


 منظمة العدالة من أجل الحياة في دير الزور  دير الزور في معادلة الحرب على اإلرهاب

1 

 

 

 

 دير الزور 
 الحرب على اإلرهاب معادلةفي 

 

 

 2017 آذار

 

 

 

 :إعداد                                       :تنفيذ وإشراف             

 دهموش المشهور منظمة العدالة من أجل الحياة في دير الزور             فيصل

 تجمع سوريون من أجل الديمقراطية                                              

 

goJFL.n 

 

 

 

http://jfl.ngo/


 منظمة العدالة من أجل الحياة في دير الزور  دير الزور في معادلة الحرب على اإلرهاب

2 

 

 : مقدمة

في مناطق سالاليتهتف في سالال واا وال،هاخ،   ذ   "دولة الخالفة"إقامة  ،منذ إعالن تنظيم "الدولة اإلسالالالمية"
  تصالالالاعدعليف ال ضالالالب قهذ  ذا اإلعالن، و األوضالالالاي في سالالال واا عت ما  تو ف تع  الو،ثيد  ا ه متا  ان 

لدى ب،ض الث ى التعلية  ن ان سالالياسالالي باو ، على اإلو اب" "العهب  تغتةبشالال ذ مومام ،  ،التنتثةفي 
وحهف األتظاو ع  اتوهااا  ضالالالالالالالالد ، ال  وة السالالالالالالالال واة ثه على مسالالالالالالالالاو وعن ان  ،والث ى اإلقليتية والدولية

 ،"إيهان"وإقليتية على و سالالالالالها  ،"السالالالالال و  نظام ال"م  قهذ  طهاف معلية على و سالالالالالها في سالالالالال واا اإلتسالالالالالاتية 
على ت ا تا   بشالالالالالالالالالال ذ  هيه يضالالالالالالالالالالا  ه  ث  و  ق ى الوعالف الدولي ضالالالالالالالالالالد اإلو اب ودولية موت لة بهوسالالالالالالالالالاليا و 

فهصالالالة تنظيم "الدولة اإلسالالالالمية" تصالالالاعد ذ شالالال    إذ، الشالالالهخ األوسالالال  منتثةدولية وإقليتية في  ا سالالالوسالالاليا
 ، امنةصالالالالالالالهاعا  إلداوة  غتاءلوصالالالالالالالاعد ق ى إقليتية ودولية اتخذ  م  سالالالالالالالياسالالالالالالالة العهب على اإلو اب 

 . ية في منتثة الشهخ األوس  عت ما ، وس واا  ص صا  ،ت سسياسية  مشاوابوعن اتا  تنفذ م   اللف 

جغهافيا ، مهتهتة بالصهاي والونافس األمها ي/الهوسي، وميداتا   ، اقب ال ديد والتوغيه، غد  س واا ذا الفي 
مهاشهة، لث ى إقليتية ودولية  مناطق تف ذ  لدينامي يا   ذا الصهاي وتوائ ف، إذ تع لت ال غهافيا الس واة إلى 

ما ما تثوضيف   دافها و موناقضة حسب تفا تا  تكوي ية  ذه الث ى التونافسة ت،ثد  و عهه حلفاء معليي ، 
، اومصالعهتالهئيسيي  وفثا  لتا يستح بف ميمان الث ى وت جها  الالعهي   و تفهضف جغهافية مناطق النف ذ 

 سوهاتي يا قد اقوهبت م  اتفاخ ،ال اليا  التوعدة األمها ية وووسيا ،نسياسا  الالعهان الهئيسيا  ن  يهدو ال و 
الدوو  تهاجب مسوغلةعلى الساحة الس واة  ياس واة   ذ، وعلى الهغم م  تتدد يد ووسحيال التسألة ال

ووسيا، ، اه  ت  ، إال  التخولفة س،يها الع يث لضه  الوفا تا  ح ل مناطق النف ذإضافة إلى ، فيها األمها ي
وج  هاا  على ها  جذواا  تعثق تغييال هجح  ن م  التالوي ال ديدة، و ها ية وض ح ت جها  اإلداوة األم تنوظه

السهاخ  فإن  ولذا في تلك ال غهافيا الغاوقة في الوشظي االجوتاعي واالتثسام التذ هي واإلثني، التدى الثهاب 
لتشاواب الدولية واإلقليتية الثائتة على األواضي ت،م  ا مناطق تف ذ جديدةالسيتهة وابوالي والوسابق على 

ش ذ وطهي،ة االتفاقيا  لفهض تفسف  أمه واقب على  سيهثى مسوتها  عهه العلفاء التعليي ،  الس واة
 . وتعثيق  اهه قدو مت   م  الت اسب السياسية ،التسوثهلية

، منتثة تنافس  امة ال ابوة منها والتوغيهة ،ذ معافظة ديه الموو، ضالالالت   ذه الت،تيا  السالالالياسالالاليةوتشالالال   
التعافظة م  م قب  تشالال لفلتا وذلك  ،مناطق تف ذ ا في سالال وااضالالت  لث ى دولية وإقليتية تسالال،ى لضالالتها 

بأ  حال م     وال يت  ا  التعليةإلداوة الصالالالالالالالالهاع ضالالالالالالالالهوواةوما ت فهه م  م اود ، جي سالالالالالالالالياسالالالالالالالالي م ثه
األح ال  ن تفصذ تأثيه توائج العهب على اإلو اب في ال،هاخ على األوضاي السياسية واالجوتاعية في 

توثاوبة بشالال ذ السالالياسالالية الو  ،تودا لةال جوتاعيةااللظهوف لوشالالابف ا، وديه الموو  صالال صالالا   ،عت ما   سالال واا
في والسالالالالالالالالال واة اهيه بي  الهلدي ، وا ثه في  ذا السالالالالالالالالالياخ شالالالالالالالالال ذ وطهي،ة تفا تا  الث ى التعلية ال،هاقية 

 ". والهقة "الت صذ ما ب،د م،ه ويمهحلة 
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 دير الزور: محافظة الحالي في واقع أواًل: ال

(  لف تسالالالالتة دا ذ العدود 1237(  لف تسالالالالتة، يثيم منهم  1692يهلغ عدد سالالالال ان معافظة ديه الموو  
بسالالالالالالالالالهب فيتا ب،د تناقص  ذا ال،دد بشالالالالالالالالال ذ  هيه قد ، و (1 2201 منوصالالالالالالالالالف عاماإلداواة للتعافظة حوى 

 22العهب الثالالالائتالالالة في التعالالالافظالالالة منالالالذ وظهوف م جالالالا  النموح التوالحثالالالة الوي فهضالالالالالالالالالالالالالوهالالالا طهي،الالالة 
، والتوت لة بالثصالالف ال،شالال ائي للتيهان العهبي الوابب ل يا ق ا  "النظام السالال و "، 2012ن/ي لي  حماها

وم  ثم ال،نف والوضالالالالييق الذي  ماوسالالالالهتا تنظيم "الدولة اإلسالالالالالمية" على األ الي، إضالالالالافة إلى الثصالالالالف 
تعافظة. واثدو ال،شالالال ائي لتيهان الوعالف الدولي ضالالالد اإلو اب والتيهان العهبي الهوسالالالي على مناطق ال

(  لف تستة، 600 – 550عدد الس ان التعليي  التوهثي  ضت  العدود اإلداواة لتعافظة ديه الموو بالالالالالال 
ي،يشالالالالالالالالالالال ن دا ذ األحياء الوي تسالالالالالالالالالالاليته عليها ق ا  "النظام السالالالالالالالالالالال و "  (2 (  لف تسالالالالالالالالالالالتة75-95منهم  

 والتعاصهة م  قهذ تنظيم "الدولة اإلسالمية". 

على الغالهية ال،ظتى م  معافظة ديه الموو منذ منوصالالالف تت  /ي لي   "اإلسالالالالميةالدولة "يسالالاليته تنظيم 
جيا ال،شالالالالائه، : "الدفاي ال طني، االت الية له  والتيليشالالالالياالسالالالال و "نظام "ال، بينتا تسالالالاليته ق ا  2014

 ،" حياء: "ال  وة، الثص و، الفيال ، مساا  غا   عياش،  هاباعلى ل اء  ا  ال،ابدي ، ق ا  ال ليذ" 
، م،سالالالالال ه مي ا 137التهاام ال،سالالالالال هاة: "متاو ديه الموو ال،سالالالالال ه ، الل اء و ب،ض والنثاط إضالالالالالافة إلى 
 ". (3 طالئب اله،ث

ه  ات ن شه  وا هفي ديه الموو منذ   و "نظام الس"الواعاصه تنظيم "الدولة اإلسالمية" مناطق سيتهة 
في  الالات ن  ة عنفهالالا اله تالالا  األ يه  الت اقب،موكهوة على تلالالك   تالالا   شالالالالالالالالالالالالال ا، و 2015ال الالاتي/ ينالالايه 
في متاو   و "نظام السالالالال"المناطق سالالالاليتهة  عملم   اللها والوي اسالالالالوتاي الونظيم  ،2017ال اتي/ينايه 

 مناطق سيتهتف غهبا . ع   "ديه الموو" ال،س ه  وحي " هابا" شهقا  

 األهمية االستراتيجية لمحافظة دير الزور:  -

و اتت على مدى ، في سالالال واا (4 ثاتي  اهه معافظة سالالال واة م  حيث التسالالالاحةت،وهه معافظة ديه الموو 
على تع   فالتعافظة ، األسديي  وتظامي األب واالب ،  ماتا  اقوصاديا   اما  "لنظام اله،ث الس و "عث د 

