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ي دير الزور 
 من االستقرار إىل الثورة، ديناميكيات الرصاع وعوامل السلم األهلي  –أبناء العشائر ف 

 مقدمة: 

رللتو ًمرللفح ملةرلبًردو ريةلتملةملرهلبة،وملة راختلفةرفيرشههت مراحل  ر راتعههً  لم للثورةرللسههور ةروتورلم
لاجيشرللعحدملة رللعشههههً"ح ةهرزًلن لا رااردعههههً  رللعحررفيرلائحةرلل ل"حةراًرزاألرد ًفرلئلهههه رة عههههً" ر

قرلهههههههههور ً رييحرلل ةررفيرشهههههههههحررللعشهههههههههً"حللعشهههههههههً"ح ةرفيراحً  رلد شهههههههههًرررًمللن  للع ي را ر رةبحزمرلائح

ًم ر ملررعألرلئ  لارةللعههههههههحل ًمرلبتعًدوةر   رل ئً  ةرعوتحمخ ع  رعألرللعشههههههههً"ح ةراًرد ل ررعههههههههو هههههههه
إ ههًيةرإ ملههً ررأليع ةر   رللحغمرا رعألربعضرلبحلدواألرفيرللشههههههههههههحق رةررلالجتمههً ملههةرًيارعههللهه يحههًامل ملههًمرةلب

إالرللتيركًدتردً"مة رللتو ًمرللعشهً"ح ةرفيرإ ًررللثورةرللسهور ةرإ  راتالمرلهملًلهًمرلل ةلةرلالله و لييةر
ر لههههههههههههًزقةزًلقحةرا راحطقةرللعشههههههههههههً"حرزفنرلمرلاجتًييةرعألرةجويرللتملًرلمرلإللهههههههههههه املةررعألرآخحةألريحةأل

عيىرإ  رر،وراًر؛ةدولج ،ًرخ  راح لةر حةر عههههً" رلاجيشرلائحرظهههه رد ًفرلئلهههه رفيرللثورةرللسههههور ة
اارل توًررلآلر رللسههههههههههههًزقة رعألردل روتورر،ةهرللتو ًمربسههههههههههههرجردولههههههههههههعتًرخًرارإ ًررلل ةلة رل  رزحعيحً ر

ر  رلائ ههههوررفير ًم ًم ررًدحًرلئ،لملةعاجتمللتو ًمرلمرتغجرعلههههًلهههه ًم رةفيراحً  ةرييحرلل ةررخعههههو هههه  موا
ا رخ  رًةدةراتولج ةرزعهههههههورراتع يةرةيرجًمراتفرإالرعنهًركًدت ر  رلل توررلإل  ايدولرمررةإألركًدت

ًمرإ ًررظهم رلئنشهطةرلالجتمً ملةرةلالدتعهًييةر ةإدمًرردحًلفيراارللح ًفرللقً"مرللةيرلمريعنرفربهًررلهممل
 رةرجّ راًر  ار،ورزحةز،ًرفيرو رظههههعررةلدحسههههًررلههههلطةرلل ةلة رد  جربهًرة  رلههههملًلههههًمراتحًد ههههة

دوحررفيرعلههوًةر سهه حيرزعههورردً حة رة،ةلراًريجعلحًر-امًرعيىرإ  روتور،ًركمعطىرلجتمًعيرةلههملًيهه ي
نعمل رللح حرفيرلههههههملًلههههههًمرلئد مةرللسههههههملًلههههههملةرلبتعًدوةر   رجتة رةرةاححكًمر،ةلرلل توررلب شهههههه يرا ر

ر نرةر  مرد ًفرلئلهههههه  رةاحلجعةردجًرةرللوحً رةرركً" رنشههههههوةرلل ةلةرللسههههههور ة ر  مرللو ي ر
ًم خعههههههو هههههه

ً  ر رةللهههههه وعًيراحلههههههملةللو نيرةلههههههملًلههههههًمرلبول حة رةغملًةرلبسههههههًةلةرفيرلائقوقرلالدتعههههههًييةرةللسههههههملً
ررللعشً"ح ًم  ريارللتحمملة را راشً موا
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ي دير الزور 
 من االستقرار إىل الثورة، ديناميكيات الرصاع وعوامل السلم األهلي  –أبناء العشائر ف 

 محافظة دير الزور: 

 الموقع الجغرافي والمناخ:  -

 قسهههههههمتًرنهحرللفحلمرإ  ردسهههههههماأل رجحوديريمت رإ  رزًييةرةرعدصههههههه ورشهههههههحقرلهههههههور ً رردقاراحً  ةرييحرلل ةر
 رهلائمًيهرللسههور ةرةيسههاورهللشههًاملةه رةشههمً يراتعهه رااراحطقةرهلاج  حةهرللسههور ةرةيسههاورهلاج  حةه

 رة تمحك رللغًلوملةر2(رعلرركم33)رتهًدولغراسههً رإذثًنيرعكبرراحً  ةرلههور ةرا ر ملررلبسههً ة ررتعتبرةر
للع اورا رلكًألرل ئً  ةر   رظفًفرنهحيرللفحلمرةلاخًزورر ملررلئرلض يرلاخعوة رةتعتبرراحً  ةر

رييحرلل ةررذلمرزيئةرةاحًخرصهههههههههههئحلة األ ر ملرريتعهههههههههههرراحًختًرزًاجًف رةلردفً ريرجًمرلائحلرةر ًم  هههههههههههملف
ةدنرك رغًلوملةرلئنشههههههطةرللرشههههههح ةرفيررةلدخفًظههههههتًرللشهههههه ي رشههههههتً  رةميرذلمراع  راحخفضرا رلئاطًر 

ر رةرل  هرلاخًزورررللفحلمرلح حرنهحيراحً  ةرييحرلل ةرر و ر

 التركيبة السكانية والتقسيمات اإلدارية:  -

رإل عههً"ملًمر1692يولغر  يرلههكًألراحً  ةرييحرلل ةرر) ًم لب تجرلبحك يرلإل عههً رلعًفر(رعلررنسههمةرة ق
(ر454587 رزيحمًريقملمر)2012(رنسههههههههههههمةريقملموألرفيرل ئً  ةر تورعةلخحر ًفر413 237 1 رانهمر)2011

ة قسههههههههههههمرلههههههههههههكًألرل ئً  ةرإ  رلههههههههههههكًألرلب ألملرهييحرلل ةر رلبملًيي  ر ر(1)نسههههههههههههمةرخًراراحً  ةرييحرلل ةر
رإ  رث ار(رنسههههههههههههمة رةلههههههههههههكًألرلئر ًف367965للووكمً هرةللوًلغر  ي،مر) ًم  ركمًردقسههههههههههههمرل ئً  ةرإيلر 

راحً  ملر

رإ  ر)ر-1 ًم هرللعههّورر(ردولحيملرهللوعههارة رلل سههحة رللتوني رخشههًف راو سهه  ر6احطقةرييحرلل ةرملردقسههمرإيلر 
(رزل يةر21(رزل لمرة)8إظههههههههههههً ةرإ  راحك رلبحطقةرا يحةرهييحرلل ةره رة حهًرا يحةرةل  ةرهييحرلل ةرهرة)

ر(ردح ة ر48ة)

رإ  ردً ملتاألرلثنتاألملرهللعشًرة رذيوًألهرإظً ةرإ  راحك را يحةرهلبملًيي ه رر-2
ًم احطقةرلبملًيي ملردقسمرإيلر 
ر(ردحى ر10(رزل يةرة)14(رزل لمرة)7ة حهًرا يحةرةل  ةرهلبملًيي هرة)

رإ  ر)ر-3 ًم حطقةر(ردولحيملرههجاأل رللسههههولههههة رلاج  هرزًإلظههههً ةرإ  راحك رلب3احطقةرللووكمً ملردقسههههمرإيلر 

ر(ردح ة ر18(رزل يًمرة)5(رزل لمرة)10ا يحةرهللووكمً ه رة حهًرا ينتاألرلثنتاألملرهللووكمً  رهجاألهرة)

ر

                                                           

رلسج مرللقمل رلب ني 2011جمملارلإل عً"ملًمرللولريةرفيرلل رللةرتعتم ر   رلإل عً"ملًمرللسكًدملةرللم تجرلبحك يرلإل عً ر ًفر( 1) ًم    رة ق
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ي دير الزور 
 من االستقرار إىل الثورة، ديناميكيات الرصاع وعوامل السلم األهلي  –أبناء العشائر ف 

 هدف البحث: 

 رزمًري ملحر تمر)زًلتثحً رلب أل(ريه فرللوحررإ  رللتج  ر ورةرللولدارللعشً"حيرفيراحً  ةرييحرلل ةر
للتغارلمرللتير حعمر   رللونملةرلالجتمً ملةرللقسههههههمرلئة رح هههههه را رخ  ردسههههههماأل ريزنملةرللعشههههههً"حر حهً ر

للتقحلر،ًرفيراحطقةرللفحلمرلئةلط رةدوثاررلملًلًمرد ًفرل ئً  ةرخ  راحل  رعر ًفرفيررللعشً"ح ة
رور ةللثورةرللسههههاشههههًركةرعزحً رللعشههههً"حرةيسههههلطرلل ههههو ر   ر رل ئً  ةنملةرللعشههههً"ح ةرفيرلئلهههه ر   رللو

