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 مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور: 

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

ةوحةةوودد،سيةو ةةني دقةة دهةةجسدسيمجةةوفمديتعحقةةندسيمةةيسنةي  بوقةةيمد دسيميةيةةمديسيييويةةيممديسيتلىيةةيدع ةةبدد،جمةةيحسوديسا
د،مفدةةي ديةةيويقدسيقةةوةي ديييحلدقةة دسيتةميةةمدسيمجتمعيةةممديسيعمةةددع ةةبدشةةةوودموعةةيقدي عمةةددسيوقةةيم دقةة ديةةيحقو

 جوفمييةوودحهييدم دسيخشحقدسيتحسىميمديسيىيسيحدسيالثممدق دهجسدسيم
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 مقدمة: 

د،يمحةةددتةظةةي دوسييييةةمدسويةةالميمود ةةمالودجييةةيسوديمخت فةةوودي تةظيمةةوجدسدهةةيييمدسيتةة دتجوهةةيددهةةيس دموةةييق
هةة د مومةةمديييةةمدسيخالقةةمدسويةةالميمدسيتةة دتيةةتميدد،قةةويتةظي دسيمتنةةح ديمت ةة دحتيةةمدسيةةتحستيجيمدبعيةةيقدسيمةةي 

ديتويق دود يبديسمعدقع  مدد،ي حقعمدسويالميمميسةيةدوديققوودي حتيمدسيفقديمدي تةظي دسيميتةيقد يبدس

ثحسعةمودقة ديةةيحقودد،غةوثد،بعةيديةينحتعدع ةبدمةةونسد ويةعمديتةيقحدقيدةودسيعييةيدمة دسيمةيسحيدسينشيعيةمدوةفة 
سيتةظةي دسديةيييييج دسدغةةبدقة دد،بوجدتةظي دسييييةمدسويةالميمد،يتوّممعدسية ونوجدسيتجوحقمدقيدود،يسيعحسي
د(دم يوحدييالحدأمحقم ديةييوومد2،2تعديققووديمهويحدعيييقدويسي د) جدتش غدميثسةيد،سيعوي 

أيح دسيخنةيحقدع ةبدقةيدقد،خهيهةوودتةظةي دوسيقوعةيقود،تةظي دسييييمدسويالميمديخت ندعة دبةوم دسيتةظيمةوج
مةةيسحيلدسيموييةةمديةةعبدد ديمت ةة ديدد،سالعتمةةويدع ةةبدمهةةويحدتميقةةددخوحجيةةمسيمتلتيةةمدمةة دسيةةتمحسحقمدسيتةظةةي د

أحةحجديدد،تغيحجدتوجدضةغي دييويةيمسيت دنويمود)سيتشحعوج(دميتقالودع دمهويحدسييع ديسيتميقددسيتق يييمد
مة دسيتة ددسيغةيةمدبةويميسحيمةةونسدسيدسيتةظي دي يينحقدمةفحيسودع بدوجدسيتةظيموجدسدخح مدقعمدق دسيتحستيجي

بمةوديضةم دد،يييتةعدسيمة ةييقديشةوودسمتهةويديجيدييوعيلسدجست سيىتفوودسالوقسدسيالث ديتسيتميقددد يم لةدودتل
دسيت دأع ةدودع بدسيميوومدسيت ديينحدع يدومددويييتعوديسيتمحسحد،سيتقحسح

ييةةينحدقيدةةودد جد،قةة ديةةيحقودسدىحةةحدأهميةةمدبويةيةةبمدي تةظةةي دتعتشةةحدمةةةونسديةةينحقدتةظةةي دوسييييةةمدسويةةالميمو
ودويةةأدأىشةةحدوق ةةي دةفنيةةي دومةة د،سيحمةةمد،سيويةممد،(دوقةةالودةفنيةةوودقةة دمووقظةةوجلدوييةةحدسيةةثيح11ع ةبد)

بووضةوقمديعةييدمة دمونةوجدتيييةيدد،وقددسيتة ودق دمووقظمدييحدسيةثيحد، ةتوجيي دق دييحقولدووقددسيعمح
يةةمدسيخهةةةبمدسيمةتجةةةمدي قمةةة ديميةةوومد ويةةةعمدمةةة دسدحسضةةة دسيثحسعد،يهةةةيسمعدسيوشةةةي د،سينومةةمدسيىدحيوةيةةةم

دمديسيغةيمدبويميسمعدسدححقمد،يسي عيح

 اقتصاد تنظيم "الدولة اإلسالمية":  -

حممدتغييحسودةيعيوودأويحعدتةظي دسييييمدسويالميمدق دسيمةونسدسيخوحجمدع ديينحقدةظو دسدييد ّبةو ديةينحتعد
يخهيهةةوودمووقظةةمدييةةحدسيةةثيحدد،مشةةدديةةينحقدتةظةةي دسييييةةمدسويةةالميمد،ع يدةةومد جديةةويدقةة دت ةة دسيمةةةونس

سيفهةةوةددسيعيةةمحقمدسيميةةينحقدع ةةبدسيمةةيسحيدد،شجثةةةعدسدىشةةحدتةةييحلد،الدمحمةةثيدد،وةةح  ةةمالودمةة دسمتهةةويدسي
تجةةةوحدسيوةةةح دقةةةييحدقةةة دق ىةةةعديدد،يةةةتمحسحدوحيدةةةودضةةةيدةظةةةو دسديةةةييتيظفةةةعدالد،سيةفنيةةةمدينةةةحيدسيتدحقةةة 

لدوسييةةة عدتعتمةةةيدع ةةةبدسيتدحقةةة دب ةةةمددحةييةةة دسيمو يةةةي مدمةةةودأّي دالثيهةةةوحدوحمةةةمدتجوحقةةةمدغيةةةحدمةضةةةبنم
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يقة ديضةو د يةبدجية دأمةيسفدسيتشحعةوجديسيةيع دسوغةوح ديسيعيةمحيمدد،سآلحةوحود،سيمخيحسجد،سييالحد،سيغجسةيم
دد،(1)سالمتهوييمدق دت  دسيمةونسدبوّيهودسديةبدوقظدةظو دسدييدع بدسيتمحسحدييحتعوخض دهجسدسيم ديد

