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منظمة العدالة من أجل الحياة في دير الزور

دير الزور في معادلة الحرب على اإلرهاب

مقدمة:
ذ

منذ إعالن تنظيم "الدولة اإلسالالالمية" ،إقامة "دولة الخالفة" في مناطق سالاليتهتف في س ال واا وال،هاخ،

األوضالالاي في س ال واا عت ما تو ف تع الو،ثيد ا ه متا ان عليف ال ضالالب قهذ ذا اإلعالن ،وتصالالاعد

في التنتثة ،بش ال ذ مومام  ،تغتة "العهب على اإلو اب" ،ن ان سالالياسالالي باو لدى ب،ض الث ى التعلية
والث ى اإلقليتية والدولية ،ثه على مسال ال ال الالاو وعن ان ال وة الس ال ال ال ال واة ،وحهف األتظاو ع اتوهااا

ضال ال ال الالد

اإلتس ال الالاتية في سال ال ال واا م قهذ طهاف معلية على وس ال الالها "النظام السال ال ال و " ،وإقليتية على وس ال الالها "إيهان"،
ودولية موت لة بهوسال ال ال ال الاليا وق ى الوعالف الدولي ضال ال ال ال الالد اإلو اب و ثه يضال ال ال ال الالا بش ال ال ال ال ال ذ هيه على ت ا تا

وس الالياسال الا

دولية وإقليتية في منتثة الش الالهخ األوسال ال  ،إذ شال ال ذ تص الالاعد تنظيم "الدولة اإلس الالالمية" فهص الالة

لوص ال ال الالاعد ق ى إقليتية ودولية اتخذ
وعن اتا تنفذ م

م س ال ال الالياس ال ال الالة العهب على اإلو اب غتاء إلداوة صال ال ال الهاعا

امنة،

اللف مشاواب سياسية ت س،ية في منتثة الشهخ األوس عت ما ،وس واا ص صا.

في ذا ال اقب ال ديد والتوغيه ،غد س واا ،جغهافيا ،مهتهتة بالصهاي والونافس األمها ي/الهوسي ،وميداتا
لدينامي يا

ذا الصهاي وتوائ ف ،إذ تع لت ال غهافيا الس واة إلى مناطق تف ذ لث ى إقليتية ودولية مهاشهة،

و عهه حلفاء معليي  ،ت،ثد ذه الث ى التونافسة تفا تا

تكوي ية موناقضة حسب ما تثوضيف دافها وما

تفهضف جغهافية مناطق النف ذ و وفثا لتا يستح بف ميمان الث ى وت جها الالعهي الهئيسيي ومصالعهتا،

وال يهدو ن سياسا الالعهان الهئيسيان ،ال اليا التوعدة األمها ية وووسيا ،قد اقوهبت م اتفاخ اسوهاتي ي

حيال التسألة الس واة

ذ ،وعلى الهغم م تتدد يد ووسيا على الساحة الس واة مسوغلة تهاجب الدوو

األمها ي فيها ،إضافة إلى س،يها الع يث لضه الوفا تا

ح ل مناطق النف ذ التخولفة ،إال تها ،ووسيا،

تنوظه وض ح ت جها اإلداوة األمها ية ال ديدة ،والوي م التهجح ن ال تعثق تغيي اه جذواا وج هاا على
التدى الثهاب في تلك ال غهافيا الغاوقة في الوشظي االجوتاعي واالتثسام التذ هي واإلثني ،ولذا فإن السهاخ
والوسابق على السيتهة وابوالي مناطق تف ذ جديدة ت،م التشاواب الدولية واإلقليتية الثائتة على األواضي

الس واة عهه العلفاء التعليي  ،سيهثى مسوت اه لفهض تفسف أمه واقب على ش ذ وطهي،ة االتفاقيا
التسوثهلية،

وتعثيق

اهه

وتشال ال ذ معافظة ديه الموو ،ض الالت

قدو

ذه الت،تيا

مت

م

الت اسب

السياسية.

الس الالياس الالية ،ال ابوة منها والتوغيهة ،منتثة تنافس امة

لث ى دولية وإقليتية تسالال،ى لضالالتها ضالالت مناطق تف ذ ا في سال واا ،وذلك لتا تشال لف التعافظة م م قب
جي سال ال ال الالياسال ال ال الالي م ثه ،وما ت فهه م م اود ضال ال ال الالهوواة إلداوة الص ال ال ال الهاعا

التعلية وال يت

بأ حال م

األح ال ن تفصذ تأثيه توائج العهب على اإلو اب في ال،هاخ على األوضاي السياسية واالجوتاعية في
سال واا عت ما ،وديه الموو صال صالالا ،لوشالالابف الظهوف االجوتاعية التودا لة ،والسالالياسالالية التوثاوبة بشال ذ
اهيه بي الهلدي  ،وا ثه في ذا الس ال ال ال الالياخ شال ال ال ال ال ذ وطهي،ة تفا تا

مهحلة ما ب،د م،ه وي "الت صذ والهقة".
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الث ى التعلية ال،هاقية والسال ال ال ال ال واة في
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أوالً :الواقع الحالي في محافظة دير الزور:
يهلغ عدد س ال ال ان معافظة ديه الموو  )1692لف تسال الالتة ،يثيم منهم  )1237لف تسال الالتة دا ذ العدود

اإلداواة للتعافظة حوى منوص ال ال ال الالف عام  ،)1 2012وقد تناقص ذا ال،دد بشال ال ال ال ال ذ هيه فيتا ب،د بس ال ال ال الالهب
م ج الالا

النموح التوالحث الالة الوي فهض ال ال ال ال ال الالوه الالا طهي ،الالة وظهوف العهب الث الالائت الالة في التع الالافظ الالة من الالذ 22

حما اهن/ي لي  ،2012والتوت لة بالثصالالف ال،ش ال ائي للتيهان العهبي الوابب ل يا ق ا

"النظام الس ال و "،

وم ثم ال،نف والوضال الالييق الذي ماوسال الالهتا تنظيم "الدولة اإلسال الالالمية" على األ الي ،إضال الالافة إلى الثصال الالف
ال،شال ال ائي لتيهان الوعالف الدولي ض الالد اإلو اب والتيهان العهبي الهوس الالي على مناطق التعافظة .واثدو
عدد الس ان التعليي التوهثي ضت العدود اإلداواة لتعافظة ديه الموو ب ال ال ال  )600 – 550لف تستة،

منهم  )75-95لف تس ال ال ال ال الالتة

)2

ي،يشال ال ال ال ال ال ن دا ذ األحياء الوي تس ال ال ال ال الاليته عليها ق ا

"النظام السال ال ال ال ال ال و "

والتعاصهة م قهذ تنظيم "الدولة اإلسالمية".
يسالاليته تنظيم "الدولة اإلسالالالمية" على الغالهية ال،ظتى م معافظة ديه الموو منذ منوصالالف تت /ي لي

 ،2014بينتا تسال الاليته ق ا
ل اء ا ال،ابدي  ،ق ا

"النظام الس ال ال و "والتيليشال الاليا

الت الية لها" :الدفاي ال طني ،جيا ال،شال الالائه،

ال ليذ" على حياء" :ال وة ،الثص و ،الفيال  ،مساا غا

عياش ،هابا"،

إضال الالافة إلى ب،ض والنثاط والتهاام ال،س ال ال هاة" :متاو ديه الموو ال،س ال ال ه  ،الل اء  137مي ا ،م،س ال ال ه
طالئب اله،ث .")3

واعاصه تنظيم "الدولة اإلسالمية" مناطق سيتهة "النظام الس و " في ديه الموو منذ وا ه شهه ات ن
ال الالاتي /ينالالايه  ،2015واشال ال ال ال ال ال ال

تالالا

موكهوة على تلالالك الت اقب ،عنفهالالا اله تالالا

ال اتي/ينايه  ،2017والوي اسال الالوتاي الونظيم م

األ يهة في الالات ن

اللها عمل مناطق سال الاليتهة "النظام الس ال ال و " في متاو

"ديه الموو" ال،س ه وحي " هابا" شهقا ع مناطق سيتهتف غهبا.
 -األهمية االستراتيجية لمحافظة دير الزور:

ت،وهه معافظة ديه الموو ثاتي اهه معافظة سال ال واة م حيث التس الالاحة

)4

في سال ال واا ،و اتت على مدى

عث د ماتا اقوصاديا اما "لنظام اله،ث الس و " ،وتظامي األب واالب األسديي  ،فالتعافظة تع

على

م اود طالالاقالالة الالامالالة ،حيالالث ي جالالد فيهالالا غمو حث ل النف في الهالد" :ال،ته ،الونالالك ،ال ود ،الويم ،ال فهة"،