 رةدوثاررللتح ملمًمرلاجتًييةملرهجبهةرللحعهههههههههحة ردح ملمرلل ةلةرلإللههههههههه املةهرلللةلألرخ  راحل  ر هههههههههارةر هً
 رللعشههههً"حعزحً ررةييحًامل ملًمرللعههههحل راًرزاألر دولج لرفيراحطقةرللعشههههً"حر   رخملًرلمرعزحًوهًرةدحًلفً هم

 ع ررإ  ردح ي رخًر ةرللثوررللعشً"حيرللحًجمةر  رلالدتتً رللةيللقسمرللثًنيرا رللوحرره فريكمًر
ر رل ئً  ةاًرزاألرللعشً"حرةدحلمل رعلوًزهرةد ل ملًده رإظً ةرإ  رللوحرر  ر ولا رللسلمرلئ، يرفير

ةد رل تم دًرفيرزحثحًر،ةلر   رللع ي را رلبقًز مراارعزحً رللعشً"حرةرةجتًوهًرلبقملماألرفيراحً  ةرييحر
بهه ألرللنركملههة رةل تمهه دههًرفيرللقسههههههههههههمرلل ةررةللحههًز األرفيراحههً  رإيلههجرةر فير لههجرة مههًةرةلل جئاألرفيرل

 ملً ررللههههههههته فرعزحً رللعشههههههههً"حرفيرييحرلل ةررللودوفر   رآرلوهمللثًنير   راسههههههههبراولههههههههار بررللههههههههترملًألر
ر رتيريف لونهًرفير  ر،ةهرللق ًيًةللطحقرللللعشً"حيرد ًيًرللثوررللحًدجةر  رلالدتتً ر

ونررق رر  لررث خرررةررورررررررت زررقبرر رررررررح فرر دررررررررررررررر ررورر رررررررح ررر رر      ررق    رررررررررررررررررررر  ررق لرروررررررر  رر رررررررح   ررق خررر و   
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1w2cjfD5FoMpzjEdKXOTA6iDh9_o 

 البنية القبلية في محافظة دير الزور:  -

شههههههههههههك ر ملهرللعً"لةرلبمت ة رل  جتمارلئ، يرفيرعر ًفراحً  ةرييحرلل ةرر،وراجتماردقلمل ير شههههههههههههً"حي رتا
لبؤلهههههههههسهههههههههةرلالجتمً ملةرللولهههههههههملطةراًرزاألرللفحيرةاحملطه رةدحق رإلملهرعدمً رللسهههههههههلو رلالجتمًعي رإذرعألر

ا رلههههههههكًألررغًلوملةرللسههههههههكًألرفير،ةهرلبحً  ريحح رةألرا رخلفملًمر شههههههههً"ح ة رةدحح ررنسههههههههوةرالرزو ربهً
لب ألرللح"يسههههههملةرفيردل رلبحً  ملرهييحرلل ةر رلبملًذي  رللووكمً هرا راحً  رللعشههههههً"ح رةد ر،ًجحةلرإلحهًر
زفعههه ر حكهههةرهجحةرلئر هههًفرإ  رع حلفرلبههه ألر ملهههرر حترللعمههه رةلاخههه اهههًمرللتيردو ح،هههًرلبههه ألراقهههًردهههةر

راً–زًئر ًف رة،ؤال راًرزللولريحتف وألر ًم رملةرللعشً"ح ةراارزل ل همرةدحل،م رزحةلزطتمرلالجتمً ر-دو 

 تولج رفيراحً  ةرييحرلل ةررللع ي را رللعشههههههههههههً"حرللح فملةرلبتح ههههههههههههحة رانهًرللقوً" رللح"يسههههههههههههملةركوارةرةر
كًا  رللووركمً  رللوورًلع مل لمرللتيردقسههههههههههههمربشههههههههههههك رعلههههههههههههًيهههههههههههه يرإ  رث ار شههههههههههههً"حملرهللع يرةلالد شههههههههههههًررك

ةك ر شههههههارةردقسههههههمرإ  ر  يرا رللفحقرلبتمًي ةررللشههههههعملطًمهرلبحدوطةرااربع ههههههتًرزحلزطةرلل فرةللنسههههههج
دقسمرإ  رث ار شً"حملرهللعًز  رللعومل  رظحًرز ةر،ًرةللتيررهًرةللوكّره رةدومللةرًلةراستقلةر  رلئخحىرزح"

http://jfl.ngo/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1w2cjfD5FoMpzjEdKXOTA6iDh9_o
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ي دير الزور 
 من االستقرار إىل الثورة، ديناميكيات الرصاع وعوامل السلم األهلي  –أبناء العشائر ف 

لمل رةلاجئيشرًلووركرمل رةللعشههههً"حرللثًدو ةهخًزوررللوورهة شههههارةررهلههههحليًللووره رإظههههً ةرإ  ر شههههارةرلههههلطًأله
 حيلألرةللوقعًألرةلبحلشههههههه ةرةلبحللهههههههمةرةلاجغًيفةرللوورةرلل لملمرةل جًةيةرةرةدسهههههههمرا ردومللر ةلبشهههههههً، ة

رز رلأل ركمًريتولج رفيرزًييةرييحرلل ةرردسمرا ر شارةرهللف  ًألهرللو ة ةرللتًبعةرلقومللةره ن ةه ررللووةر

شهههملخةه رة تولرارعزحً ،ًرللح"ًلهههة رتسهههاوملرهزيترلبرنرك رر"ًلهههةرللقومللةرعةرللعشهههارةريلخ ر ً"لةرةل  ةةد
رالدتقً رر"ًلههههههههههههةرللعشههههههههههههارةرإذرالر

راح يلم ًم رةرلثمل ًم يم  رعألر ر ملرريلخ ر،ةهرللعً"لةرعةرللفخةيوج رد ًا
رلع ةرل توًرلمرةدولزدًمريلخ رزيترلبشههههملخةرع قملةرعةرة  رخطو ر ً"لةر موييةردنتق رللح"ًلههههة

ًم  رة ق
ع هه رهرعةرعةر مههرملهههعزحههً رعخل هه رعةررً"هههزحههع هه رععةررملهههللقومللههةرعةرللعشههههههههههههارةررعخر م رلبم  رعألريحارر"يس

لهههههههههرجرفيركثاررا رلئ ملًألر رة،ةلراًرهشهههههههههمل هرملجمملارع  هههههههههً رزيترلبشهههههههههملخةرلقج طل ر   رعزحً ر مه رةر
ريلخ رللعشهههههههههههً"حر ًم راًرللهههههههههههتفًيمرر    رلبكًدةرةلل ةررلل فحرزًل  ًاةرةللح"ًلهههههههههههةرةلئ خًذدحً سههههههههههه ًم ةغًلو

رفيرزملودًمرلبشهههههههملخةرلتحفملةطًمرلبتعًدوةر   راحً  ةرييحرلل ةررا ر،ةهرللتعههههههه  ًمرلل لخلملةرللسهههههههل
ر رلملًلً هًرةدثرملترللطتهً

راهًرزاألرعزحههً رللعشهههههههههههههً"حرفيرللثقههً هةرل ئلملههةرللعشهههههههههههههً"ح هةرردحع سرلالدتمههً لمةر ًم فيراحههً  ههةرييحرلل ةررة قهه
ر ةاولدررشههههههههملوختًرللسههههههههملًلههههههههملةرللو حملةر ةدًر ختًرفيرلبحطقةك ر شههههههههارةررع ههههههههو ربحة ًمرشههههههههفو ةر  ر

رر للتح رللتفًخحرعةررثرةرع  لي،م رة تمبطوالمرعزحًوهًرةشههههههههههههجً تهمرةكغ ةل همرةرةر ًم    ر،ةهرللةفرةع ملًد
 شهً"حر ملمًرزملنهً رةيع يرشهوألرة قًرلسهلمردفًظه يريما را ردو رللوعضرررللعشهً"حرملعهنتمرد ةرس رلئله
فيرا ً،حر  ةرانهً؛رلللجو رإ  رلئ حلفرللعشهههههههً"ح ةرفير ًالمرللعشهههههههً"ح ةر ركمًردتج  ر شهههههههً"حرعخحىرر   

ر  رللقًدوأل رةي ارلل ية رةجحل"مرللشحف رةرراح ية ًم رل وظ ًم   رلزةرلل فقحرللتجمارةللس  رة ق

ًم ر   ر ًم رةفيراحً  ةرييحرلل ةررخعو  ةالرز رلحًرا رلإلشًرةرإ  رعدهرالريم  رللتعً يراارللعشارةر موا
رلتعهورلمردقلمل يةرعنهًرزنملةرةكملًأل ًم تعمملمملة ر ملررعألرللونملةرللعشهً"ح ةرةرردمطملةراتجًنسرةانسهجمرة ق

إ  ر  يرا رللتحوالمرر تعحظههترخ  راحل  رللههتقحلر،ًر   رظههفتيرللفحلمرةتعًدجرللسههلطًمرلائًكمة
ةللتغارلمرلل وارةرةللعمملقةر ًلترزنملتهًرللسهههههههههملًلهههههههههملةرةلالجتمً ملةرةلالدتعهههههههههًيية رإظهههههههههً ةرإ  رعنهًرزفع ر

للقوً" رةللعشههههههههههههً"حرةللفحقرللعشههههههههههههً"ح ةراارلائولظههههههههههههحرفيراحملطتًرا رخ  ربعضردفً لترلههههههههههههتقحلررلالر
رةل  راًري ل رللطًبارللعشً"حيرلئنشطةرةلئ مً رللتجًر ة رةلردوطتر ملمًرزملنهًرزع مراعً،حة ر لً" لم

