتمتع سورية بأحد أكبر االحتياطات من النفط 
في البحر ويقدر بنحو 2.5 مليار برميل، وهي 

من األهم بني كل جيرانها، باستثناء العراق.
وبحسب املجلة، فقد بلغت احتياطات الغاز 

املثبتة في املياه االقليمية السورية، في نهاية 

العام 2012، نحو 8.5 تريليونات قدم مكعبة. 
اال ان احلكومة السورية أبقت على تقديراتها 

الرسمية بخصوص ثروات الطاقة احملتملة في 
املتوسط طي الكتمان.

وسبق لوزير النفط السوري في زيارته 
الى موسكو )أوائل نوفمبر الفائت( أن التقى 
ممثلي شركة »سويوز« مشجعا التعاون في 

قطاع النفط والغاز وإمكانية إقامة استثمارات 
مشتركة، وذلك بعد شهرين على طرح 

مناقصة عاملية ألعمال التنقيب واالستكشاف، 
كانت حظوظ الشركة الروسية فيها هي 

األكبر.
وسبق ملراقبني سوريني أن حتدثوا عن وجود 

4 حقول نفطية متتد من احلدود اللبنانية 
حتى ميناء بانياس، ميكن أن يصل حجم 
إنتاجها ما بني 6 و7 ماليني برميل يوميا.

وتعتبر املناطق الساحلية من أكثر املناطق 
أمنا في البالد، ما يجعل عمل الشركة أسهل. 
كما أن الشروع في التنفيذ هو مبنزلة مؤشر 

لدى احلليفني على أن سياستهما امليدانية 
والديبلوماسية حققت ما يكفي من نتائج 

لالطمئان الى سنوات من التعاون، السيما أن 
االكتشافات االولية مشجعة.

النفط السوري والتنقيب الروسي

تقرير إخباري 