ال فهة"،  غمو حث ل النف  في الهالد: "ال،ته، الونالالك، ال ود، الويم، فيهالالا ي جالالد حيالالث م اود طالالاقالالة  الالامالالة، 
ثاتي  اهه ت،وهه  إذفي سالالالالالالالال واا،  لل هوة العي اتية ا  وئيسالالالالالالالاليا  مه م ك تها ل، إضالالالالالالالالافة (5 ا تي  ""،تذ غا  مو 

                                                           

 . 2011( وفقاً إلحصائيات المكتب المركزي لإلحصاء عام 1)

الهالل األحمر العربي  األمم المتحدة و ، والرقم األعلى وفقاً إلحصائياتمن أجل الحياةلتقديرات منظمة العدالة ( الرقم األدنى وفقاً 2)
 فرع دير الزور. -السوري

 . 2012( تحول المعسكر إلى ثكنة عسكرية منذ حملة "الحرس الجمهوري" على مدينة دير الزور أواخر شهر أيلول/سبتمبر 3)

 . 2م( ألف ك33( تبلغ مساحة محافظة دير الزور )4)

 2011. وكان المعمل في عام 2001( وهو من المعامل الحديثة في الشرق األوسط وأكبر معمل غاز في سوريا، تأسس المعمل عام 5)
(% من الكهرباء المنتجة من الشبكة 40( مليون قدم غاز باليوم إلى محطة "جندر" حيث تساهم هذه الكمية بإنتاج ما يقاب )145يضخ )

 . Condensates( آالف برميل باليوم من المكثفات 5، و)LPG( طن باليوم من الغاز المنزلي450إضافة إلى إنتاجه )الغازية في سوريا، 
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مهاعي طهي،ية لثت،ان مناطق: باديوها (  لف و س م  األغنام، وت فه 1850 بالالالالال ااو لألغنام في س  مه م 
بإتواج في وفد الناتج التعلي بشالال ذ  هيه اإلتواج المواعي في التعافظة سالالا م وا ،"الغاب، النهك، الثلت ن"

الصالالالالالالالناعا  الت،وتدة على التنو ا  دعم  و  ،التو،لثة باألم  الغذائيسالالالالالالال اء سالالالالالالالوهاتي ية التعاصالالالالالالاليذ اال
لتعافظة  االقوصاديةاأل تية و ذا ما ي، س  .في س واا: "الثتح، الثت ، الش،يه، الذوة الصفهاء"المواعية 

حيث ت فه للث ة التسالالاليتهة عليها بال هوا  في سالالال واا، واألا ه تن عا  التنتثة األغنى ت،د الوي ديه الموو 
 . عت ما   س وااو  التنتثةوإعادة ع لة النشاط االقوصاد  في االسوثهاو م اود تت اذ مون عة و امة لهفد 

تعهاه غالهية التعافظة، إضالالالالالالافة إلى تعهاه معافظة ف،لى الهغم م   ن  ما م  الناحية ال ي سالالالالالالياسالالالالالالية، 
منتثة جي سالالالالياسالالالالية  امة  ضالالالالاعت ق ى ال  وة والت،اوضالالالالة شالالالال ذ الهقة وواف حلب الشالالالالتالي والشالالالالهقي، 

  إال   تها، ياسالاليةلى م اقفهتا وم اق،هتا السالالالسالالياسالالية السالال واة فهصالالة االسالالو تاو فيها بتا ين، س إي ابا  ع
م،ظم األواضي على إيهان حيث تسيته ، األوضاي السياسية ال ديدة في منتثة الشهخ األوس ظذ  فيو 

بينتا توع م ال اليا  التوعدة في سالالال واا،  ة اليد الت لىصالالالعابيا ووسالالالت،وهه ، و ية وتوع م بسالالالياسالالالاتهاال،هاق
 معافظة ديه الموو ال غهافيت قب سالالالالالالالوهاتي ية لاال تية فإن األ شالالالالالالالتال سالالالالالالال واا، ة ال ماهةتثاألمها ية بتن

غهبا  م  معافظة حلب في سالالالالالال واا  ، ابوداء صالالالالالالذ لتناطق ال،هب السالالالالالالنةالصالالالالالاللة تأتي م    تها تشالالالالالال ذ 
مودا لة  عدا ع   تها، م  الناحية االجوتاعية، .شالالالالالالالالهقا   عافظوي تين ى واألتهاو في ال،هاخوصالالالالالالالال ال  إلى م

السالالالالال، دية دول الخليج ال،هبي، مب فيها  عدد م  وجهاء ال،شالالالالالائه واهته  ،عشالالالالالائهاا  مب ال،شالالالالالائه ال،هاقية
الو ا ن ال ي سالالالالالياسالالالالالي لدول الخليج ذلك  ،في ال قت الها   ،ذ معافظة ديه الموو صالالالالال صالالالالالا   ولذلك تت 

 .مب الدول اإلقليتية الت اووة ال،هبي وعلى و سها الس، دية

، مهمهتا  لفف األ الوتسالالالك بتهاام التدنالتوت لة ب "النظام السالالال و "ولهذه األسالالالهاب، إضالالالافة إلى سالالالياسالالالة 
في عتق مناطق بالنسالالالالالالالالالالالهة لف    تي ة عسالالالالالالالالالالال هاة  هيهة  ت قب جغهافي ذ ديه الموو معافظة تهه    تية 

سالالالوية لهب  يشالالال ذ قاعدة إمداد ل ج و صالالال صالالالا  التتاو ال،سالالال ه  الذ  ،"الدولة اإلسالالالالمية"سالالاليتهة تنظيم 
سالالالال هاة لضالالالالهب م اقب وق افذ إضالالالالافة لك تف تثتة اوتكا  ع. (6 به،ضالالالالها مناطق سالالالاليتهة "النظام السالالالال و "

 سياسيا  في س،يف لو، ام تفسف "النظام"و ذا ما وو ج لف  ،الخ عتليا  عس هاة ضده مسوثهال  واتت الونظيم،
س يدعت ن ، وعلى ما يهدو  ن الهو اشالالالالالالالهاك في العهب ضالالالالالالالد  اإلو اب منذ اإلعالن ع  الوعالف الدولي

 .(7 2017في  ات ن ال اتي/ينايه ما ظهه في الضهبا  ال  اة الهوسية و    ، ذا الو جف

 

 محافظة دير الزور: العسكرية على حدود  القوى : ثالثاً 

                                                           

, 2015نقل نظام األسددد قوات من الحرس الجمهوري وميليشدديا العشددائر بقيادة "عصددام زهر الدين" إلى مدينة الحسددكة في حزيران )6(
 لصّد هجوم تنظيم الدولة اإلسالمية على المدينة. 

تنظيم "الدولة " بقصددددددف مواق  3، إم22، شدددددداركت ألول مرة قاذفات روسددددددية من طراز تو2017كانون الثاني/يناير  21بتاريخ ( 7)
 اإلسالمية" في محيط مطار دير الزور العسكري إليقاف تقدم التنظيم خالل هجومه األخير على القاعدة العسكرية. 
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 الجبهة الجنوبية:  -1

 : جيا س واا ال ديد-

ذ جيا سالالالالالالالالالالالال واا ال ديد في تشالالالالالالالالالالالالها  األول عام  بدعم م  و ، (8 بثيادة التثدم "مهند طالي" 0152تشالالالالالالالالالالالال  
، ودعم عهبي م  التتلكة األودتية ودولة  اب بثيادة ال اليا  التوعدة األمها يةالدولي ضالالالالالالالد اإلو الوعالف 

الهيئة  وت،وهه في تأسالالالالالالالالاليسالالالالالالالالالف، ا  وئيسالالالالالالالالالي ا  دوو جههة "األصالالالالالالالالالالة والونتية" ،هت ول، اإلماوا  ال،هبية التوعدة
م  التثاتلي  يد" وغالهية عناصالالالالالاله جيا "سالالالالالال واا ال د ح قائده.، وفق ما صالالالالالاله  الناطثة باسالالالالالالتف السالالالالالالياسالالالالالالية

 ضالالالالال، ا لههتامج يه الموو، معافظة دتدينة "اله  تال" في السالالالالالابثي  في فصالالالالالائذ ال يا السالالالالال و  العه ب
 في م،س ها  دا ذ األواضي األودتية والس واة. بإشهاف الث ا  الخاصة الههاتاتية  تدواب عس ه  

بالو،اون مب ق ا  و  ،"الدولة اإلسالمية"تت   جيا "س واا ال ديد" في  ولى عتلياتف ال،س هاة ضد تنظيم 
م  السالالالاليتهة على م،هه  ،وبغتاء ج   م  طيهان الوعالف الدولي ضالالالالد اإلو اب ،"الشالالالالهيد  حتد ال،هدو"

الوي  طلق عليها "ي م  مب ال،هاخ شالالالهخ معافظة حتص"، بينتا فشالالالذ في م،ه وف ال اتية"الونف" العدود  
طيهان الوعالف الدولي  ىب،د  ن تخلمدينة "اله  تال" م  قهضالالالالة الونظيم السالالالاليتهة على التوماي األوض"، 

ع  مسالالالالالالالاتدة عناصالالالالالالاله جيا "سالالالالالالال واا ال ديد" الذي  وصالالالالالالالل ا إلى متاو  ، بشالالالالالالال ذ مفاج ،ضالالالالالالالد اإلو اب
 . على مشاوف التدينة ال ن بية "العتدان" ال،س ه  

، وبسالالهب "ي م األوض" م،ه ة شالالذاتسالالعهت جههة "األصالالالة والونتية" م  جيا "سالال واا الديتثهاطية" ب،د ف
األم و الونظيتية ل يا "سالالالالال واا ال ديد" سالالالالالوهاتي ية و الخت  اال الفا  مب و اوة الدفاي األمها ية تو،لق ب
 . (9 اتودوو مت لي جههة "األصالة والونتية" فيه