ت ةةةة دسيةةةةييحقددضةةةةب ميمودع ةةةةبدسيمةنقةةةةمدسي ةةةةحميمدعمةةةةددسيتةظةةةةي دع ةةةةبدبعةةةةيديةةةةينحقدتةظةةةةي دوسييييةةةةمدسويةةةةال
د،موقةمبويتيسثيدمعدشةوودمةظيمتعدسالمتهوييمدسيمحمثقمدسيت دييينحدقيدودع بدسيمةيسحيدد،سالمتهوييمدسيدجيةم

يقةةةييحهودبةةةويتثسم دمةةةعدضةةةب دسيوحمةةةمدسيتجوحقةةةمدقةةة دسيمةنقةةةمدمةةة دخةةةالفدقةةةح دد،مةدةةةوسيةفنيةةةمديخهيهةةةوود
يوهةةةةحد ةةةبموجدسيتدحقةةةة دعةةة دنحقةةةةسدد،سوجبةةةوحيديمةةةةةعدسالتجةةةوحدبةةةةويميسيدسيممةيعةةةمدسيضةةةحسة ديسيتيةةةةعيح

دمديساليتحموحدغيحدسيمع  د،عةوهحدسيتةظي 

يقةةحجدي تةظةةي دد،يسيعيسةةةيدسيموييةةمدسيضةةخممدسيمتلتيةةمدمةدةةود،هةةجلدسيمةةيسحيدسيمتةيعةةمدقةة دمةةةونسديةةينحقدسيتةظةةي 
يسحيدد، مموةيةةةمدشةةةةوودتةةةيحقج  بمةةةوديخةةةي دة ةةةونوتعدسيعيةةةمحقمديسيمييةةةةممدد،عيييتةةةبيةةةي ديالمتهةةةويدد،مةةةوي ديسا

سيخةيموج(دقيدةودد، جدتةةخف دسيتىةوييندغيةحدسيعيةمحقمد)سويسحقد،ييوعيلدق دجي دظحي دسيوح دق ديةيحقو
ممةوديقةحدمةيسحيدموييةمدضةخمممدبدي دوسييييةمدسويةالميمودسيةجيديةتوم يهجسدمةوي دجيسوديتةظد، يبدويدسيىفو 

خهيهةةوودقةة دمنةةوع لدد،مموةيةةمدعقةةيدستفوميةةوجدتبةةويفدمةةعدوةظةةو دسديةةيو د،هةةجسدساليةةتقحسحدسيةيةةش د،ي تةظةةي 
ددم(2)سيغوثود،وسيةف 

 جدد،يعتشةةحدسيةةةم دسالمتهةةوييديتةظةةي دسييييةةمدسويةةالميمدسدىحةةحدتنةةيحسوديمحيالتةةعدمةة دسيتةظيمةةوجدسدييييييجيةةم
مةة دمهةةويحدتميق ةةعدسيةةجيدمةةو ديعتمةةيدقةة دجةةثودمشيةةحددسيةةتفويدسيتةظةةي دمةة دسيتجةةوح دسييةةوبقمديتةظةةي دسيقوعةةيق
مةةودد،يسيتةة دييةةدددتنييقدةةوديخةقدةةود،سيخ يجيةةمدخهيهةةوودد،ع ةةبدسيتوةةييالجدسيشةميةةمدمةة دسيمجميعةةوجدسده يةةم

مةة دسيةةتحستيجيمدتعومالتةةعدسيموييةةمدسيتق يييةةمدمةة دسيتعومةةددبويتويقةةددسيشةمةة دعشةةحدسيةظةةو ديغيةةحدسيتةظةةي دجعةةدد
يسيةتخيس دنحمةوودغيةةحدحيةميمدقة دسيةظةةو دد،يوةةيييسيمةوي دسيحيةم د يةةبدتدحقة دسدمةيسفديسيةةتالمدودةقةيسودعشةحدس

دجعددم دسيهعيبمدبممو دتتبعدسيمهويحدسيموييمدي تةظي ديتقييضدومديهجسدد،سيمهحق 

نةةةيحدسيتةظةةةي دمةظيمتةةةعدسالمتهةةةوييمديةةةعيوودمةةةةعديتوقيةةةسدسالىتفةةةوودسيةةةجست ديتميقةةةددوحيبةةةعديتةةةلمي دد،تةةةيحقجيوود
دمديع دسيخشح(د،سيدوتند،سيىدحيوود،)سيةظوقمدبويييهودسييةيوي يمو دنفيفمدخيموجدمعدتقيي دد،حيست دمقوت يع

 الموارد األساسية القتصاد تنظيم "الدولة اإلسالمية":  -

 يأه دت  دسيميسحيلدد،يحسودمتعييقدتمّيفدسمتهويلدسيةو ئيمت  دتةظي دوسييييمدسويالميمودمهو

                                                           

 استمّر نظام األسد بتقديم الرواتب للموظفين في القطاعات الحكومية الخارجة عن سلطته.  )1(
حيث يضخ التنظيم الغاز عبر أنابيب الضخ إلى محطة "جندر" لتوليد الكهرباء بحمص, كما هناك تقارير تؤكد إرسال نظام األسد  )2(

 ورشات صيانة إلى حقل "توينان" للغاز. باإلضافة لشراء نظام األسد النفط الخام والمازوت من التنظيم. 
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 : الطاقة -1

د،يعهةةة دسمتهةةةويلد،ييعتشةةةحدسيةةةةف دسيمهةةةيحدسيحةييةةة ديتميقةةةددسيتةظةةةي د،سيةةةةف ديسيغةةةوثديسيىدحيةةةوود،يأهّمدةةةو
) ةةةدحقوود(دم يةةةي دييالحدأمحقمةةة د50سيتةظةةي دبمت ةةةمدموييةةةمدتقةةةيحدشةةة)ديخهيهةةوودسيةةةجيديعةةةييدع ةةةب

3
مد جديشيةةةعد(

د،حقةندو ة د،ةظةو دسديةيد،محييةتو دسيعةحسيد، يةحس د،سيتةظي دسيةف دسيخةو دي ةييفديسيمةةونسدسيمجةويحقلدوتحميةو
)يقتوممةةةي دب ةةةبممدتدحقةةة د م يميةةةمد، ييةةة ودعشةةةحدمجميعةةةمدموقيييةةةمديييةةةنوودي ةةةحقي د