فيرلبحطقةرز رجًمراتفًةدة رةلاج يحرزم   تهرعألرلل ثاررا رللحل  ههههههههاألرلتل رللونورلالجتمً ملةراًرزللولر
ةيعًالونهمرر    ر موفرعزحً رللقوً" رةللعشهههههً"حرفيراحً  ةرييحرلل ةررللعشهههههً"ح ةيسهههههوغوألر،ةهرللتو ًمر

قودار   ردل رللتو ًمرةلدخًذرريرللعشً"ح ةرإ  رللترللونو ارعزحً ر،ةهر   رعلًلتً رة،ةلراًرد رلً،مرز 
را رخ  رللتمس ربهً ررةلدخًذراولدرر ملً رلآلخح  رع ر  س يرزتوكمل ،ً 

ر
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ي دير الزور 
 من االستقرار إىل الثورة، ديناميكيات الرصاع وعوامل السلم األهلي  –أبناء العشائر ف 

 القسم األول

 : ة تاريخيةحمل: أوالا 

 التحوالت البنيوية لعشائر محافظة دير الزور: -

ةدع راحةر،ًر رللهههتقحمرللقوً" رةللعشهههً"حرفيراحً  ةرييحرلل ةرر   رشهههكلتًرلائً ير برر شهههحلمرللسهههحاأل
احًةالمررعزحز،ًر للسههههههههههههملًيهههههههههههه يرةلالدتعههههههههههههًيي-هًرلالجتمًعيزمحل  ر و لةرا رللتحوالمرللتير ًلتردكو ن

ةلاج  حةرللسهههههور ةرلئةلهههههطرفيرةلييرللفحلمر   رلئرلضههههه يرةلبحلعيرلبتحقلةرةلبتعهههههًر ةردو األرللعشهههههً"حر
فيراح لةر ر دحو لتًرإ  ر شههههههههههههً"حرزرل ملةراسههههههههههههتقحةرإ  رللتير،  تةرر للعت رللعثمًنيخ  ر نرةرةللوًييةر

 ًظحةرييحرلل ةررا رد ً رإ  رلحج رثمررخ لتًللتيردحولترر(2)1856للتح ملمًمرللعثمًدملةرللثًدملةر ًفر
رةاححةز ترلئرلضهههه يرللسههههلطًدملةر   رللقوً" رر؛(3)اتعههههح ملةردًبعةراوًشههههحةرللئكواةرلبحك  ةرفيرلئلههههتًدة

ا ر شههارةرللفح ر سهه رللوورر شههارةبعضرشههملوختًرردوةرللوًشههو ةركهههههههههههههههًلشههمل ه و رلل ح مرزًشههًرللحجح  
رلم لر األرا رلاخ اةلرإ فًوهًإ  ررإظهههههههً ةه ر(5)لهههههههحليًللوورةهرا هههههههًألرزًشهههههههًرشههههههه    شهههههههارةرر(4)كًا هللوور

راًلملةرللعسههههه ح ةرةا رلل هههههحل"جرلئاارية رةر ًم ز ةألر ً" ة ردخفملضرلبكو ر   رللف  األرةاححتمردحةظههههه
رائمًيةرللف  األرا رغ ةلمرللو ة ًم رخً هههههههههههه ًم شههههههههههههكلترإيلرةرةر رةد رعنشههههههههههههومرللسههههههههههههلطًمرللعثمًدملةر حلهههههههههههه

لئاحرللةيرجع رللف  األرةلب لر األريتهحبوألرا ري ارر هللطًزوهراللههههههههتعهههههههه لررزملًدًمرلشههههههههًغحيرلئرلضهههههههه ي
دتجرر (6)ئرلض يرزولمًوهمل سجمل رلًلتغ رشملوخرللعشً"حرةرةجتًوهًرةع ملًألرا يحةرييحرلل ةررلل حل"جر 
فيرا يحةرييحرلل ةررا رشهملوخرللعشهً"حرةلئ ملًألراًلكيرلئرلضه يرلل رل ملةرر ئةنشهو رللسهملًلهًمرر  ر،ةه
بع دًمرلملًلملةررارللسلطًمرللعثمًدملةرل ئلملةار رةلردوطول   رلدتعًيرلبحطقةرللحًش ئرلملطحةلللةي ر

ر رةلدتعًيية

 ملرروعضرللقوً" رةللعشههههههههههههً"حرفيراحً  ةرييحرلل ةر رلر  رللههههههههههههتقحلررنسهههههههههههه يرجحل لم،ةهرلإلرعلههههههههههههفحمر
لمرشهههههههههههحقرا يحةرهييحرلل ةرهردومللةرهللع مل لمهرةللعشهههههههههههً"حرلبتحًلفةراعتًر   رظهههههههههههفًفرللفحررللهههههههههههتقحم

                                                           

دوً" رة شً"حرلاج  حةرللفحلدملةرا ردو رلل ةلةرللعثمًدملةرفير ت رللسلطًألر و رلائممل رللثًنيرللتيرلدجتترإ  ردحمملةراحطقةررةميرل ئًةلةرللثًدملةرلتو األ( 2)
دترل ئًةلةرلئة  رد رعخفقترئلوًةرلملًلملةرةاحًخملةرفير ت رللسلطًألرللملمرلئة     لاج  حةرللسور ةرئلوًةرلدتعًيية رًك

 رللعههههفحًمر2013للتًر خيرلائ يررللج  حةرللسههههور ة رلبحك رللعحديرلثزحًارةيرللههههةرللسههههملًلههههًم رللطوعةرلئة  رزارةمرراحم رجمً رزًرةم رللتكوألر( 3)
  ( رةد رظمتراتعح ملةرهييحرلل ةرهرفيرذل رللودتراحً  تيرللفحلمملرهييحرلل ةررةللحدةهرةاحً  ةرهلاج  حةرللسور ةرللعلملًه 67 68)

  ً"جرد ً رهلبملًيي ه ظًزطرفيرلاجيشرللعثمًنيرةد( 4)

زحدوةرا زفرخملً  رلدتخجرر1907ةدخحاربع ،ًرا رلب رلهههههههةرلائحبملةر ًفرر1897 ردخحارا را رلهههههههةرللعشهههههههً"حر ًفر1882اوللمل ردح ةرهللشهههههههمملطملةهر ًفر( 5)
رللجو رلئخ ح رةلد سجرعثحً رخ اتهرفيرا يحةرهلب ًم ر س ح  ًم رفيراجلسرللعشً"حرللعثمًنيرةدمرتعمليحهر ًكم و  هرإ  رجمعملةرلل وً رللعحةرلئ حلرهر  ولم

رللسهههههههههههح ةرلاخًاسهههههههههههةرفيرلول رل ألردً" لم لهجًدة رةا رثمر ملحهرللسهههههههههههح ةرةلبحًييةرزًلهههههههههههتق  رلل ة رللعحبملةر  رلل ةلةرللعثمًدملة رةعثحً رللثورةرللعحبملةرلل برىرًك
رللجيشرللشههههههههمً ي رةا رثمر ملنتهرلائكواةرللعحبملةر ر   رللحدةرةللفحلمرلئاارر ملعهههههههه رز رلائسههههههههاألردً" لم ًم ر سهههههههه ح  ًم زًلتعًةألراارجمعملةرهللعت هرللعحبملةر ًكم

 ةلاخًزور ر

ًم راطوعةريلررللعلمرز اش  رللطوعةرلئة  ر( 6) رةلدتعًيي ًم   ( 114ةر19 رت)1997 محر لمل ي رلول رلل ةررفيرللعت رللعثمًني_لجتمً مل
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كمً هرفيراحطقةرهللووكمً هر   رلائ ةيرللوور؛ر نرك ردولج ر شهههههههارةره   رظهههههههفًفرنهحرلاخًزورررةشهههههههمًلتً
 شهههههههههههارةررةرلليسهههههههههههحىرلنهحرللفحلم رةإات ملشهههههههههههعملطًمهر   رلل هههههههههههفدلحهًر شهههههههههههارةرهلر للسهههههههههههور ة-للعحلدملة

را ردً ملةرهللعشههههههًرةهرإ  ردً ملةرهللعههههههّورهر   رظههههههفتيرنهحيرللفحلمرةلاخًزور للووره رةشههههههمًالم
ًم ركًا هرشههههههحد
ز ليةرفيرزل ةرهزقحتهرزمحطقةرهلبملًيي هرثمرلدتق ردسمركواررلحليًهرللتيرللتقحمرللوورزًلتثحً ر شارةره

خًزورهرا يحةرييحرللوور رزيحمًرجًةرمر شههارةرهللملمنورلنهحرللفحلمرغحةرا يحةرهييحرلل ةرهر  رلل ههفةانهًرإ
رفيردً ملةرهاو س ه ًم رنهحةرلب يحةر   رلل فةرلليسحىرا رغحر ًلتقحمردومللةرهللوّكًرةهررعاً رلل ةررشحد

رللفحلم ر

ة  زرييحًامل ملًمر،ةلرللتحو رللوطي  رر    رظههههفتيرللفحلمرةلاخًزوررلئرلضهههه يرةرز رل عشههههً"حرللعزحً ررز ع
لالدتعً رلالدتعههههههًييرائًظههههههحةرهييحرلل ةرهرللتيرغ مرآدةل ر ق ةرللطحقرللتجًر ةرللتيردحبطرلبو هههههه ر
ةدغ ليرزت احرةياشههههههه رة لج رةعيىرإزي،ًرردجًرةرلئغحًفرفيرذل رللودترإ  روتورراجمو ًمر شهههههههً"ح ةر

