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 مرصد العدالة من أجل احلياة يف دير الزور: 

يمقّحهةةودد،تعةةةبدشة ةةحديتعثقةةثدحقوقةةمدوقةةييدسوةيةةو دقةة ديةةيحقود،غيةةحدحيويةةمد،غيةةحدوميميةةمد،جمعيةةمدميةيةةم
ييعةةة دد،مووقظةةةمدييةةةحدسيةةةثيحمديدةةةي دسيمحهةةةيد يةةةبدسيميةةةوهممدقةةة دتحيةةةي دية ةةةحدحقوقةةةمدوقةةةييدسوةيةةةو 

ةوحةةوودد،سيةو ةةني دقةة دهةةجسدسيمجةةوفمديتعحقةةندسيمةةيسنةي  مديسيتأكيةةيدع ةةبدسيميةيةةمديسيييويةةيمدبوقةةيمد د،جمةةيحسوديسا
د،مفدةةي ديةةيويقدسيقةةوةي ديييحلدقةة دسيتةميةةمدسيمجتمعيةةممديسيعمةةددع ةةبدشةةةوودموعةةيقدي عمةةددسيوقةةيم دقةة ديةةيحقو

 مق دهجسدسيمجوفديسيكيسيحدسيالثممسيتحسكميمدييةوودحهييدم دسيخشحقد
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 مقدمة: 

تةفيةجد تةظةي دمة دلجةددسييعومةمدسيحيييةيمديد،ي مددسيعةوهحدسيمةضيق دتوة ديةيسودتةظةي ددسييييةمدسويةالميمد
سيتةظةي دسيةجيدييةتقنعدلعةيسيسودمشيةحقدمة دسيعةوهةحدبةو دخهيهوودلةةهدد،لهيسقهدسيمحييممتوقيقديدد،ييويوته

ق ةةددتدشيةمةةود،(1 (دليةةن50د–د45قةة ديةةيحقودمةةوشي د دليدعةوهةةحدسعةةييهةة  دلد جدد،مةة دمخت ةةندلةوةةوودسيعةةوي 

                                                           

 وفق تقديرات المرصد السوري لحقوق اإلنسان.  )1(
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دةوجحق دسيمةتمةي د يةبدمةودةهةفد دمة دسيمد،(2 (دليةن30-25 يةبد عةوهةحدسيتةظةي دعةييدجدو دلخحىدمة د
د(دجةييمدمخت فممد50 يقوحعد

يييويةتهدسوعالميةمدسيتة دتيةتدي دسيةتقنوعدد،سالةتهوحس دسيت دوققدةودسيتةظةي دع ةبدخهةيمهألّ ددالد كّد
سي عةةعدع ةةبدتمّمةة دسيتةظةةي دمةة دبووضةةوقمد يةةبدد،سيمقةةوت ي دمةة دخةةالفدممةةوثيتد دشةمةةيجإلدسيخالقةةمدسويةةالميم

يسمةةةة ديةةةة دمةةةة دود،سيتةةةة دتعي ةةةةدودسيمةنقةةةةمسيييويةةةةيمديسالجتموعيةةةةمديساليةةةةتفويقدمةةةة دسأليضةةةةو دد،سيتةومضةةةةو 
هة دسيةيسق ديةيىدسيكحيةحدد،سيتةيتحدسينةويف ديسوحةة دسييةوييدقيدةويدد،سيتدميشدسيجيدينوفدسيممي دسيية دعميمةوود

 دوةةيسي دسة ةةقويدشةحثدد،سألخيةةحققةة دسنيةةمدد،هدلّةةمة دسي ةةبوعديالةضةمو د يةةبدتةظةي ددسييييةةمدسويةةالميمدمد الّد
ششةةيودمحو ةةمدجييةةيقديقعةة دهةة الودسألقةةحسيدةشةة ديبمةةودد،لقةةحسيدعةة دتةظةةي ددسييييةةمدسويةةالميمددأليةةبوعدمخت فةةم

د د يةةبليّدد،يسخةةددشةيةةمدسيتةظةةي دخالقةةو يجةةييددع ةةبديةةييدممةةودد،لييييةةوتد ساعةةويقدتوييةةيديدد،د ويةةوبوتحديتمييةة
دمدييحيثدهجلدسيووال د،وودةيشيدهوسيتقحسحدعي د