4
يت ةةةمددييةةةينوودد،(

ممةوديةةيقحدسيتةظةي دجةثودمةة دسيةةف دي شيةةعدقة دسييةةييدسيمو ة ديتجةةوحدد،تجوحقةوودشةي دسيتةظةةي ديأيةيسيدسيتهةةحقن
ظةةي دوسييييةةمدسويةةالميموديشيةةعدتةييتةةلمي دسييمةةييدآلييوتةةعديمقوت يةةعمدد،يأهةةوو دمهةةوق دتىحقةةحدسيةةةف دسيشيسةيةةم

د(دييالحدأمحقم مد25-20شحميددسيةف دبيعحدمتيي د)

حقعدسيتةظي دمميمدسيةةف دسيخةو دسيمةةتمدعّمةودمةو دع يةعدأحةةووديةينحقدمتوةة دسيجةي دسيوةحدع ةبدت ة دسيوقةيفد
جديت ةةةغيددمونةةةود، جدعمةةةددسيتةظةةةي دع ةةةبدتةةةلمي دمنةةةعدسيغيةةةوحديهةةةيوةمدسيوقةةةيفديأةوشيةةة دسيةةةةف د،يسآلبةةةوح
ديسيتحموحدسآلبوحدغيحدسيميتحمحقديوبقوومدد،يحي دمي دم دسآلبوحدشبعضدود يبدمونوجدسيض د،سيمعويجم

معمةةةددد،لدومعمةةةددغةةةوثدميةيمةةةييةةةةتمدمةدمةةةودسيغةةةوثدسيمةثيةةة ديقةةةتوم دسيتةظةةةي دبةةةله دمعم ةةةي دمةتجةةةي دي غةةةوث
سيةجيديضةخعديهةوي دةظةو ددسيمةتجةمدي غةوثدسيمحسقةسدسيحنبةمدعةييدمة دسيوقةيفدسيةفنيةممموديتوم دبد،سي يسييو

د(دييالحدأمحقم مد25م1يقشيعدسيتةظي دأينيسةمدسيغوثدسييسويقدبيعحد)سدييد يبدمونوجدتييييدسيىدحيوومد

د،يةةةيدت ةةةحق د،ممةةةودييةةةينحدسيتةظةةةي دع ةةةبدمة ةةةمجدويييةةةمدتعتشةةةحدمهةةةيحسودي نومةةةمدسيىدحيوةيةةةملدويةةةيدسيفةةةحسج
د،ةتةةوادسينومةةمدسيىدحيوةيةةمديييعدةةودي يةةمو دسيمو يةةي وقةةددسيتةةي ومدييةةتفييدمةدةةودسيتةظةةي دش د،سيمونةةمدسيوحسحقةةم

دمعدةظو دسدييديتبويفدسينوممدسيىدحيوةيممدمد يبد شحسمعدهفقوجدبووضوق

)ت دييينحدع يدودسيتةظي دق دييحقوأه دوقيفدسيةف دسي
5
د(

 مالحظات نتا  ععد القصفاإل متوسط  نتا  قلل القصفاإل متوسط  عدد الحقول المحافظة
دد(دأيندشحميد30-(26دأيندشحميدد47)-(44د(6)د5 دير الزور

د شحميدد7500دشحميدد11000 (7)د4 الحسكة
ددشحميدد1000دشحميدد1700 (8)د2 الرقة

                                                           

 وفقاً لتقديرات مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور.  )3(
 هي شبكة التهريب التي أنشأها الرئيس العراقي الراحل "صدام حسين" لكسر الحصار المفروض على العراق آنذاك.  )4(
ندسين وعاملين تركوا العمل في كميات إنتاج النفط والغاز في الدراسة وفقاً لمقابالت أجراها مرصد العدالة من أجل الحياة مع مه )5(

 . 2015قطاع النفط مع التنظيم في شهر آب 
 ". T2حقول: "العمر, التنك, التيم, الجفرة, الورد", ومحطات: "الخراطة, ديرو,  )6(
 ". , مركدةحقول: "الجبسة, كبيبة, تشرين )7(
 حقلي: "الصفيح, الحباري".  )8(
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د

دأه دوقيفدسيغوثدسيت دييينحدع يدودسيتةظي دق دييحقود

 مالحظات نتا  ععد القصفاإل متوسط  نتا  قلل القصفاإل متوسط  المنشأة المحافظة
د أينيسةمد2300 أينيسةمد4700 ميةيميمعمدد دير الزور 

دد-د-دمعمددسي يسيي الحسكة
ددغوثدنشيع دغوثدنشيع دمعمددتيقةو  الرقة 

ددغوثدنشيع دغوثدنشيع دسيديد حمص 
د

 : اآلثار -2

بووضةةوقمدد،أهّمدةةولدمييةةةمدتةةيمحدسدححقةةمد،قةةمييةةينحدتةظةةي دسييييةةمدسويةةالميمدع ةةبدسيعييةةيدمةة دسيميسمةةعدسدححد
ديىوقمدسيميسمعدسدححقمدق دمووقظت دييحدسيثيحديسيحمممد

شةةحسودتةقيةة دمةةحتبني ديييةةتعي دشخد،يعمةةددسيتةظةةي دبويتةقيةة دقةة دأغ ةة دسيميسمةةعدسدححقةةمدقةة دمةةةونسديةةينحتع
يالدد،ييعتمةةيدع يدةودشتدحقة دسيقنةةعدسدححقةمديسةجةوثدهةةفقوتعد،يموقيةوجدتدةةت دبةويتحسأديسآلحةوحدب ةبموجدتدحقة 

يالدعةة دميةةتي دسيتخحقةة دسيووهةةددقةة دهةةجلدسيميسمةةعدد،مع يمةةوجدعةة دسي قةةبدسيتةة دسيةةتخحجدودسيتةظةةي يتةةيقحد
دبيش دمةعدسيتةظي دسدهوي ديسيةو ني دم دسالمتحس دمةدومد

ييةم دسيتةظةي دي ةحسغشي دد جد،ميدةت دبةويميسمعدسدححقةد،ممودأة ئدسيتةظي ديييسةوودي حمةوثدضةم دهيم يتةعدسويسحقةم
بويتةقيةة دعةة دسآلحةةوحدقةة دسيميسمةةعدسيتةة ديوةةيييةدودتوةةةجد  ةةحس دعةوهةةحدسيةةيييس دبعةةيدتقةةيي دن ةة ديةةةيييس د