للعشهههههههً"حر   راحً  ررللةي رللهههههههتمحةلرزمتًجمةر رللو ةدوً" رلمريطغحًاملة رل  رشهههههههوهرلاللهههههههتقحلرر،ةلر
دتحًلررااربع تًرلت ل ار  راحً قتًرظ ر،ةهرشوهرلبستقحةرعشً"حرلل كًدترر لئةلطرةلييرللفحلم

ةللتيرعيمرفيرع ملههًألركثارةرإ  ررللغ ةلمرزيحمههًردتعهههههههههههههًر ر ملمههًرزملنهههًر   ر ملههًزلمرلئرلضهههههههههههه يرفيرعةدههًمرعخحىر
إذركًدترللسهههههههههههلطًمرللعثمًدملةرتع زر،ةهرللعهههههههههههحل ًمرفيرللعشهههههههههههً"ح ة رةع خًذ،ًررتً حدوليارثورراًرزاألر 

ىرعدورر شههههً"ح شههههً"ح ةربولجتةردحًلفًمرركثاررا رلئ ملًألرةدعههههطررإ  رجًدجر حفريةألرآخح ر نشههههوم
؛ر ًم  سههههههههههه  رللقح ًأل رللوورملره شهههههههههههً"حاًرزاألرر(7) لررهللثلرهرللعشهههههههههههً"حيررملعزحزر،ةهرلئ  فا رةر سههههههههههه ح 

رلضهه ير   رعةدجًةزل هًركًا هرللووره و رلل ح مرزًشههًرللحجح هربولجتةرلههطوةر شههارةرهرزقملًيةر مةهرللوور
رر لبحلعيرلبشنركةرفيراحً قتم

زفنرةرا ربع راح لةرلدحسًررللطةرلل ةلةرللعثمًدملةر  رلور ًرفيرلائحةرللعًبملةرلئة   رللعشً"حرراحم
   ر  ةيرلئةلهههههههههههطرحلزًم رةكثرمرخ لتًرللعهههههههههههحل ًمرللعشهههههههههههً"ح ةرفيرةلييرللفحلمرطللفوضههههههههههه ورةلالظههههههههههه

إ  رللهههتقطًةراتع يرا ردو رةاًرزاألرلئ خًذريلخ رك ر شهههارة ركمًرخ هههعترر لئرلضههه يراًرزاألرللعشهههً"ح
فير رللهههةي ر ملولر   ردووملررللقوهههً"ههه رةللعشههههههههههههههً"حرًلملاألية رلائلفهههً رةلائكواهههةرللعحبملهههةرةلئدحل رلل مههه

فيرللوحرر  ريةررةرةجتًوهًرللعشهههههههً"حرشهههههههملوخرظهههههههم رلهههههههملًلهههههههً همرفيرلبحطقةراسهههههههتغلاألرلد  ً رةرلبحطق
لههههملًيهههه يرظههههم رللعههههحل ًمرلاجًر ةرللسههههملطحةر   ردحكةرلل ةلةرللعثمًدملة؛ر ًدتقلتردل رللعشههههً"حراًرزاألر

ربولز  رللقوى لل 
ًم ررةال ،مرع ل رشههههههههملوخرللعشههههههههً"حرفيراحً  ةرييحرلل ةرفير،ةهرللفنرة ررةررةللووملفةردوع

ااره  يرز ررخ  رلجتمً تمةدوعملتهمرللئكواةرللعحبملةرفيرياشههههه رر ه ملعههههه هةلئااررره سهههههاألهللشهههههح رر
لشمل ره و رلل ح مرزًشًرللحجح هرلراألتحًلف رةكًألر   ررع رلب(8)دً حهراو  رلئاارر ملع رإ  رييحرلل ةر

ةللشمل رهاشحفراحةرز ليةرلائحةرللعًبملةرلئة   ررللشح رر ساألرظ رللعثمًدملاألرللةيرةدررإ  رجًدج
                                                           

ا هرا ردومللةرهللع مل لمه للوورللث ارلبح و ةر ملهريشكلوألرثلررع  ليرعزحً ر شارةرهرللعشً"حلايرزحلررهللثلرهرئألر( 7)   ًك

   988 رتر1971عي،مرلاجح ي ر فحةرانسملةرا رزطوالمرعزحً رييحرلل ةر راجلةرللعمحلأل رةزلرةرللول يًمرللسور ة رياش ر( 8)

http://jfl.ngo/


 

 
8                                                                                      JFL.org  

 

 

ي دير الزور 
 من االستقرار إىل الثورة، ديناميكيات الرصاع وعوامل السلم األهلي  –أبناء العشائر ف 

لل د  هرللةيركلررا ردو رلائكواةرللعحبملةرزحش رعزحً ردومللةرهللع مل لمهرللقملًفرزمتًفر س ح ةرظ ر
 رهرا هههههههههًألرزًشهههههههههًرشههههههههه  هرلبتحًلرراارلائكواةرللعحبملةرفيرياشههههههههه رشهههههههههكّركمًرللبريطًدملاألرفيرلبو ههههههههه  ر
لههههههحليً رللشههههههعملطًم رللوورا ر شههههههً"حملرهزًلتنسههههههمل راارشههههههملوخر شههههههً"ح ةردولمرر ةجمعملةرهللعت هرللعحبملة

   ررهرظم رلدحًيرهللع مل لمهرللقو ي رإ  رجًدجراقًدلاألرا ردومللةرهللوقًرةه رلل املمةللو ّار رةلائسوألر
ر ت  راحً  ةرييحرلل ةرللبريطًدملاألرإئًةالمرةدعهههه مر،ةهرللقولمر  ررعلههههتمرللشههههمل رهعلههههع رللرشههههاره

ًلتعهههههههههههه يرلل مًلملاأل رزلئدحل ر ررغمري مرلمردحجبرًل نه رةرإ  رلئرلضهههههههههههه يرللعحلدملةرلنرلجاةعجبر همر   رل
ر رهاجئمرز راتمل هرآدةل للشمل رهرزح"ًلةر ح ر شارةرهللف  ًألااررةتحًلفلبرةللفحنسملرللقولم

ًرة رللوورر ضرعزحهً ر شهههههههههههههً"حملرهراه يحهةرييحرلل ةربعه رلههههههههههههملطحةرللفحنسههههههههههههاألر   ر خهًزور رللوورلههههههههههههحليهً رللوكهّ
دقعهههههههههرراحً قتمرزًئلهههههههههلئةرللثقمللةراًرجعلتًرر للفحنسهههههههههملةرللسهههههههههلطًمي ارلل هههههههههحل"جررهللو ّار للعحًز ة

   رلخنرلقرللونوررللسلطًمرللفحنسملةربع رإخ ً رللعشً"حر ملت رةردخ عتمرزًلقوةةللطارلألرلائحديرةر
لاخً ةرفيراحطقةررلملًلةرتش مل رلبل ملًمرلل رل ملةرا رخ  ةدولملارللطً هًرفيرييحرلل ةرررللعشً"ح ة

راحً  رللعشههههههههههً"حرلئا رفيلب   را رررادو ةردوزيارعرلضهههههههههه يرلل ةلةرلبشههههههههههً رر كًأل رلئةلههههههههههطرةلييرللفحلم
إ  ردعهههههههً  رللعهههههههحل رةلائسهههههههًلهههههههملًمراًرزاألرللعشهههههههً"حرعألرعيىرزورلضههههههه يرر و ةرفيرللوًيية؛ررتًةدخعهههههههملعههههههه
تع   رللسهههههههلطًمرللفحنسهههههههملةرة   رللحغمرا ر   ر  ةيرعرلضههههههه يرللوًييةرل خعهههههههعهههههههةرلك رانهم رةلئ خًذر

إ  رةرر فيربعضرلئ ملًألرلبتعههههههههههههًر ةلبعههههههههههههًائًمراًرزاألرللعشههههههههههههً"حر ق ر  رلتةهرللن ل ًمرإالرعنهًر ملتر 
لبتحًلفاألرااراًرعيىرإ  رلب   را رللثرل رلشهههملوخرللعشهههً"حرردوزيارلإل ًدًمر   رشهههملوخرللعشهههً"حرةرةجتًوهً

للةي ردحولولرإ  رللعم رلل رلعيررا ردو رللف  األرللةي رللههههههههههتولولر   رلئرلضهههههههههه يرلبسههههههههههتعههههههههههلئةلئ ملًألر
شههههههههههههملوختًر   رلبكًدةربعضرةدمًي رللع ي را رللفحقرللعشههههههههههههً"ح ةرةدحً سر ر(9)زًئجحةرعةرزً ئً ههههههههههههعههههههههههههة

ل  رعزحً رللعشههههههههً"حرلمريحكحولرلسههههههههلطةرللقولمرللفحنسههههههههملةربسههههههههتولةرإذرعألر رةللع دةراارللسههههههههلطةرل ئلملة
ري ارلل ههههههههحل"جللوور رللو ّار رلل اململائسههههههههوأل ر شههههههههً"حملرهللشههههههههعملطًم ر  كًدتر رخًزورهرر  ههههههههولراج يلم

عمًرلم  ن ة رةشههمحهرللق ههً راقًدلاألرا ر شههارتيملرهللر دول هًإ  رجًدجرر  فللسههلطًمرللفحنسههملةرتسههتخ
ألرآخح،هًردمحيربعضرعزحهً ر شههههههههههههارةرهةر ر(10)عزحهً رللعشهههههههههههههً"حردمحي   ر ،هًجمولريةر هةرلههههههههههههحليهًهرللهةي رللووركًه

