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 مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور: 

ة اإلنساا  فاس ساوريا, ومقر ماا محاف ا جمعية مدنية, غير حكومية, غير ربحية, تعنى بنشر وتعزيز ثقافة حقوق 
دياار اواازورد يااادص اومر ااد اوااى اومساااممة فااس ترساايق ونشاار ثقافااة حقااوق اإلنسااا , ود اا  اوناشاا ي  فااس ماا ا 

ناثًا, بحقوقا  ره وقاانو  ودو د واوتأكيد  لاى مهااو  ساياد  ااومدنية واوسياسية اومجالد وتعريف اوموا ني ,  كورًا وا 
يااة اوتراكماوعمااع  لااى بناااة قا ااد  ولعمااع اوحقااوقس فااس سااوريا, وبناااة ر اايد ماا  او باار  فااس اوتنميااة اومجتمعيااةد و 

 د فس م ا اومجال واوكوادر اوالزمة
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 مقدمة: 

منا  تساعة هشاار,  (1)يحا ر تن ي  اودووة اإلسالمية منا ق سي ر  قوات ن اا  اسساد فاس محاف اة ديار اوازور
 , ويمنع د ول اومواد اوغ ائية, ويوقف حركة اوتجاار  فيااا,ويعزواا بشكع تا     اومنا ق اوواقعة تحت سي رته

 لاااى جبااااات اوقتاااال فاااس بيناماااا كماااا تشاااتد  اومعاااار  اوااادائر  حيااام وااا  يتباااق وااااا منهااا  ان بواسااا ة او يااارا د 
ومااا وااه ماا  هممي ااة فااس اومحاف ااة هماا  جباااات اوقتااال  لااى اإل ااالق ماا  , ويعتباار م ااار دياار اواازور اومحاف ااة
د من  بداية هيلول ي او  تن اي  اودوواة اإلساالمية حرباا  اوسي ر   لى اومحاف ة ككع با تباره مهتاحاستراتيجية 
قوات ن ا  اسسد فس موقع م ار ديار اوازور, ويحشاد كاال مناماا امكانياتاه اوعساكرية واإل المياة  ضروس ضد  

 د ويحقيق كع مناما همدافه او ا ة فس  ع اومستجدات اوعسكرية واوسياسية اوحاويةفس تل  اومعار  

م اار ديار اوازور, واووقاوص  لاى امكانياة اومت اار ي ,  وتسالي  اوضاوة  لاى اومعاار  حاولتسعى ما ه اوورقاة 
وساي ر  تن ي  اودووة اإلسالمية, ون ا  اسسد, فاس  اع اومساتجدات اوعساكرية اوميدانياة, واوسياساية اودووياة فاس ا

 م ا اوموقع انستراتيجس اواا د   لى

 

 مطار دير الزور الدولي: أواًل: 

( كا  جناوش شارق مديناة 10م اار فاس ساورياد ويقاع  لاى مساافة )ثاوام هكبار  اوادووس يعتبر م اار ديار اوازور
د فياه مادرجي  والقاال  2( كا 5د3دير اوزور, وماو م اار مشاتر  مدنسك ساكرم, يمتاد اوم اار  لاى مسااحة )

ساكرم, كما تست دما  ول يرا  اوحرباس واوع ,واوابوط, تست دما  ول يرا  اومدنس )اونقع اودا لس, نقع اوبضائع(
  ااانت اسااتقبال, وم اااز  ولشااح , وهبنيااة اإلدار , و ورشااات او اايانة واواندسااة, وهن مااة تحكاا  باإلضااافة اوااى

لاى  حديثةد يحي  باوم ار م  جاتاه اوجنوبياة اوشارقية كتيباة او اواريق, وما  اوجااة اوجنوبياة كتيباة اومدفعياة 
 اوجبع اوم ع   لى مدينة دير اوزورد 

 مطار دير الزور خالل الثورة:  -1

نة ترسااا يضاا  سااكرم دياار اواازور اوااى م ااار تحااول م ااار  ,معااار  اوتحرياار فااس محاف ااة دياار اواازوربعااد باادة 
ق ااف اوقاارل واوبلاادات اومتا مااة وااه, بمركاازًا رئيساايًا ولاادبابات واومدفعيااة اومساات دمة ه ااب   سااكرية ضاا مة, و 

                                                           

وهي عبارة عن أربعة أحياء في مدينة دير الزور من الجهة الغربية, باإلضافة لقرية "البغيلية" المحاذية لها, وحي "هرابش" في الجهة )1(
ك ريق يربط تلنظام طالشرقية وقرية "الجفرة" المتاخمين لمطار دير الزور العسكري, باإلضافة للجبل المطل على المدينة والذي يؤمن لل