د(%دم دميممدسي قبدسدححقمدسيميتخحجممد25-20ويأديفح دسيتةظي دةيبمد)د،ييقعدسيحيي د،سيحموث

 : الضرائب والرسوم الجمركية -3

سيتةةة ديفحضةةدودسيتةظةةةي دقةة دمةةةةونسديةةةينحتعدأهميةةمدمهةةةي دضةةةم د(د9ت ةةمددمةظيمةةةمدسيضةةحسة ديسيحيةةةي )
بووضةةوقمدد،(دقةة دمةونقةةع10يييةةتغددسيتةظةةي ديةةينحتعدع ةةبد ةةبممدسيتجةةوحقدسيمو يةةم)د،مةظيمتةةعدسالمتهةةوييم

يقح دمةظيممدموةيةيةمدميةتميقدمة دد،ييينحتعدع بدخني دسيتجوحقديسيةقددم دسيعحسيد يبدييحقوديبويعمس
عةةةي دساليتةةةثس دبوي بةةةوسدد،سيتةةةلخحدعةةة دسيهةةةالقد،لدوسيتةةةيخي سي ةةةحعيمدمخويفةةةوجويبسي ةةةحقعمدسويةةةالميمدتتع ةةةسد

يجةة دسدمةيسفدد،سالختال دشي دسيجةيي ودييفح دم دخاليدودغحسموجدع بدسيمخ ي دشت  دسيقيسةي د،سي حع 
                                                           

 مستمدة من مفاهيم: "الزكاة, الجزية, الصدقات" وفق الشريعة اإلسالمية الناظمة أليديولوجية التنظيم.  )9(
 هناك تجار موالون للتنظيم, وتجار شركاء ألعضاء في التنظيم.  )10(
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م دسيتجوحديأهوو دسيمد ديسييمو دسيمو يةي مديقة دسيوقيقةمديعمةددسيتةظةي دب ةمدديسةة دع ةبدية دسيقةيسةي د
 سيةوظممديت  دسيضحسة مد

بووضةةوقمد يةةبدسيحيةةي دسيجمحميةةمدسيتةة ديتقوضةةوهودسيتةظةةي دمةة دعم يةةوجدسيمةةحيحدسيوييييةةمديمةةحيحدسيتحسةثقةةجد
د،تة دييةينحدع يدةودسيتةظةي دقة دسيعةحسيدييةيحقو(ديييةوعيلدع ةبدجية دسيميةوومدسي ويةعمدسي11عشحدأحسضيع)
يتوةةييالجدسيةقييةةمدغيةةحدسيحيةةميمدسيتةة ديقةةي دشدةةودمعي ةةيدسيعةةوةالجدسييةةوىةمدقةة ديسحتةةعديمموتةة دسبووضةةوقمدو

دمةونسديينحقدسيتةظي مد

د(12)ق دمةونسديينحقدسيتةظي دق دييحقوجييفدبله دسيضحسة دسيمفحيضمد

 مالحظات القصف معادلها ععد معادلها قلل القصف الضريعة

د(%(2،5-10د(%(2،5-10 الزكاة 
مةةةةةةةةةةةةة دةهةةةةةةةةةةةةةو دسدمةةةةةةةةةةةةةيسفد

د مالسديد
د دحقوودع دمددمةثفددد$د1،25دد$1  فاتورة الماء 
د دحقوودع دمددمةثفددد$د1،25دد$1  فاتورة هاتف 

د دحقوودع دمددمةثفددد$د2،5دد$1،5  فاتورة الكهرباء 
دهمتوحدبويميي ع دمدددد$25 دد$12،5  فاتورة رّي المحاصيل 
دع دمددمخويفمد (د$د500-100)د(د$400-50) المخالفات القانونية 

دع دمدد ووةمد(د$600-400)د(د$400-300) ضرائب جمركية 
د

 جدحغة دد،تخت ندميممدسيضةحسة ديسيحيةي دمة دياليةمددخةح ديمة دمييةةمددخةح ديققةووديتقةييحدسيميةتييي دقيدةو
دق دهجلدسيياليوجديسيمي د الدأةدودالدتحتب دبوميممدمحمثقممدسيمو يمدأ دسيتةظي دأة ئدمودي بعدسويسحسجد

 الزراعة والثروة الحيوانية:  -4

قدةيدد،يقجةة دمةدةودأمةيسالودنوة ةمد،سمتهةويدتةظةي دوسييييةمدسويةالميمسيت دتحقةيدسيمهويحدسيحةيييمدتعتشحدم د
ديسيتةة د،(13)ييةينحدع ةةبدهةيسمعدسيوشةةي دقة دمووقظةةوجدسيويةةممديييةحدسيةةثيحديسيحمةمديحقةةندو ة دسي ةةحم 

بووضةوقمداليةتحموحلدميةوووجدمة دسدحسضة دسيثحسعيةمدد،(دم يةي دنة 2م1تقيحدمميوجدسيقم دقيدودبوةيسي د)

                                                           

 طرطوس.  من حمولة شاحنات القمح التي نقلها نظام األسد من محافظة الحكسة إلى محافظة %25تقاضى التنظيم نسبة  )11(
 وفقاً لتوثيقات أجراها مرصد العدالة من أجل الحياة مع السكان الخارجين من مناطق سيطرة التنظيم.  )12(
كم في دير الزور, البوعاصي, عين عيسى, تل حاصل, دير حافر, الراعي, أخترين,  7يسيطر التنظيم على صوامع حبوب: " )13(

 الباب, منبج, كفرجوم" 
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حقةة دشتددسالتجةةوحيدد،ملحسضةة دوةةي دسيفةةحسجديسيمةةثسحةدسيعوةةةيقدم ىيتدةةودي يييةةمديأحسضةة دسيبوييةةمديثحسعةةمدسيقمةة 
ددسدغةو د يبدسدحسض دسيتحميمم

 مصادر أخرى:  -5

الدتتيقحدعةدةودمع يمةوجديمدسويالميمودميسحيديضو ديميسحيدتةظي دوسيييدد،بووضوقمدي ميسحيدسيحةيييمدسييوبقم
يسيمبةةويغدسيتةة ديجةيدةةودسيتةظةةي دجةةحسود نةةاليدد،(14)ودعضةةوودسيب ةةحقمسيتةظةةي دبد جديتةةوجحد،يغويةةمدسآل يميقةةمد