سهههلطًمرللفحنسهههملةرإ  رإ  لفرزطًألر حنسهههملًأل ر عم مرللًه األرللووجمعةهرةدتلولرظههه حنسهههملةرفيراحطقةر
ةاححتًرئ  رةجتً رللعشههههههههههارةملره ملً ررللشهههههههههه  هةد  رر"ًلههههههههههةرللعشههههههههههارةرا رللشههههههههههمل ره مويرر  ييلبتمحر

لمري  رعزحً رللعشههً"حرر (11)لسههلطًمرللفحنسههملة رل إا رعزحً ر شههاردهراحفةيرللهجوفرلههّلمرررللةيرللحً ههحه
ةرر ضر  مرللسههههههههههلطًمرللفحنسههههههههههملةررلتمحيًةلرزللههههههههههتمحراحفعههههههههههلاألر مًريح ارفيرزًويراحً  رلههههههههههور ً رةر

 رةلالدتفًظههههههههةرظهههههههه ر1925ةشههههههههًر رعزحً رللعشههههههههً"حرةشههههههههملوختًرفيرللثورةرللسههههههههور ةرلل برىر ًفربحً قتم ر
اارثولررا يحةرهييحرلتنسهههههههههمل رللجتمار  يرا رشهههههههههملوخرللعشهههههههههً"حرةرةجتًوهًرر1941فير ًفر للفحنسهههههههههملاأل ر

                                                           

   2015لثزحًارةيرللةرللسملًلًم رللطوعةرلئة   رشوً ررل جل رلئة  رلبحك رللعحدي-اجمو ةراؤلفاأل رللتًر  رللشفوير( 9)

   576ع م رة فيرزكح ً ر شً"حرللشًف ريلررللف ح رللطوعةرللثًدملة رتر( 10)

   2005احم ر،ول  ردكوألرجمتو ةملرهلور ًرةلالدت لةه رللطوعةرلئة  ر( 11)
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رجًرلل د  رةي ًفررللثورةرظهههههههه رللفحنسههههههههملاأل رةانهمملرهكسههههههههًررلل د  رةاشههههههههحفرلل د  رةج را رعلل ةرهر
لل د    شههههارةرلائسههههوأل ردحكيرز رللحجح   شههههارةرللوو سهههه  ررلغجرللرشههههاررةعلههههع رللرشههههار  شههههارةر

كسههههًرر ًر رلاجحلحرةرللوّكًرة رلههههلملمًألريلةةيرلائمًية  شههههارةرللو ّار رج  ًألرللتف   شههههارةرللووكًا  ر
ه رةكًألربع ههههههتمرع  ههههههً رفيرهلل تلةرللو حملةهر ررا ههههههًألرزًشههههههًرشهههههه   للوولههههههحليًلاجحلح  شههههههارةرلل املم

كًلشهههمل رهرلغجررتمرلاخً هههةعاوللةدع هههتمري مولرللثولررا ركًلشهههمل رهلهههلملمًألرلائمًية  شهههارةرللو ّاره ر
ةدول ؤ،مرا رللسههههلطًمرللفحنسههههملة ر مويرللرشههههار دومللةرللوّكًرةه رةل  ردخًذ ربعضرشههههملوخرللعشههههً"حر

رإ  رللعحلق رةهلههههههههههههلملمهههههًألريلةةير رهاشههههههههههههحفرةي هههههًفرللههههه دههههه    شههههههههههههارةرلائسههههههههههههوأله را مل عيىرإ  ردفيرك م
رلائمًية للو ّار ررلغجرللرشار للوّكًرةهرإ  را يحةرهلحلدجهرفيراحً  ةرإيلج ر

للسهههههملًلهههههًمرللعثمًدملةررإذرعأل رلئ  لاللفنرلمرةرتغارلمركثارةر عهههههلتر   رللونملةرللعشهههههً"ح ةرخ  ر،ةهر
 رشهههملوخرللعشهههً"حرإ  ر وقةرإدطً ملةردحوّرررفيرنشهههو رلبكلملةرلإلدطً ملة رةرةللفحنسهههملةرلهههً،متًربشهههك ركوا

 تحو رللحمطراحدوطههةربع دههًمرلدتعهههههههههههههًييههةرةلههههههههههههملههًلههههههههههههملههةراارع ملههًألرلبهه ألرةكوههًررلبووفاألرفيرللهه ةلههة ر
يرللقهههً"مر   رلإلدتهههًارلل رلعيرلالدتعههههههههههههههًييرللعشههههههههههههههً"حرا رلال تمهههًير   رللغ ةرةللغحملمهههةرإ  رلالدتعههههههههههههههً

لمرتع رللوجً،ةرةللحفوذرةلبشههملخةراحدوطةرزًلعًا رللورل يرةلئ هه رةبهةلر ر(12)ةلائملولنيرةي ارلل ههحل"ج
 رزمل ملههةرلئر رعلهههههههههههههً رللنرلدههجرلالجتمههًعيرةللسههههههههههههلطويراحدوطرةللكههًر  اههًر قط رةإدمههًرع ههههههههههههوحللحرملهه ر

 رللعثمًدملةرةللفحنسههملةر للع دةراارللسههلطًمرل ئلملة رجةرزدتح يرللشههملوخرةللوجتً رر ً لملةرع ههوحتةر
زً جتمارل ئ يرزمًردمححهرلتًرللسهههلطًمرا راا لمردتح مردح مرةر ملررعخةمر،ةهرللقملًيلمرللتقلمل يةر

ةالوهًريرجةرةرر ةدفوذراقًز راًرتسههتطملارلعوهرا ريةررفيرللسههملطحةرةلل ههوطر   ردل رل جتمعًمرا رجتة
ر   ر،ةلرلئلً رةر رللسلطًمرا رجتةرعخحىر ًم تغارمرللع دةراًرزاألرشملوخرللعشً"حرةعزحً رللعشً"حرجةر 

 را رخ  ردوزيارلبولريرةلائعهههه للف  األرإذرللههههتمحرشههههملوخرللعشههههً"حرزًلسههههملطحةر   رعزحً ر شههههً"ح،مر
رةلههههطرعزحً رللعشههههً"حرللف  األر ملً ر ًم ةللتحًلرراارلالدطً رللتجًريرللحًشهههه ئرفيرلبحطقة رامًرخل ر حق

   رلبسهههههههتوىرللونملوير األرلد شهههههههًررللقوً" ر   رعاًر ر(13)للشهههههههملوخرةللوجتً رةل خًداررفير شهههههههً"ح،مبعضر
دو حرلئا ر رإظً ةرإ  رةلشتغًلتًرزًل رل ةرةدحبملةرلئغحًفراسً ًمرجغحل ملةرشًلعةرةكثرةر  يرع حلي،ً

لع فرللههههههههههههتمحلررلائًجةرإ  ردف  رلالدحًيلمرللقولملةرفيرلبحطقةرعيىرر؛لئةلههههههههههههطرةلييرللفحلماحً  رفير
رل رجةرلنشهههطًر،ًرإ  ر شهههً"حرال تمًيربع هههتًر   ربع هههتًرلآلخحرفير مًيةراحً قتً رةر

ًم ةع خًذر  ي ةرة ق
رللقحلزةرللت ًم زحةزرز ًاًمرةرةجً،ًمر شههههههههههههً"ح ةراًرعيىرإ  ر رلاخًاسرعةرللسههههههههههههًيحدوطرزًاج رًردايرغًلو

اسههههههههتوىرردح مرفيد رةرةلئ خًذري حً سههههههههوألر ملمًرزملنهمر   رلبكًدةرةللقحةرا رللسههههههههلطة رللعشههههههههً"حرلتةهر
ة ح قةرر ًيتهًررعشههههههههههههارةل جً رلاجغحلفيرالد شههههههههههههًررللعشههههههههههههارةرعةرللللقحلزةر ًا ررلالنشههههههههههههطًررللعشههههههههههههً"حير

 ههحل ًمرللعشههً"حرةلئ خًذر ملمًرزملنهًر   ركن  ًمر شههً"ح ةر ح ملةرخ  رذل رنع سر ملررلبعههًائتً ر
                                                           

 رللعههههفحًمر2013للعحديرلثزحًارةيرللههههةرللسههههملًلههههًم رللطوعةرلئة  رزارةمررراحم رجمً رزًرةم رللتكوألرللتًر خيرلائ يررللج  حةرللسههههور ة رلبحك (12)
(83 82 )  

 ر 2015ل جل رلئة  رلبحك رللعحديرلثزحًارةيرللةرللسملًلًم رللطوعةرلئة   رشوً ر-اجمو ةراؤلفاأل رللتًر  رللشفوير(13)
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 حقرر ر شهههههههههههههً"حردومللةرهللع مل لمهر  ربع ههههههههههههتًرللوعض رةبحزمب عمرتسههههههههههههتقةر؛ر ةيرعرلضهههههههههههه يرلبحلعي 
زح"ًلههههةر ًر رلاجحلح ر ملرهلل املم شههههارتيكمً هرللووريلخ رك ر شههههارة ر تمًي ريلخ ر شههههارةره شههههً"ح ةر