وم،تذ غا "ا تي "  ،)5إضال ال ال الالافة لك تها مه ام وئيسال ال ال الاليا لل هوة العي اتية في س ال ال ال ال واا ،إذ ت،وهه ثاتي اهه
( )1وفقا ً إلحصائيات المكتب المركزي لإلحصاء عام .2011
( )2الرقم األدنى وفقا ً لتقديرات منظمة العدالة من أجل الحياة ،والرقم األعلى وفقا ً إلحصائيات األمم المتحدة و الهالل األحمر العربي
السوري-فرع دير الزور.
( ) 3تحول المعسكر إلى ثكنة عسكرية منذ حملة "الحرس الجمهوري" على مدينة دير الزور أواخر شهر أيلول/سبتمبر .2012
( )4تبلغ مساحة محافظة دير الزور ( )33ألف كم.2
( ) 5وهو من المعامل الحديثة في الشرق األوسط وأكبر معمل غاز في سوريا ،تأسس المعمل عام  .2001وكان المعمل في عام 2011
يضخ ( ) 145مليون قدم غاز باليوم إلى محطة "جندر" حيث تساهم هذه الكمية بإنتاج ما يقاب ( %)40من الكهرباء المنتجة من الشبكة
الغازية في سوريا ،إضافة إلى إنتاجه ( )450طن باليوم من الغاز المنزلي ،LPGو( )5آالف برميل باليوم من المكثفات .Condensates
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مه م لألغنام في س واا ب ال ال  )1850لف وس م األغنام ،وت فه باديوها مهاعي طهي،ية لثت،ان مناطق:

"الغاب ،النهك ،الثلت ن" ،واسالالا م اإلتواج المواعي في التعافظة بشال ذ هيه في وفد الناتج التعلي بإتواج
التعاص ال ال الاليذ االس ال ال الالوهاتي ية سال ال ال ال اء التو،لثة باألم الغذائي ،و دعم الص ال ال الالناعا

الت،وتدة على التنو ا

المواعية في س واا" :الثتح ،الثت  ،الش،يه ،الذوة الصفهاء" .و ذا ما ي ،س األ تية االقوصادية لتعافظة

ديه الموو الوي ت،د التنتثة األغنى واألا ه تن عا بال هوا

في سال ال واا ،حيث ت فه للث ة التس الاليتهة عليها

م اود تت اذ مون عة و امة لهفد االسوثهاو وإعادة ع لة النشاط االقوصاد في التنتثة وس واا عت ما.
ما م الناحية ال ي س ال الالياس ال الالية ،ف،لى الهغم م

ن تعهاه غالهية التعافظة ،إض ال الالافة إلى تعهاه معافظة

الهقة وواف حلب الشال الالتالي والشال الالهقي ،ش ال ال ذ منتثة جي سال الالياسال الالية امة ضال الالاعت ق ى ال وة والت،اوضال الالة

السالالياسالالية الس ال واة فهصالالة االسالالو تاو فيها بتا ين ،س إي ابا على م اقفهتا وم اق،هتا الس الياسالالية إال تها،

وفي ظذ األوضاي السياسية ال ديدة في منتثة الشهخ األوس  ،حيث تسيته إيهان على م،ظم األواضي

ال،هاقية وتوع م بسالالياسالالاتها ،وت،وهه ووس اليا صالالعابة اليد الت لى في س ال واا ،بينتا توع م ال اليا

التوعدة

األمها ية بتنتثة ال ماهة شال ال الالتال س ال ال ال واا ،فإن األ تية االسال ال الالوهاتي ية لت قب معافظة ديه الموو ال غهافي
تأتي م

تها تشال ال ال ذ ص ال الاللة ال ص ال الالذ لتناطق ال،هب الس ال الالنة ،ابوداء م معافظة حلب في سال ال ال واا غهبا

وص ال ال ال ال ال إلى معافظوي تين ى واألتهاو في ال،هاخ شال ال ال الالهقا .عدا ع

تها ،م الناحية االجوتاعية ،مودا لة

عشال الالائهاا مب ال،شال الالائه ال،هاقية ،واهته عدد م وجهاء ال،شال الالائه فيها مب دول الخليج ال،هبي ،السال الال ،دية
صال ال ال ص ال الالا ولذلك تت ذ معافظة ديه الموو ،في ال قت ال اه  ،ذلك الو ا ن ال ي س ال الالياس ال الالي لدول الخليج

ال،هبي وعلى وسها الس ،دية مب الدول اإلقليتية الت اووة.
ولهذه األس الالهاب ،إض الالافة إلى س الالياس الالة "النظام السال ال و " التوت لة بالوتس الالك بتهاام التدن مهتا لفف األمه،
تهه

تية عسال ال ال ال ال ال هاة هيهة بالنس ال ال ال ال الالهة لف في عتق مناطق

تية معافظة ديه الموو ت قب جغهافي ذ

س الاليتهة تنظيم "الدولة اإلس الالالمية" ،و صال ال ص الالا التتاو ال،سال ال ه الذ يشال ال ذ قاعدة إمداد ل جس الالوية لهب

مناطق سال الاليتهة "النظام الس ال ال و " به،ضال الالها  .)6إضال الالافة لك تف تثتة اوتكا عس ال ال هاة لضال الالهب م اقب وق افذ

الونظيم ،واتتالخ عتليا

عس هاة ضده مسوثهال ،و ذا ما ووج لف "النظام" سياسيا في س،يف لو ،ام تفسف

اشال ال ال الهاك في العهب ض ال ال الالد اإلو اب منذ اإلعالن ع الوعالف الدولي ،وعلى ما يهدو ن الهوس يدعت ن
ذا الو جف ،و

ما ظهه في الضهبا

ال اة الهوسية في ات ن ال اتي/ينايه .)7 2017

ثالثاً :القوى العسكرية على حدود محافظة دير الزور:
) (6نقل نظام األسددد قوات من الحرس الجمهوري وميليشدديا العشددائر بقيادة "عصددام زهر الدين" إلى مدينة الحسددكة في حزيران ,2015
لص ّد هجوم تنظيم الدولة اإلسالمية على المدينة.
( )7بتاريخ  21كانون الثاني/يناير  ،2017شدددددداركت ألول مرة قاذفات روسددددددية من طراز تو ،22إم "3بقصددددددف مواق تنظيم "الدولة
اإلسالمية" في محيط مطار دير الزور العسكري إليقاف تقدم التنظيم خالل هجومه األخير على القاعدة العسكرية.
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 -1الجبهة الجنوبية:
جيا س واا ال ديد:تشال ال ال ال ال ال ذ جيا سال ال ال ال ال ال واا ال ديد في تشال ال ال ال ال الها األول عام  2015بثيادة التثدم "مهند طالي"  ،)8وبدعم م
الوعالف الدولي ض ال ال الالد اإلو اب بثيادة ال اليا

التوعدة األمها ية ،ودعم عهبي م التتلكة األودتية ودولة

دوو وئيس ال ال ال الاليا في تأس ال ال ال الاليس ال ال ال الالف ،وت،وهه الهيئة
اإلما او ال،هبية التوعدة ،ول،هت جههة "األص ال ال ال الالالة والونتية" ا
السال ال الالياسال ال الالية الناطثة باسال ال الالتف ،وفق ما صال ال الالهح قائده .وغالهية عناصال ال الاله جيا "س ال ال ال واا ال ديد" م التثاتلي
السال الالابثي في فصال الالائذ ال يا الس ال ال و العه بتدينة "اله تال" في معافظة ديه الموو ،ضال الال ،ا لههتامج
تدواب عس ه بإشهاف الث ا

الخاصة الههاتاتية في م،س اه دا ذ األواضي األودتية والس واة.

جيا "س واا ال ديد" في ولى عتلياتف ال،س هاة ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية" ،وبالو،اون مب ق ا

تت

"الشال الالهيد حتد ال،هدو" ،وبغتاء ج

م طيهان الوعالف الدولي ضال الالد اإلو اب ،م السال الاليتهة على م،هه

"الونف" العدود مب ال،هاخ ش الالهخ معافظة حتص" ،بينتا فش الالذ في م،ه وف ال اتية الوي طلق عليها "ي م
األوض" ،التوماي السال الاليتهة على مدينة "اله تال" م قهضال الالة الونظيم ب،د ن تخلى طيهان الوعالف الدولي
ض ال ال الالد اإلو اب ،بشال ال ال ال ذ مفاج  ،ع مس ال ال الالاتدة عناص ال ال الاله جيا "سال ال ال ال واا ال ديد" الذي وص ال ال الالل ا إلى متاو
"العتدان" ال،س ه على مشاوف التدينة ال ن بية.
اتسالالعهت جههة "األصالالالة والونتية" م جيا "س ال واا الديتثهاطية" ب،د فشالالذ م،ه ة "ي م األوض" ،وبسالالهب
الفا

مب و اوة الدفاي األمها ية تو،لق بالخت االس ال الالوهاتي ية واألم و الونظيتية ل يا "سال ال ال واا ال ديد"

ودوو مت لي جههة "األصالة والونتية" فيهتا .)9
جيا س د الشهقية:و

تعالف عسال ال ه ألجماء م الفص الالائذ والوشال ال يال

ال،سال ال هاة التنس الالعهة م معافظة ديه الموو إبان

س الاليتهة تنظيم الدولة اإلس الالالمية على التعافظة ،و م" :جههة األص الالالة والونتية ،ل اء الفوح ،ل اء األح ا ،
ل اء دوي األمة ،ل اء اب الثيم ،ل اء عته التخواو ،ل اء الثادس ال ال ال ال الالية ،ويهة العتمة ،ويهة حفاد عائشال ال ال ال الالة،
ت تب عهالد

ب المبيه ،بيالاوخ الش ال ال ال ال ال الال،يتالا  ،ويهالة ب عهيالدة ب ال هاح" ،و ي لي مون ي م