يدليةةةبوعديتوةةةحّدد،تبوةةة دهةةةجلدسييحسيةةةمدقةةة دسالة ةةةقومو دسيووهةةة مدقةةة دهةةةفي دتةظةةةي ددسييييةةةمدسويةةةالميمد
د،دسييييةةةمدسويةةةالميمددقةةة دمووقظةةةمدييةةةحدسيةةةثيحدخهيهةةةووددتةظةةةي سألقةةةحسيدسيمة ةةةقي دعةةة ديلشةةةحثدد،سالة ةةةقوي

مدويةةة دتميةةةثدهةةةجلدسييحمةةةمدشةةةي دةةةةيعي دمةةة دسيوةةةيسي دع ةةةبدشةيةةةمدسيتةظةةةي دبووضةةةوقمد يةةةبدتقيةةةي دتةةةأحيحدهةةةجل
ةوتجةمدعة دسةتفةوودسأليةبوعدسييمدسألققسألييبده دسالة قومو دد،دسييييمدسويالميمدسالة قومو دع دشةيمدتةظي د

سيعقويييةمدسيعميييةمدسالة ةقومو دد:يسيحوةيةمد،هةحيعيدد، قويسةد:م دسيتةظي ديتقي د يبسألقحسيداليتمحسحدسييسقعمد
دع دشةيمدسيتةظي مد

 بنية تنظيم الدولة اإلسالمية: أواًل: 

سألييةةةبدهةةة دسألييييييجيةةةمدد،متتكةةةي دشةيةةةمدتةظةةةي ددسييييةةةمدسويةةةالميمددمةةة دتةةةثسيإلدحةوييةةةمدلييييييجيةةةمديتةظيميةةة
د،سييميةيةةمدسيمتالموةةمدالوقةةوودمة دسألييييييجيةةمدسيبعحيةةميدد،سيفمحقةمديسيفقديةةمدسيتةة دش يحهةوددلشةةيدمهةةععدسيثحمةوييد

يسيحوةيةةمدسيديم يةةمدسيتةظيميةةمدسيتةة دجةةوو دةتيجةةمدتةةحسك دخشةةحس ديةةوبقمدد،يسيتةة دت ةةمددسيةةةيسقدسيعقويييةةمدي تةظةةي 
ييمو د يسحقمدقحضدودسييسم دسيجيييدسيجيدحسقةقدسوعةال دبوالةتقةوفدمة دتةظةي دبووضوقمديديم يمديتقد،ي تةظي 

تةظةي ديبةويةظحد يةبدسيديم يةمدسيتةظيميةمديدومدجمحسقيةمد ويةعم جدوييد يةبدديييةمدخالقةمددتيةينحدع ةبدميةو
د،تقييمدوديققووديشةيمدسيتةظي دسألييييييجيمد يةبدلحية دميةتييو د-م ديجدمدةظحةو–ديمم د،دسييييمدسويالميمد

دي مددقيدودسيميتيقي دسألييي دسيةيسقدسيه بمدي تةظي :د
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يمةويقدد،يمج ةشدلهةددسيوةدديسيعقةيد،يض دسيخ يفمديةيسبةهدبووضةوقمد يةبدمج ةشدسي ةيحىددالمستوى األول:د-
دمديتويييدلهيسقهد،حي دييويوتهديد،جيو دسيتةظي يه دسيمتوممي دبويتحستيد،يسيدييمدسي حعيمد،سيجدوثدسألمة 

يقتمتعةةةي دشدةةةومشدمةةة دد،ييضةةة دسيةةةيالقديمبةةةوحدسي ةةةحعيي ديمبةةةوحدسيقةةةويقدسيعيةةةمحقي دالمستتتتوى الثتتتاني: -
دضم دسيييويمدسيعوممدي تةظي مدد،يتويييدسألييييو د،سيقحسحس دمعوق دهةسيةيشيمدساليتقالييمد

يلمةةحسودد،يسألمةحسودسويسحقةةي دي ةييسيق ديسيمموتةةعد،سودسيعيةةمحقي ييضةة دسي ةحعيي ديسألمةةحددالمستتوى الثالتت : -
سيوةةوم ي دي فمةةحدد،يبعةةادسألةهةةوحدسيمو يةةي د،غةةويشيتد دمةة دسيمدةةوجحق سيقيسنةة ديسيمةةي ديسيقةةحىديسيش ةةيس مد