 عن طريق يمر من مقبرة دير الزور. الجزيرتين 
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بار نق اة اإلماداد اورئيسااية ومن لقاًا ول اائرات اوحربياة واومروحياة وق ااف اوماد  واوقارل اوقريباة واوبعياد , كمااا يعت
, وومواقاع باوسالح واو  ير  واوعنا ر واسغ ياة وجاين ن اا  اسساد فاس اسحيااة اوتاس يساي ر  ليااا ما  اومديناة

 د اوحسكة, اورقة"" :د  اس رل اوقريبةن ا  اسسد فس اوم

  دحاجتهوفقًا و ور اوعسكرم عزيزات, سواة اسفراد هو اوعتاد اوى م ار دير اوز ستقد  ن ا  اسسد اوكثير م  اوتي

ان  ه   اوتقااديرات تشااير اوااى تواجااد مااا  ,فااس اوم اااراسسااد اومتواجااد  ن ااا  قااوات س ااداد  ةدقيقاا هرقااا تااوفر تن 
ي ضااعو  جماايعا  ورقابااة  هو ميليشاايات مواويااة ون ااا  اسسااد ,مااا بااي   سااكريي  ,( مقاتااع1300يقااارش ماا  )

, باإلضاااافة وعتااااد  ساااكرم مكاااو  مااا  او اااائرات همنياااة شاااديد  مااا  قباااع  نا ااار اسفااار  اسمنياااة فاااس اوم اااار
 : (2)اومروحية واوحربية واومدر ات اوثقيلة موضحة فس اوجدول اوتاوس

 

 (: يبي   ه داد مقاتلس قوات ن ا  اسسد واوعتاد اوحربس دا ع م ار دير اوزور1جدول )

 اتــــــــــظـمالح ددــالع ةــــئــالف
 م  رتش  سكرية م تلهة  20 مقاتلي  ضباط 
 يتبعو  سفر  همنية م تلهة فس اومدينة   30  نا ر هم  

 ميكا  137 نا ر اولواة  300 مقاتلي  هفراد  سكريي  
 حرس جماورم  104 نا ر اولواة  300 مقاتلي  هفراد  سكريي  
  17 نا ر اوهرقة  300 مقاتلي  هفراد  سكريي  

 منشقة    كتائش اوثوار بعد سي ر  تن ي  اودووة  لى اومحاف ة  150 مليشيات مواوية )جين اوعشائر(
 شكلاا اون ا  م  اومواوي  وه فس اومحاف ة  200 مليشيات مواوية )جين اودفا  اوو نس( 

  21و  23 راز ميغ  15  ائرات حربية مقاتلة 
  7  ائرات مروحية  سكرية 

 متحركة  T72 7دبابات  راز  
 فس وضعية اوثبات    T52 15دبابات  راز 

 متنقلة  BMB 10مدر ات 
 متمركز   لى اوجبع اوم ع  لى اومدينة  7 م 120مدفع ميدا   يار 
 متمركز   لى او  وط اسووى  لى اوجبع اوم ع  لى اومدينة  20 م  57مدفع مضاد  يار 

 
                                                           

 , وقادة كتائب عسكرية مقاتلة على جبهة مطار دير الزور. 2014التقديرات وفقاً لعسكريين منشقين عن جيش نظام األسد عام  )2(
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 الطبيعة الجغرافية لموقع مطار دير الزور:  -2

 , حيامفياة ولمن قاة اوتاس يقاع فيااايعتبر م ار دير اوزور اوعسكرم موقع شديد اوتح ي  بسبش او بيعة اوجغرا
 , واواا م تتمركااز  ليااهاوجاااة اوجنوبيااةيشااكع اوجبااع اوم ااع  لااى مدينااة دياار اواازور ح اانًا  بيعيااًا ولم ااار ماا  

د  رياق إلضاافة ووجاو با  لياهديقاع مجو   هم   قو  دفا ية  اوية و د  تهوقًا  سكريًا, و كتيبة اومدفعية مما يمنحه 
 137ة واولاوا ,ما  جااة  ار واوعتااد ماا باي  اوم اارع بسااووة ولعنا  اوتنق  يؤم  امداد يمتد  بر مقبر  دير اوزور 