بنالاء

عش ال ال الالائه قهيلة "ال ،يدا " ،تشال ال ال ال ذ في وائذ آب /غس ال ال الالتس  ،)10 2014يولثى الدعم م غهفة ال،تليا
الدولية التشالالوه ة في األودن "م ك" .و اض جيا " س ال د الشالالهقية" ال،ديد م الت،اوك ضالالد تنظيم "الدولة
( )8ضابط منشق عن جيش نظام األسد وقائد المجلس العسكري لثوار دير الزور سابقاً.
( )9حسب ما صرح منسق العالقات العامة في جبهة "األصالة والتنمية" لجريدة "المدن" األلكترونية بتاريخ  8آب/أغسطس .2016
( )10بيان تشكيل جيش "أسود الشرقية" على اليوتيوبhttps://www.youtube.com/watch?v=i0RVsGs4gko :

http://www.almodon.com/arabworld/2016/8/8/%D9%87%D9%84 -%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85 -%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF -%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8 %D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89 -%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7 -%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9 -%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
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اإلسالالمية" في الهادية السال واة ومنتثة "الثلت ن" الشالهقي بالونساليق مب فصالائذ "ال يا العه" في التنتثة
و ص ال صالالا فصالاليذ "الشالالهيد حتد ال،هدو" ،وسالالا م بش ال ذ معدود في تثديم الدعم الل جسالالوي ل يا "س ال واا
ال ديد" ثناء
-ق ا

مف على مدينة "اله تال".

"النظام الس و " والتيليشيا

تو اجالالد ق ا

الت الية لها:

"النظ الالام السال ال ال ال ال ال ال و "وق ا

"الهض ال ال ال ال ان"  ،)12وق ا

"الفيلق الخ الالامس/اقوع الالام" )11والتيليشال ال ال ال ال ال الي الالا

"ال ليذ" )13جن ب غهب ديه الموو على طهاق حتص-تدمه-ديه الموو ،واثدو

عداد عناصال ال ال الاله ا في تلك ال ههة ح الي  )5000مثاتذ ،ب،د تثذ قسال ال ال الالم م ق ا
مدينة "حلب" إلى جهها
وتخ ض ق ا

الت الي الالة لهالالا :ويهالالة
"النظام الس ال ال ال ال و " م

الثوال في معي متاو  )T4ال،س ه بهاف حتص الشهقي م اه.

"النظام الس ال و " والتيليشالاليا الت الية لها م،اوك عنيفة مب تنظيم الدولة اإلسالالالمية في واف

حتص الشالالهقي ،حيث اسالالوتاعت الوثدم في معي متاو  )T4ال،س ال ه  ،واسالالو،ادة السالاليتهة على مدينة
"تالالدمه" في  2آذاو/مالالاوس  2017وعالالدد م الثهى والتنالالاطق وال هالالال ح لهالالا" :منتثالالة الهيالالا او  ،منتثالالة
الدوة ،جهذ التاو ،جهذ الهيال".

 -2الجبهة الشمالية:
-ق ا

س واا الديتثهاطية:

و ي عهاوة ع تعالف عس ال ال ه عل ع تش ال ال يلف وسال الالتيا في  11تش ال الها األول /او به  ،2015واضالالالم
الوعالف  )27تشال ال يال عسال ال هاا م األاهاد وال،هب والسال الهاان والوه تان واألوم  ،وتشال ال ذ "وحدا
الش ال ال الال،ب)14 "YPG/ال،ت د الفثه لهذا الوعالف ،و به تشال ال ال ال يالتف ال،سال ال ال ال هاة" :ق ا

حتاية

حتاية التهة ،ق ا

( )11تشكل بتاريخ  22تشرين الثاني/نوفمبر  ،2016يضم غالبية التشكيالت العسكرية المحلية المشكلة في سوريا خارج هيكلية الجيش
السوري.
( )12تشكيل عسكري تاب لحزب هللا اللبناني ،وتعتبر من قوات النخبة العسكرية في الحزب.
( )13هي الجناح العسددكري لحركة "شددباب العودة" الفلسددطينية ،تشددكلت في نيسددان /أبريل  2015من شددباب نازحين من مخيمي" :خان
دنون ،اليرموك" الفل سطينيين ،تلقوا تدريبات ع سكرية على أيدي خبراء ع سكريين إيرانيين ولبنانيين تابعين لحزب هللا ،ويقودها "فادي
المالح /أبو الفدا" ويبلغ عدد مقاتليها ( )2900مقاتل ينتشرون على جبهات" :حلب ،حمص ،القلمون ،مدينة دير الزور".
( )14وحدات حماية الشعب ،YPG/هي الجناح العسكري لحزب االتحاد الديمقراطي ،وهو الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني.
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الص الالناديد  ،)15الت لس ال،سال ال ه السال الهااتي  ،)16ت تب ل اة ال ماهة  .")17واتض الالتت إليها فيتا ب،د "ق ا
النخهة"  ،)18م لس منهج ال،س ه  ،م لس ديه الموو ال،س ه .")19
تولثى ق ا

س ال ال ال ال ال واا الديتثهاطية دعتا هي اه م ال اليا

اإلو اب ،وت،وهه العليف التعلي األساسي لل اليا
الوعالف

التوعدة األمها ية وق ا

الوعالف الدولي ضال ال ال ال الالد

التوعدة األمها ية في س واا  ،)20والهدف الت،ل لهذا

 ،اتوماي السيتهة على منتثة ال ماهة الس واة م قهضة تنظيم "الدولة اإلسالمية".

تثدو عداد التثاتلي م معافظة ديه الموو التنضال ال ال ال ال ال ال ا تعت مظلة ق ا
 )900–700مثالالاتالالذ ،حيالالث يهلغ عالالدد ق ا

"النخهالالة" مالالا يثالالاوب م

سال ال ال ال ال ال ال واا الديتثهاطية ما بي

 )500– 400مثالالاتالالذ غالالالهيوهم

ال،ظتى م عشالاليهة "الشالال،يتا " د ل ا إلى التنتثة وا ه شالالهه سالالهوتهه  ،2015وا،تل ن بالونسالاليق مب
قا

"س ال واا الديتثهاطية" ،بينتا يثدو عدد التثاتلي التنض ال ا تعت مظلة "م لس ديه الموو ال،س ال ه "

الوابب لث ا

"س واا الديتثهاطية" بع الي  )400– 300مثاتذ.

 -3الجبهة الغربية:
-ق ا

"النظام الس و " والتيليشيا

تو اجد ق ا

الت الية لها:

"النظام السال ال ال ال ال و " بثيادة ال،ثيد "س ال ال ال الالهيذ العسال ال ال ال ال " التلثب ب ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الال"النته" ،وق ا

الخامس/اقوعام" ،وميليش الاليا "حمب

م "الفيلق

" اللهناتي ،إض الالافة إلى ويهة التدف،ية الهوس الالية ،في متاو "ا اهس"

ال،س ه بهاف حلب الشهقي على طهاق حلب-الهقة-ديه الموو.
وسال الاليته

ذه الث ا

م اه على ا ه م

 )70قهاة وبلدة في واف حلب الشال الالهقي تها" :بلدة تادف،

ب طلتذ" ،الخفسة" وتو اجد على مسافة قذ م

 )5م شتال غهب بلدة "ديه حافه".

( )15تشكيل عسكري من بعض أبناء قبيلة "شمر" في سوريا ،وتتب "حميدي دهام الجربا" عضو مجلس الشعب السوري سابقا ً والحاكم
المشترك لمقاطعة الجزيرة ،وقائدها العسكري "بندر الهادي الجربا" ،وتتواجد في منطقتي" :تل حميس ،تل كوجر".
( )16تشكيل عسكري سرياني تشكل في مدينة "القامشلي" أوائل عام  2012ويعتبر الجناح العسكري لحزب االتحاد السرياني.
( ) 17تشكيل عسكري يضم عناصر من ميليشيا "الدفاع الوطني" وميليشيا "المغاوير" المرتبطة بنظام بشار األسد في محافظة الحسكة.
( )18تشكيل عسكري من أبناء القبائل وخصوصاً" :شمر ،الشعيطات" ويعتبر الجناح العسكري لتيار "الغد" السوري المش ّكل في 11
آذار  2016برئاسة "أحمد الجربا" الرئيس السابق لالئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
( )19وهو تجم من مقاتلي محافظة "دير الزور" في قوات سوريا الديمقراطية انضموا تحت مس ّمى "مجلس دير الزور العسكري" في
 11كانون األول/ديسمبر  2016بقيادة "أحمد حامد الخبيل" الذي كان يتزعم فصيالً مسلحا ً يسلب المسافرين على طريق دير الزور-
الحسكة ومرتبطا ً م نظام األسد ،حيث أ ّمن وصول ضباط وجنود هاربين من اللواء  113إلى مناطق سيطرة نظام األسد بعد السيطرة
الحر عام  ،2013ومن ثم باي تنظيم "الدولة اإلسالمية" بعد سيطرته على محافظة دير الزور
عليه من قبل فصائل الجيش السوري
ّ
واستمر بأعمال السلب والسطو إلى أن اعتقل تنظيم "الدولة اإلسالمية" أخيه وأعدمه في مدينة "الميادين" بتهمة السلب مما اضطره
للهرب إلى األراضي التركية ومن بعدها إلى مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية.
( )20وفق ما صرحت السيدة "كارين ديكر" مديرة فريق دعم المرحلة االنتقالية في سوريا في لقاء جمعها م ناشطين من الرقة ودير
الزور في مدينة "غازي عينتاب" التركية.
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دوي الف اه :

و ي عهاوة ع ت تب عس ه ل،دة فصائذ و وائب م ال يا الس و العه به ا" :فهقة العتمة ،الفهقة
 ،13فيلق الش الالام ،فهقة الس الاللتان مهاد ،حه ة ت و الدي المتكي ،ال ههة الش الالامية ،ت تب حهاو الش الالهقية"،
التهام الخاص ال ال ال الالة التش ال ال ال الالوه ة في الث ا

تولثى الدعم م الع مة الوه ية واإلس ال ال ال الالناد الهه م قهذ ق ا
التسلعة الوه ية ،وإسنادا ج اا م قهذ التيهان العهبي الوه ي.