 : الشهقية جيا  س د-

م  الفصالالالائذ والوشالالال يال  ال،سالالال هاة التنسالالالعهة م  معافظة ديه الموو إب ان  ألجماءعسالالال ه   تعالفو   
سالالاليتهة تنظيم الدولة اإلسالالالالمية على التعافظة، و م: "جههة األصالالالالة والونتية، ل اء الفوح، ل اء األح ا ، 

عائشالالالالالالالالالالالة، ل اء دوي األمة، ل اء اب  الثيم، ل اء عته التخواو، ل اء الثادسالالالالالالالالالالالية،  ويهة العتمة،  ويهة  حفاد 
 بنالاء و ي  لي  مون ي م   ،ت تب عهالد  ب  المبيه، بيالاوخ الشالالالالالالالالالالالالال،يتالا ،  ويهالة  ب  عهيالدة ب  ال هاح"

، يولثى الدعم م  غهفة ال،تليا  (10  2014في  وائذ آب/ غسالالالالالالالتس تشالالالالالالال ذ عشالالالالالالالائه قهيلة "ال، يدا "، 
الت،اوك ضالالد تنظيم "الدولة  اض جيا " سالال د الشالالهقية" ال،ديد م  و . م ك"الدولية التشالالوه ة في األودن "

                                                           

 ( ضابط منشق عن جيش نظام األسد وقائد المجلس العسكري لثوار دير الزور سابقاً. 8)

. 2016آب/أغسطس  8األلكترونية بتاريخ  " لجريدة "المدن"( حسب ما صرح منسق العالقات العامة في جبهة "األصالة والتنمية9)
%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-http://www.almodon.com/arabworld/2016/8/8/%D9%87%D9%84 

 youtube.com/watch?v=i0RVsGs4gkohttps://www.( بيان تشكيل جيش "أسود الشرقية" على اليوتيوب: 10)

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
https://www.youtube.com/watch?v=i0RVsGs4gko
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بالونساليق مب فصالائذ "ال يا العه" في التنتثة  اإلسالالمية" في الهادية السال واة ومنتثة "الثلت ن" الشالهقي
ل يا "سالال واا تثديم الدعم الل جسالالوي في بشالال ذ معدود وسالالا م ، و صالال صالالا  فصالاليذ "الشالالهيد  حتد ال،هدو"

 ناء    مف على مدينة "اله  تال". ال ديد"  ث

 : الت الية لها  والتيليشيا "النظام الس و "  ق ا-

 ويهالالالة  الت اليالالالة لهالالالا:  تيليشالالالالالالالالالالالالاليالالالاالو (11 وق ا  "الفيلق الخالالالامس/اقوعالالالام""النظالالالام السالالالالالالالالالالالالال و "تو اجالالالد ق ا  
دو ثاديه الموو، و -تدمه-على طهاق حتص جن ب غهب ديه الموو(13 "ال ليذ"وق ا   ،(12 "الهضالالالالالالالال ان"

م   قسالالالالالالالالم م  ق ا  "النظام السالالالالالالالال و "تثذ ب،د ( مثاتذ، 5000ح الي   عداد عناصالالالالالالالاله ا في تلك ال ههة 
 م  ها .بهاف حتص الشهقي ال،س ه   (T4هها  الثوال في معي  متاو  إلى ج "حلب"مدينة 

واف م،اوك عنيفة مب تنظيم الدولة اإلسالالالمية في ق ا  "النظام السالال و " والتيليشالاليا الت الية لها تخ ض و 
مدينة  السالاليتهة على ةاسالالو،ادو  ( ال،سالال ه ،T4معي  متاو  حتص الشالالهقي، حيث اسالالوتاعت الوثدم في 

وعالالدد م  الثهى والتنالالاطق وال هالالال ح لهالالا: "منتثالالة الهيالالاوا ، منتثالالة  2017 آذاو/مالالاوس 2"تالالدمه" في 
  .الدوة، جهذ التاو، جهذ الهيال"

 

 الجبهة الشمالية:  -2

 : ق ا  س واا الديتثهاطية-

ضالالالالم ، وا2015  او به/تشالالالالها  األول 11في وسالالالالتيا  تشالالالال يلف ع  و ي عهاوة ع  تعالف عسالالالال ه   عل  
تشالالال ذ "وحدا  حتاية ( تشالالال يال  عسالالال هاا  م  األاهاد وال،هب والسالالالهاان والوه تان واألوم ، و 27 الوعالف 
ق ا  ق ا  حتاية الته ة، : "، و به  تشالالالالالالالال يالتف ال،سالالالالالالالال هاةال،ت د الفثه  لهذا الوعالف(YPG" 14/الشالالالالالالالال،ب

                                                           

، يضم غالبية التشكيالت العسكرية المحلية المشكلة في سوريا خارج هيكلية الجيش 2016تشرين الثاني/نوفمبر  22تشكل بتاريخ ( 11)
 السوري. 

 ( تشكيل عسكري تاب  لحزب هللا اللبناني، وتعتبر من قوات النخبة العسكرية في الحزب. 12)
من شددباب نازحين من مخيمي: "خان  2015هي الجناح العسددكري لحركة "شددباب العودة" الفلسددطينية، تشددكلت في نيسددان/ أبريل ( 13)

سطينيين، تلقوا تدريبات عسكرية على أيدي خبراء عسكريين إيرانيين ولبنانيين تابعين لحزب هللا، ويقودها "فادي  دنون، اليرموك" الفل
 ( مقاتل ينتشرون على جبهات: "حلب، حمص، القلمون، مدينة دير الزور". 2900دد مقاتليها )المالح/ أبو الفدا" ويبلغ ع

 ، هي الجناح العسكري لحزب االتحاد الديمقراطي، وهو الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني. YPG( وحدات حماية الشعب/14)
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"ق ا  فيتا ب،د  اواتضالالالتت إليه ."(17 ت تب  ل اة ال ماهة، (16 ، الت لس ال،سالالال ه  السالالالهااتي(15 الصالالالناديد
 ."(19 ديه الموو ال،س ه  ، م لس منهج ال،س ه  ، م لس (18 النخهة"

دعتا   هيها  م  ال اليا  التوعدة األمها ية وق ا  الوعالف الدولي ضالالالالالالالالالالالد ق ا  سالالالالالالالالالالال واا الديتثهاطية تولثى 
لهذا هدف الت،ل  وال، (20 لل اليا  التوعدة األمها ية في س واااألساسي  التعلي  العليفاإلو اب، وت،وهه 

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

تثدو  عداد التثاتلي  م  معافظة ديه الموو التنضالالالالالالالالالالالالال ا  تعت مظلة ق ا  سالالالالالالالالالالالالال واا الديتثهاطية ما بي  
غالالالالهيوهم  ( مثالالالاتالالالذ500– 400ق ا  "النخهالالالة" مالالالا يثالالالاوب م    يهلغ عالالالدد( مثالالالاتالالالذ، حيالالالث 900–700 

 مبوا،تل ن بالونسالاليق  ،2015 وا ه شالالهه سالالهوتهه   ا إلى التنتثةد لم  عشالاليهة "الشالال،يتا "  ال،ظتى
بينتا يثدو عدد التثاتلي  التنضالال ا  تعت مظلة "م لس ديه الموو ال،سالال ه "  ،"سالال واا الديتثهاطية"ق ا  

 ( مثاتذ. 400– 300ع الي  ب "الوابب لث ا  "س واا الديتثهاطية

 

 : الغربيةالجبهة  -3

 : الت الية لها  والتيليشيا الس و "نظام "الق ا  -

"الفيلق م  وق ا  ، ب بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال"النته"ث"سالالالالالالالالالالهيذ العسالالالالالالالالالال " التلال،ثيد بثيادة  "النظام السالالالالالالالالالال و "ق ا  تو اجد 
في متاو "ا اهس"  ،إضالالالالافة إلى  ويهة التدف،ية الهوسالالالالية ،وميليشالالالاليا "حمب  " اللهناتيالخامس/اقوعام"، 

 . ديه الموو-الهقة-بهاف حلب الشهقي على طهاق حلبال،س ه  

  تها: "بلدة تادف،  قهاة وبلدة في واف حلب الشالالالالالهقي( 70 على  ا ه م  م  ها  سالالالالاليته   ذه الث ا  و 
 شتال غهب بلدة "ديه حافه". م ( 5  قذ م  مسافة  وتو اجد علىالخفسة" ،  ب  طلتذ"

 

                                                           

عضو مجلس الشعب السوري سابقاً والحاكم دي دهام الجربا" "حميفي سوريا، وتتب  قبيلة "شمر" من بعض أبناء تشكيل عسكري ( 15)
 ."بندر الهادي الجربا"، وتتواجد في منطقتي: "تل حميس، تل كوجر"العسكري ها قائدوالمشترك لمقاطعة الجزيرة، 

 رياني. ويعتبر الجناح العسكري لحزب االتحاد الس 2012( تشكيل عسكري سرياني تشكل في مدينة "القامشلي" أوائل عام 16)

 ( تشكيل عسكري يضم عناصر من ميليشيا "الدفاع الوطني" وميليشيا "المغاوير" المرتبطة بنظام بشار األسد في محافظة الحسكة. 17)

 11( تشكيل عسكري من أبناء القبائل وخصوصاً: "شمر، الشعيطات" ويعتبر الجناح العسكري لتيار "الغد" السوري المشّكل في 18)
 "أحمد الجربا" الرئيس السابق لالئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.  برئاسة 2016آذار 

( وهو تجم  من مقاتلي محافظة "دير الزور" في قوات سوريا الديمقراطية انضموا تحت مسّمى "مجلس دير الزور العسكري" في 19)
-م فصيالً مسلحاً يسلب المسافرين على طريق دير الزوربقيادة "أحمد حامد الخبيل" الذي كان يتزع 2016كانون األول/ديسمبر  11

إلى مناطق سيطرة نظام األسد بعد السيطرة  113الحسكة ومرتبطاً م  نظام األسد، حيث أّمن وصول ضباط وجنود هاربين من اللواء 
طرته على محافظة دير الزور ، ومن ثم باي  تنظيم "الدولة اإلسالمية" بعد سي2013عليه من قبل فصائل الجيش السوري الحّر عام 

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. 