ديسيمةججشي ديفمحقديييمدسيخالقممدد،سيي ف دعميموود

يعةوهةةحدجدةةوثدسيويةةبمدد،هةةحدسويسحقةةي يهةة دسيعةود،ييضةة دسيجدةةوثدسيتةفيةةجيدي تةظةةي دالمستتتوى الرابتتع: -
دمدمةضيق دوييحوود يبدسيتةظي غويشيتد دم دسألةهوحدسيمو يي دسييسي حنمدسويالميمديسيمقوت ي مد

د،يضةةة دسيميةةةتيقي دسألييةةةي دعةوهةةةحدسيتةظةةةي دسيم ييةةةي دسيةةةجي ديةةةييد دتةةةوحق دجدةةةوييدنيقةةةددقةةة دسيتةظةةةي 
لمةودسيميةتيقي دسألخيةحق دقيضةمو دسيعةوهةحدسيمةضةمي دوةييحوودي تةظةي دد،يقتمتعو دبقيحدجيةيدمة دسالةضةبو 

يحدسيمبةويعي دنيعةووديم دسألةهوحدمتويعدسيجيشدسيوحديلشةوودسيع ةود،م دسيمدوجحق دسيووم ي دي فمحدسيي ف 
يهجس دسيميتييو دي ييدمودةيعوودمة دسالةفةال دسيةةوتندمة دضةعندسيمحمثقةمدسويسحقةمدبيةشعدستيةو دد،ليدميحسود

يسيتةةةةةي دسيكشيةةةةحدمةةةة دسيجةيةةةةيو ديسي مةةةةو ديسيحقوقةةةةو دغيةةةةحدد،حمعةةةةمدسألحسضةةةة دسيتةةةة دييةةةةينحدع يدةةةةودسيتةظةةةةي 
عةةحسميي ددسيميةةينحق دع ةةبدمفوهةةددسيتةظةةي دممةةودليىدية ةةيودتكةةتال دمةونقيةةمدلشحثهةةوددتكتةةددسيد،سيمةيةةجمم
د،:دد ي ةةةةوةيي لخةةةحىدقةةةة دسيميةةةتيقي دسيحويةةةة ديسيحسبةةة بووضةةةةوقمديتكةةةتال دد،قةةة دسيميةةةةتيقي دسألييةةةي سيدومةةةمد
دق دتمويكدسيتةظي مدةيشيوودتيسةيمددت ححدد،لتحسكد،خ يجيي 

 : وتأثيرها االنشقاقات في بنية التنظيم عددها وطبيعتها وأسبابهاثانيًا: 

 اد المنشقين: أعد -1

بيةةشعدسيتعتةةي دسوعالمةة دد،دسييييةةمدسويةةالميمدالدييجةةيد وهةةوييو ديميقةةمدعةة دلعةةيسيدسيمة ةةقي دعةة دتةظةةي د
يكة دديفدع ةبدمع يمةو دم مةيقدمة دمهةويحهو يهةعيبمدسيوهةد،سيجيديفحضهدسيتةظي دق دمةةونقديةينحته

د،(3 (دعةهةةةحدمة ةةةق450قةةة ديةةةيحقودبمةةةوديقةةةوحعد ددسييييةةةمدسويةةةالميمدح دلعةةةيسيدسيمة ةةةقي دعةةة دتةظةةةي دمةةةيّد

                                                           

وفقاً لجهات إعالمية تعمل على توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان في مناطق سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية, والمرصد السوري  )3(
 لحقوق اإلنسان. 
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شيةمودتقيحدلعةيسيدسيمة ةقي دقة دمووقظةمدييةحدسيةثيحدد،غويشيتد دسة قيسدم دمووقظمدسيحممد،يلةهوحدمدوجحق 
دمديلمددسة قيسدم دحقف دو عديسيويممد،(4 (دعةهحدمة قدع دسيتةظي 70بموديقوحعد 

(دمةة دعةوهةةحلدقةة دمةةةونقد400ممةةودت مةةيدسيعييةةيدمةة دسيمهةةويحدسوعالميةةمدل دسيتةظةةي دلعةةي دمةةوديقةةوحعد 
دسيتةظي مدمةونقديينحقدمخت فمدع بدخ فيمدمووييتد دسالة قويديسيدحيعدم د