وتشال ال ذ ت تب " حهاو الش الالهقية" في ات ن ال اتي /ينايه  ،2016واض الالم مثاتلي م معافظة "ديه الموو"
م الوش ال يال

ال،س ال هاة التنسالالعهة م التعافظة إبان سالاليتهة تنظيم "الدولة اإلسالالالمية" عليها و م" :ل اء

الههاء ب مالك ،ل اء األح ا  ،ل اء دوي األتصال ال الالاو ،ل اء جند الو حيد" وغالهية عناصال ال الاله م
"اله اوة" بش ال ال ذ سال الالاسال الالي ،وقسال الالم قليذ م

بناء عشال الاليهة "اله س ال الهايا"  ،)21واتضال الالم إليها م اه ت تب "جيا

األحفاد" التش ذ في 2اات ن ال اتي/ينايه  2017م
و طلثت الفصالالائذ التشالالوه ة ضالالت ق ا

بناء عشال ال الاليهة

بناء مدينة "التيادي ".

"دوي الف اه " ،عتلية عس ال هاة ضالالد تنظيم "الدولة اإلسالالالمية" في

واف حلب الشالالتالي والشالالتالي الشالالهقي بواوا  24آب /عسالالتس  2016إتتالقا م مدينة "جهابلس" على
العدود الس ال ال ال واة -الوه ية ،واسال ال الالوتاعت الفصال ال الالائذ ال،س ال ال ال هاة ضال ال الالت عتلية "دوي الف اه " السال ال الاليتهة على
مسال الالاحا

ش ال الاسال الال،ة شال الالتلت ال،ديد م الثهى والهلدا

والتدن في واف حلب الشال الالتالي والشال الالتالي الش ال الهقي

به ا مدينوي" :جهابلس ،الهاب" وبلدا " :الهاعي ،قهاسي  ،بماعة".

 -4الجبهة الشرقية:
العشد الش،هي ال،هاقي:ويقا

ش ال الالهف عسال ال ال هاة عهاقية غالهيوها ال،ظتى م التائفة الش ال الالي،ية ،تشال ال ال لت في  13حماهان/ي تي

،2014واوك ن "العشد الش،هي" م قستي وئيسيي
-العشد الشي،ي :و

تا:

عهاوة ع ميليشيا " :منظتة بدو ،وائب حمب

سالهايا السالالالم ،ل اء اهسالالان" الوي تشال ذ ال،ت د الفثه لث ا
موت عي "ال هاد الكفائي" ،)22إضافة إلى ميليشيا ال،وها

ال،هاقي ،عصائب ذ العق،

"العشالالد الشالال،هي ال،هاقي" ،والوي اتضالالم إليها
الشي،ية" :ل اء علي األاهه ،فهقة ال،هاس ،فهقة

اإلمام علي".

( )21بيان تشكيل تجم "أحرار الشرقية" على موق يوتيوبhttps://www.youtube.com/watch?v=_Ah6imaOmpo :
( )22فتوى أطلقها "آية هللا علي السيستاني" المرجعية الدينية الشيعية العليا في العراق في حزيران/يونيو  2014لقتال تنظيم "الدولة
اإلسالمية".
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عهاوة ع  :العش الالد ال طني الذ يض الالم مثاتلي م معافظة "تين ى"  ،)23إض الالافة

إلى بناء ال،شائه في معافظوي" :األتهاو ،صالح الدي ".
واهلغ عدد التثاتلي التنظ ا تعت مظلة "العش ال ال ال ال الالد الش ال ال ال ال الال،هي ال،هاقي"  )140لف مثاتذ ،تهلغ تس ال ال ال ال الالهة
التثاتلي السالالنة فيف  ،%)15وحصالالذ "العشالالد الشالال،هي ال،هاقي" على غتاء سالالياسالالي م الههلتان ال،هاقي
في ديستهه  2016ت سسة منية وستية تاب،ة إلى الثائد ال،ام للث ا

التسلعة ال،هاقية.

خامساً :تنظيم الدولة اإلسالمية:
ي ،س ال اقب التيداتي حالة الوثهثه الوي ي،يش ال الالها تنظيم "الدولة اإلس ال الالالمية" على جهها
آن ،ته وف بشال الهاا بشال ال ذ هيه ،و فثدتف الس الاليتهة على مس الالاحا
عليها في س ال ال ال واا وال،هاخ ،حيث تتود جهها

قوال مو،ددة في

ش الالاس الال،ة م التناطق الوي ان يس الاليته

الثوال في س ال ال ال واا م جن ب العس ال ال ال ة وشال ال الالتال الهقة وديه

الموو في منتثة ال ماهة الس ال واة إلى واف حلب الشالالهقي وواف حتاة الشالالهقي وواف حتص الشالالهقي في
شتال ووس س واا ،وفي جهها
وت،دد جهها

الثوال في ال،هاخ ،والوي تها مدينة "الت صذ".

الثوال وب،د ا جغهافيا ع ب،ضال ال الالها اله،ض ،م شال ال الالأتف ،عدا ع تشال ال الالويت ق ة الونظيم متا

ي ،لف ا ه ضال الال،فا ،فإتها تضال الال،ف مثدوة الونظيم على الوختي ال،س ال ال ه  ،ص ال ال صال الالا ب،د مثوذ غالهية
قادتف ال،س ال هاي الهاو ا  ،متا ي ،ذ الوختي والثيادة ال،س ال هاوي مهتهتوي بالثيادا
ال هها

التعلية على تلك

والوي ال تو فه لديها الخههة والكفاءة ال،س ال ال هاوي الكافيوي إلداوة وتختي الت،اوك ،إضال الالافة إلى

ا والف الهؤى والو جها

دا ذ ال حدا

ال،سال ال ال ال ال ال ال هاة الخاص ال ال ال ال ال الالة بالونظيم على ذ جههة وفثا ال والف

ته يهة واتوتاء عناص ال ال ال ال ال الاله ال حدة ال،سال ال ال ال ال ال ال هاة ذاتها ،تا يك ع الص ال ال ال ال ال الال ،بة الوي ي،اتيها الونظيم في تثذ
الو،ما ام ال،س هاة ما بي جهها

الثوال التخولفة واله،يدة ع ب،ضها بسهب قتب طهخ اإلمداد ،وتدميه

ال س و الهئيسية في مناطق سيتهتف.
وافهض ذا ال اقب ال،س ال ه التيداتي على قياديي تنظيم "الدولة اإلسالالالمية" تغييه اسالالوهاتي ياتهم وفثا لتا
يوتلهف التيدان وميمان الث ى ال،ام في التنتثة ،م حيث سالاله لة الوخلي ع ب،ض التناطق واالتسالالعاب
منها لوثليذ الخس ال ال ال الالائه التو ق،ة ،و لوخفيف الض ال ال ال الالغ على عناصال ال ال ال الهه م
عدواي مش ال الالوه ي

الل لق ت ط تتاس مب

تا حص ال الالذ م اه في معي مدينة "الهاب" بهاف حلب الش ال الالهقي ،وتلك االس ال الالوهاتي ية

مو،لثة ،فيتا يهدو ،بوفضال الاليذ الونظيم لل،دو الذ ينسال الالعب مامف ،حيث يالحظ اتسال الالعاب عناصال الاله الونظيم
مام ق ا

"النظام السال ال و " بدون قوال حياتا مثاوتة بشال ال اهس الالة مثاتليف مام فص الالائذ ال يا السال ال و العه.