 د تس يسي ر  لياا قوات ن ا  اسسد م  جاة ه رل او واسحياة ,ميكا

ماا   ااالل بساا  سااي رتاا  لااى قريااة "اوجهاار "   م ااار دياار اواازور  لااى زياااد  تح ااياسسااد ن ااا   ملاات قااوات 
ر ما   لى مزار  قرية "اومريعية" اومحا ية وسور اوم اا, و ولم ار اوجاة اوشرقية اومحسوبة  لى ن ا  اسسد فس

نهااق  بار اس ومنع تسالع اوثاو اروهنهاق ا تراضية  ,حهر  نادق دفا ية لى  ت ملكما  ,ةاوجنوبياوجاة اوشرقية 
مضااد  ولمادر ات واسفاراد فاس جبااة قرياة اورضاية اسوغاا  اس تزر او  لاف   و اه اودفا ياة, اوى  اواجومية

 د "كتيبة او واريق""اومريعية" ومن قة 

فااس ساتميت قااوات ن ااا  اسساد فااس اواادفا   ا  م ااار دياار اواازور اوعساكرم حتااى ن تقااع قواتاه ومقراتااه اسمنيااة ت
وح اار من قااة قااوات ن ااا  اسسااد تسااعى حتماوااهد كمااا ساات يع اتحاات ضااغ  ن تاومدينااة, وفااس منااا ق ه اارل 

اسماااا : "قرياااة اوجهااار , مااازار  اومريعياااة, جباااال ثااارد " ولحهاااا   لاااى حيوياااة وفعاوياااة  ة قاااكات ضااام  منانشاااتبا
 د عد  تمكي  اوثو ار م  ر د مدرجات اوابوط واإلقال ب اوم ار اوعسكرية

 

 األهمية اإلستراتيجية لمطار دير الزور العسكري:  -3

اد اورئيساس باونسابة وقاوات ن اا  اسساد تنبع اسممية اإلستراتيجية وم ار دير اوزور اوعسكرم كونه شاريا  اإلماد
اسسااد ن ااا  و اام ا  اسمااا  اواا م يااوفر وقااوات باإلضااافة اوااى هنااه  اا  اواادفا  اسول  ,فااس محاف ااة دياار اواازور

 , ماواسمار اسما   ثاور , اوهايالت, قرياة اوبغيلياة", هماا اواستمرار سي رتاا  لاى هحيااة اومديناة اوغربياة: "اوق اور, 
اة يشاكع ه  بقاة اوم اار تحات ساي ر  قاوات ن اا  اسساد حيم  ,قربه م  آبار اونه  نساتمرار ورقاة ضاغ  مام 

 د (3)اآلبار فاوتاديد بق ح ته م  اونه  واوغاز م   الل  لى ح ووه 

                                                           

طرة عليها مقابل عدم يحصل نظام األسد على النفط من حقلي: "التيم, العمر" وعلى الغاز من معمل "كونوكو" باالتفاق مع الكتائب المسي )3(
  قطع التيار الكهربائي عن المحافظة, وبقي هذا االتفاق سارياً بعد سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية على المحافظة.
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اودوواة كونه موقع فس  مق مناا ق ساي ر  تن اي   كبير كما ه  اوموقع اوجغرافس ولم ار يع يه هممي ة  سكرية 
باإلضافة وكونه نق اة  د(4)ن ا  اسسد ببعضااسي ر  امداد ووجستية ورب  منا ق يشكع قا د   فاواإلسالمية, 

 رو ج واه ن اا وما ا ماا ارتكاز  سكرية وضرش مواقع وقوافع اوتن ي , وان الق  مليات  سكرية باتجاه مواقعاه, 
 د    اوتحاوف اودووسش من  اإل ال  اإلرما ضد  فس سعيه وتعوي  نهسه كشري  فس اوحرش سياسيًا اسسد 

 

 محاوالت التحرير قبل سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية: ثانيًا: 

, شاارقاً  قريااة "اوجهاار " اومتا مااة وم ااار دياار اواازور, باسااتثناة 2012فااس آش تحرياار كامااع ريااف دياار اواازور  بعااد
 د ميكا 137, واولواة مستود ات او  ير سد فس جين ن ا  اسمواقع وقرية "اوبغيلية" غربًا حيم 

ات  محااونت قاو و اد   , ملت اوكتائش اومقاتلة فس دير اوزور  لى محا ر  م ار دير اوزور جزئيًا فس اوبداياة
ر وتحرياااإلمكانيااات اوعسااكرية اوالزمااة  ااااوعااد  امتالك , و واا لتقااد  فااس اوريااف اوشاارقس ولمحاف ااةن ااا  اسسااد و

