
 
بيان تكتل السوريني حول إدارة حقول النفط في سوريا 

منذ بداية حقبة حكم األسد االب واالبن لم يكن انتاج النفط السوري يدخل ضمن ميزانية الدولة، بل أن ما كان 
يدخل منه للموازنة هو جزء يسير يقابله سرقة القسم األعظم لحساب عائلة األسد واملتنفذين من دائرته الضيقة، 
ولم يستفد الشعب السوري من موارد أرضه الغنية وثرواتها الكبيرة طيلة عقود، حتى أن املناطق الغنية بالنفط 

كانت من أكثر املناطق تهميشاً وفقراً، وكان هذا الفساد والنهب أحد أهم أسباب نهوض الثورة السورية. 

بعد انطالق الثورة السورية سيطرت قوى االمر الواقع على مناطق حقول النفط ممثلة بقوى داعش والفصائل 
الشبيهة بها واملصنفة إرهابية، ومن ثم سيطرت عليها قوى قسد وحزب البي كي كي املصنف إرهابي، وفي 

املرحلتني كان جزء كبير من منتوج النفط يصّدر للمناطق الخاضعة لسيطرة األسد، وفي كال املرحلتني أيضاً لم 
تكن موارد السوريني النفطية تصب في تحسني ظروف معيشتهم، أو في تنمية بالدهم أو في تمكني حالة 

االستقرار والسالم واالزدهار لهم بل نرى اليوم سوريني يُعانون من البرد والفقر وال تتوفر لهم أدنى مقومات 
الحياة الكريمة في حني تستمر الدول باملتاجرة بآالمهم وبتقاسم أراضيهم ومواردهم وكأنها ُملكيات َمشاع ال 

شعب وراءها وال ضابط الستغاللها. 

فبعد توقيع االتفاق السياسي بني الطرفني التُركي والروسي املفضي الى تقاسم النفوذ على األراضي السورية 
وبغياب وجود أي طرف سوري يضمن حقوق السورين بتحقيق االنتقال السياسي الشامل وبغياب وجود 

اتفاقيات واضحة بخروج جميع القوى الخارجية من سوريا، تتمادى األطراف املعنية في التدخل في الشأن 
السوري بتبادل املقترحات حول إدارة حقول النفط في دير الزور بسوريا بدال من سلطة األمر الواقع التي تسيطر 

عليها حالياً والتابعة بدورها لحزب تركي ُمعارض للحكومة التركية. 

في ظل هذه املُعطيات املقلقة بمجملها، يتقدم أعضاء تكتل السوريني بهذا البيان للرأي العام السوري ولألمم 
املتحدة للتركيز على النقاط التالية: 

1-      نرفض هذه املمارسات التي تُغيب الشعب السوري بمجمله وتتحكم بموارده وبأرضه وبحدوده 

2-      نحن، اذ نقدر مصالح الدول املتعلقة بالنواحي االقتصادية أو األمنية أو القومية لشعوبها، لكننا نرى في 
هذه املقترحات تجاوزاً لسيادة الشعب السوري التي فرط بها نظام األسد من جهة واملعارضة املرتهنة والفصائل 

املتشددة من جهة أخرى. 

3-      بغياب أي جهة ضامنة ملصالح السوريني في االتفاقيات والعمليات السياسية التي تُبرم اليوم، فنحن 
نطالب املجتمع الدولي بهيئاته الرسمية بوضع حدود واضحة لهذا التدخل في الشأن السوري وبإعادة القرار 

للسوريني في تسيير شؤونهم. 

4-      في ظل العرقلة املستمرة ملسار االنتقال السياسي فنحن نطالب املجتمع الدولي بالدفع ُقُدماً بعملية التغيير 
الشامل في سوريا وفق القرارات الدولية ذات الصلة. 
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