فريق دعم المرحلة االنتقالية في سوريا في لقاء جمعها م  ناشطين من الرقة ودير  ( وفق ما صرحت السيدة "كارين ديكر" مديرة20)
 الزور في مدينة "غازي عينتاب" التركية. 
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 : ق ا  دوي الفها -

فصائذ و وائب م  ال يا الس و  العه   به  ا: "فهقة العتمة، الفهقة اوة ع  ت تب عس ه  ل،دة و ي عه
"، فهقة السالالاللتان مهاد، حه ة ت و الدي  المتكي، ال ههة الشالالالامية، ت تب  حهاو الشالالالهقية، فيلق الشالالالام، 13

واإلسالالالالالالالالالالناد الهه  م  قهذ ق ا  التهام الخاصالالالالالالالالالالة التشالالالالالالالالالالوه ة في الث ا  تولثى الدعم م  الع  مة الوه ية 
 وإسنادا  ج اا  م  قهذ التيهان العهبي الوه ي.  ،التسلعة الوه ية

واضالالالالم مثاتلي  م  معافظة "ديه الموو"  ،2016في  ات ن ال اتي/ ينايه ية" ت تب " حهاو الشالالالالهقتشالالالال ذ و 
عليها و م: "ل اء  "الدولة اإلسالالالمية"م  الوشالال يال  ال،سالال هاة التنسالالعهة م  التعافظة إبان سالاليتهة تنظيم 
هة    بناء عشالالالالالاليوغالهية عناصالالالالالاله م الههاء ب  مالك، ل اء األح ا ، ل اء دوي األتصالالالالالالاو، ل اء جند الو حيد"

إليها م  ها  ت تب "جيا  ، واتضالالالالم(21 م   بناء عشالالالاليهة "اله سالالالالهايا"، وقسالالالالم قليذ "اله اوة" بشالالالال ذ  سالالالالاسالالالالي
 م   بناء مدينة "التيادي ".  2017اات ن ال اتي/ينايه 2التش ذ في األحفاد" 

في عتلية عسالال هاة ضالالد تنظيم "الدولة اإلسالالالمية" الفصالالائذ التشالالوه ة ضالالت  ق ا  "دوي الفها "، و طلثت 
إتتالقا  م  مدينة "جهابلس" على  2016آب/ عسالالتس  24واف حلب الشالالتالي والشالالتالي الشالالهقي بواوا  

دوي الفها " السالالالالالالاليتهة على الوه ية، واسالالالالالالالوتاعت الفصالالالالالالالائذ ال،سالالالالالالال هاة ضالالالالالالالت  عتلية "-العدود السالالالالالالال واة
هقي اسالالالال،ة شالالالالتلت ال،ديد م  الثهى والهلدا  والتدن في واف حلب الشالالالالتالي والشالالالالتالي الشالالالالمسالالالالاحا  شالالالال

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

 

 الجبهة الشرقية:  -4

 : العشد الش،هي ال،هاقي-

حماهان/ي تي   13في ، تشالالالالال لت م  التائفة الشالالالالالي،يةغالهيوها ال،ظتى عهاقية  و ي ق ا  شالالالالالهف عسالالالالال هاة
 م  قستي  وئيسيي   تا: "العشد الش،هي" واوك ن ،2014

"منظتة بدو،  وائب حمب   ال،هاقي، عصائب   ذ العق،  :الشي،ي: و   عهاوة ع  ميليشيا  العشد- 
ضالالم إليها ت، والوي ا"العشالالد الشالال،هي ال،هاقي" سالالهايا السالالالم، ل اء  هاسالالان" الوي تشالال ذ ال،ت د الفثه  لث ا 

اهه، فهقة ال،هاس، فهقة إضافة إلى ميليشيا ال،وها  الشي،ية: "ل اء علي األ،(22 "ال هاد الكفائي"موت عي 
 اإلمام علي". 

                                                           

 https://www.youtube.com/watch?v=_Ah6imaOmpo"أحرار الشرقية" على موق  يوتيوب: تجم  بيان تشكيل  (21)
لقتال تنظيم "الدولة  2014لدينية الشيعية العليا في العراق في حزيران/يونيو المرجعية اآية هللا علي السيستاني" " فتوى أطلقها (22)

 .اإلسالمية"

https://www.youtube.com/watch?v=_Ah6imaOmpo
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، إضالالالافة (23 العشالالالد السالالالني: و   عهاوة ع : العشالالالد ال طني الذ  يضالالالم مثاتلي  م  معافظة "تين ى"-ب
 إلى  بناء ال،شائه في معافظوي: "األتهاو، صالح الدي ". 

تهلغ تسالالالالالالالالالالالهة  (  لف مثاتذ،140واهلغ عدد التثاتلي  التنظ ا  تعت مظلة "العشالالالالالالالالالالالد الشالالالالالالالالالالال،هي ال،هاقي"  
 وحصالالذ "العشالالد الشالال،هي ال،هاقي" على غتاء سالالياسالالي م  الههلتان ال،هاقي(%، 15التثاتلي  السالالنة فيف  

 ت سسة  منية وستية تاب،ة إلى الثائد ال،ام للث ا  التسلعة ال،هاقية.   2016في ديستهه 

 

 تنظيم الدولة اإلسالمية: خامسًا: 

في  على جهها  قوال مو،ددة "الدولة اإلسالالالالالالمية"حالة الوثهثه الوي ي،يشالالالالالها تنظيم  التيداتيي، س ال اقب 
و فثدتف السالالاليتهة على مسالالالاحا  شالالالاسالالال،ة م  التناطق الوي  ان يسالالاليته بشالالال ذ  هيه، بشالالالهاا   ف ته و ،آن

حيث تتود جهها  الثوال في سالالالالالال واا م  جن ب العسالالالالالال ة وشالالالالالالتال الهقة وديه ، في سالالالالالال واا وال،هاخ عليها
في منتثة ال ماهة السالال واة إلى واف حلب الشالالهقي وواف حتاة الشالالهقي وواف حتص الشالالهقي في  الموو

 "الت صذ".  مدينةوالوي   تها  ،ال،هاخفي جهها  الثوال شتال ووس  س واا، وفي 

م  شالالالالالالالأتف، عدا ع  تشالالالالالالالويت ق ة الونظيم متا  وب،د ا جغهافيا  ع  ب،ضالالالالالالالها اله،ض،ت،دد جهها  الثوال و 
 صالالالالال صالالالالالا  ب،د مثوذ غالهية ، دوة الونظيم على الوختي  ال،سالالالالال ه  ف مثتضالالالالال،ه ضالالالالال،فا ، فإتها ي ،لف  ا 

بالثيادا  التعلية على تلك  الوختي  والثيادة ال،سالال هاوي  مهتهتوي  ، متا ي ،ذقادتف ال،سالال هاي  الهاو ا 
إضالالالالافة إلى ، الت،اوكوتختي  ال،سالالالال هاوي  الكافيوي  إلداوة  ءةالكفاالخههة و لديها ال هها  والوي ال تو فه 

ا والف الهؤى والو جها  دا ذ ال حدا  ال،سالالالالالالالالالالالالال هاة الخاصالالالالالالالالالالالالالة بالونظيم على  ذ جههة وفثا  ال والف 
تا يك ع  الصالالالالالالالالالالالالال، بة الوي ي،اتيها الونظيم في تثذ ته يهة واتوتاء عناصالالالالالالالالالالالالاله ال حدة ال،سالالالالالالالالالالالالال هاة ذاتها، 

تدميه و  ،ادب طهخ اإلمدقتبسهب ،ضها واله،يدة ع  ب جهها  الثوال التخولفةالو،ماما  ال،س هاة ما بي  
  ال س و الهئيسية في مناطق سيتهتف.

وفثا  لتا  سالالوهاتي ياتهماقياديي تنظيم "الدولة اإلسالالالمية" تغييه على ال،سالال ه  التيداتي  ذا ال اقب افهض و 
تناطق واالتسالالالعاب ب،ض الالوخلي ع  سالالاله لة م  حيث  ،تيدان وميمان الث ى ال،ام في التنتثةيوتلهف ال

 و لوخفيف الضالالالالالالالالالالغ  على عناصالالالالالالالالالالهه م   الل  لق  ت ط تتاس مب منها لوثليذ الخسالالالالالالالالالالائه التو ق،ة، 
وتلك االسالالالالالالوهاتي ية ، عدواي  مشالالالالالالوه ي   تا حصالالالالالالذ م  ها  في معي  مدينة "الهاب" بهاف حلب الشالالالالالالهقي

حيث يالحظ اتسالالالالعاب عناصالالالاله الونظيم مو،لثة، فيتا يهدو، بوفضالالالاليذ الونظيم لل،دو الذ  ينسالالالالعب  مامف، 
 مام ق ا  "النظام السالالال و " بدون قوال  حياتا  مثاوتة بشالالالهاسالالالة مثاتليف  مام فصالالالائذ ال يا السالالال و  العه. 