 د ة تحريرهركفس مع   اومشاركة اومحاف ة اومقاتلة فس كتائش اواوكثير م  ونمتنا  , اوم ار

, بعااد اجتمااا   ااد  كتائااش مقاتلااة وضااعت   ااة  سااكرية 2014فااس شااار نيسااا   ااا   كانااتاومحاووااة اسباارز 
  ماوتركيز اواجاو   اوشرقية, واوجنوبية اوشرقية, ,م  ثالم جاات بمحا ر  اوم ار تتل  صو  دنقتحا  اوم ار

قااوات  وباااوتزام  مااع اشااغال ,قتحااا  اوم ااار ماا  بوابتااه اورئيساايةن يااة اوجهاار ()جباااة قر  اوجاااة اوشااماوية اوشاارقية
ننسااحاش وقااوات ن ااا  اسسااد  اا  مااع تاار  منهاا  ن ااا  اسسااد  لااى جباااات اومدينااة اودا ليااة وتشااتيت تركيزمااا, 

ر وم ااااوتقاد  فااس قريااة "اوجهار " و ااوًن اواى هسااوار اكتائااش اوثاوار ماا  اساات ا ت قاد د و  رياق مقباار  ديار اواازور
سااعاص هدل اوااى اإلمااداد و اإلسااناد و اإلماا  اوجاااة اوشاارقيةد وكاا  ضااعف اوت  ااي  اوعسااكرم و ااد  تااوفر فاارق 

تح ااي  اومواقااع اوتااس سااي رت  بإسااعاص اوم ااابي   لااى حساااش اوااانشااغو  ,د اوقااوات اومااجمااةا ااده  اضااعاص
ياة" اوتهااص ما  حويجاة "اومريع ما هفس  اومجال وعنا ر قوات اسسد ما  اساتقدا  تعزيازات وتنهيا   ملياة لياا, 

 ق و اادت منااا اسااتعادت  لاى اثرماا قريااة "اوجهار "دف ,مد وماة بااو يرا  اوحرباس, واوتغ يااة او اارو ية اوكثيهاة
 د اوى ما كانت  ليهاوسي ر  

 

                                                           

, لصدّ 0152نقل نظام األسد قوات من الحرس الجمهوري وميليشيا العشائر بقيادة "عصام زهر الدين" إلى مدينة الحسكة في حزيران  )4(
 هجوم تنظيم الدولة اإلسالمية على المدينة. 
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 سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية: ثالثًا: مطار دير الزور بعد 

د استشعرت 2014ك07ك14 فس دير اوزور بشكع كامعبعد سي ر  تن ي  اودووة اإلسالمية  لى محاف ة 
 وتحر  احيم ه بحت قو  واحد  تمتل  امكانية  ,اومسي ر  سد   ور  اوتغيير اوحا ع فس اوقو قوات ن ا  اس

 ر  وغير اومتهقةد اوثوار اومتناح واوهعع واوحشد اوعسكرم,  لى  كس ما كانت  ليه كتائش

 تأمين مطار دير الزور:  -1

فس ريف  دبوهد بؤر اوتمر  قياداته  وانشغال ,ت ن ا  اسسد حاوة ارتبا  تن ي  اودووة اإلسالميةاستغلت قوا
معركة تأمي  م ار دير  د فبدهت لياااوعسكرية واسمنية  اومحاف ة, واوعمع  لى استقرار سي ر  اوتن ي 

وكانت بداية ",  كر" جةيو توسيع او وق اآلم  حول منا ق سي ر  ن ا  اسسد فس قرية "اوجهر ", وحو اوزور
تهجير "جسر م   الل ق ع  ريق اود   اولوجستس وتن ي  اودووة اإلسالمية ب 2014ك09ك20فس  اوعملية

بقياد  ت قوات اسسد مجومًا مباغتًا بعدما شن  د (5)اومد ع اووحيد اوى دا ع مدينة دير اوزور ,اوسياسية"
د حيم استووى جين ن ا  اسسد  لى قس  كبير م  حويجة 2014ك10ك06بتاريق  (6)"  ا  زمر اودي "

 د فس اوشمال اوشرقس حويجة "اومريعية"و شماًن, " كر" 

,  شااية محا اار  اومدينااة اسااتنهر  نا اار تن ااي  اودووااة اإلسااالمية واوثااوار اثاار ماا ا اوتقااد  وقااوات ن ااا  اسسااد
يقافاااه اواجاااو   اااد  اسااات ا وا و  اوساااي ر   لاااى هجااازاة مااا   2014ك10ك16فاااس  وااساااتعاداماااتال  اومباااادر  و , و وا 