( )23شكله محافظ "الموصل" السابق "أثيل النجيفي" ،وتلقى تدريبا ً عسكريا ً من قبل الجيش التركي في معسكرات بمدينة "بعشيقة".
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ما اتوثال الونظيم إلى اس ال ال ال ال ال الالوهاتي يا

دفاعية في ب،ض التناطق األ هى ،فهذا مهته بأ تية التنتثة

اقوصالالاديا وبدوجة م االتها لف ،وال بد لنا م مالحظة ،ن تثليص التسالالاحا

الوي يسالاليته عليها الونظيم،

يتنعف واحة اهه م حيث تعتذ األعهاء التالية الال مة إلداوة تلك التناطق ،صال ال ال ال ال ال ال ص ال ال ال ال ال الالا ب،د فثداتف
ال،ديد م الت اود وطهخ الو اوة والوههاب.
 -دير الزور المالذ األخير لتنظيم "الدولة اإلسالمية:

تو ف معافظة ديه الموو ألن توع ل إلى مه م الو تب الهئيسي لونظيم "الدولة اإلسالمية" ،وعلى ما يهدو
ن الث ى الدولية واإلقليتية تدفب بهذا االت اه لعص الالاو الونظيم في قص الالى ش الالهخ سال ال واا ،في معافظة ديه
الموو ومنتثة الهادية الس ال ال ال ال ال ال واة .إذ باتت معافظة ديه الموو تش ال ال ال ال ال ال ذ التالذ األ يه ل،ناصال ال ال ال ال الاله الونظيم
التنس الالعهي م التناطق الوي فثد ،وس الاليفثد الس الاليتهة عليها في ال،هاخ وسال ال واا ،حيث ينوثذ إلى التعافظة
بشال ذ مسالوته ومومايد عداد هيهة م عناصاله الونظيم وعائالتهم م مخولف تلك التناطق فا دياد عداد
عناصال الاله الونظيم في ذه التنتثة س ال الي فه ق ة عس ال ال هاة هيهة م في حيم جغهافي تك ن فيف حه ة تنثلهم
وس ال ال الالهعة إمداد م س ال ال الالهذ م ذ قهذ ،إض ال ال الالافة إلى ته م ال،ديد م الثيادا

ال،سال ال ال ال هاة الفاعلة ض ال ال الالت

التنتثة  ،متا ي،ني إعادة تهتيب عناصال ال ال الاله الث ة ال،س ال ال ال ال هاة دا ذ ي لية الونظيم ،وت ا،ها بش ال ال ال ال ذ ا ه
فاعلية عس هاة على جهها

الثوال في معيتها.

وس ال الالين  ،س ذا ال ض ال الالب ال ديد لونظيم "الدولة اإلس ال الالالمية" عهه التماد م الض ال الالغ على مناطق س ال الاليتهة
"النظام الس ال و " في معافظة ديه الموو ،متا س الي ،ذ

تا

الونظيم على مناطق سالاليتهة ق ا

"النظام

الس و " في ديه الموو ا ه عنفا وال ،والدفاي ع مناطق سيتهتف في التعافظة شد شهاسة.

سابعاً :تحركات القوى العسكرية في محيط محافظة دير الزور:
 -1ق ا

النظام الس و والتيليشيا

على الهغم م سالاليتهة ق ا

الت الية لها:

"النظام الس ال و " والتيليشالاليا

الت الية لها على مدينة "تدمه" للتهة ال اتية م

س ال ال الاليتهة تنظيم "الدولة اإلس ال ال الالالمية" ،إال تها ال يهدو باس ال ال الالوتاعوها الوثدم بات اه معافظة ديه الموو ،على

األقذ في ال قت ال اه

فت ال هة ال ن بية الشال ال الالهقية ،ال تتولك ق ا

"النظام الس ال ال ال و " الت اود الهش ال ال الهاة

الال مة للثيام بعتلة عس ال ال ال ال هاة بات اه "ديه الموو" وحتاية مسال ال ال الالافة  )200م في الهادية لل ص ال ال ال ال ل إلى
مناطق س الاليتهتها في التدينة .في حي

ن تشال ال يالتها ال،سال ال هاة التو اجدة في ال هة الش الالهقية على طهاق

حلب-الهقة-ديه الموو فإتها توعهك مس ال ال ال الالوغلة عدم وج د اتفاخ دولي اس ال ال ال الالوهاتي ي ،وتغاضال ال ال ال الي ال اليا
التوعدة األمها ية الوي علنت ماه او ع عدم الس الالتاح لث ا
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س الاليتهة تنظيم "الدولة اإلس الالالمية" ،إذ ن ما ي ه على األوض بهاف حلب الش الالهقي يش الالي بوفا م مهحلي
غيه موفق عليف ما بي الهوس واألمها يي

فوثدم ق ا

"النظام الس ال ال ال ال و " بهاف حلب الشال ال ال الالهقي يسال ال ال الالا م

بالض ال ال الالغ على تنظيم "الدولة اإلس ال ال الالالمية" ،وتض ال ال الالييق العص ال ال الالاو عليف في مدينة "الهقة" ،وعليف فإن ق ا
"النظام الس ال ال و " والتيليشال الاليا

الت الية لها سال الالو اصال الالذ الوثدم بهاف حلب الشال الالهقي بات اه مدينة "مس ال ال نة"،

ومنها س ال ال الالوس ال ال الال،ى لكس ال ال الالب ال قت والوثدم إلى مدينة "التهثة" بتعاذاة الض ال ال الالفة ال ن بية لنهه الف اه  ،وذلك

بالومام مب معاولة ت سال ال ال الاليب مناطق سال ال ال الاليتهتها ح ل مدينة "تدمه" ،واتهاي اسال ال ال الالوهاتي ية الثضال ال ال الالم الهتيء
لتناطق س الاليتهة تنظيم "الدولة اإلس الالالمية" ش الالهخ مدينة "الس الاللتية" بهاف حتاة الش الالهقي و ذه االس الالوهاتي ية

ال،سال ال هاة ت ،لها تتولك عتثا دفاعيا في الهادية السال ال واة ،واس الالهذ عليها فيتا ب،د الوثدم بات اه ديه الموو
عهه طهاق تدمه-ديه الموو ،ولك ذلك يعواج ل قت ط اذ وت فيه التماد م ال،ناصه.
ما ق اتها التو اجدة في معافظة ديه الموو ،فإتها ت اجف صالال ،با

هيهة في الدفاي ع مناطق سالاليتهتها

في تلك التناطق واسو،ادة األواضي الوي سيته عليها الونظيم م اه إلعادة وب شته مناطق سيتهتها

في األحياء الغهبية ومتاو التدينة ش ال الالهقا ،وقد يشال ال ال ذ حص ال الالاو الهقة م قهذ ق ا
والت،ه ة التهتثهة فيها ،مونفسالالا لث ا

"سال ال ال واا الديتثهاطية"،

"النظام الس ال و " والتيليشالاليا الت الية لها في ديه الموو لعشالالد التماد

م التثاتلي وتثلهم م متاو "الثامشاللي" لوعصالي م اق،هم مام حشال د الونظيم التعوتلة ،صال صالا ب،د

ت فه التهاق الهه م
عهه مدينة "منهج".
 -2ق ا

الل اتصالالال مناطق سالاليتهة "النظام الس ال و " في "حلب" بتناطق "اإلداوة الذاتية"

س واا الديتثهاطية:

اتتالقا م الت اقب التوثدمة الوي تو اجد فيها ق ا
تولثاه م قهذ ال اليا

"س واا الديتثهاطية" والدعم ال،س ه والل جسوي الذ

التوعدة األمها ية والوعالف الدولي ضالالد اإلو اب ،يهجح تها س الوك ن حدى الث ى

ال،س هاة الهئيسية الوي تنومي السيتهة على معافظة ديه الموو م قهضة تنظيم "الدولة اإلسالمية".
ففي واف الهقة الغهبي والشتالي والشتالي الشهقي ،حيث سيته ق ا

"س واا الديتثهاطية" على الضفة

الشال الالتالية لهعيهة سال الالد الف اه  ،وتوثدم ب تيهة موسال الالاوعة في واف الهقة الشال الالتالي الشال الالهقي ،ود لت ألول مهة

العدود اإلداواة لتعافظة ديه الموو وس الاليته على عدة قهى في الهاف الش الالتالي الغهبي ض الالت التهحلة

ال ال ة م عتلية "غضال الالب الف اه " ،قاط،ة بذلك طهخ إمداد تنظيم "الدولة اإلسال الالالمية" م ديه الموو إلى
الفه
الهقة م جهة الضال الالفة الشال الالتالية لنهه ا

في منتثة ال ماهة الس ال ال واة ،إضال الالافة إلى تنسال الاليثها مب ق ا

"النظام الس و " بتدينة "منهج" في واف حلب الشهقي.
و وغم الخلذ الهني

لهذه الث ا  ،حيث ن الت ن ال،هبي التوعالف م،ها ال يو فه فيف األعداد الكافية

للسيتهة وحتاية  )33لف م ،2ي مساحة معافظة ديه الموو ،فإن ال اليا

التوعدة األمها ية ت،وهه ا

العليف التعلي ال حيد واألسال ال الالاسال ال الالي لها في العهب ضال ال الالد اإلو اب في س ال ال ال واا ،وت،تذ على اادة الت ن
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ال،هبي الدا ذ في ذا الوعالف

)24
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عهه اسال الالوثتاب ال،ديد م

بناء ال،شال الالائه ال،هبية في ال ماهة السال ال واة

وواد الف اه  ،وعلى ما يهدو تها سال الالو اجف عهاقيذ هيهة في ذا التسال الال،ى ،حيث ن األتهاك ي،تل ن على

قتب التهاق على األمها يي باسال ال الالوثتابهم ألبناء عشال ال الالائه التنتثة ،باأل ص بناء عشال ال الالائه معافظة ديه