بشهههك رعلهههًيههه ي رةيلخ راح ح زح"ًلهههةر،حلهههةرللعحةهرللوورهر شهههارةةرهرزح"ًلهههةراشهههحفرلل د   لائسهههوألرةر
زح"ًلههههههههههههةردحكيرز رر  سهههههههههههه للوورةررزح"ًلههههههههههههةرلههههههههههههلملمًألرلائمًية  كًا هردمًي مر حقملرهللو ّارللووره شههههههههههههارةر
ر ر مههة زح"ههًلهههههههههههههةركولألرلاجوههًرةللوورةر رزح"ههًلهههههههههههههةملراحههًييرلاخلملهه رةلههههههههههههّحليرل ئمهه  ةللقح ههًألر(14)للحجح 
كًا هرلل اللةر   ر حقملرهلل ً،ح رللوورةلدتعههههههحمرتسههههههمملةرهه رلاجًجًألردً ههههههحر مويزح"ًلههههههةر ةللشههههههو ط

ج  ًألرهةجمملعتًرزح"ًلههةرللشههمل ررهةدعضرللفحقرلئخحىررللعههًابرلائم  رللشههتًةرلائم  رللط  رلائم 
ربسههههههرجر  فردوو رشههههههملوخر شههههههً"حرللقومللةرزًدفحليررهللع مل لمهللةيرللههههههتمحرزح"ًلههههههةردومللةررهللتف  ًم را  

ًمرردومللةرهللع مل لمهرقملًيةزرهآ ر،ف ه  رإظههً ةرإ  رعألرلتسههً راحً  رلد شههًرردومللةرهللع مل لمهر   ر موا
ظههههههفتيرنهحرللفحلمرفيرر ررييحرلل ةررللشههههههحويرة   رظههههههفتيرنهحرلاخًزوررزح ررييحرلل ةررللشههههههمً يرعيىرإ  ر

ةدمًي رر (15)ةلدخًذرك ر شهههههههههارةراخطةرخً هههههههههةربهًردت  فرااراعهههههههههًائتًللقولملة رإظهههههههههعًفراحك  ةرللقملًيةر
ر،مًملررهلههحليًللوور شههارةرها رراأل ح  ًم ًم راحم هرفيرزل ةرهزقحتهرللوورهر خةجغحل مل   لفهرللوورخةرهة شههحد

ًمررفيردح ةرهللشههههههههههواله ًرةهردمًي مرإ  رةدومللةرهللوكّره ر ملً رللحً ههههههههههحهزح"ًلههههههههههةررللعشههههههههههارةةل  رزقملترر جحوب
رزح"ًلهههةرللشهههمل ل نهًرةرةلك ر شهههارةرةجتًوهًر شهههً"حملرهللعًز  رللعومل  رظهههحًرلهههلطًألهر ًم هعلهههع ررزقملترعي ههه

كًدتر  دةرللعشههً"حرةلئ خًذرااربع ههتًرللوعضردتح يرة  راسههتو األرلثحاألملرلئة ر شههً"حيرةر رللرشههاره
لال ت  رللبريطًنيرةللفحنسهههههههههههه ي(ر ملرردتكًدررللعشههههههههههههً"حرة  يليرر– ًفرفير ً رةجوير  ةرخًرجير)للو ةر
ملمًرزملنهم رةللثًنيراتجًةز  رلائسههههههههههًلههههههههههملًمرللعشههههههههههً"ح ةر ةرةجتًوهًرللتنسههههههههههمل راًرزاألرشههههههههههملوخرللعشههههههههههً"حر

جمً ًمرع خًذرةرةر شً"حرةلالدقسًاًمرللعشً"ح ةرة  رةللتحً سر تحرخ لهرللعحل ًمردر حعي شً"حير
رارللعشههً"حرةلئ خًذةدتحًلررللعشههً"حرردتحح  ملررر ةاًرزملنهًريلخ رللعشههً"ح ًم يرجةرةرر هًةدوررتًحجمة ق

ر رل ئلملةرًماارللسلطرتهً  دة وملعةر

لل ةلةرللسور ة ركًدترللعشً"حرد رلدتقلترإ  ردمطرلائملًةرللح فملةرةللتقحمرفيرربع رلاللتق   رةنشو 
راخطو رلل ًم فيرللفحقرللعشههههً"ح ةررةب عرد برنسههههجرةللقحلزة رزل لمرةدحىر   ر و رظههههفتيرنهحرللفحلمرة ق

دمًي ريلخ رةر رةاخًداررةرةجتً اشهههكلةر شهههً"حراسهههتقلةرلك رانهًرشهههمل رة ً"لةراشهههملخةراجًلتًرلاجغحلفير
ك ر شههههههههههارةرفير  ةردحىراتجًةرة رةدع ههههههههههتًررمد شههههههههههحرةلر ةع خًذرة عههههههههههجراتع يةر شههههههههههً"حك ر شههههههههههارةر

لبعههههههههًابربعضرر ًيةرلإليلر ةرةلئاحملةرةرووً"ررةب عمردنتق رلل رات لخلةراار شههههههههً"حرعخحىراجًةرةرلتً
بسههرجرزنملتهًررفيرذل رللودترللتيرلمرتسههتطاردطومل رلإل هه  ًمرلل رل ملةرإ  رلل ةلةرللحًشههئةرلالدتعههًيية
ةاارعألرللتًر  رللسهههههملًيههههه يرلسهههههور ًربع رلاللهههههتق  ردمّا رزًلتةزةةرةلالدق زًمرر (16)لالدطً ملة-للبرجولز ة

                                                           

رئخملةره و رلل ح مرزًشههههههههههههًرللحجح ه رة،ورعة ر  ههههههههههههورا ردومللةر سهههههههههههه هرللوورخح جرللكلملةرلائحبملةرزحدوةرهغو رعغًيهههههههههههه يه ردو  راشههههههههههههملخةر شههههههههههههارةره( 14) ًم خلف
   1949ةلغًيةر ًفرر1923هللع مل لمهرفيراجلسرللحولةرللسوريراحةر ًفر

ر ر569ع م رة فيرزكح ً راحجارلًز  رتر( 15)
 لالدق زًمرللعس ح ةرلبتع ية بسرجرللحفوذرلل واررل وًررلب  ر   رجتًزرلل ةلة رة  فرلاللتقحلررللسملًي يرللو يربسرجر (16)
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را ر ًم رلهههملًلهههمل للعسههه ح ة رإالرعدهرشهههت ر نرلمردلمللةرا رلائملًةرللسهههملًلهههملةرللتيركًألر حهًرللعشهههً"حر  هههورلم
ملرهللشمل ر"حرييحرلل ةررث ثةردولةرا رشملوختً ر كًألرلعشً بررشملوخرللعشً"حرخ  رلالدتخًزًمرللبربًدملة

رجًرومللةرللع مل لم رللشههههههههههههمل ري ًفرللتف  دج  نألرللرشههههههههههههار دومللةرللوّكًرة رللشههههههههههههمل ر ووير مويررلغجر
ر1947فيرللبربًألرللسوريراحةر ًفررلائسوألهر شارة لل د    رإذركًألرلثقلتمرللعشً"حيرفيراحً قتمريةرلم
ًمر رفيردجً تمرزًالدتخًزًمرللحملًزملة ررعلًلمل

ةرةجتًوهًرشههههههملوخرللعشههههههً"حربعضرا رولمرةللهههههه و ليرا رعزحً رللعشههههههً"حرللف  األرخ  ر،ةهرللفنرةر ًنىر
للسههلطًمرل ئلملةرةلبحك  ةرفيرللشههكًةىرلبق اةراللههنريلير قودتمرا ردحعههفتمرةلمرر ةكوًررلالدطً ملاأل
راًةع ملًألرلب ألرشملوخرللعشً"ح ًم إظً ةرإ  راعًدًةر رلسلطًمردقررإ  رجًدجرلالدطً ملاألكًدترلر رإذرغًلو

إلدتًا رإذرلب لر األرةاحديرلئغحًفرا رعزحً رللعشهههههههههً"حرا ردلةرلبولريرلبًلملةرة هههههههههعوبةردوااألراسهههههههههتل اًمرل
للةيرللههههتو  ر   ربعضرعرلضهههه يرلب لر األرا رخ  رللقحة رللتيررةدعولردحترلههههملطحةرلالدطً رللتجًرير

رر وألرا رعزحً رللعشهههههً"حرتسههههه ي ،ً رإظهههههً ةرإ  رلهههههملطحدهر   رعرلضههههه يرلل ةلةرلبشهههههً را لمريسهههههتطارلب ل
 شههههههههههههارةر هاو سهههههههههههه رزلههه ةة   رإثحرذلههه رللههههههههههههتطهههً ر   ور رخ  ر قويرلآلجهههًرراارللسههههههههههههلطهههًمرل ئلملهههة

ر فيرل ئههً  ههةرةلالدطههً رللتجههًريرفيرزلهه  همرلاخ فراههًرزاألرلل  ههًاههةرللعشهههههههههههههً"ح ههةررللههههههههههههتغ  خههًزورهرللوور
احم ر ههههههههههههًابرهةلههههههههههههملطحةررل ت ل لمراقًةاةةرر دح ملمرعدفسههههههههههههتمرزقملًيةراعلماألرشههههههههههههملو ملاألةدم حولرا ر

فيرإنشهههً رعة رتعًةدملةر   ملةرخً هههةربهمردم حولرا ر رةرلبشهههً رفيرللول ة   رعرلضههه يرر(17)هةلهههعمل رللتحمل ي
ر ر(18)1953 ًفراحً  ةرييحرلل ةرر