 أسباب االنشقاقات:  -2

قدبويعةوهةةحدتعّ ةةتد،جستيةةمقمةدةةودد،ميمدسييييةةمدسويةةالدسة ةةقويدعةوهةةحدتةظةةي دديحسوسأليةةبوعدسيكومةةةمدتخت ةةند
مديهةة دسيتةة دشةةحث دمةة خحسوديسخةةددشةيةةمدسيتةظةةي سيمتةومضةةمدقدبوأليضةةو دسييسخ يةةمدتعّ ةةتد،لةفيةةد  ديميضةةيعيم

ددو:دلهمّديم دد،بويعمي دعمشدسأليبوعدسيت ديقع دسيعةوهحديالةضمو د يبدسيتةظي 

د يي مديقحادعقيبو دموييمديظويممدع بدسييمو دسيمود،ييويو ديمموحيو دسيتةظي دسييو يمد-

دسثييويدعم يو دسيتديس دعةوهحدسيتةظي دم دمشددمجدييي دييقعد دسالةتقو دم دعةوهحلمدد-

يعةةي دد،هةةثسي دسيتةظةةي دسيمتكةةححقديسيمم فةةمدب ةةحقووديدد،سثييةةويدمحوقةةمدضةةحيو دسيتوةةويندسيةةييي دضةةيدسوحهةةوعد-
دوت يهمدمقيحتهدع بدسيتعويقدسيمةونقدسيت دققيدسييينحقدع يدودممودلققيلدحقمدعةوهحلديمق

دسةخفوادسومموةيو دسيموييمدي تةظي دممودسةعمشدي بوودع بدسيميتيىدسيمعي  ديعةوهحلدسيمو يي دليالومدد-

ضمطدسيعم يو دسيعيمحقمديسحتفو دووجمدسيتةظي د يةبدسيمقةوت ي دمةودجع ةهديعتمةيدع ةبدعةوهةحلدسويسحقةي دد-
دممودجع د ديخ ي دع بدويوتد ديق يجي دبويفحسحمد

يالدجةييىدمة دسيم ةحي دسيجدةوييدي تةظةي دممةودلققةيدسيكحيةحدمة دسيعةوهةحدسيةيسق دبواليةتمحسحدويوشدبةوسود-
دق دسيقتوفدضم دهفيقهم

ية يودتكةتال ديسخةددد،سيخالقو دمودشي دسيعةوهحدسيمدوجحق دع بدتيثق دسيمةوي ديسييينحقدع بدسيححيس د-
سيخالقو دمةودشةي دسيعةوهةحدسيمدةوجحق ديسألةهةوحدسيمو يةي دبيةشعدسالمتيةوثس ديدسيتةظي دمتةوقيمدقيمودشيةدومد

ديسيمةوهعديه  ديويدسالمتتوفمد

د-يتضةوحعدسيفتةويىدبيةشعدتعةييدسيمحجعيةو مدد،سيخالقو دسيفقديمدشةي د ةحعي دتةظةي ددسييييةمدسويةالميمدد-
دمويو د خهيممدققيس دسالةيجو دسيعقويييدضم دهفي دسيتةظي دبعيدسةضمو دعةوهحدمخت فمدي
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ديسم دتةظي ددسييييمدسويالميمددسيممويحديموديحيإلديهد عال دسيتةظي دم دةوويمدساليتقحسحديسويسحقمدد-

يغيةةةةوعدمعظةةةة دميةةةةويس دسيهةةةةندسأليفديتةةةةيسحقد دعةةةة دسألةظةةةةوحدبيةةةةشعدد،سينشيعةةةةمدساليةةةةتشيسييمدي تةظةةةةي د-
دسيظحي دسألمةيممد

يةهددسيم ةوشدميمتةوفدسيفهةويددسويةالميمدد، دسيتةظةي ستيو دةنةويدسيتكفيةحديي ةمددمةددمة ديخةويندييويةود-
دلوحسحدسي و دمدد،سيجشدمدسي وميمد،:ددجشدمدسيةهحقيكّةدودتخويفهدق دسيييويمدسيتنشيقيمق دسيفمحدسيعقويييد