الموو للهعث ع دوو في م،او ها مس ال ال ال ال ال الالوثهال .واهته األمه م جهة
معافظة ديه الموو في الت ن ال،هبي التوعالف مب ق ا
م

بناء التعافظة في تعالف "ق ا

هى ،بن عية التثاتلي م

بناء

"سال ال ال واا الديتثهاطية" فالوشال ال ال يالن ال،سال ال ال هاان
"م لس ديه الموو ال،س ه " ،يث د ا

س واا الديتثهاطية" تا ،ق ا

قاطب طهاق م الي "للنظام السال ال و " ،وال يوتوب عناص الاله ا بثه ل ش الال،هي في التعافظة ،إض الالافة إلى ق ا

"النخهة" ،والوي يشال ال ال ال ذ بناء عش ال ال الاليهة "الش ال ال الال،يتا " عت د ا الفثه  ،إذ م الخت وة بت ان ن تد ذ إلى

التعافظة ث ة وئيسية إلى التعافظة ،و ي تعتذ ثأ او ضد ب،ض الثهائذ األ هى في التعافظة.
 -3فصائذ دوي الف اه :

اتا يهدو م مناطق الس الاليتهة في واف حلب الش الالهقي ،ن فص الالائذ "دوي الف اه " ال تتولك ال غهافيا للوثدم
شالالهقا ،ب،د ن قت،ت ق ا

"النظام الس ال و " التهاق م

الل السالاليتهة على عدد م الثهى بهاف مدينة

"الهاب" الشهقي وص ال إلى مدينة "منهج" ،حيث اتصلت مناطق سيتهتها مب مناطق سيتهة ق ا

الديتثهاطية" ،و ذ ذه الوعه ا

"س واا

تندوج في إطاو ضال الاله العد التسال الالت ح بف للدوو الوه ي م قهذ ووسال الاليا

صاحهة الثهاو في س واا حاليا ،والذ قابلف وضا مها ي.
تا يك ع

ن ته يا الهاح ة ع دوو في م،ه ة الهقة الثادمة ،ال يهدو تها في حس ال ال ال ال ال الالابا

األمها ية في ذا الش ال الالأن ،إذ تدوك ال اليا

التوعدة األمها ية ن الهدف الهئيس ال الالي لوه يا

تة اإلداوة

منب األاهاد

م إقامة اتو ن موص ال ال الالذ في الش ال ال الالتال السال ال ال ال و على العدود م،ها ،إض ال ال الالافة إلى ا وتامها بإ هاج ق ا

"سال ال ال ال ال ال ال واا الديتثهاطية" م مدينة "منهج" إلى ش ال ال ال ال ال الالهخ تهه الف اه  ،ووغم تها قدمت مثوهحي اثني لإلداوة
األمها ية ،و بد

اسالالو،داد ا لنثذ قسالالم م ق ا

"دوي الف اه " م

بناء التنتثة الشالالهقية في حال الت افثة

على مشال الالاو وها في عتلية الهقة التهتثهة ،لك األمها يي ل يسال الالتع ا لألتهاك بل،ب م ذ ذا الدوو الذ

م ش ال الالأتف ن يماد م ت،ثيدا

منتثة ال ماهة السال ال ال واة ،صال ال ال ص ال الالا مب اقوهاب الت،ه ة العاس ال الالتة ض ال الالد

الونظيم في "الهقة" ،تا ال يهدو ن ق ا

"س ال ال ال واا الديتثهاطية" سال ال الالوسال ال الاللم مدينة "منهج" لث ا

وتنوثذ إلى غهب تهه الف اه

تا تهغب ته يا ،ذا ما يوضالالح م

في س واا بتدينة "منهج" ،و

ما يش ذ تثلة ت عية في سياسا

وت،تذ ته يا بش ال ذ ح يث على ت تيب التماد م

الل ت اجد ق ا

"دوي الف اه "

مها ية للتهة األولى

األمها يي في التنتثة.

بناء التنتثة الشالالهقية ،معافظة ديه الموو ص ال صالالا،

مثاتلي  ،و وجهاء عشالالائه التعافظة ،وت،ومم تش ال يذ م لس عس ال ه

اب بتعافظة ديه الموو ،إضالالافة

( )24حيث تتوارد األنباء عن رف نسبة المكون العربي في قوات "سوريا الديمقراطية" إلى ( ،%)30حيث يبلغ عدد مقاتليه الكامل
( )45ألف مقاتل ،بينا تؤكد مصادر محلية عدم تجاوز نسبة المكون العربي ( %)20فقط.
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إلى الونسالاليق مب العمب "الديتثهاطي الكهدسالالواتي" العليف في "اهدسالالوان ال،هاخ" باتوظاو ما سالالوسالالفه عنف
السياسا

األمها ية في مهحلة ما ب،د م،ه ة "الهقة".

 -4العشد الش،هي ال،هاقي:
في ظذ الو ته التذ هي العاد في التنتثة ،والذ م ش ال ال الالأتف ج،ذ ال،ش ال ال الالائه ال،هبية الس ال ال الالنية في التنتثة
تدافب ع

اوض الاليها بشال ال اهس الالة إلى جاتب تنظيم "الدولة اإلس الالالمية" ،إض الالافة إلى وغهة اإلداوة األمها ية في

تع يم الدوو اإليهاتي في التنتثة فإتف ليس م التهجح د ل ق ا

"العش ال ال ال ال ال الالد الش ال ال ال ال ال الال،هي ال،هاقي" إلى

معافظة ديه الموو م ال هة الشهقية.
ف،لى وغم الوصال ال ال ال ال ال الهاعا

التو،ددة م الثائد ال،ام للعهس ال و اإليهاتي "معتد علي ال ،فه " ،ووئيس

يئة العشال الالد الشال الال،هي ال،هاقي "فالح الفياض" ،والتوعدث باسال الالم الهيئة " حتد األسال الالد " ،و مي عام منظتة
"بدو" الثائد في العشالالد الشالال،هي ال،هاقي" اد ال،امه " ،ع إم اتية د ل ق ا

العشالالد الشالال،هي ال،هاقي

إلى األ اوض ال الالي السال ال ال واة ب،د اتوهاء عتلية "الت ص ال الالذ" ،بناء على تلثيهم طلها م "بش ال الالاو األس ال الالد" في ذا
الس الالياخ ،حيث اد " حتد األس الالد " ن تد ذ "العش الالد الش الال،هي ال،هاقي" في األ اوض الالي السال ال واة ل يوم إال
بالونساليق ما بي الع موي وب،د م افثة الههلتان ال،هاقي .إال ن تصالهاعا

وئيس ال واء ال،هاقي "حيدو

ال،هاد " الهافضالة لود ذ ال،هاخ بشال ون دول ال او ب،د تلثيف اتصالاال اتفيا م الهئيس األمها ي "دوتالد
تهمب" يتالهف م

اللف باقوصاو دوو "العشد الش،هي ال،هاقي" على األواضي ال،هاقية فث  ،يضاف إلى

ما س ال ال الالهق ت،ثيدا

الث ى التعلية،

واتفاقا

األوض ال ال الالاي التعلية في التش ال ال الالهد ال،هاقي ،حيث عدم وضال ال ال ال ح ت جها

الث ى اإلقليتية والدولية ،لتهحلة ما ب،د اسال ال ال ال الالو،ادة مدينة "الت صال ال ال ال الالذ" م قهضال ال ال ال الالة تنظيم "الدولة

اإلسال ال الالالمية" ،ي ،الن م الصال ال الال ،بة بت ان ن يل،ب "العشال ال الالد الشال ال الال،هي ال،هاقي" ذا الدوو التفوهض في
األواضي الس واة.
وعلى الهغم م

ن "إيهان" و ذوعها ق ة عس هاة ال يت

تالئم ما بي سياسا

ت ا لها في س واا ،لك على ما يهدو ن "إيهان"

الدول ال،ظتى ضت التشهد السياسي ال،ام ،وما بي م اتوها دولة إقليتية ههى

في التنتثة ،ولديها تتا بديلة في ذا الشأن فهي الهاعية السوثتاب "ت اف واغب الهشيه"
"حمب

" اللهناتي ،وغيه واض الالح حوى اان الدوو الذ يت

)25

ب استة

ن يل،هف "ت اف الهش الاليه" في تشال ال يذ حش الالد

"ش الال،هي/عش الالائه " سال ال و  ،تك ن إيهان ص الالاحهة اليد الت لى في ت جيهف بعيث يشال ال ذ غتاء لتص الالالعها،
مسوغلة تأجيذ الهوس وغهوهم في تخفيف االعوتاد على التيليشيا

الشي،ية واإليهاتية في س واا قهذ عثد

الصفثة األمها ية-الهوسية الوي تتتح إليها ووسيا .وإن حصذ ذا السيناوا قهذ الصفثة التهتثهة فإن

( )25شيخ عيرة "البكارة" في سوريا ،وعضو مجلس الشعب وإعالن دمشق سابقاً ،وظهر البشير برفقة لواء "الباقر" في مدينة "حلب"
مؤخراً ،وتواردت أنباء عن سعيه لتشكيل حشد عشائري من أبناء محافظة دير الزور.
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"الفيلق الخامس/اقوعام" وس ال الاليو اجد على جههوي :تدمه ،التهثة"

ذا العش ال الالد س ال الاليوم ش ال الالهعنوف ض ال الالت ق ا
جن ب غهب وغهب معافظة ديه الموو.