 ر  رللح"يسرهجمً ر و رللحً ههههههههههههحهرجمملارللقولداألر1958زاألرلههههههههههههور ًرةاعههههههههههههحر ًفررهللو  ةه ح ردملًفر
ر1958ع  ررفيرعيلو رةر رةلمريو رلتًرا را ليًرلوىراقً  ،مرفيراجلسرللشعج رللو ةرعشً"حبلاخً ةر

(ر129(رلاخههًترزههًاجمعملههًمرللتعههًةدملههة رةللقههًدوألر)317دههًدوألرلإل هههههههههههه حرلل رلعي رةدههًدوألرللتعههًةألرردمر)
 وخةلرلل ةلةرزانشههههههههً رلاجمعملًمرللتعًةدملةرلل رل ملةرةللغحًاملة رةع ههههههههوحررم رللغحفرلل رل ملة للحًومرلع

ب عرللعم رزًإل ههه  ًمرلل رل ملةرةرجمملارللف  األرلبسهههتفمل ي را رعرلضههه يرلإل ههه حرلل رلعيرع  هههً ر حهً ر
"حرفيرعشهههههًللشهههههملوخرهركًألرآخحريةررلهههههملًيههههه يرلعو للتيردوظهههههترلهههههلطًمرشهههههملوخرللعشهههههً"حرةكوًررلب كاأل ر

ًم ر،ورةدو تم بسهههههرجرإلغً رللح"يسرهجمً ر و رر1961إ  رجًدجرلالدفعهههههً ر  راعهههههحر ًفررلهههههور ًر موا
ةبحزرفيردل رللفنرةرللشههههههههههههمل ره وويرج  ًألرللتف هرشههههههههههههمل ردومللةرر 1959للحً ههههههههههههحهردًدوألرللعشههههههههههههً"حر ًفر

رفيراجلسرلئاةر ًفرللةيررلع مل لمههل ر(19)لائسههههوألهر شههههارةةللشههههمل رهي ًفرلل د   ر 0196كًألر  ههههولم

                                                           

ألره و ر(17) رلل،حمل يهررللح م ًك  ةرفيرلور ًرآدةل  ر رل ع  رعزحً رللعً"لةرةز حلم

  ر2015ل جل رلئة  رلبحك رللعحديرلثزحًارةيرللةرللسملًلًم رللطوعةرلئة   رشوً ر-اجمو ةراؤلفاأل رللتًر  رللشفوير( 18)

رفيرلل تلةرللبربًدملةرللئ ة لد سجرللشمل رهي ًفرلل د  هرإ  ر( 19) ألر  ولم     ةرللوعررللعحديرلإلشنرلكير  ر ح  رهج  رللسمل ه رةًك
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 رإظههههههههههههً ةرإ  رهللو  ةهيةلةرفيرل جلسرللحملًديرفير ت رر ًر  ههههههههههههو كًدر رةك ،مًدً"جراحطقةرهللووكمً ه
رفيراجلسرلئاةهع م رلاجًجًأل ر شارةرللشو طهرللةيركًألرللشمل ر رر دل رللفنرةر  ولم

لائ ةرر1963آذلرركًألر  ةرللوعررللعحديرلالشههههههههههنرلكير ح رة ههههههههههولهرإ  رللسههههههههههلطةرفيرلههههههههههور ًر بررلدق ةر
رللف  األ ًم لبسههههه ح ةرإ  ردحح حرلالدتعهههههًيرا رللسهههههلطةررلالشهههههنرلكملةرلئي يولوجملًزف ههههه ررلئكثررللهههههتقطًز

 رزًلهههههههههههتثحً رلخنرلقر ققهرهلائ ةرللشهههههههههههملوعيهرزًلهههههههههههتقطًزهرةللعمً رلف  األةي مر قوقرلر لالدطً ملة
ه  ةرللوعررللعحديرلالشههههنرلكيهرللههههتمحلررر شههههكّرةرر (20)خًزورهرفيرزل ةرهاو سهههه هللووربعضرعزحً ر شههههارةره

دطومل رير عحريةلةرهللو  ةهرا رخ  رإ  حرلبل ملةرلل رل ملةرةربعململةرهللتحو رلالشنرلكيهرللتيرز عمرف
رلسههههههلطةرشههههههملوخرللعشههههههً"حرةللوجتً رةكوًررلب كاألر(21)دًدوألرلإل هههههه حرلل رلعي ًم  برربشههههههك ركوارر ردقو  هههههه

ةدوزيعتًر   رعزحً رللعشههً"حرلبشههمولةرزقًدوألرلإل هه حرلل رلعي راعههًيرةر ملًزل همرا رلئرلضهه يرلل رل ملةر
ةدح ملمتمرفيرجمعملههًمر   ملههةر   رعألريهه  عولرثم رلئر رللهه ةلههةر   رعدسهههههههههههههً رر لئكثرر قحلمرللف  األرةر
عج ل را رعرلظههههههحهمرللعشههههههً"حرروخشههههههملاع مر ق ر   رإثحر،ةلرللتحو ر ردمرإ فًوهمرانهًر ملمًربع رلههههههحو ة

لهههلطةررإ  للتيردحولتررللسهههملًلهههملةرلهههلطتهمر ق ةلرج  را ةبةل رلعهههًابرللف  األرا رعزحً ر شهههً"ح،م ر
لل ةلةرل ههههههههمًألراؤلههههههههسههههههههًمريسههههههههعوألرإ  رلائعههههههههو ر   راولدارفيررتمجعلرة،ةلراًر عخ دملةرةلجتمً ملة

را رر اكًدتهملهههلطتهمرةرللهههتمحلرر ًم ر ملتهً ً لةوً"فتًرةرةب عمرللعشهههً"حرفيراحً  ةرييحرلل ةرردفق رد ر جمل
رروألر مّلفتللعشً"حريرةب عرعزحً  ًم  رزيحمًرشملوخرللعشً"حرلل ةلةاارللتغارلمرللتيردطحعرجّحل رلملًلًمرد ر جمل

رلوحً ر  دةراارلل ةلةرةعجت  هً ًم ر رةرةجتًوهًرع وحولرعكثررلعمل

بههًلتههً يراحلك رللسههههههههههههلطههةريلخهه رللعشهههههههههههههً"حرةردههوثارررزتقلمل ا راسهههههههههههههً،مههةر،ههةهرلإل هههههههههههه  ههًمر   رللحغمرةر
لإل ههههههههههه  ًمررللتقلمل يةربشهههههههههههك ركوار رإالر وملعةر،ةهر  رللنرلدرملةرللعشهههههههههههً"ح ةرعزحًوهًبعضرللهههههههههههتق لملةر

 ر م رجتةرلمردوز رلئرلض يربشك ركًا ر   رللف  األ رللقً"مةر   رلبعًيرةرةللتعو ضرةإ ًيةرللتوزيا
را ردقههه رلبل ملهههةرللعقهههًر هههةرا ر وقهههةرإ  رعخحى رةر،هههةهرللعململهههةرلمرد  ررةا رجتهههةرعخحىر

ًم بهههًلتهههً يرإالردو ههه
ظههعرربشههك ريكوألر ملهرللف  األرا رعزحً رللعشههً"حرللطحفرلئرفيرلبحطقةرإ ًيةرتشهه مل رللتكو  رللطوقير
ًم ر ملررزقيرللقًدوألر ر  ر مًيةررلملًلمل ا رروألرلإل  حرلل رلعيعزحً رللعشً"حرلبستفمل ي را ردًد ًج لم

إذرلمريح يرر فيرل ئً  ةا رع ملًألرلب يحةرةدعضرشههملوخرللعشههً"حرةرةجتًوهًرلبسهه ثمح  ركوًرررللههتغ  
رائملًللقًدوألر ًم رزلمرلئرلض يرلبسموحرزًل ثمًر،ً رلقف

                                                           

رةلهههههملًلهههههً هم رلبحك رللعحديرلثزحًارةيرللهههههةرللسهههههملًلهههههًم رللطوعةرلئة  رتشهههههح  رلئة ر- حًرزطً و ر   ورلهههههور ً( 20)
ًم عزحً رةجتًوهمرللح فملاألرلئد رشهههههود

  ( 239-238ل" رللحقشرح يه رتر) ردحجمةملره و هللار ًظ  ررر2014

خمسردقً رر"يسههملةرميرملردح ي رلههقررلبل ملةرلل رل ملة راعههًيرةرلئرلضهه يرا ركوًررلب  رر1958عيلو رر27د ههم ردًدوألرلإل هه حرلل رلعيرللعههًيررفير (21)
 رةللثًنير1963(رلعًفر88شههههههههههحيعملاألرلثحاألملرلئة رردمر)لل رل ملاأل رللتعو ض رإ ًيةردوزيارلبل ملةرلل رل ملة رةللتح ملمرللتعًةني رة هههههههههه رر ملمًربع راحلههههههههههوااألرت

ر ر1980(رلعًفر31ردمر)
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 من االستقرار إىل الثورة، ديناميكيات الرصاع وعوامل السلم األهلي  –أبناء العشائر ف 

 : هامناطق توزعو  ثانياا: أبرز عشائر محافظة دير الزور

احً  ةرييحرلل ةر ريقملموألرزح ررييحرلل ةررللشحوير   رظفتيررةميرعكبررللقوً" رفيقبيلة "العكيدات": -
ر ًم نهحرللفحلمر تورا يحةرهللووكمً ه رشههًاملةرةج  حة رةبح ررييحرلل ةررللشههمً يرا رزل ةرهللوعههارةهرجحوب