 طبيعة االنشقاقات:  -3

د،سة ةةقومو دلققيةةمددسييييةةمدسويةةالميمددهةة تةظةةي دسيمويشيةةمدسيعظمةةبدمةة دسالة ةةقومو دسيووهةة مدقةة دهةةفي د
يسي جس ديممة دسعتبوحهمةودسيشةيةمدسينحقيةمدد،يسيميتيىدسيحوي دشيحجمدلمدد،تنوفدسيميتيىدسيحسب دبوييحجمدسألييب

عةوهةةةةحدسي جدل ددبعةةةةيدسوعةةةةال دعةةةة دديييةةةةمدسيخالقةةةةمد دسيتةةةة دتضةةةة دسيعةوهةةةةحدسيمةتيةةةةشي دوةةةةييحووديدد،ي تةظةةةةي 
سيتةظةةةي دممحجعيةةةمدعقويييةةةمددالديوم ةةةي دليةةةيييييجيود،مةةة دشةيةةةمدسيتةظةةةي سيميةةةتيىدسيحسبةةة دسيمهةةةةفي دضةةةم د

سيمهةةفي دعةوهةحدسيليديتوقيةقدمهةويشد خهةيممدلمةودد،سيفقةحدد، ةمودسةتيشيسدي تةظي دبيةشعددسيجدةدد،ةدوييم
يسيةةجي دهةةيميسدشيسمةة دتةظةةي ددسييييةةمدسويةةالميمددد،قدةة دمةة دوةةوم  دسيفمةةحدسييةة ف د،سيميةةتيىدسيحويةة ضةةم د

دددبعقييد مدإلدسيمتخيّديع دسيةميجد،سيمخت ندعّمودتشحهدييوي هدسوعالميم

د،يتةةومادسيفتةويىدد،والعتحسادع بدييويو دسيتةظةي سيت دتنوفدسيميتيىدسيحوي دمتع قمدبة قومو دسالتكي د
لمةودسالة ةقومو دسيتة دتنةوفدمد(5 يخالقو ديجدو دسيةظحمدموة قويددلشيدهوجحدسيكيقت دديدلشيدهحقحقدسي يشة د

عةوهةحدسيتةظةي دمة دسةتقةو دمة دسييةمو دسيمو يةي دالحتكةوشد دسةتدوكةو دتخةي دسيميتيىدسيحسب دقد دمتع قةمدش
يسيدةةثسي دسيتةة دد،يبعضةدودسنخةةحدبيةةشعد حسيةةمدسيمعةةوحكد،(6 عةةومحدسيةةةمالييدد،محةةد:ددعمةةوحدسيوةةيسييدبوقدة د

ليدسيفةةةحسحدبعةةةيدتوقيةةةقدبعةةةادد،(7 مفةةةحسحدمجميعةةةو دمةةة دسيمقةةةوت ي دسألةهةةةوحد،مةةة خحسوددتعةةةحاديدةةةودسيتةظةةةي 
دمد(8 لشيديييندسيمهحيدد،لشيدسيييييدسيمهحيدد،مدمحدددلشيدعشييقدسيمهحيدسيمهويشدسي خهي

 تأثير االنشقاقات:  -4

د،ل دتوةي دخ ةالودييةيدبيةينووديسخةددهةجلدسيشةيةمم د أ دليدسة ةقومو دقة دشةيةمدليدتةظةي دم دسينشيع دل د
ديبمحيحدسيثم دعةيمودتتويفد يبدظوهحقديشيلدعةيهودسيتةظي دبوالةديوحدسيتيحقج مد

                                                           

 "أبو هاجر" أمير القاطع الغربي في ريف مدينة البوكمال. "أبو هريرة" قائد عسكري لمجموعة مقاتلة من المهاجرين.  )5(
 مقاتالن في الجيش الحر كان لهما دوراً بارزاً في تثبيت أركان التنظيم في محافظة دير الزور.  )6(
 يم. هروب مجموعة من مقاتلي عشيرة "البكير" التي بايعت التنظ )7(
"أبو عبيدة, أبو يوسف" أمير وموظف ديوان الزكاة في دير الزور, "أبو الوليد " أمير حقل "العمر" النفطي في دير الزور. هربوا  )8(