 -5جيا س واا ال ديد وجيا س د الشهقية:
ن الوشال ال ال ال ال ال ال يلي ال،سال ال ال ال ال ال ال هاي يعظيالالان بثه ل جمئي لالالدى بنالالاء التعالالافظالالة ،إال تهتالالا ال

على الهغم م

يسال ال ال ال الالوتي،ان ،في الظهوف العالية ،ن يل،ها دو او في اتوماي السال ال ال ال الاليتهة على معافظة ديه الموو .حيث ال
يتلكان الت اود الهش الهاة وال،س ال هاة الكافيوي لت ذ تلك التهتة ،إضالالافة إلى وج د الفا

ما بينهتا تو،لق

بتهي،ة الثيادة ال،س ال ال ال هاة التعلية ،واأل م عدم مثدوتهتا على الوأثيه في التهفي الدوليي الهئيسال ال الاليي في
التشهد السياسي في س واا.
وتثوص الاله األعتال ال،سال ال هاة ل يا "سال ال واا ال ديد" على تنفيذ تائ عسال ال هاة ض الالد عناص الاله الونظيم في
منتثة "الونف" جن ب معافظة ديه الموو ،بينتا جيا " سال د الشالالهقية" يشال

تا

عسال هاة على م اقب

الونظيم في بادية "العتاد" وجهال "الثلت ن" الش ال ال ال ال ال الالهقي ،إض ال ال ال ال ال الالافة إلى قتب طهخ إمداد الونظيم في الهادية
الس ال واة ،واسالال،ى جيا "اس ال د الشالالهقية" إلى تش ال يذ ائوالف م

بعيث ي ن جيا " س د الشهقية" ذواعف ال،س ه .)26

بناء معافظة ديه الموو لوت يلها سالالياسالاليا

وتو اود تهاء ع مصال الالادو غيه وسال الالتية ع تنسال الاليق مها ي-بهاتاتي لوش ال ال يذ تعالف م

بناء معافظة

ديه الموو ينتلق م الهادية الس ال واة العدود الس ال واة-األودتية جن ب معافظة ديه الموو ،ولكنف ما يمال
غيه واضح وال تو فه عنف م،ل ما

افية ودقيثة.

 االحتماالت المستقبلية والفرص المتاحة:في ظذ الو ا تا

الدولية في منتثة الش ال ال ال الالهخ األوسال ال ال ال ال  ،واإلقليتية التنخهطة في التش ال ال ال الالهوعي األمها ي

والهوسال الالي في س ال ال واا ،إضال الالافة إلى التشال الالهد ال،س ال ال ه التيداتي ،و اوطة ت ي الث ى ال،س ال ال هاة في معي

معافظة ديه الموو ،وش ال ال ال ذ الوفا تا
الديتثهاطية" ،وق ا

"النظام السال ال و " والتيليش الاليا

معافظة ديه الموو ،لك

م م،ادال

الوكوي ية السال ال الالياسال ال الالية وال،س ال ال ال هاة العالي يهدو ن ق ا

"س ال ال ال واا

الت الية لها ،تا التهفان األا ه جا ماة للوثدم بات اه

ذا الدوو سالاليوضالالح واوعدد ب،د م،اوك مدينوي" :الت صالالذ والهقة" ،وما سالالونو ف

سال الالياسال الالية جديدة وفثا لو جها

اإلداوة األمها ية ،وبالوالي ش ال ال ذ ال،القة واالتفاخ مب ووسال الاليا

في س ال ال واا ،وتهدو اإلداوة األمها ية بدوو ا مام مهتة هيهة تع تها يا او دقيثة وصال الال،هة ،تضال الال،ها مام
ياوا وئيسالاليي  ،يفضالالي ذ واحد منهتا إلى مصالاليه مخولف ع اا ه لس ال واا ومنتثة الشالالهخ األوس ال

بهموه الالا ،ف الالإم الالا ن ت،ت الالذ على هح النف ذي الهوس ال ال ال ال ال الالي واإليهاتي ب الالإع الالادة تف،ي الالذ ال الالدوو الوه ي العليف
( )26حيث عقد "طالس السالمة" قائد جيش "أسود الشرقية" عدة اجتماعات م بعض السياسيين والوجهاء والناشطين من أبناء
محافظة دير الزور في تركيا مؤخرا ً بهذا الشأن.
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االسالالوهاتي ي لألمها ان في التنتثة ،و ذا على ما يهدو يا او شالالديد الو،ثيد باعوهاوه سالالي ن على حسالالاب
ب،ض م اس الالب ق ا

التوعدة األس الالاس الالي في سال ال واا ،واوتلب م اجهة

"سال ال واا الديتثهاطية" حلفاء ال اليا

ممدوجة لهوس ال ال الاليا وإيهان في سال ال ال ال واا وال،هاخ ،وبالوالي س ال ال الاليوتلب ت هي ام
واتخهاط ميداتي م قهذ الث ا

تع م م

اهه وإعداد عسال ال ال ال ه ض ال ال الالخم

األمها ية على األ اوضالالي الس ال واة .وإما ن تسالال،ى ل،ثد صالالفثة مب الهوس

اللف على مناطق النف ذ في سال ال ال ال واا ،وبالوالي

اللها الدوو اإليهاتي في التنتثة ،وتوفثان م

سنشهد مناطق تف ذ مها ية شتال تهه الف اه  ،وتف ذ ووسي جن ب تهه الف اه
و

وق ا

في معافظة ديه الموو،

االحوتال األقهب للوعثق ،صال ال ص الالا ب،د الونس الاليق الظا ه ما بي حلفائهتا ،جيا "النظام السال ال و "
"س ال ال ال ال واا الديتثهاطية" في واف حلب الشال ال ال الالهقي ،مب بثاء االحوتال واودا وإن بنسال ال ال الالهة ضال ال ال الالئيلة بأن

يثوص ال ال الاله النف ذ الهوس ال ال الالي على مناطق واف ديه الموو الغهبي ،وتثدم ق ا

الموو م الهادية ال ن بية بات اه واف ديه الموو الشال الالهقي ،و
ما يهدو م

الل الوعه ا

معلية م

بناء معافظة ديه

االحوتال األقهب على وض ال اقب على

التيداتية ال،س هاة العالية.

وبالوالي ،السال ال ال ال الالتاح بأ دوو مس ال ال ال ال الوثهلي م عدمف ألية ق ة عس ال ال ال ال ال هاة إقليتية ،س ال ال ال ال ال اء إيهان و ته يا و

السال ال ال الال ،دية ،سال ال ال الالي ن مع ما بتيمان الث ى ال نائي ،األمها ي-الهوسال ال ال الالي ،وما س ال ال ال الينوج عنف م موغي اه

واتفاقيا

على ش ذ العذ السياسي وال،س ه في س واا.

ثامناً :خصوصية محافظة دير الزور:
ال شالالك ن لت،ه ة ديه الموو حسالالاباتها الخاصالالة والت،ثدة ،إال ن حسالالابا
على اإلو اب قد توغيه ،وتوغيه م،ها اوطة الو ا تا
وشال ال ذ ذه الوفا تا

الثائتي والتوع تي بالعهب

الدولية واإلقليتية العالية .ولك ال يت

التس الالوثهلية ن تو ا ذ صال ال ص الالية معافظة ديه الموو ،والوي ولها مهته بتهي،ة

الهنية االجوتاعية في التعافظة ،فت جهة ولى ،ال بد ن ت ذ ب،ي االعوهاو الو ا تا
التعافظة ،والوغي اه
وم اه سالالياسالالا

العاصالاللة في عتق تلك الهنية بسالالهب سالالياسالالا

تنظيم "الدولة اإلسالالالمية" ،حيث ال يت

الهنية االجوتاعية في التعافظة ،والهغها
م م تا

لتهي،ة

تظام اله،ث واألسالالدي األب واالب ،

ت ا ذ االتثسالالاما

الكامنة لدى ب،ض الت تا

هى  ،و ذا يوتلب فهم طهي،ة االتثس ال ال الالاما

ال،ش ال ال ال ال الالائهاة في

والوصالالدعا

العاصالاللة في

االجوتاعية في االتوثام وال أو

و س ال ال الالهابها ،وال ق ف على الدوو الذ يت

تل،هف عناصالاله الهنية االجوتاعية في ضالالهتف والوخفيف منف قدو اإلم ان .وم جهة

ن

هى ،يهته بتهي،ة

ال،القة ما بي السال ال ال ان التعليي في معافظة ديه الموو وس ال الاللتة "تنظيم الدولة اإلس ال الالالمية" ففي د اوس ال الالة
عد ا مهص الالد ال،دالة م

جذ العياة في ديه الموو ب،ن ان" :الت وتب والس الاللتة في مناطق س الاليتهة تنظيم

وهخ الهنية االجوتاعية في معافظة ديه الموو بشال ال ال ال ال ذ
الدولة اإلس ال ال ال الالالمية" ،بينت ن الونظيم لم ين ح با ا