  دكا  ولثوار دورًا بارزًا فياا , وحويجة "اومريعية" بعد معار   نيهةحويجة " كر"

 من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية: مطار دير الزور  اقتحاممحاوالت  -2

اإلساالمية ما  ازدادت اوضاغوط  لاى تن اي  اودوواة , 2014بعد تحرير م ار او بقة اوعساكرم فاس هوا ار آش 
رية ا  كانات قياادات اوتن اي  قاد ق عات و اودًا وقااد  اوكتائاش اوعساك ,قبع اومنا ري  وه فس محاف ة دير اوازور

ر   لاى , باإلضاافة نساتعاد  اوساي دير اوزور كونه هوووية  ساكرية باونسابة واا م ار  باقتحا ولتن ي  اومبايعة 
 اوجزة اومتبقس م  حويجة " كر"د 

 ", و رفات باسا : "معركاة اوجبااع2014ك12ك30فاس اودوواة اإلسااالمية اومعركاة تن اي  بادهما  :األولـىمعركـة ال-
ه اس ناف  لاى اوجباع اوم اع  لاى مديناة ديار اوازور كوناه م ادر تهاوق  ساكرم وقاوات وتركيز اوتن ي  مجوم

نما كا  مجومًا  لاى كافاة جبااات اوقتاال ماع  سكرية و  يك  اواجو  معدًا وفقًا و  ة  ن ا  اسسد, واضحة, وا 
تركيااز اوقااو  اواجوميااة  لااى اوجبااع اوم ااع  لااى اومدينااة وشااع  اوقاادر  اودفا يااة قااوات اسسااد فااس اومحاف ااة, مااع 

                                                           

 عن طريق وحدة عسكرية مشتركة: ضباط "حزب هللا" اللبناني, وضباط من الوحدات الخاصة السورية.  )5(
 حرس جمهوري, وهو القائد العسكري لعمليات جيش األسد في محافظة دير الزور.  104ميد في جيش نظام األسد قائد اللواء ع )6(
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, حويجاة  اكر, 137: "اولاواة واساع  لاى مواقاع قاوات اسساد فاساجاو  ن ا  اسساد, حيام قاا  اوتن اي  ب وقوات
واساات ا  اوتن ااي  اوتقااد  بعمااق مواقااع قااوات اسسااد فااس  ,, جباااات اومدينااة اودا ليااة"اومريعيااةر  قريااة اوجهاار , ماازا

اا ,اوجبااع ر  اادد ماا  اوماادافع اومتمركااز  فيااه, وقتااع وهساار  اادد ماا   نا اار قااوات اسسااد, ان  ه    باار  قااوات ودم 
ناا م  استقدا  تعزيزات  سكر  ية م  معسكر او الئاع, ون اش ن ا  اسسد ب بيعة اومن قة اوجبلية وتالواا, مك 

تااات ان اومدينااةد وباا و  باتجاااهتلي  تااع فيااه اوعشاارات ماانا , وانسااحش بقيااة اومقاااكمااي  محكاا  ومقاااتلس اوتن ااي  ق  
 اومريعية"د " حويجة اوسي ر   لىوتن ي  اوعملية, وكانت نتائجاا استعاد  ا

( قتاياًل 55( ماااجري , و)7اإلساالمية بيانا  )( مقاتع م  تن اي  اودوواة 72ر  دد اوقتلى فس تل  اومعركة با)قد  
  د(7)م  قوات ن ا  اسسد واوميليشيا اومواوية واا

 تن ااي  اودووااة اإلساالمية ماا  ما  مقاااتلس كتائااش اوثاوار فااس محاف ااةاوجادير  كااره ه  غاوبياة اوقتلااى فااس  اهوص 
ا  اسات دمبا  ضاد ن اا  اسساد حار دير اوزور او ي  آثروا اوبقاة تحت سل ة تن ي  اودووة اإلسالمية نستكمال 

 اسوواى ولات لصاوقتاال   اوط  باا   لاى اووقات زج   , وبا اتتحقيق ن ر مجاانس برتا  فس اوقتال, وواوتن ي  و
 منا  با تبارم  بؤر تمر د محتملة قد تز ز  سي ر  اوتن ي   لى اومن قةد 

 ور: مطار دير الز  محاولة اقتحامل تدفعهاإلسالمية تنظيم الدولة  هزائم -3

واااا   ااا  تن ااي  اودووااة اإلسااالمية معااار   ااد   لااى جباااات ,2015 ماا   ااا  وحتااى هوائااع آش ,مناا  شااباط
تلي  نقااع اوكثياار ماا  اومقااا, و : "كوبااانس, تااع هبااي , مدينااة اوحسااكة"هووويااة اسااتراتيجية مقارنااة بم ااار دياار اواازور
  دم  محاف ة دير اوزور اوى تل  اوجباات