د،وجدمة دسييةمو تيةمدمة دمهةويحسجدسيعقةوحسجديسيممت ىةيسيعوةةيسجدسيمتلد،(15)يحسحدسديةح ديسيمختنفةي ديييةع
 مدبووضوقمدي تشحعوجدسيت ديوهددع يدودسيتةظي دم دسيمةوهحق ديفمحقد موممديييمدسيخالقمدسويالميم

 ضربات التحالف الدولي وأثرها على اقتصاد تنظيم الدولة اإلسالمية:  -

عم ةةجدسيةةتحستيجيمدسيتوةةويندد،مةةةجد عةةال دسيتوةةويندسيةةييي دضةةيدسوحهةةو دبقيةةويقدسيياليةةوجدسيمتوةةيقدسدمحقميةةم
مة دد،هيدسيتديس دميويسجدسيتةظي ديمقحستةعديميسق ةعدسيعيةمحقمدبوييحجةمدسدييةبد،سيييي ديقسدمويحق لدسديف

يقةةي دع ةةبدد،يمحسمبةةمدتوحمةةوجدعةوهةةحلديستهةةوالتد مديسيحةةوة د،خةةالفدسالعتمةةويدع ةةبدمع يمةةوجدسيةةتخبوحستيم
سيةتديس ديسيت دأهّمدودتجةوحقدسيةةف مدقعمةددسيتوةويندع ةبدد،يييمتجفيندمهويحدتميقددسيتةظي ديميسحيلدسيحة

 دتيةتدي دسآلبةوحديأةوشية دييةيي دأد،مة مجدضم دوقيفدسيةف دسييسمعمدتوجديينحقدسيتةظي دب مددموييي
مدبةويتثسم دمةعدمووييةمد(16)يةفججدعم يمد ةثسفدع ةبدوقةددوسيعمةحودسيةفنة دشةييحدسيةثيحد،سيةف دب مددمبو ح

قلة ةةئدتوويفةةوودمةةعدد،يةةّيدمةوقةةجدسيتدحقةة دمةة دخةةالفدسييةةينحقدسي ةةحق دسيوةةييييدقةة دمةةةونسدسي ةةموفدسييةةيحيد
ميبةةوة ودقةة دمةةوةي دسيحةةوة د-ييةةةمدوعةةي دسيعةةح سيقةةي دسيعيةةمحقمدسيىحييةةمدسيتةة دسيةةتنوعجدسييةةينحقدع ةةبدم

دمد2015يميةيمدوتددأشي ودق دوثقحس دد،2015

يعم ةةجدب ةةمددمةةيسثيدع ةةبدشحةةةوممديتةةيحق دسيمعوحضةةمدسييةةيحقمدسيمعتييةةمدمةة دأجةةددمووحيةةمدسيتةظةةي دع ةةبد
ديى دهجسدسيشحةوممدمة دبويف ددسيجحقعمدد،بوييمدتيمحود،سدح دق دمةونسلدوحقندو  

دسومةةةيسيسيةةةتديس دميسقةةةددتحمةةةثجدع ةةةبدسيضةةةحيوجددقةةة  ّدد،سيةةةييي سيتوةةةوينددضةةةحيوجدنةةةوةحسجيخوحنةةةمدديققةةةوود
د،ب ةةمددمحيةةندمةةعدسيقةةي دسيعيةةمحقمدسيىحييةةمدقةة دسي ةةموفدسييةةيحيدسيتةظةةي دمتةةوفديجشدةةوجدد،ي تةظةةي سيعيةةمحيد

د،بعةي دسيّيمةمدجتميةثد دتةسييدد،قة دسيمةي ديسيقةح دسيتةظةي دمقةحسجدنيةحس دسيتوةوينديسيةتديس ددأمددمحوقمب مدديد
دمّموديش ديقي دمت بدم دسيميةيي د يبدجوة دعةوهحدسيتةظي مدد،خهيهوودق دسيمي 

                                                           

 للمعتقلين لديه الذين يعدمهم دون أن يسلم جثامينهم لذويهم.  األعضاء البشرية )14(
 كما حدث بإطالق األسرى اآلشوريين لدى التنظيم مؤخراً, حيث أطلق سراح ثالث دفعات لقاء مبالغ مالية.  )15(
 تمت مصادرة أموال طائلة, إذ كان الحقل مركزاً لتجميع واردات النفط في المحافظة.  )16(
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بعةةيدمضةة دعةةو دع ةةبدشةةيودضةةحيوجدسيتوةةويندسيةةييي دضةةيدتةظةةي دوسييييةةمدد،أعةةيسيدسيقت ةةبدجت ةةيحد وهةةوةيويد
دغةةةويشيتد دسيعظمةةةبد(دمتيةةةددمةةة دعةوهةةةحدسيتةظةةةي 3712مةةةةد د)د،(دمتيةةةد4166عةةة ديةةةقي د)د،سويةةةالميمو

يةةقنيسدقةة دسيعم يةةوجدسيعيةةمحقمدسيقتوييةةمدقةة دسي ةةموفدسييةةيحيديعةةييدم يةةددبويةةتديس دمقةةحسجدسيتةظةةي ديميسق ةةعد
جةةةحسودد(17)(دسمةةةحأق53ي)د،(دنفةةةد81(دمةةةية دشيةةةةد د)299)بووضةةةوقمديمقتةةةددد،قةةة دسيمةةةي ديسيقةةةح ددسيعيةةةمحقم

تدجيةةةةحديوةةةييأدوةةةوالجدبووضةةةوقمددمساليةةةتديس دسيع ةةةيسة دي مةةةي ديسيقةةةح دسييسمعةةةمدتوةةةةجديةةةينحقدسيتةظةةةي 
يعم يةةةوجديةةة  دد،ييمةةةيغحسق دي يةةةمو دسيعةةةح دمةةة دأهةةةوي دسيمةةةةونسدسيتةةة ديةةةينحجدع يدةةةودسيقةةةيسجدسيىحييةةةم

ديةثيحدآال دسيعوةالجدم دسيمةنقممدد،مت ىوجمي 

يسيةةتمّحدبويةةتخحسادسيةةةف دب ةةمددمتقنةةعدمةةعدد،تةةلم  دمةةعدت ةة دسيغةةوحسجد،تةظةةي دوسييييةةمدسويةةالميمود،مةة دجدتةةع
شةيي دأ دتتةلححد يحسيستةعدسيةفنيةمدب ةمدديسضة مدد،ةيدغيةو دسيغةوحسجدسيجييةمدينيةحس دسيتوةوينثقويقدسوةتوادع