                                                           

 الجيش التركي في معسكرات بمدينة "بعشيقة". ( شكله محافظ "الموصل" السابق "أثيل النجيفي"، وتلقى تدريباً عسكرياً من قبل 23)
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التنتثة أ تية ، فهذا مهته  بإلى اسالالالالالالالالالالالالالوهاتي يا  دفاعية في ب،ض التناطق األ هى الونظيم اتوثال  ما 
سالالاحا  الوي يسالاليته عليها الونظيم، مالحظة،  ن تثليص التنا م  وال بد ل، لف اقوصالالاديا  وبدوجة م االتها

فثداتف  ب،د صالالالالالالالالالالالالال صالالالالالالالالالالالالالا   ،تعتذ األعهاء التالية الال مة إلداوة تلك التناطقحيث م   اهه واحة يتنعف 
 ال،ديد م  الت اود وطهخ الو اوة والوههاب. 

 دير الزور المالذ األخير لتنظيم "الدولة اإلسالمية:  -

ل إلى مه م الو ت ب الهئيسي لونظيم "الدولة اإلسالمية"، وعلى ما يهدو  تو ف معافظة ديه الموو ألن توع  
معافظة ديه في ،  ن الث ى الدولية واإلقليتية تدفب بهذا االت اه لعصالالالاو الونظيم في  قصالالالى شالالالهخ سالالال واا

نظيم الو باتت معافظة ديه الموو تشالالالالالالالالالالالال ذ التالذ األ يه ل،ناصالالالالالالالالالالالاله . إذالسالالالالالالالالالالالال واة ةومنتثة الهادي الموو
نوثذ إلى التعافظة هة عليها في ال،هاخ وسالالال واا، حيث يالسالالاليتوسالالاليفثد  ،فثدالتنسالالالعهي  م  التناطق الوي 

  عدادا دياد ف مخولف تلك التناطق م   يهة م  عناصاله الونظيم وعائالتهم عداد  همومايد مسالوته و بشال ذ 
حيم جغهافي تك ن فيف حه ة تنثلهم ق ة عسالالالال هاة  هيهة م  في ه  ف  يسالالالالعناصالالالاله الونظيم في  ذه التنتثة 

م ا ضالالالالالالالت   ل،ديد م  الثيادا  ال،سالالالالالالال هاة الفاعلةوسالالالالالالالهعة إمداد م  سالالالالالالالهذ م  ذ  قهذ، إضالالالالالالالافة إلى ته  
، وت  ا،ها بشالالالالالالالالال ذ  ا ه ، متا ي،ني إعادة تهتيب عناصالالالالالالالالاله الث ة ال،سالالالالالالالالال هاة دا ذ  ي لية الونظيمالتنتثة

 . فاعلية عس هاة على جهها  الثوال في معيتها

 التماد م  الضالالالالالغ  على مناطق سالالالالاليتهة، س  ذا ال ضالالالالالب ال ديد لونظيم "الدولة اإلسالالالالالالمية" عهه وسالالالالالين
  تا  الونظيم على مناطق سالاليتهة ق ا  "النظام ي ،ذ سالالمتا ديه الموو، معافظة في  "النظام السالال و "

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

 

 : في محيط محافظة دير الزور تحركات القوى العسكريةسابعًا: 

 : الت الية لها   و  والتيليشيانظام السالق ا   -1

على مدينة "تدمه" للتهة ال اتية م   الهغم م  سالاليتهة ق ا  "النظام السالال و " والتيليشالاليا  الت الية لهاعلى 
على  ،الوثدم بات اه معافظة ديه الموويهدو باسالالالالالالالوتاعوها ال ، إال  تها سالالالالالالاليتهة تنظيم "الدولة اإلسالالالالالالالالمية"

الت اود الهشالالالالالالهاة ق ا  "النظام السالالالالالال و " تولك  تال،   فت  ال هة ال ن بية الشالالالالالالهقيةفي ال قت الها   األقذ
(  م في الهادية لل صالالالالالالالالال ل إلى 200  الال مة للثيام بعتلة عسالالالالالالالالال هاة بات اه "ديه الموو" وحتاية مسالالالالالالالالالافة

على طهاق في ال هة الشالالالهقية تشالالال يالتها ال،سالالال هاة التو اجدة  في حي   ن  . التدينة مناطق سالالاليتهتها في
ال اليا   يتغاضالالالالالالالالالو ، سالالالالالالالالالوهاتي يا دولي اتفاخمسالالالالالالالالالوغلة عدم وج د توعهك فإتها   ديه الموو-الهقة-حلب

تعت يتهة على  واض  ع  عدم السالالالتاح لث ا  "النظام السالالال و " بالسالالال ا  و اه التوعدة األمها ية الوي  علنت م
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مهحلي  بوفا ميشالالالي بهاف حلب الشالالالهقي ما ي ه  على األوض  إذ  ن ،سالالاليتهة تنظيم "الدولة اإلسالالالالمية"
بهاف حلب الشالالالالالالالالهقي يسالالالالالالالالا م  ق ا  "النظام السالالالالالالالال و "وثدم   فما بي  الهوس واألمها يي  غيه موفق عليف

فإن ق ا   وعليفمدينة "الهقة"، عليف في عصالالالالالالالاو تضالالالالالالالييق الو  ،على تنظيم "الدولة اإلسالالالالالالالالمية" الضالالالالالالالغ ب
 ،سالالالالو اصالالالالذ الوثدم بهاف حلب الشالالالالهقي بات اه مدينة "مسالالالال نة" "النظام السالالالال و " والتيليشالالالاليا  الت الية لها

وذلك  ،إلى مدينة "التهثة" بتعاذاة الضالالالالالالالفة ال ن بية لنهه الفها سالالالالالالالوسالالالالالالال،ى لكسالالالالالالالب ال قت والوثدم ومنها 
هتيء الثضالالالالالالالالم سالالالالالالالالوهاتي ية الااتهاي و  ،ق سالالالالالالالاليتهتها ح ل مدينة "تدمه"معاولة ت سالالالالالالالاليب مناطبالومام  مب 

االسالالالوهاتي ية   ذهو  بهاف حتاة الشالالالهقي  شالالالهخ مدينة "السالالاللتية""الدولة اإلسالالالالمية" تنظيم لتناطق سالالاليتهة 
فيتا ب،د الوثدم بات اه ديه الموو عليها واسالالالهذ  ، ،لها تتولك عتثا  دفاعيا  في الهادية السالالال واةال،سالالال هاة ت

 . ال،ناصهوت فيه التماد م   ذلك يعواج ل قت ط اذديه الموو، ولك  -عهه طهاق تدمه

 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  ها  إلعادة وب  شته  مناطق سيتهتها 

 ،"سالالالالالال واا الديتثهاطية"الهقة م  قهذ ق ا   او التدينة شالالالالالالهقا ، وقد يشالالالالالال ذ حصالالالالالالاوومتفي األحياء الغهبية 
لعشالالد التماد لها في ديه الموو والتيليشالاليا الت الية  "السالال و  نظام ال"مونفسالالا  لث ا  والت،ه ة التهتثهة فيها، 

 صال صالا  ب،د ، م  التثاتلي  وتثلهم م  متاو "الثامشاللي" لوعصالي  م اق،هم  مام حشال د الونظيم التعوتلة
ت فه التهاق الهه  م   الل اتصالالال مناطق سالاليتهة "النظام السالال و " في "حلب" بتناطق "اإلداوة الذاتية" 

 . عهه مدينة "منهج"

 : ق ا  س واا الديتثهاطية -2

الدعم ال،س ه  والل جسوي الذ  م  الت اقب التوثدمة الوي تو اجد فيها ق ا  "س واا الديتثهاطية" و اتتالقا  
 الث ى  ى حدوك ن سالالال ها تيهجح لثاه م  قهذ ال اليا  التوعدة األمها ية والوعالف الدولي ضالالالد اإلو اب، تو

   قهضة تنظيم "الدولة اإلسالمية". الوي تنومي السيتهة على معافظة ديه الموو مالهئيسية ال،س هاة 

الديتثهاطية" على الضفة حيث سيته  ق ا  "س واا  ،في واف الهقة الغهبي والشتالي والشتالي الشهقيف
د لت ألول مهة و  ،وتوثدم ب تيهة موسالالالالاوعة في واف الهقة الشالالالالتالي الشالالالالهقيالشالالالالتالية لهعيهة سالالالالد الفها ، 

الشالالالتالي الغهبي ضالالالت  التهحلة على عدة قهى في الهاف   وسالالاليته ديه الموو العدود اإلداواة لتعافظة 
ال ال ة م  عتلية "غضالالالالب الفها "، قاط،ة بذلك طهخ إمداد تنظيم "الدولة اإلسالالالالالمية" م  ديه الموو إلى 

، إضالالالالافة إلى تنسالالالاليثها مب ق ا  في منتثة ال ماهة السالالالال واة  ام  جهة الضالالالالفة الشالالالالتالية لنهه الفه الهقة 
 .شهقي"النظام الس و " بتدينة "منهج" في واف حلب ال

و فه فيف األعداد الكافية  ن الت  ن ال،هبي التوعالف م،ها ال يلهذه الث ا ، حيث  وغم الخلذ الهني    و
ت،وهه ا ال اليا  التوعدة األمها ية  فإن،  ي مساحة معافظة ديه الموو، 2(  لف  م33لسيتهة وحتاية  ل

على  اادة الت  ن ت،تذ ، و في سالالالالالال واا التعلي ال حيد واألسالالالالالالاسالالالالالالي لها في العهب ضالالالالالالد اإلو اب العليف
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عهه اسالالالالوثتاب ال،ديد م   بناء ال،شالالالالائه ال،هبية في ال ماهة السالالالال واة  (24 في  ذا الوعالفالدا ذ ال،هبي 
األتهاك ي،تل ن على حيث  ن  ،في  ذا التسالالالال،ى هيهة   اجف عهاقيذيهدو  تها سالالالالو وعلى ماوواد  الفها ، 