,  لاى اشاتباكات متق عاة محي  م ار دير اوزور فسجباات اوقتال  اومواجاات  لىاقت رت  وال تل  اوهتر  
 ما  ,حويجاة " اكر" نستعاد  سي رته  لىمس اوتس شن اا اوتن ي  اووحيد  اوعسكرية , واوعملية وق ف متبادل

 ااالل تهجياار  ربااة مدر ااة مه  ااة  لااى جباااة حااس "او اانا ة" دا ااع اومدينااة بموقااع "حاااجز جميااا " مااا جعااع 
 د بدا لاا  وفًا م  محا رتا حويجة " كر" قوات ن ا  اسسد تنسحش م  

فااس معااار : "تاااع دياار اواازور محاف ااة اد اوقتلااى ماا  هبناااة  ااده ارتهااا  وضااغوط  ديااد  بساابش اوتن ااي  عاار   ت
بااي   وماا ا مااا ساابش  الفااات مااان ياازال تحاات سااي ر  قااوات اسسااد, بينمااا م ااار دياار اواازور  ,وحسااكة"هبااي , ا

بارزت حاجاة اوتن اي  وتحقياق  با ات اووقاتد (8)اومنا ري  ما  هبنااة اومحاف اة ماع قااد  اوتن اي  ما  اوماااجري 
                                                           

 أعداد القتلى في الدراسة وفقاً لعدد من الناشطين اإلعالميين والصفحات اإلعالمية في المحافظة.  )7(
 ن عدة مرات. تطورت تلك الخالفات لتبادل إطالق النار بين الطرفي )8(
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بعاد  لاى اومباادر  واوتقاد  اوقادر  يساتعيد ما   الواه و فس هوسااط منا اريه,  ما  يعيد وه ان تبارن ر  سكرم 
باإلضاافة نستشاعاره او  ار اومحادق باه اب اا  اوتواجاد اوروساس  لاى اسراضاس , مزائمه اوكبير  فس تل  اومعار 

 د وم ا ما دفعه اوى محاووة اقتحا  م ار دير اوزور مجدداً اوسورية, 

  د بعادما قاا2015ك09ك08فاس ش   تن ي  اودووة اإلسالمية مجومه  لى م ار ديار اوازور  :المعركة الثانية-
 بش فشاع اواجاو  اسول  لاى مواقاعاوعسكرية فاس محاف اة ديار اوازور بسا هقياداتتن ي  بتغييرات  لى مستول او

  سائر بشرية كبير د  ه, وتكب داسسد ن ا 

ات ن ااا  اسسااد اومتمركااز  فااس اوجبااع اوم ااع  لااى اومدينااة,  اا  مااجمااة قااو فااس   تااه اوعسااكرية ت ل ااى اوتن ااي  
, و لاق حاواة واتبع اساتراتيجيته اوعساكرية اومعااود  ما   االل اوعملياات انستشااادية واومه  اات إلحادام ثغار 

اار د بأ ااداد كبياار  هتااجماامماا  ثاا   و  ,فااس  ااهوص اوعاادو ارتبااا  اوتن ااي   ااربتي  ماادر تي  مه  تااي  فااس ا  فج 
وكتيبااة  ةل "ثاارد " اومحا يااامن قااة جباا ةماااجا, وم", اوجهاار "مساامكة اومريعيااةمواقااع وتح ااينات قااوات اسسااد فااس 

واقترباوا ما  هساوار اوم اار وبوابتاه د وتقد  مقاتلوه فس  ماق دفا اات قاوات اسساد فاس قرياة "اوجهار ",  او واريق
دفاع قاوات مقااتلس اوتن اي  و  تقاد  م ا اود باوم ار م  جاة قرية "اومريعية" زار  اومحي ةاوم وتقدموا فس, اورئيسية

, باإلضاافة وتكثياف اوغاارات اوجوياة اواجاو  اومهااجو واوساريعو اد  (9)  غااز اوكلاور اوساا اسات دن اا  اسساد ن
تن اي  اودوواة اإلساالمية ما   لى مواقع اوتن ي  اوعسكرية فاس اورياف واومديناة, مماا هدل اواى انساحاش  نا ار 