ميةةتفييسودمة دويويةةيمدسييةمو دستجةةولدسيتةيخددسدمحقمةة دد،قةةوت ي دجةييةوهةحق ديمبووضةوقمد يةبدسيةةتقنوبعديم
ديألىحسيمددييعمد 

 : الدولي استراتيجية التحالفو التدخل الروسي  -

سيةةةتحستيجيمدتغّيةةةحسودقةةة دد،(18)سيمبو ةةةحديألحسضةةة دسييةةةيحقمدشجحقعةةةمدمووحيةةةمدسوحهةةةو ددسالوةةةتالفدسيحييةةة د ةةةمّد
يخهيهةةةوودقيمةةةوديخةةة دتنيقةةةسدمةةةيسحيلدسيموييةةةممد جدأهةةةب دد،قةةة دسيوةةةح دع ةةةبدسيتةظةةةي دسيتوةةةويندسيةةةييي 

بووضةةوقمداليةةتديس دمبو ةةحديعةيةةنديمهةةوق ديأيةةيسيدشيةةعدد،سآلبةةوحدأىحةةندمةة دجيدمشةةدموةةي دسيةةتديس د
يقةةةح دعقيبةةةوجدع ةةةبدسيجدةةةوجدسيتةةة دد،يضةةةح دميسقةةةددسيةةةةف ديخنةةةي دسومةةةيسيديسيتدحقةةة د،سيةةةةف دسييسخ يةةةم

د،ت ةةميالجدسيعيةةمحقمدسيىحييةةمدقةة دسي ةةموفدسييةةيحيدسيدتوةةوينديتييةةيعمدبووضةةوقمدت ةةتحيدسيةةةف دمةة دسيتةظةةي 
الةتةثسةدسييةينحقدع ةبدوقةيفدسيةةف دد(19)يسيت د ةم جدقيمةودبعةيدعهة دمةودييةّمبدومةيسجديةيحقودسيييمقحسنيةمو

قة دحقةندسيحمةمددية ي ود،مةونسلدوعةي دعييةبيةج دهجسدسيتوويندق دسةتثسةدد، موفدييحقودم دسيتةظي ق د
يسةتةةثسةدمة ةةلقدويةةيدت ةةحق ودقةة دد،وقةةددوت ةةحق ودسيةفنةة دقةة دمةنقةةمدوسيدةةيفودقةة دحقةةندسيويةةمميدد،سي ةةموي 

ديسيعمةةددع ةةبدت ةةميددمةةي دعيةةمحقمدتوةةجدميةةمبدوجةةي ديةةيحقود،مةة ديةةينحقدسيتةظةةي دحقةةندو ةة دسي ةةحم 
دمدسيجيييودم دمقوت ي دم دمووقظمدييحدسيثيحدي شيودبعم يوجدضيدسيتةظي دسةنالموودم دسيبوييمدسيييحقم

قةةة دسيشيسيةةةمدظدةةةحدسيتيةةةوشسدمةةةودشةةةي دسيتوةةةويندسيةةةييي دبقيةةةويقدسيياليةةةوجدسيمتوةةةيقدسدمحقميةةةمديمةةةيسجدسالوةةةتالفد
مةةيسجدويةةيحقودتقةةي ددبعةةييىةة دد،مةةّدديمهةة ومدو فوةةةعد،سيحييةة دالةتةةثسةدسييةةينحقدع ةةبدمةةةونسديةةينحقدسيتةظةةي 

                                                           

 د السوري لحقوق اإلنسان, وهي أرقام قريبة من إحصائيات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان. وفقاً للمرص )17(
 هذا االحتالل يأتي في سياق دعم بقاء نظام األسد المتآكل عسكرياً, وتقويض تقدم فصائل المعارضة.  )18(
وات الصناديد, تجمع ألوية الجزيرة, المجلس تتكون من: "التحالف العربي السوري, غرفة عمليات بركان الفرات, جيش الثوار, ق )19(

 العسكري السرياني, وحدات حماية الشعب الكردية, وحدات حماية المرأة". 
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شةحثدسيتةيةيسدمةودشةي دسيتوةويندسيةييي دبقيةويقدسيياليةوجدسيمتوةيقدسدمحقميةمدد،سي موفدسييةيحيدق دسيييمقحسنيمود
د،ع ةةبدمةةةونسدسيتةظةةي د جدخفةةجدمحوقةةمدسيغةةوحسجدسيجييةةمدينيةةحس دسيتوةةويندسيةةييي د،سالوةةتالفدسيحييةة مةةيسجديد

د،ييييةةمدسويةةالميموديمةةيسجديةةيحقودسيييمقحسنيةةمدقةة دسي ةةموفيتحمةةثجدع ةةبدجشدةةوجدسيتمةةوسدمةةودشةةي دتةظةةي دوس
حقةةةندد،شيةمةةةودتةةةييبدسينيةةةحس دسيوحيةةة دسيحييةةة دسيةةةتديس دميسمةةةعدسيتةظةةةي دقةةة دمةةةةونسلدوحقةةةندو ةةة دسي ةةةحم 

يسيمةةي دد،يميسمةةعدتىحقةحدسيةةف د،بووضةوقمداليةتديس دأيةةيسيدشيةعدسيموحيمةوجد،ييةحدسيةةثيحود،ومة دسي ةحم 
ع بدمةيسجدةظةو دسديةيدي يةينحقدع ةبدمةةونسددمعتميسودد،ي دسييييمدسويالميموجديينحقدتةظيسيقح دسييسمعمدت

يوهةددتقةي ديسضة دقة دحقةندو ة دسي ةحم د)موةي دمنةوحدمةيقحسدسيعيةمحي(ديهةيدمةو دمييةي دد،سيتةظي 
أيدأيةةةبدمةة دتنيقةةسدوسيمونةةمدسيوحسحقةةمودبو ةة مدبووضةةوقمداليةةتعويقدمةةيسجدةظةةو دسديةةيدسييةةينحقدع ةةبدش ةةيقد