، باأل ص  بناء عشالالالالالالائه معافظة ديه باسالالالالالالوثتابهم ألبناء عشالالالالالالائه التنتثةقتب التهاق على األمها يي  
التثاتلي  م   بناء  بن عيةم  جهة   هى،  األمه واهته  .الموو للهعث ع  دوو في م،او ها مسالالالالالالالالالالالالالوثهال  

فالوشالالالالال يالن ال،سالالالالال هاان   الديتثهاطية""سالالالالال واا ق ا  فظة ديه الموو في الت  ن ال،هبي التوعالف مب معا
يث د ا  ،الموو ال،س ه " ق ا  "م لس ديه،  تا في تعالف "ق ا  س واا الديتثهاطية"تعافظة الم   بناء 

ق ا  ، إضالالالالافة إلى التعافظةفي  بثه ل شالالالال،هيعناصالالالاله ا  وتوبال يو ، "للنظام السالالالال و "قاطب طهاق م الي 
م  الخت وة بت ان  ن تد ذ إلى إذ  ،الفثه   الوي يشالالالالالالال ذ  بناء عشالالالالالالاليهة "الشالالالالالالال،يتا " عت د او  ،"النخهة"

 . ةالتعافظفي  الثهائذ األ هى ب،ض  ضد ا  و إلى التعافظة، و ي تعتذ ثأ ث ة وئيسية التعافظة 

 : دوي الفها فصائذ  -3

للوثدم ال تتولك ال غهافيا  ن فصالالالائذ "دوي الفها " سالالاليتهة في واف حلب الشالالالهقي، م  مناطق اليهدو اتا 
ب،د  ن قت،ت ق ا  "النظام السالال و " التهاق م   الل السالاليتهة على عدد م  الثهى بهاف مدينة شالالهقا ، 

مناطق سيتهتها مب مناطق سيتهة ق ا  "س واا  تاتصل"الهاب" الشهقي وص ال  إلى مدينة "منهج"، حيث 
قهذ ووسالالالاليا التسالالالالت ح بف للدوو الوه ي م   العدندوج في إطاو ضالالالاله  و ذ  ذه الوعه ا  تالديتثهاطية"، 

  .قابلف وضا  مها يوالذ   ،صاحهة الثهاو في س واا حاليا  

اإلداوة   تة ال يهدو  تها في حسالالالالالالالالالالالالالالابا ع  دوو في م،ه ة الهقة الثادمة،  الهاح ة يك ع   ن ته يا تا
منب األاهاد   ن الهدف الهئيسالالالالالي لوه يا    ية اتدوك ال اليا  التوعدة األمه إذ ، األمها ية في  ذا الشالالالالالأن

ق ا   بإ هاجإضالالالالالالالافة إلى ا وتامها م  إقامة  اتو ن موصالالالالالالالذ في الشالالالالالالالتال السالالالالالالال و  على العدود م،ها، 
وغم  تها قدمت مثوهحي  اثني  لإلداوة ، و "سالالالالالالالالالالالالال واا الديتثهاطية" م  مدينة "منهج" إلى شالالالالالالالالالالالالالهخ تهه الفها 

ء التنتثة الشالالهقية في حال الت افثة م  ق ا  "دوي الفها " م   بنا األمها ية، و بد  اسالالو،داد ا لنثذ قسالالم
الذ  لألتهاك بل،ب م ذ  ذا الدوو  ل  يسالالالالالتع ااألمها يي  ، لك  على مشالالالالالاو وها في عتلية الهقة التهتثهة

ال ماهة السالالالالال واة،  صالالالالال صالالالالالا  مب اقوهاب الت،ه ة العاسالالالالالتة ضالالالالالد  منتثةيماد م  ت،ثيدا   م  شالالالالالأتف  ن
سالالالالالاللم مدينة "منهج" لث ا  "دوي الفها " سالالالالالالو"سالالالالالال واا الديتثهاطية"  ق ا  ال يهدو  ن تا ، الونظيم في "الهقة"

 مها ية للتهة األولى ت اجد ق ا   يوضالالح م   اللفها   تا تهغب ته يا،  ذا ما وتنوثذ إلى غهب تهه ال
 . ي سياسا  األمها يي  في التنتثةفي س واا بتدينة "منهج"، و   ما يش ذ تثلة ت عية ف

على ت تيب التماد م   بناء التنتثة الشالالالهقية، معافظة ديه الموو  صالالال صالالالا ،  بشالالال ذ ح يثت،تذ ته يا و 
، إضالالافة ديه الموو تعافظةعسالال ه   اب بوت،ومم تشالال يذ م لس وجهاء عشالالائه التعافظة،  و ،مثاتلي 

                                                           

(%، حيث يبلغ عدد مقاتليه الكامل 30حيث تتوارد األنباء عن رف  نسبة المكون العربي في قوات "سوريا الديمقراطية" إلى )( 24)
 (% فقط. 20( ألف مقاتل، بينا تؤكد مصادر محلية عدم تجاوز نسبة المكون العربي )45)
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في "اهدسالالوان ال،هاخ" باتوظاو ما سالالوسالالفه عنف  يفعلالالكهدسالالواتي"  الديتثهاطيإلى الونسالاليق مب العمب "
 ما ب،د م،ه ة "الهقة". في مهحلة األمها ية  السياسا 

 : العشد الش،هي ال،هاقي -4

التنتثة ال،هبية السالالالالالالالنية في ،شالالالالالالالائه الج،ذ تف في ظذ الو ته التذ هي العاد في التنتثة، والذ  م  شالالالالالالالأ
، إضالالالافة إلى وغهة اإلداوة األمها ية في جاتب تنظيم "الدولة اإلسالالالالمية" تدافب ع   واضالالاليها بشالالالهاسالالالة إلى

ليس م  التهجح د  ل ق ا  "العشالالالالالالالالالالالالالالد الشالالالالالالالالالالالالال،هي ال،هاقي" إلى  تع يم الدوو اإليهاتي في التنتثة  فإتف
 معافظة ديه الموو م  ال هة الشهقية. 

ف،لى وغم الوصالالالالالالالالالالالالالهاعا  التو،ددة م  الثائد ال،ام للعهس ال  و  اإليهاتي "معتد علي ال ،فه "، ووئيس 
، والتوعدث باسالالالالم الهيئة " حتد األسالالالالد "، و مي  عام منظتة  يئة العشالالالالد الشالالالال،هي ال،هاقي "فالح الفياض"

"بدو" الثائد في العشالالالد الشالالال،هي ال،هاقي" اد  ال،امه "، ع  إم اتية د  ل ق ا  العشالالالد الشالالال،هي ال،هاقي 
طلها  م  "بشالالالالالاو األسالالالالالد" في  ذا  بناء على تلثيهمإلى األواضالالالالالي السالالالالال واة ب،د اتوهاء عتلية "الت صالالالالالذ"، 

" حتد األسالالالد "  ن تد ذ "العشالالالد الشالالال،هي ال،هاقي" في األواضالالالي السالالال واة ل  يوم إال حيث  اد  السالالالياخ،
ال  واء ال،هاقي "حيدو إال  ن تصالهاعا  وئيس بالونساليق ما بي  الع  موي  وب،د م افثة الههلتان ال،هاقي. 

األمها ي "دوتالد تلثيف اتصالاال   اتفيا  م  الهئيس ود ذ ال،هاخ بشال ون دول ال  او ب،د لال،هاد " الهافضالة 
يضاف إلى تهمب" يتالهف م   اللف باقوصاو دوو "العشد الش،هي ال،هاقي" على األواضي ال،هاقية فث ، 

عدم وضالالالالالالال ح ت جها  الث ى التعلية، في التشالالالالالالالهد ال،هاقي، حيث  ما سالالالالالالالهق ت،ثيدا  األوضالالالالالالالاي التعلية
"الت صالالالالالالالالالالذ" م  قهضالالالالالالالالالالة تنظيم "الدولة  لتهحلة ما ب،د اسالالالالالالالالالالو،ادة مدينة ،الث ى اإلقليتية والدولية ا واتفاق

في التفوهض م  الصالالالالالال، بة بت ان  ن يل،ب "العشالالالالالالد الشالالالالالال،هي ال،هاقي"  ذا الدوو  ني ،ال ،اإلسالالالالالالالمية"
 األواضي الس واة. 

على ما يهدو  ن "إيهان" لك  على الهغم م   ن "إيهان" و ذوعها ق ة عس هاة ال يت   ت ا لها في س واا، و 
الدول ال،ظتى ضت  التشهد السياسي ال،ام، وما بي  م اتوها  دولة إقليتية  ههى تالئم ما بي  سياسا  

ب استة  (25 ب الهشيه""ت اف واغ فهي الهاعية السوثتاب ا  تتا  بديلة في  ذا الشأن لديهفي التنتثة، و 
في تشالالال يذ حشالالالد وغيه واضالالالح حوى اان الدوو الذ  يت    ن يل،هف "ت اف الهشالالاليه" "حمب  " اللهناتي، 

 لتصالالالالعها،يشالالال ذ غتاء بعيث  اليد الت لى في ت جيهفصالالالاحهة إيهان تك ن  ،سالالال و   "عشالالالائه  /شالالال،هي"
عثد  قهذ اإليهاتية في س وااالشي،ية و على التيليشيا   في تخفيف االعوتادوغهوهم  الهوسمسوغلة تأجيذ 

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

                                                           

( شيخ عيرة "البكارة" في سوريا، وعضو مجلس الشعب وإعالن دمشق سابقاً، وظهر البشير برفقة لواء "الباقر" في مدينة "حلب" 25)
 مؤخراً، وتواردت أنباء عن سعيه لتشكيل حشد عشائري من أبناء محافظة دير الزور. 
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سالالالالاليو اجد على جههوي: تدمه، التهثة" سالالالالاليوم شالالالالالهعنوف ضالالالالالت  ق ا  "الفيلق الخامس/اقوعام" و  ذا العشالالالالالد 
 ديه الموو. معافظة  وغهبجن ب غهب 