15

منظمة العدالة من أجل الحياة في دير الزور

دير الزور في معادلة الحرب على اإلرهاب

جذو وم ثه ،على وغم معاوالتف الع ي ة في إعادة بناء الوهاتهية ال،ش ال ال الالائهاة دا ذ ذ عش ال ال الاليهة م
ت اب األدواو والتي ام  ،وت،يي وجهاء عشال ال ال ال ال ال الالائهاي م الي لف في ب،ض التناطق ،و م
ال،القا
وسال الالياسال الالا

الل

الل تتهيب

مب الت وتب التعلي ،وسال الالا م يضال الالا تد و األوضال الالاي االقوصال الالادية في مناطق سال الاليتهة الونظيم،
الوضال الالييق والثتب والوتييم الذ يتاوسال الالها الونظيم على مع ميف ،وفسال الالاد عناص ال الهه سال الالا تت

جتي،ها في تف و قتاعا

هيهة م الس ان التعليي في التعافظة م سلتة الونظيم وعناصهه ،ما دى

لهثائها س ال ال الاللتة مفهوض ال ال الالة على الت وتب التعلي في التعافظة و ذا ال اقب االجوتاعي التوت ذ في عدم
ذا

تتا ي ووفض الس ال ال ال ال ان التعليي لسال ال ال الاللتة الونظيم يسال ال ال الالاعد في تس ال ال ال الهاب ماتوف في التعافظة ،ولك

ال ضالالب مهته بش ال ذ هيه بتهي،ة الث ة ال،س ال هاة الوي سالالوعاوب الونظيم إذ يشالالوهط ن تك ن مثه لة م
قهذ الس ال ال ال ال ان التعليي  ،حيث ن ذا ال ضال ال ال الالب قابذ لالت ،اس لصال ال ال الالالح الونظيم في حال اتت تلك الث ة
ال،س ال ال ال ال ال هاة ال توتوب بثه ل عت م الس ال ال ال ال ال ان التعليي  ،إما ألسال ال ال ال الالهاب إثنية في حال اتت ق ا

"س ال ال ال ال ال واا

الديتثهاطية" الوي يش ذ األاهاد عت د ا الفثه الوي ماوست ته ي اه قسهاا في ب،ض الثهى الوي سيته
عليها في وافي العسال ة والهقة ،و ألسالالهاب ث واة ث ا

"النظام السال و " الذ ثاو عليف الي التعافظة

و اض ا حهبا شهسة ضد ق اتف واهفض ن ال ،دة تعت سلتوف ،و ألسهاب مذ هية ث ا

"العشد الش،هي

ال،هاقي"  ،)27وال ي في ن تك ن الث ة ال،سال ال ال ال هاة الوي يثب على عاتثها اتوماي الس ال ال الاليتهة على معافظة ديه
الموو مثه لة م قهذ الس ال ال ال ال ال ان التعليي فث  ،إتتا ي ب ن تك ن مش ال ال ال ال ال لة م تعالف مو ا ن م

بناء

التنتثة وتث د ا ق ة منضهتة وحيادية.
وثاتيها ،على التسو ى ال،س ه والسياسي ،وفي حال بثيت ق ا
في التعافظة ،فإن ت اجد ق ا

"النظام الس و " تسيته على مناطثها

"النظام السال و " في ديه الموو ،واموالاها م ق،ا اسالوهاتي يا ب،تق مناطق

س الاليتهة تنظيم "الدولة اإلس الالالمية" ،م ش الالأتف ن يتنح الهوس وواخ ض الالغ س الالياس الالية لل،ب دوو اهه عهه
قا

"النظام الس ال و " في التنتثة الشالالهقية ،و ذا ما سالالي،ثد العسالالابا

في الشالالهخ ،إال في حال اسالالوتاي

تنظيم "الدولة اإلسال ال ال ال الالالمية" السال ال ال ال الاليتهة على امذ التعافظة ،وإن ان احوتال حدوثف ضال ال ال ال الالئيال ،فإتف –إن
حصذ -سوخولف العسابا

السياسية الدولية وسوك ن م،ه ة ديه الموو ط الة وص،هة.

وثال ها ،على مس ال ال ال الالو ى تنظيم "الدولة اإلس ال ال ال الالالمية" تفس ال ال ال الالف ،م حيث الثهاو الذ س ال ال ال الالووخذه الث ى الدولية
واإلقليتية فيتا يو،لق بتصيه تنظيم "الدولة اإلسالمية" إن ان بوع يم الونظيم وتشويت ق اه ،حيث ي ،د
إلى حالوف السال ال ال الالابثة على إعالن الدولة اإلسال ال ال الالالمية ونظيم جهاد يوخذ م الهادية مخهأ لف ،وانتلق م

( ) 27حيث سددددددداهم مدنيون ومقالتو الجيش الحر في التصددددددددي القتحام قوات النظام السدددددددوري لحويجة "صدددددددكر" بتاريخ  6تشدددددددرين
األول/أكتوبر واسدددتطاعوا اسدددتعادة السددديطرة على المنطقة بتاريخ  10تشدددرين الثاني/أكتوبر ،وكذلك التحق عدد من أبناء محافظة دير
الزور بصفوف تنظيم "الدولة اإلسالمية" عندما روج التنظيم عن احتمال دخول "الحشد الشعبي العراقي" إلى محافظة دير الزور.
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م اق،ف فيها للثيام بأعتال إو ابية في الثهى والتدن ،و إن ان بالثضاء عليف تهائيا ،متا سيتهح مصيه
عدة آالف م عناصهه التهاجها على طاولة التساوما

الت،ثدة والت الة ضت االتفاقيا

الدولية.

 خاتمة:في ظذ ذا الوش الالوت الذ ت،يش الالف الفص الالائذ والوشال ال يال
اإلوادة لدى بناء التعافظة ،س ال ال ال اء الوش ال ال ال يال

ال،سال ال هاة م

ال،س ال ال ال هاة ،و السال ال الالياسال ال الاليي والف،اليا

والفاعلي االجوتاعيي  ،مب ما تشهده معافظة ديه الموو م اسوعثاقا
ال،سال ال ال ال ال ه التعي بها والو ا تا
الموو ،وتت ي

بناء معافظة ديه الموو ،وغياب
قادمة ،وس

ال واة ،وال جهاء
ذا ال اقب التيداتي

الدولية التوغيهة ،تهه األ تية الثصال ال ال ال ال ى لونظيم شال ال ال ال ال ون معافظة ديه

بنائها م إداوة منتثوهم ،وذلك ع طهاق تشال ال يذ ائوالف واس الالب م س الالياس الاليي و وجهاء

و بناء التعافظة لونظيم ومل الفهاغ اإلداو والس ال الالياس ال الالي وال،سال ال ال ه فيها ،ود اوس ال الالة الخيا او
يخص معافظة ديه الموو ض الالت الت،تيا
م شال الالأتها ن تسال الالا م في ت،مام يا او

الس الالياس الالية ال،امة في سال ال واا ،واتخاذ الث اه او

التواحة فيتا
التناس الالهة الوي

بنائها و وفب الت،اتاة عنهم ،واسال الالوثهاو التنتثة بالعد التتل ب،

ما ما تشالالهده السالالاحة الس ال واة حاليا م اسالالوثتاب حاد ألبناء معافظة ديه الموو م قهذ و الء معليي
ألطهاف دولية وإقليتية موناقضالالة األ داف والهؤى ،وسالالاعية لضالالتان م ط قدم لها في الشالالهخ ،فهذا م
ش ال الالأتف ن يماد م تش ال الالوت بناء التعافظة ،واثلذ م فهب قه لهم وتأثيه م في التش ال الالهد ال،ام ،واماد م
حدة االتثس ال الالاما
على ق ا

والش ال الالهوت االجوتاعية واإلثنية في حال االعوتاد على فئة م،ينة م

عس هاة م

بناء التعافظة ،و

اوجها متا سي د إلى عدم اسوثهاو التنتثة مسوثهال.

وال بد لنا ب،د ذا ال،هض م الون اف إلى تعديي وئيسال الاليي ال يثالن تية عتا سال الالهق ذ هه ،و تا
حتالايالة التالدتيي دا الذ معالافظالة ديه الموو ،والهالالغ عالدد م مالا بي

تية

 )600 – 550لف مالدتي ،ي،الات ن

وضال الالاعا إتسال الالاتية غاية في الصال الال ،بة ،و ذا م شال الالأتف ن ي د إلى اوثة إتسال الالاتية هيهة ،حيث يو جب،
لضتان ت اح ال اتب ال،تلياتي ال،س ه واألمني ،ت فيه التوتلها

والت اود الال موي لوت اق الوداعيا

اإلتس الالاتية النات ة عنهتا إض الالافة إلى الوعد ال اتي األبه  ،والتوت ذ باألوض الالاي الس الالياس الالية الوي تو ت
ذا ال اقب الت،ثد والتوشال ال الالظي بلن ،والذ ما تمال مفاعيلف األسال ال الالاسال ال الالية قادوة على إتواج التماد م الو،ثيد
والوشالالظي وال،نف في التنتثة عت ما ،و م معليا "النظام الس ال و " ،وإقليتيا "إيهان" ،و ص ال صالالا في ظذ
الدعم الهوسي غيه التعدود "للنظام الس و " ،فإن ذلك سيهثي دينامي يا
ع دة الوتهف م اه واودا ،بأش ال مغايهة وعنف شد فوكا.
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