 بعد أن سرقوا مبالغ مالية. 
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يسيتةة دالدت ةةمدد ةةييووديةةجمحدةيةةبمدد،سيةةحغ دمةة دسألعةةيسيدسيق ي ةةمدسيمة ةةقمدعةة دتةظةةي ددسييييةةمدسويةةالميمدديع ةةب
سيدةةحعدوةةوال دوالة ةةقومو ديدح دهةةثس دمتفويتةةمدضةةم دهةةفي دعةوهةةحل دق الدلةدةةودلوةةيد، يةةبدلعةةيسيدمقوت يةةه

يكةدةودد،ةيةشيوود دتعييضةدودييةتني دسيتةظةييدد،هوم ةيمتعتشةحدد،سيميةتيىدسيحسبة دمة دشةيةمدسيتةظةي د نوالتد تو سي
مدلّمةةةودسالة ةةةقومو دقةةة دة ةةةقويديتةةةيقعد دي دةةةحعالقمةةةحقدسعةوهةةةحدمو يةةةي د خةةةحق ديةةةيىددعةةةثثشةةةةفشدسييمةةة دت

يكةدةوددد،يسيةتمحسحدمقيحتةهدع ةبدسيةتقنوعدسيمدةوجحق دةيةشيوودقة دتمويةكدسيتةظةي دقسيميةتيىدسيحوية دقدة دمة ححد
ددشددةوتجمدمحّيدقعددويوفدت كدسيييويو مد،ألةدودغيحدمتومممدشدود،الدتميحدم دييويوتهدسيعومم

يالدع ةةبدد،ع ةةبدتمويةةكدشةيةةمدسيتةظةةي دظوهحقةةووددمشيةةحسودييمويةةمدسن دالديشةةييدل دهةةجلدسالة ةةقومو دت ةةمددخنةةحسود
د،عةوهةحلدثح دشةجيحدسي ةكدمةودشةي يتةد،دودت مددهوجيوودييتةث دسيتةظي دلمةيوودمديكةخهيهووددشةيتهدسيعقويييم

دمةةةةونقديةةةينحتهإومةةةو دمبضةةةتهدع ةةةبدشديةةةتمحسحسالع ةةةبددقدسيتةظةةةي مقةةةيحددقةةة يظدةةةحدتأحيحهةةةودب ةةةمددمشيةةةحديد
دمدخهيهوودق دسألنحس 

دليتدةييدميةةهد،يهة بمسدنوفدةيستهيسيتةظي دم دل دسيجيديخ بدسيخنحدسألكشحددهيسالة قويدسيعقويييدقبقبديد
دمدعقويييمسيسيتةظي ددوودعميييوودينوفدشةيمي دييجدديمويمدسن دسة قوميدد،بويتفمكديسالةديوحدم دسييسخد

 حيال االنشقاقات:  "الدولة اإلسالمية"استراتيجية تنظيم ثالثًا: 

يوةةيسي دد،سالة ةةقومو دوةةوال اليةةتيعوعديتنيقةةقدد،نةةحيديليةةوييعدمتعةةييقتةظةةي ددسييييةةمدسويةةالميمددديّتبةة 
د:دق دهفيقهدلشحثهودسيووه مسيدحيعد

خهيهةوودسيةجي دد،عةوهةحلديستهةوالتد وية ديعمةددع ةبدمحسمبةمدتوحمةو ددت يييدسيقبضمدسألمةيةم: -1
يسيتةةيميقدع ةةبدتةقةةددد،يجيةةكدعةة دنحقةةقد ةةبممدلمةيةةمدقوع ةةمد،توةةي دوةةييد د ةةميكدشةةياليد دي تةظةةي 
 مدعةوهحلديسيخحيإلدم دمةونقديينحته

 جدمةةةةو دد،سالة ةةةةقويديوةةةةوييي ديتدةةةةوي دمةةةة دعةوهةةةةحلدسيةةةةجي دالدسيتةظةةةةي دد جدل ديسيتحغيةةةةع:دتحهيةةةةعسي -2
يعمةةددقةة دجس دمديد(9 سوعةةيسمو دبوةةقدعةوهةةحدوةةويييسدسالة ةةقوييددسالعتقةةوال دسيتةظةةي دبويعييةةيدمةة 

 مديضمو دياليد ديسيتمحسحه دبويعمددم دسيتةظي دمةشدعةوهحلدسيمثقيدم دسيهالويو سييم دع بد

تكحيةندسيةييحس دسي ةحعيمديدد،سيتعتي دسوعالمة ديعةثفدموميميةهم دخالفدتوهي دسيشييمدسييسخ يم:د -3
 ييسوديسيحيسحدسييوبقي ديسألهوي دومةوعد دبويفمحدسيعقويييدي تةظي مديعةوهحلدسيمةتيشي دمج