 :  س د الشهقيةجيا جيا س واا ال ديد و  -5

 بنالالاء التعالالافظالالة، إال  تهتالالا ال  لالالدىيالالان بثه ل جمئي ظعلى الهغم م   ن الوشالالالالالالالالالالالالال يلي  ال،سالالالالالالالالالالالالال هاي  يع
حيث ال  ن يل،ها دووا  في اتوماي السالالالالالالالالالالاليتهة على معافظة ديه الموو. يسالالالالالالالالالالالوتي،ان، في الظهوف العالية، 

د  الفا  ما بينهتا تو،لق ، إضالالافة إلى وج  لت ذ تلك التهتة وال،سالال هاة الكافيوي يتلكان الت اود الهشالالهاة 
 التهفي  الدوليي  الهئيسالالالالالاليي  في  م عدم مثدوتهتا على الوأثيه في، واألالثيادة ال،سالالالالالال هاة التعليةبتهي،ة 

 . التشهد السياسي في س واا

تثوصالالاله األعتال ال،سالالال هاة ل يا "سالالال واا ال ديد" على تنفيذ  تائ  عسالالال هاة ضالالالد عناصالالاله الونظيم في و 
م اقب  منتثة "الونف" جن ب معافظة ديه الموو، بينتا جيا " سالال د الشالالهقية" يشالال    تا  عسالال هاة على

الونظيم في بادية "العتاد" وجهال "الثلت ن" الشالالالالالالالالالالالالالهقي، إضالالالالالالالالالالالالالافة إلى قتب طهخ إمداد الونظيم في الهادية 
فظة ديه الموو لوت يلها سالالياسالاليا  اسالال،ى جيا "اسالال د الشالالهقية" إلى تشالال يذ ائوالف م   بناء معاالسالال واة، و 

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

عالف م   بناء معافظة لوشالالالالال يذ ت بهاتاتي- مها ي تنسالالالالاليقع    مصالالالالالادو غيه وسالالالالالتية ع تهاء  وتو اود
، ولكنف ما يمال جن ب معافظة ديه الموواألودتية -العدود السالال واة ينتلق م  الهادية السالال واة ديه الموو

  .غيه واضح وال تو فه عنف م،ل ما   افية ودقيثة

 : المستقبلية والفرص المتاحة االحتماالت -

التنخهطة في التشالالالالالالالالالهوعي  األمها ي واإلقليتية  في منتثة الشالالالالالالالالالهخ األوسالالالالالالالالال ،   الدوليةالو ا تافي ظذ 
، و اوطة ت  ي الث ى ال،سالالالال هاة في معي  التشالالالالهد ال،سالالالال ه  التيداتي، إضالالالالافة إلى سالالالال واا فيوالهوسالالالالي 
ق ا  "سالالالالالالال واا  يهدو  ن    وال،سالالالالالالال هاة العالي السالالالالالالالياسالالالالالالاليةالوكوي ية الوفا تا   وشالالالالالالال ذ، ديه الموومعافظة 

للوثدم بات اه  األا ه جا ماة،  تا التهفان والتيليشالالاليا  الت الية لها الديتثهاطية"، وق ا  "النظام السالالال و "
وما سالالونو ف  ،م،اوك مدينوي: "الت صالالذ والهقة" ب،د عددضالالح واوسالاليو الدوو لك   ذا، معافظة ديه الموو

وبالوالي شالالالال ذ ال،القة واالتفاخ مب ووسالالالاليا و جها  اإلداوة األمها ية، لوفثا   م،ادال  سالالالالياسالالالالية جديدةم  
تضالالالال،ها  مام   هيهة تع تها  ياوا  دقيثة وصالالالال،هة،مهتة  في سالالالال واا، وتهدو اإلداوة األمها ية بدوو ا  مام

الشالالهخ األوسالال  منتثة سالال واا و لع  اا ه  مخولف مصالاليه ذ واحد منهتا إلى  وئيسالاليي ، يفضالالي ياوا  
العليف بهموهالالالا، فالالالإمالالالا  ن ت،تالالالذ على  هح النف ذي  الهوسالالالالالالالالالالالالالي واإليهاتي بالالالإعالالالادة تف،يالالالذ الالالالدوو الوه ي 

                                                           

بعض السياسيين والوجهاء والناشطين من أبناء  "طالس السالمة" قائد جيش "أسود الشرقية" عدة اجتماعات م  حيث عقد( 26)
 محافظة دير الزور في تركيا مؤخراً بهذا الشأن. 
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 و ذا على ما يهدو  ياوا  شالالالديد الو،ثيد باعوهاوه سالالالي  ن على حسالالالاب ،في التنتثةلألمها ان سالالالوهاتي ي اال
اوتلب م اجهة ا، و حلفاء ال اليا  التوعدة األسالالالاسالالالي في سالالال واق ا  "سالالال واا الديتثهاطية"  م اسالالالبب،ض 

سالالالالالالاليوتلب ت هيما   اهه وإعداد عسالالالالالالال ه   ضالالالالالالالخم  لهوسالالالالالالاليا وإيهان في سالالالالالالال واا وال،هاخ، وبالواليممدوجة 
وإما  ن تسالال،ى ل،ثد صالالفثة مب الهوس األمها ية على األواضالالي السالال واة.  واتخهاط ميداتي م  قهذ الث ا 

، وبالوالي ى مناطق النف ذ في سالالالالالالال وااوتوفثان م   اللف عل ،تع م م   اللها الدوو اإليهاتي في التنتثة
في معافظة ديه الموو،  تف ذ ووسي جن ب تهه الفها و  ،تف ذ  مها ية شتال تهه الفها  سنشهد مناطق

و   االحوتال األقهب للوعثق،  صالالال صالالالا  ب،د الونسالالاليق الظا ه ما بي  حلفائهتا، جيا "النظام السالالال و " 
أن واودا  وإن بنسالالالالالالالالهة ضالالالالالالالالئيلة  بحوتال االمب بثاء قي، وق ا  "سالالالالالالالال واا الديتثهاطية" في واف حلب الشالالالالالالالاله 

تثدم ق ا  معلية م   بناء معافظة ديه و ، الغهبي ديه الموومناطق واف  يثوصالالالالالالاله النف ذ الهوسالالالالالالالي على
و   االحوتال األقهب على  وض ال اقب على الموو م  الهادية ال ن بية بات اه واف ديه الموو الشالالالالالهقي، 

  .ال،س هاة العاليةالتيداتية  الوعه ا  الل م   وما يهد

إيهان  و ته يا  و ألية ق ة عسالالالالالالالالالال هاة إقليتية، سالالالالالالالالالال اء م  عدمف وثهلي أ  دوو مسالالالالالالالالالالالسالالالالالالالالالالتاح بوبالوالي، 
ينوج عنف م  موغيها  سالالالالالالالالالهوسالالالالالالالالي، وما -ال نائي، األمها ي  دية، سالالالالالالالالي  ن مع  ما  بتيمان الث ى السالالالالالالالال،

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

 

 : ة محافظة دير الزوريخصوصثامنًا: 

حسالالالابا  الثائتي  والتوع تي  بالعهب ، إال  ن والت،ثدة ال شالالالك  ن لت،ه ة ديه الموو حسالالالاباتها الخاصالالالة
لتهي،ة  لك  ال يت  و  .العالية لو ا تا  الدولية واإلقليتيةا اوطة  قد توغيه، وتوغيه م،ها على اإلو اب

مهته  بتهي،ة   ولهاوالوي  تو ا ذ  صالالال صالالالية معافظة ديه الموو،  ن التسالالالوثهليةوشالالال ذ  ذه الوفا تا  
ال بد  ن ت  ذ ب،ي  االعوهاو الو ا تا  ال،شالالالالالالالالالالالائهاة في   ولى، فت  جهة ،التعافظةالهنية االجوتاعية في 

، ، والوغيها  العاصالالاللة في عتق تلك الهنية بسالالالهب سالالالياسالالالا  تظام اله،ث واألسالالالدي  األب واالب التعافظة
التثسالالاما  والوصالالدعا  العاصالاللة في ا حيث ال يت   ت ا ذوم  ها  سالالياسالالا  تنظيم "الدولة اإلسالالالمية"، 

 جوتاعية في االتوثام وال أواالت  تا  ب،ض الالهنية االجوتاعية في التعافظة، والهغها  الكامنة لدى 
، و ذا يوتلب فهم طهي،ة االتثسالالالالالالالالاما  و سالالالالالالالالهابها، وال ق ف على الدوو الذ  يت    ن م  م  تا    هى 

يهته  بتهي،ة  ،وم  جهة   هى تل،هف عناصالاله الهنية االجوتاعية في ضالالهتف والوخفيف منف قدو اإلم ان. 
سالالالالالة في دواال،القة ما بي  السالالالالال ان التعليي  في معافظة ديه الموو وسالالالالاللتة "تنظيم الدولة اإلسالالالالالالمية"  ف

 عد ا مهصالالالد ال،دالة م   جذ العياة في ديه الموو ب،ن ان: "الت وتب والسالالاللتة في مناطق سالالاليتهة تنظيم 
هنية االجوتاعية في معافظة ديه الموو بشالالالالالالالالال ذ خ الا وه ن ح باالدولة اإلسالالالالالالالالالالمية"، بينت  ن الونظيم لم ي
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هاة دا ذ  ذ عشالالالالالالاليهة م   الل وغم معاوالتف الع ي ة في إعادة بناء الوهاتهية ال،شالالالالالالالائجذو  وم ثه، على 
م   الل تتهيب  و ، في ب،ض التناطق ت،يي  وجهاء عشالالالالالالالالالالالالالالائهاي  م الي  لفت  اب األدواو والتيما ، و 