 جةثودسييسمةعدتوةجديةينحقدتةظةي دمةيسجدةظةو دسديةيديبووضةوقمداليةتعويقدد،ومدي ودق دحقندومة دسي ةحم 
دميمودم دوقددوجثفودق دحقندوم مدسييييمدسويالو

 جدتحسجةةعدسوةتةةوادشةيةةبمدد،أيجدهةةجلدسويةةتحستيجيمد يةةبدتحسجةةعدم وةةي دقةة دمقةةيحقدسيتةظةةي دع ةةبد ةتةةوادسيةةةف 
سي ةةجس دش ةةةغددسيتةةة ودسيةفنيةةي د،لدوسيعمةةحفيديخهيهةةوودقةة دوقةةد،(%دعّمةةودمةةو دمشةةددسالوةةتالفدسيحييةة 35)

يقة دد،شحميد/بةوييي دآال (د5م7ديد9يسةخف د يبد)د،(دأيندشحميد/سييي دع بدسيتيسي 11ديد13 ةتوجدمود)
ضةةةةحيوجددجأوةةةيحمدممةةةودشحميد/بةةةوييي دع ةةةبدسيتةةةيسي دآال (د4ديد5م5 يةةةبد)دسيجةةةييددقهةةةنس ةةةتيسيدسيدققتةةةحد

خهيهةوودد،ميةيمةيود،سيعمةحد،سيةيحيد،يسيغةوثلدوسيتةة ضححسودق دبع دمفوهددوقةيفدسيةةف دسينيحس دسيوحي د
الثمةةمدوهةةالحدسيضةةححدسيتةظةةي دسيخشةةحسجدسيديالديتةةيقحديةةي د،يمعمةةددغةةوثدوميةيمةةيود،ددوسيعمةةحودسيةفنةة وقةة

هةيسمعدوشةي (دد،معومةدد،جيةيحد،بووضوقمد يبدتيميحدسيشةبدسيتوتيمد)مبو دوميميمد،غوحسجسيسيجيديششتعد
ددمبيش دمهفدودم دمشددسينيحس دسيوحي 

ية بوودممةودسةعمةسدد،قة دمةةونسديةينحقدسيتةظةي دخهيهةوودد،سيةةف تحسجعدأيضوودميتي دسيعمددق دتىحقحدممود
يأي د يةبدسحتفةوةدقة دأيةعوحدسيم ةتقوجدسيةفنيةمدد،ع بدسيميتي دسيمعي  دي يمو دسيعوم ي دق دمنةوةدسيةةف 

مةةةودجعةةةددسيتةظةةةي ديةقةةةددمميةةةوجدمةةة دسيةةةةف دسيعحسمةةة د يةةةبدسدحسضةةة دد،يخوحجدةةةودقةةة دمةةةةونسديةةةينحقدسيتةظةةةي 
دمد(20)جدسييييدسيمو  دق دمةونسديينحتعدق دييحقوسيييحقمديتغنيمدسوتيوجو

(دمتيةدد655مةةد د)د،(دمتةيالود2371يميدأيمعدسيتيخددسيحيية دقة دمةةونسديةينحقدتةظةي دسييييةمدسويةالميمد)
د(دسمحأقمد116(دنفالودي)180شيةد د)د،(دمتيددم دسيميةيي 792ي)د،ق دهفي دسيتةظي 

                                                           

 وثق مرصد العدالة من أجل الحياة حاالت تسمم جراء تكرير النفط العراقي بمناطق سيطرة التنظيم في سوريا.  )20(
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يمةيسجدسالوةتالفدد،سيةييي دبقيةويقدسيياليةوجدسيمتوةيقدسدمحقميةميقشييدسيتةيةيسديسضةووودمةودشةي دمةيسجدسيتوةويند
سيحييةةة مد جدبةةةوجدسيتوةةةوينديحمةةةثدعم يوتةةةعدسيعيةةةمحقمدع ةةةبدمةةةةونسدسي ةةةموفدسييةةةيحيدييعةةة دمةةةيسجديةةةيحقود

شيةمةةةودتتةةييبدمةةةيسجدسالوةةتالفدسيحييةةة دسيعم يةةوجدسيعيةةةمحقمدضةةيدسيتةظةةةي دقةة دمةةةةونسلدوحقةةةندد،سيييمقحسنيةةم
ديحدسيثيحودييع دميسجدةظو دسدييمديد،سيق مي دد،حقندوم د،و  

 : حيال الضربات العسكرية تكّيف تنظيم "الدولة اإلسالمية" -

ممةةةوديتمّيةةةثدسمتهةةةويلدسيةو ةةةئدد،يتمتةةةعدتةظةةةي دوسييييةةةمدسويةةةالميمودبويمحيةةةةمدويةةةوفدسييمةةةوةعدسيميةةةتجيقدميةةةيسةيوود
بةةويتةيةدبويةةأدييةةتنيعدمةة دخاليةةعدسيتىيةةندمةةعدسةخفةةو د يةةحسيسجدسيةةةف دسيووهةة مدبيةةش دعم يةةوجدسيتوةةويند

 سيتةظي دبع دساليتحستيجيوجدمةدولديتبعدسيييي ديسينيحس دسيوحي دسيحيي مد جد

يتفةوييدضةحيوجدسينيةحس دديمحقمسيتغ غددشي دسييمو لد جدعمددسيتةظي دع بدتغييحدمقحستعديةقددآييوتعدسيع-1
مةةيسفدسدمةة ددمخثيةةةعةقةةددممةةوددميمموتبةةعدسويسحقةةمدمقةةحسجدحوشتةةمدالديعتمةةيأةةةعددييةةوعيلدع ةةبدجيةة د،سيوحيةة 

دمدنحموودشحقمدعشحدسيبوييميدجسدسيغح ديييتخي دد، يبدأممو ديّحقميسيقنعدسدححقمدقم دسييد

وةدسدعمةةوفدسيتجوحقةةمديمنةةد،ع ةةبدسييةةمو تةةيّقحدمةظيمةةمدسيضةةحسة ديسيحيةةي دسيمفحيضةةمددحقةةعدسيضةةحسة ل-2
يتعةةيي دقومةةيدسويةةحسيسجدقةة دمنةةوةدسيةةةف مدعمةةددسيتةظةةي دع ةةبدحقةةعدسيحيةةي دمجةةوالوديسيةةعوودد،سيةفنيةةمغيةةحد