                                                           

 ( عنصر من التنظيم بسبب محاولتهم االنشقاق. 280يؤكد الكثير من اإلعالميين عن حصول إعدامات ميدانية بحق ) )9(
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مةة دخةةالفدتعثقةةثدسي ةةو دسينةةويف دخهيهةةوودل دسيهةةحس دقةة دسيمةنقةةمديخةةي دسيييويةةمدسوعالميةةم:د -4
 ييويمدسيتةظي دق دسيو يديسيتعشيممد

ويةةة ديةةةت دةقةةةددسيعةوهةةةحدسيمو يةةةي دمةةة دمةةةةونقد د يةةةبدمةةةةونقدلخةةةحىديجد ةةةي دد:ةقةةةددسيعةوهةةةح -5
 مد(10 يتق يددم دقحصدةجوحدموويالتد دبوالة قوييسد،جمحسقيتدوديمةعد دم دسيدحيع

ويوفدسيعةوهحدسيمة قي دعةهدمة دخةالفدتجةيةيلديعةوهةحدمح ةيسدييحدسيمة ةقي دد:ثح دسي كديسيحقبم -6
يةفةجيسدسغتيةوال دد،(11 موميسدشجم دمع يمو دع دسيةو ني ديمقوت  دسيمعوحضةمدسيمقيمةي دقة دتحميةو

دمد(12 مقيمي دق دتحميوبوقدةو ني د

 رابعًا: وجهة المنشقين: 

تخت ندسينحيدسيت ديي كدودسيمة قي دع دتةظي ددسييييمدسويةالميمدديجيةكدويةعديةشعدينشيعةمدسالة ةقويمد
ليدسيدةةةوحيي دبيةةةشعدتخةةةيقد دمةةة دسةتقةةةو دسييةةةمو دد، جدل دغويشيةةةمدسيعةوهةةةحدسيدةةةوحيي دبعةةةيديةةةحممدمبةةةوي دةقييةةةم

يهةةة الودييةةةتخيمي دد،يةةةوقةةةإةد ديتجدةةةي د يةةةبدتحميةةةوديمةدةةةود يةةةبدييفدليحدد،سيمو يةةةي دالحتكةةةوشد دجةةةحسي دبوقدةةة 
يجيسثس دسييةفحدسيخوهةمدبقت ةبديمعتق ة دسيتةظةي دسييةيحقي ديسيعةحسميي مدلمةودسيمة ةقي دد،سيبنومو دسي خهيم

بيشعدييويو دسيتةظي ديسيخالقةو دسيفقديةمدقةإةد ديتجدةي د يةبدمجميعةو ديقهةويددجدوييةمدلخةحىدم ةوشدمد
وحمةمدلوةحسحدسي ةو ددد،جشدةمدسيةهةحقد،يدسألمهةبجةةد،يتيجدوتد دسيعقويييمدمحد:ددجيشدسيمدوجحق ديسألةهةوح

شيةمةةودسيق يةةددمةةةد ديعةةييي د يةةبدد، جديممةة دتيةةميمدت ةةكدسيتةةةقال دشإعةةويقدسهةةنفو دسيمجوهةةيي دسيمدةةوجحق 
دش يسةد دسأله يممد

 خامسًا: احتماالت التفكك واالنهيار: 

يمةةةنديعةةةي دمقيحتةةةهدع ةةةبدد،عةوهةةةحلد مةةةةو ع ةةةبدهةةةجلدسالة ةةةقومو دق ةةةددتةظةةةي ددسييييةةةمدسويةةةالميمددتك ةةةند
ييكةة دشةةجس دسييمةة دالديممةة دسعتبوحهةةودبأةدةةوديةةت ييد يةةبددميييتةةهدل ةةخوصدمةة دلهةةيفدمخت فةةمدتوةة ديةةيسو

 مدسالةديوحدسييحق دي تةظي 

يتتك ةةةندوقيقةةةمدتةظةةةي ددسييييةةةمدد، جدت ةةةتيدضةةةحيو دسيتوةةةويندسيةةةييي د،يقةةة دظةةةددسيمعنيةةةو دسيحسهةةةةمد،يكةةة 
قمة دسيمتيمة دل دد،ع ةبدعةوهةحلديقثيسيديخطدسييةمو دسيمو يةي د،يسوجحس سويالميمددسيقويممدع بدسيتحهيعد

                                                           

حيث نقل العديد من المقاتلين السوريين )عشيرة البريج, كتائب األنصار, لواء داوود, عشيرة البكير, لواء هللا أكبر, القعقاع( إلى  )10(
 المحافظات العراقية. 