قوصالالالالادية في مناطق سالالالاليتهة الونظيم، تد  و األوضالالالالاي االالقا  مب الت وتب التعلي، وسالالالالا م  يضالالالالا  ال،
  سالالالالا تت وفسالالالالاد عناصالالالالهه ،على مع  ميف سالالالالياسالالالالا  الوضالالالالييق والثتب والوتييم الذ  يتاوسالالالالها الونظيمو 

، ما  دى وعناصهه م  سلتة الونظيمفي التعافظة ان التعليي   تف و قتاعا   هيهة م  السجتي،ها في 
عدم و ذا ال اقب االجوتاعي التوت ذ في  لهثائها  سالالالالالالاللتة مفهوضالالالالالالالة على الت وتب التعلي في التعافظة 

ولك   ذا ،  ماتوف في التعافظةيسالالالالالالالالاعد في تسالالالالالالالالهاب وفض السالالالالالالالال ان التعليي  لسالالالالالالالاللتة الونظيم تتا ي و 
مثه لة م  ال،سالال هاة الوي سالالوعاوب الونظيم  إذ يشالالوهط  ن تك ن ث ة ال ال ضالالب مهته  بشالال ذ  هيه بتهي،ة

الث ة تلك قابذ لالت، اس لصالالالالالالالالالح الونظيم في حال  اتت ال ضالالالالالالالالب  ذا   ن حيثقهذ السالالالالالالالال ان التعليي ، 
"سالالالالالالالالالالال واا في حال  اتت ق ا  ألسالالالالالالالالالالالهاب إثنية إما ال توتوب بثه ل عت م السالالالالالالالالالالال ان التعليي ، ال،سالالالالالالالالالالال هاة 
الوي سيته   ب،ض الثهى ماوست ته يها  قسهاا  في  يش ذ األاهاد عت د ا الفثه  الويالوي الديتثهاطية" 

الي التعافظة    الذ  ثاو عليف" النظام السالال و  ث ا  "ألسالالهاب ث واة    و، في وافي العسالال ة والهقة عليها
ث ا  "العشد الش،هي سهاب مذ هية  أل و ، واهفض ن ال، دة تعت سلتوف ا  شهسة ضد ق اتفهب اض ا حو 

وال ي في  ن تك ن الث ة ال،سالالالالالالال هاة الوي يثب على عاتثها اتوماي السالالالالالالاليتهة على معافظة ديه ، (27 ال،هاقي"
مشالالالالالالالالالالال لة م  تعالف مو ا ن م   بناء تك ن الموو مثه لة م  قهذ السالالالالالالالالالالال ان التعليي  فث ، إتتا ي ب  ن 

  وحيادية.هتة ضالتنتثة وتث د ا ق ة من

تسيته على مناطثها  ظام الس و "ن"الفي حال بثيت ق ا  السياسي، و ال،س ه  و على التسو ى ثاتيها، و 
مناطق سالوهاتي يا  ب،تق ا، فإن  ت اجد ق ا  "النظام السال و " في ديه الموو، واموالاها م ق،ا  في التعافظة

يتنح الهوس  وواخ ضالالالغ  سالالالياسالالالية لل،ب دوو   اهه عهه  سالالاليتهة تنظيم "الدولة اإلسالالالالمية"، م  شالالالأتف  ن
في حال اسالالوتاي  إالد العسالالابا  في الشالالهخ، ق ا  "النظام السالال و " في التنتثة الشالالهقية، و ذا ما سالالي،ث

إن –دوثف ضالالالالالالالالالالئيال ، فإتف وإن  ان احوتال حتنظيم "الدولة اإلسالالالالالالالالالالالمية" السالالالالالالالالالاليتهة على  امذ التعافظة، 
 . ط الة وص،هةديه الموو م،ه ة سوخولف العسابا  السياسية الدولية وسوك ن  -حصذ

الث ى الدولية الذ  سالالالالالالالالالالووخذه  الثهاو حيثوثال ها، على مسالالالالالالالالالالو ى تنظيم "الدولة اإلسالالالالالالالالالالالمية" تفسالالالالالالالالالالف، م  
إن  ان بوع يم الونظيم وتشويت ق اه، حيث ي، د   "تصيه تنظيم "الدولة اإلسالميةب فيتا يو،لقواإلقليتية 

 لف، وانتلق م إلى حالوف السالالالالالالالالابثة على إعالن الدولة اإلسالالالالالالالالالمية  ونظيم جهاد  يوخذ م  الهادية مخهأ 

                                                           

تشدددددددرين  6( حيث سددددددداهم مدنيون ومقالتو الجيش الحر في التصددددددددي القتحام قوات النظام السدددددددوري لحويجة "صدددددددكر" بتاريخ 27)
رين الثاني/أكتوبر، وكذلك التحق عدد من أبناء محافظة دير تشددد 10األول/أكتوبر واسدددتطاعوا اسدددتعادة السددديطرة على المنطقة بتاريخ 

 الزور بصفوف تنظيم "الدولة اإلسالمية" عندما روج التنظيم عن احتمال دخول "الحشد الشعبي العراقي" إلى محافظة دير الزور. 
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مصيه  للثيام بأعتال إو ابية في الثهى والتدن،  و إن  ان بالثضاء عليف تهائيا ، متا سيتهحم اق،ف فيها 
 . يا  الدوليةقافتاالضت  على طاولة التساوما  الت،ثدة والت الة تهاجها  العناصهه عدة آالف م  

 

 

 خاتمة:  -

غياب و ،  هاة م   بناء معافظة ديه المووالفصالالالائذ والوشالالال يال  ال،سالالالفي ظذ  ذا الوشالالالوت الذ  ت،يشالالالف 
وال جهاء  والف،اليا  ال  واة، و السالالالالالالياسالالالالالاليي   ، بناء التعافظة، سالالالالالال اء الوشالالالالالال يال  ال،سالالالالالال هاةلدى وادة اإل

اقب التيداتي  ذا ال  وس   ،معافظة ديه الموو م  اسوعثاقا  قادمة تشهدهمب ما  ،والفاعلي  االجوتاعيي 
ديه معافظة  شالالالالالالالالال ون الثصالالالالالالالالال ى لونظيم األ تية  تهه ، والو ا تا  الدولية التوغيهة التعي  بهاال،سالالالالالالالالال ه  

وجهاء سالالالياسالالاليي  و م  واسالالالب تشالالال يذ ائوالف ذلك ع  طهاق ، و منتثوهموتت ي   بنائها م  إداوة الموو، 
فيها، ودواسالالالالالة الخياوا  التواحة فيتا وال،سالالالالال ه  لونظيم ومل  الفهاغ اإلداو  والسالالالالالياسالالالالالي  التعافظةو بناء 

يخص معافظة ديه الموو ضالالالت  الت،تيا  السالالالياسالالالية ال،امة في سالالال واا، واتخاذ الثهاوا  التناسالالالهة الوي 
 اسالالالالوثهاو التنتثة بالعد التتل ب، بنائها و وفب الت،اتاة عنهم، و  ت،مام  ياوا ي سالالالالا م فم  شالالالالأتها  ن ت

و الء معليي   م  قهذ ما ما تشالالهده السالالاحة السالال واة حاليا  م  اسالالوثتاب حاد ألبناء معافظة ديه الموو 
، فهذا م  ألطهاف دولية وإقليتية موناقضالالالة األ داف والهؤى، وسالالالاعية لضالالالتان م ط  قدم لها في الشالالالهخ 

، واماد م   م في التشالالالالالهد ال،امتأثيه هم و قه لاثلذ م  فهب تشالالالالالوت  بناء التعافظة، و اد م  م يشالالالالالأتف  ن 
 و  بناء التعافظة، والشالالالالالهوت االجوتاعية واإلثنية في حال االعوتاد على فئة م،ينة م  حدة االتثسالالالالالاما  

 عدم اسوثهاو التنتثة مسوثهال . تا سي د  إلى م هام   اوجعس هاة ق ا  على 

تية   ال يثالن   تية عتا سالالالالالهق ذ هه، و تا    يوئيسالالالالالي  يتعديم  الون اف إلى   ذا ال،هضنا ب،د وال بد ل
ي،الات ن  ،(  لف مالدتي600 – 550الهالالغ عالدد م مالا بي   ديه الموو، و معالافظالة حتالايالة التالدتيي  دا الذ 

 حيث يو جب، ، وضالالالالاعا  إتسالالالالاتية غاية في الصالالالال، بة، و ذا م  شالالالالأتف  ن ي د  إلى  اوثة إتسالالالالاتية  هيهة
وداعيا  وت اق الت فيه التوتلها  والت اود الال موي  ل ،لضتان ت اح ال اتب ال،تلياتي ال،س ه  واألمني

ألوضالالالاي السالالالياسالالالية الوي  تو ت التوت ذ باو  ،األبه الوعد  ال اتي إضالالالافة إلى  اإلتسالالالاتية النات ة عنهتا 
على إتواج التماد م  الو،ثيد  قادوة ةاألسالالالالالالاسالالالالالالي لفيفاعممال الت،ثد والتوشالالالالالالظي بلن، والذ  ما ت  ذا ال اقب

، و صالال صالالا  في ظذ ليتيا  "إيهان"وإق السالال و "،نظام "ال  معليا  و م ،والوشالالظي وال،نف في التنتثة عت ما  
ي ،ذ ف،الة بتا ثهاو ينامي يا  عدم االسود"للنظام الس و "، فإن ذلك سيهثي  تعدودالغيه الهوسي  الدعم

  .عنف  شد فوكا  و  بأش ال مغايهة ،ودا  ع دة الوتهف  مها  وا