 من قة جبال "ثرد "د مع بقاة سي رته  اومواقع اوتس سي ر  لياا فس قرية "اوجهر ",

( قتااياًل ماا   نا اار تن ااي  اودووااة 48, ماانا  ) ماا  او اارفي قتيااع( 91يقاادر  اادد اوقتلااى فااس تلاا  اومعركااة بااا)
ساار اوتن ااي   اادد ماا   ساااكر ن ااا  اسسااد وه( حاوااة ا تناااقد 13)لت سااج  ( انغماساايي , و 8اإلسااالمية, بياانا  )

 د (10)وقا  بق ع رؤوسا  و لبا  فس مدينة "اوميا ي "

اوجااو   لااى  2015ك10ك05فاس واا  يما  وقتااًا  اوياًل حتااى  ااود تن ااي  اودوواة اإلسااالمية  :المعركـة الثالثــة-
مااا  اسراضاااس بعاااد ه  اساااتقدا  تعزيااازات  ساااكرية يعتبااار اس ناااف  لاااى اإل اااالق , مجوماااًا م اااار ديااار اوااازور

لقياااا  اوتن اااي  اومعتقلاااي  فاااس ساااجونه و سااات د حيااام ا, (11)بسااابش قلاااة اوعنا ااار اوالزماااة وبااادة اومعركاااة اوعراقياااة
آويات ومدر ات ما  مديناة استقدا  كما  ,(12)وبناة اومتاريس  لى جباة م ار دير اوزوراسنهاق, حهر بأ مال 

وااى اورقااة اوااى جباااات اوقتااال فااس م ااار دياار اواازور, و   اوقتاويااةدا ااع مدينااة دياار اواازورد وباا ات انسااتراتيجية ا 
                                                           

 حسبما أفاد أطباء وعاملين في المستشفيات الميدانية في محافظة دير الزور.  )9(
 يتعامل التنظيم بهذه الطريقة مع كافة األسرى العسكريين.  )10(
 يطرته. بسبب خسائر التنظيم الكبيرة والتي يتكتّم عليها, وبسبب انشقاق قيادات وعناصر من التنظيم وهروبهم خارج مناطق س )11(
 تتوارد األنباء عن استخدام المعتقلين كدروع بشرية لتلقي الضربة األولى أثناء اقتحام المطار.  )12(
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 "كتيباااة او اااواريق" لاااى مقااااتلوه  د  محااااور هممااااا: "قرياااة اوجهااار ", كماااا ساااي راسااات ا  اوتن اااي  اوتقاااد  فاااس  ااا
هجازاة كبيار   است ا ت  اد اواجاو , واساتعادتاسسد ن ا    اوجاة اوجنوبيةد ان ه  قوات اومحا ية ولم ار م

اوغاارات اوجوياة  لاى مواقاع  ما   االل ن اش اوكماائ , وتكثيافتاس فقادتاا  االل اواجماة اسوواى م  اومواقع او
, واوقاارل اومتا مااة ولم ااار ومدينااة دياار اواازور ماا  "حقااع اوعماار اونه ااس" اارق اإلمااداد  لااى مجااو  اوتن ااي , و 

 س قرية "اوجهر "د غار   لى مواقع اوتن ي  فسس حضورًا فس اوعمليات اوقتاوية م   الل وسجع او يرا  اورو 

, و ماا  اوقتااال اوشاارستوقهاات اومعااار  بعااد ثااالم هسااابيع   ,  ااادت مواقااعتبااادل اوسااي ر , و مليااات اوكاار  واوهاار 
 ااا  ووكاا  قااوات ن ,اوسااي ر  اوااى مااا كاناات  ليااه, باسااتثناة "كتيبااة او ااواريق" اوتااس انسااحش مناااا مقاااتلو اوتن ااي 

هة بمحاا ا  ضا (% ما  قرياة "اوجهار "20وساي ر  اوتن اي   لاى حاواوس ), باإلضاافة يااااوتقد  اواسسد ن تست يع 
 د نار اوهرات م  اوشمال اوشرقس

قتلااى ن تتااوف ر ه ااداد و و( ماا  مقاااتلس تن ااي  اودووااة اإلسااالمية, 133) اا  اوقتلااى فااس تلاا  اومعركااة, ر  اادد يقااد  
حاو د اوم اابي  نوبلاغ  اد, ير اوزورضاب ي  م  قواته فس م ار د , ان هنه ق تعقوات ن ا  اسسد فس اومعركة

 ( م  او رفي د 300)

 

 : الجديدة والعسكرية المعادلة السياسية مطار دير الزور فيرابعًا: 