 ( عناصر أقاموا لمدة شهر في مدينة "غازي عنتاب" التركية على أنهم منشقون عن التنظيم ثم عادوا إلى صفوفه. 6عة من )مجمو )11(
ناشطان من أعضاء في حملة "الرقة تذبح بصمت" التي توثق انتهاكات التنظيم في محافظة "الرقة" قتلوا في مدينة "أورفا"  )12(

 التنظيم.  التركية على أيدي عناصر منشقون عن
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خهيهةوودقة دسيميةتيقي دسيحوية دد،تثيسيدتةيحقجيوودم دسيمحجشدل ديدد،تيتمحدويسي دسالة قويديووال دسيدحع
بوي دتتويفد يبدظوهحقدت ححدب مددمبو حدع بدمقيحتةهدع ةبدسالوتفةومدبمةةونقدد،يسيحسب دم دشةيمدسيتةظي 

لمودشةيمدسيتةظي دسيه بمدقإةدودم دسيمحجشدل دتيتمحدبويتمويكديتعةييدتةيحقجيوود يةبدوويةمددسيتةظةي دد،يينحته
م دبقوودسالوتموفدمويموودبأ دت ديدسة قوموودعميييوودبوي دتيةتقددعة دد،سيجدوييددسيت ديبق د عال ددسييييمد

خهيهةةوودشيجةةييدةظةةي دسيتةظةةي دمجميعةةو دهةةميحقدتيةةينحدع ةةبدمةةةونقدجمحسقيةةمدضةةم دمةةةونقديةةينحقدسيت
ديهجسديوتوإلدييم دنيقددةيشيوومدد،يسخددشةيتهدسيه بمقمحقمدخالقو د

يسيحهةةةو دع ةةةبدتفممةةةهدمةةة دد،دسييييةةةمدسويةةةالميمددتةظةةةي سيعمةةةددسيعيةةةمحيديوةةةيلداليتيهةةةوفدعتمةةةويدل دسددةةةةحىد
ددييوية د دوةشةييدالديةت دسيمة ةييدسيةدةوي دساليتيهةوفدبةأ دديةةةيلاليتيهةويهدةدوييةوومددو غيحدموقيةد،سييسخد

د-سيوةةددسيييويةة –يضةةم دبويةة دد،دةظةةو دسأليةةيديع ةةبدحليةةهد حهةةوعدد،ل ةةمويهديقنةة ديسشةةحدسوحهةةوعدبموقةةم
د،ييوقةةقدسيعيسيةةمدسالجتموعيةةمدي فيةةو دسيمدم ةةمديسيفقيةةحقد،سيمةنقةةمدةةةو مميديكوقةةمدسيم ةةوحممدسيييويةةيمدسيفعويةةمد

دع يدودمحددهجلدسيتةظيمو مدد دموم سيتتفميكدسيفمحديسألييييييجيودسيةقيدسيحقوق دق دلهميمدبووضوقمد يبد

ديلعةةيسيد،سيمعتق ةةي دقةة ديةةجي دتةظةةي ددسييييةةمدسويةةالميمددلعةةيسيديهييةةو تيحيةةقددع ةةبدلهميةةمديضةةحيحقيةةةةيلد
دي ديةةةةتخيميد يجمةةة دسيتةظةةةي دسيةةةدي سيدةةةوحيدسألقةةةحسيعةةةة دد ك ةةةنيد،هييةةةو دسيمقتةةةييي دع ةةةبدليةةةييدعةوهةةةحليد
 جدل دسيمة ةةةقي ديسيدةةةوحيي دمةةة دد،تقةةةييمد دي عيسيةةةميدالوقةةةتد دميد،سي خهةةةيمدي معتق ةةةي ديسيمقتةةةييي د بنومةةةوسي

دمدسيممم دجيسودل دي م يسدخنحسوديتدييدييفدسيعوي دبووحهوع

د
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