سيجمحميمدسيمفحيضمدع بد وةوجدسيعشيحديحقعدةيبمدسيضحسة دسدخح دبمودقيدودضةحقبمدوسيثمةوقود يةبدةيةبمد
دودسيتةظي مد(%دتوجدجحقعمدظح دسيوحي دسيت ديخيضد10)

 جدسيةةةةتحةبدد،ويةةةةأدعمةةةةددسيتةظةةةةي دع ةةةةبدخفةةةة دسوةفةةةةويدع ةةةةبدمقوت يةةةةعديعةةةةوةالتد تخفةةةةي دسيحيستةةةة لد-3
بووضوقمديتخفي دميتوقوتد دسيموييةمدسي ةدحقمدشةيةبمدد،سيت ديقيمدوديمقوت يعدم دسيمعيةوجدأينيسةوجدسيغوث

دمدخالفدسي دحق دسيموضيي د(25-50%)

يساليةةتفويقدمةة دسيتةومضةةوجدسالجتموعيةةمدد،مةة دخةةالفدآيتةةعدسوعالميةةميعمةةددسيتةظةةي دتعةةيي دسيمقةةوت ي لد-4
ودعم يةوجدبعيدشةييدد،جييمقوت ي د دوسيتقنيسيييوييمدق دسيمةنقمدبووضوقمدي وح دسيقوةممدق دييحقودع بد

بيةةش دويويةةيمدسييةةمو دستجةةولددميةة دعةةييسودمةة دسيمةوهةةحق د،يضةةحيوجدسينيةةحس دسيحييةة سيتوةةويندسيةةييي د
دمدبووضوقمدي ويوييمدسوحةيمدق دسيمةنقمد،سدمحقميمسيياليوجدسيمتويقد

يجيةة دمةة دخةةالفدسيبوةأدعةة دسييةةينحقدع ةةبدمةةيسحيدأخةةح دممووييتةةعدي يةةينحقدجييةةيقلددمةةيسحيسيبوةأدعةة د-5
سيتخ ةةة دعةةة دتقةةةيي دبعةةة دسيخةةةيموجدمحقةةةعدسيةةةيع دعةةة دسيخشةةةثدقةةة دمةةةةونسدأيدد،ع ةةةبدوقةةةددوجةةةثفودسيةفنةةة 
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د،تيةةةةدددتوحمةةةةوجدسيتةظةةةةي يدشيي ةةةةمنةةةةحيددسييةةةةينحقدع ةةةةبأيدمووييةةةةمدد،يةةةةينحتعدينةةةةححدسدقةةةةحس دياليةةةةتحموح
دممووييتعدسييينحقدع بدمييةمدييحدسيثيحمد

د

  خالصة-

سيعم يةةوجدضةةيددوع ةةبدشةةيدسةقضةةجيسيفتةةحقدسيثمةيةةمدسيتةة دد،مقوحةةةمدبقةةيحسجدمةةيسجدسيتوةةويندسيةةييي دسيعيةةمحقم
سيةةةتمحسحقمدع ةةةبدقعةةةوفدحديحلتةةةديسديدةةةوييةةةد،سيةتةةةوةمديغويةةةمدسآل دمتيسضةةةعمدتشةةةييد،تةظةةةي دوسييييةةةمدسويةةةالميمو

يي دأ دتةتححدع ةبدمةيسحيدسيتةظةي دد،خهيهوودأةدودتحمثدع بدتقيي دسيميسحيدسيةفنيمدي تةظي دقق مدسيتةظي 
الدممةوديسيت ديممةعدم دخاليدةودتعةيي دجةثودمشيةحدممةوديفقةيلدجةحسودسيةتديس دمنةوةدسيةةف مدد،غيحدسيةفنيم

دوسييييةةمدسويةةالميموحس ديسيجدةةوجدسيتةة دتتعومةةددمةةعدتةظةةي دقةةح دسيعقيبةةوجدسالمتهةةوييمدع ةةبدسدنةةيجةةييد
سيةجيديخهيهةوودةظةو دب ةوحدسديةيدد،م تثممدشجييةمدبعةي دسيتعومةددمةعدسيتةظةي هجلدسدنحس ديي دأ دتىي د

يسيةييفدسيتة دتيةدددأيدتغة دسيةظةحدد،سيةظةو دسيمهةحق دعشةحيةم دغيةحدحددب ةمددمةيحيسودهوّمةوودي تةظةي دييقح
 مدع دسيهفقوجدسيتجوحقمدسيخوهمدبويتةظي 

سالعتمةةويديدد،تجوهةةددسيعمةةددع ةةبدسيتةومضةةوجدسييسخ يةةمدسيتةة ديعةةوة دمةدةةودتةظةةي دوسييييةةمدسويةةالميموهةةجسديسا د
دمةوديمّمة د،ي تنةح دب ةمددأىشةحشيةمدخهةبمدديييّدتسيجيدتتبععدميسجدسيتوويندسيييي دسيوح دبودي ي ددع ب

سيتةظةةي دساليةةتفويقدمةدةةودي بقةةوودمتميةةموودبمةةةونسدسيمةةيسحيدسيتةة دتةةيع دسمتهةةويلديعم يوتةةعدسيعيةةمحقممدينويمةةود
ساليةتمحسحدقة دسيتعةيي ديدتةظي دوسييييمدسويالميموديتوم دبميسحيدسمتهةوييمدمتةيعةمديغةيةمدق ةةعدمةويحدع ةبد

يممةةة دي تةظةةةي دتوم ةةةعديسيةةةتيعوبعدديةةةيبقبدسيتةةةلحيحدموةةةيييسودبويقةةةيحدسيةةةجيديعةةة دأة ةةةنتعدسيعيةةةمحقمديسيميةيةةةم
أخةةح دأهةةيسقوودييويةةيمدد،سيتةة دتقةةييدسيتوةةويندسيةةييي د، ياليةةوجدسيمتوةةيقدسدمحقميةةمي الد جسدمةةو دمديسيتىيةةندمعةةع

مةةة ديةةةيتومددوجةةة دسيةةةيموحدد،ق ّةةةةعديوةةةي دتوقيقدةةود،تقتضةة دسيتعومةةةددشدةةةجسدسديةةة ي دمةةعدسيتةظةةةي دسيمتنةةةح 
دسيموييديسيمعةييدسيجيدييوهددويةدومد
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