تغياارًا نو يااًا فااس اووضااع اوسااورم  لااى كافااة اس ااعد , وحمايااة ن ااا  اسسااد اوتااد ع اوروسااس فااس سااوريا هحاادم 
قليميااًا ودوويااًاد  ع ضااغ ًا  لااى اوتحاااوف محاربااة اإلرماااش, وماا ا مااا يشااك   تحاات غ اااةهنااه  و  و اااً محليااًا وا 

  لااى مواقااع مااا تساام ى "سااوريا اوعمليااات اوحربيااة اوروساايةورغاا  تركيااز  اواادووس ضااد تن ااي  اودووااة اإلسااالميةد
, مواقعاااااومهيااد " ان هنااه باااوعمو  يماان  قااوات ن ااا  اسسااد فااس اوجاازر اومعزووااة دفعااًا معنويااًا كبياارًا والحتهااا  ب

 د وتعزيزه فس حال ت لش اسمر  و  واوتد ع

وفقاًا ونتاائا اوعمليااات اوعساكرية وغايااة اآل , تمكا  ن ااا  اسساد ماا  انحتهاا  بمواقعااه اوعساكرية فااس م اار دياار 
تحاااوف تشااكيع  اا   بااإ ال  اوااروساواازور, وماا  اوماارج , فااس  ااع اومسااتجدات اوسياسااية واوعسااكرية اومتمثلااة 

كه بم ار دير اوزور كموقع استراتيجس ما  , سيزداد(13)ربا س ومحاربة اإلرماش فاس  ماق مناا ق ساي ر   تمس 
يرا  اوى سورياد اوتن ي   , وك لة و ع ونقع اود   اوعسكرم م  اوعراق وا 

                                                           

 التحالف يضم كالً من: "روسيا, إيران, سورية, العراق".  )13(
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ماا   ااالل ارتهااا  ه ااداد , بشاارياً اسااتنزافه و  ,سااالمية تحاات اوضااغ  فااس  ااد   جبااااتقااو  تن ااي  اودووااة اإلهمااا و 
ومعاار  اوعدياد  اوتاس بسابش ا  اعوبة تعاوي  مقاتلياهفاس  اهوفه, باإلضاافة واننشاقاقات و اوقتلى فاس اومعاار  

ساتادافاا ما  قباع  يارا  اوتحااوف  عوبة تنقاع قوافاع اوتن اي  اوعساكرية بسابش اسوريا, و و  فس اوعراقي وضاا 
اواالز  اوعساكرم تاأمي  اإلماداد  فاستن اي  اودوواة اإلساالمية  قادر م لاى سالبًا ؤثر تاجميعاا  وامع م ه د اودووس

ي ااااو  معركتااااه فااااس بيئااااة غياااار مسااااتقر , ون تاااادي  وااااه باااااوونة  دار  ورفااااد معاركااااه,   و ااااًا ه  اوتن ااااي إل
 د م ار دير اوزور هثناة محاونته اقتحا  (15)مما يضع اومزيد م  اوضغوط اسمنية (14)اوم لق

, اسساد  لااى م اار ديار اواازورسااالمية او  اور  اومتأتياة ماا  اساتمرار ساي ر  قااوات ن اا  يعاس تن اي  اودوواة اإل
ه بقياااد  روسااية ماا   ااالل محاووااة اسااتباق يعمع  لااى سااوواا و  فإنااه  اقتحااا  هيااة  مليااات  سااكرية ولتحاار   ضااد 

  سكوناماا اوماوقعي  اومرشاحي   ,فاس محاف اة اوحساكة اوقتاال اوضاغ   لاى جبااات  دازياو  ,م ار ديار اوازور
تيار  اوتن اي  يرفاع ما  و , وما ا ماا سايجعع منا ق سي ر  اوتن اي يشادا محاونت تقد  وقوات ن ا  اسسد باتجاه 

 , ومهتوحااة  لااىاومواجاااات اوقادمااة هشااد  شراسااة وهكثاار  نهاااً  ملياتااه اوعسااكرية  لااى تلاا  اوجباااات ممااا يجعااع 
 د اوممكنة كافة انحتمانت

 

 

 

 

                                                           

 حيث يكثر في محافظة دير الزور عمليات االغتيال التي تستهدف عناصر التنظيم من قبل مجهولين.  )14(
يقوم التنظيم في كل مرة يفشل بها اقتحامه لمطار دير الزور بالتضييق والتشديد على األهالي في محافظة دير الزور, وقد قام مؤخراً  )15(

 باعتقال الناشطين اإلعالميين السابقين في المحافظة بعد فشل اقتحامه األخير. 



 

 