كمً  رللووركًا  رللوور توردً ملةرهللعههههههههّورهرشههههههههمًالم رة حقسههههههههموألرإ  رث ار شههههههههً"حردحبطتًر ههههههههلةرنسههههههههجملره
رةاتعًد ةرلل لا  للشههههههههعملطًم ًم ه رةلد ههههههههمترإلحهمر ملمًربع ر شههههههههً"حرعخحىرفيرلبحطقة رغح وةر نهمرنسههههههههو

ب رلأل رلبشهههههههههههً، ة رللوور حيلأل رللوورلهههههههههههحليً رللوورخًزور رللووراعتمرزح مرللقسهههههههههههمر   رلبحً هههههههههههحةرانهمملره
 رةدقسههههههههههههمردومللةرهللع مل لمهرإ  رث ار(22)لمل  رلبحلشهههههههههههه ة رلاجئيش رلبحللههههههههههههمة رللفلملتةهللوورللوقعًأل ر

رشً"حركوارةملر 

  امل:كالبو -1

 رةتعتبرر شهارةر(23)دححعهحرللقملًيلةرللتقلمل يةرفيردومللةرهللع مل لمهرفيرزيترهللتف هرا ر شهارةرهلل ً،حه
كعشههههههههههههارةرجًا هررللوو،مره ر(24)ملرهللشههههههههههههتًةرلائم  رللط  رلائم  رلبويهههههههههههه ورلائم هع خًذهلل ً،حهراار

رجًا ه ررللووهر شً"حرعخحىرا يشًررإلحهًراقًز رراستقلة

ةيعتبررهج  ًألرللتف هرةا ربع هرةل هره وويهرة فمل هرهخلمل هرا رعزحزرشههههههههملوخرللقومللة رةل  راحةر ت ر
للشهههههههههمل رهج  ًألرللتف هردفتق رللقومللةرإ  رللقملًيةرلبو  ة ربسهههههههههرجر  فردوو رشهههههههههملوخر شهههههههههً"حرللقومللةر

يةرللقومللهههةرعخوهره موير رة حهههً سرللشههههههههههههمل رهخلملههه ر وويرللتفههه هر   ردملهههً(25)آ ر،فههه هرزهههًلقملهههًيةزهههًدفحليره
رانهمرلز ر مهرللتف هرةعزحً هملرهاطشههههههههههههح راحاره رةر هجممل رللحشههههههههههههمل رللتف هرفيردح ةرهاو لبه ر ملررعألرك م

ريةلةرهدطحهاشههملخةرللقومللةرفيريعتبرردفسهههرشههمل رللقومللة رةدع رة ًةرللشههمل رهخلمل هردو  رلزحهرهاعههعجهر
 ر برراحللههمريعتبر،ًرةجتً ر(26)ية رلاخلملجرللعحديةبح ههورر  يرا رعزحً ردومللةرهللع مل لمهرلبقملماألرفير

ةآ ره،ف هركًا هرللوورهلل ً،ح ر شههههههههارةكًا هرغارررلههههههههمملة رزيحمًريقحردسههههههههمركواررا رعزحً رللوورهر شههههههههً"ح
لبتمًي ةر  ررللعشهههههههً"حزقوو راشهههههههملختهر برردل رلبحللهههههههمربسهههههههرجرعةظهههههههً راحً  ةرييحرلل ةر رةا رعزحزر

رجًا هملرللووره

                                                           

   569ع م رة فيرزكح ً ر شً"حرللشًف ريلررللف ح رللطوعةرللثًدملة رت( 22)

 رةدح ةرهاو لبهرللتًبعةريس حوألرفيردً ملةرهذيوًألهرللتًبعةربحطقةرلبملًيي  رةللولدعةرزح ررييحرلل ةررللشحوير   رلل فةرلليسحىرلنهحرللفحلم ج  حة( 23)
  لحً ملةرهللعّوره رةللولدعةرزح ررييحرلل ةررللشمً ير   رظفًفرنهحرلاخًزور ج  حة 

يهرللتًبعةريس حوألرفيردح ةرهشئمل هرللتًبعةرلحً ملةرللوعارةرةللولدعةرزح ررييحرلل ةررللشحوير   رلل فةرلليسحىرلنهحرللفحلم ج  حة رةدح ةرهلائح ج( 24)
 ةللولدعةر   رظفةرنهحرلاخًزوررزح ررييحرلل ةررللشمً ي رلحً ملةرللعّورر

  ع م رة فيرزكح ً راحجارلًز  ( 25)
(26 )7rl0OiZgG4-https://www.youtube.com/watch?v=  . 
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ي دير الزور 
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كثارةرللع يرةرةللهههههههعةرلالد شهههههههًر رشهههههههملختمرزًلورلثةره و رللع   ريلةةيرلهههههههلملمًألرر شهههههههارةة،مر  البكّير-أ
 رةا رع خًذ،ًملرهل ئملم  رللةيرخلررةلل هرهيلةةيرلههههههههههههلملمًألرلائمًيةهرلائمًيةهرا ر خةرهلل وملعههههههههههههةه

ر رللعمله ه رةا رةجتهًوهمر هً" مملرهللتحمله ي رلاجبأل رللعهههههههههههههًاب رللشهههههههههههه   ر للعحهًز ة رللحكملولم رلاخ ههههههههههههام
  رسيسه لل

ه و رلل ح مرزًشهههههههههًر رشهههههههههملختمريلخ ردومللةرهللع مل لمهر(27)ا ر شهههههههههً"حر لررهللثلره  حسنننننننن البو-ب
 رةا رثّمرهللهههمً مل رللحجح ه ر تورلدتقلترلبشهههملخةر(28)للحجح هرللةيرخلفهرعخوهرهدحكيرز رللحجح ه

اجلسرإ  ره ملعههههه رللحجح هر  هههههوره  ةرللوعرهرللةيرتسهههههلسههههه رفيراحً هههههجر  ة رة ًزر   ر  هههههو ةر
ر  رلائ ةرة تمر عههلهربع ،ً رةكًألريمتل ر للشههعجرل ةرلمر  ي ة رعزحز،ًرللتيركًألريحشههبر حهًراسههتق م
را راحلك راتع يةر حهً رإظههههههً ةرإ  ردلقملهر ًم   دًمرةللههههههعةريلخ رعجت ةرللسههههههلطةرلائًكمة رة تلقىري م

را رية رخلملجملةرعزحز،ًرللسههههعويية رةللةيركًألرللعًا رللح"يسهههه يرفيرللههههتم ًم حلرراشههههملختهرخ  ردخ يري م
ر ره رةخلفهرلزحهره فو 2008للسلطةر  ري مه ردوفير ًفر

ا ر شههههههههههههً"حر لررهللثلره رةلتمر  يرا رلبشههههههههههههًي  ر فيردح ةرهللطملًدةهركوار،مرزًالجمً ر  القرعان-ج
للشههههمل رهدحكيراحًييرلاخلمل هرة،وردًضهههه يردومللةرهللع مل لمه رةللشههههمل ره م رللفحاه رةفيرزل ةرهللقور ةهر

  للشمل رهدحكيرلائًارلائجيهرةللشمل رهلّحليرللعو رل ئم ه 

را ر شً"حر لررهللثلرهرةشملختمرهكّولألرلاجوًرةه رةخلفهرلزحهرهر،ملمًأله ر  رحمة البو-د

ل ريلخ ردومللةراشههههههههملختهمرفير ً"لةرهلاجملجًألهرةليسرلتمرخ  ًمراار شههههههههً"حرعخحىرلههههههههور  الشننننننوي -ه

   ً"لتيملرهللشم أل رللوكً ه للع مل لمرعةرخًرجتً رةا رةجتًوهمر

للشههههههعملطًمه ركًا  رللوور شههههههارتيرملا ر شههههههً"حرللع مل لمرلئلههههههًلههههههملة رة،مرعزحً ر مواةركمال:  البو-2
ملر شههههارتي  حً سريلخلتًرةر راح حهللوورملرهلل املم رلائسههههوأل رللتيردحولترإ  ر شههههً"حراسههههتقلةر حة تًةا ر

  كمً  شملخةراحطقةرللوورلل ةررفيراهلل املم رلائسوألهر   رلبكًدةرلالجتمً ملةرة ملًزةر

هكسههههًررلاجحلحهرللةيرخلفهرلزحهردنرك رلبشههههملخةرللتقلمل يةرفير ً"لةرهلاجحلحهرةكوار،مرللشههههمل ر  الدميم-أ
 ًر رلاجحلحه رةخلفهرلزحهرهدًجيه رةدع رة ًدهريخلترللعشهههههههههههارةرزحًلةرلدقسهههههههههههًفره وويره ًر هرةا رثمر

سههههههههههههمرلاخ فرزت خ ره رة ار وويرلاجحلحرهدًيررة مههردًجيرلاجحلحر و رلبشههههههههههههملخةراًرزاألرلالز رهكمً 
 رللعشههههههههههههارةرللوًرزرفيرهربعههههههههههههلئةرهكمً ردًجيرلاجحلحه ر ملرريعتبررهدولفهررجلاجحلحر ًر  وويرهدولفر

                                                           

   لرردو يريلخ ر شارةرللع مل لم ( 27)
رفيرلاجيشرللعثمًني ر( 28) ًم  دخحارا را رلةرللعشً"حرفيرلئلتًدةرة األرظًزط

http://jfl.ngo/


 

 
15                                                                                      JFL.org  

 

 

ي دير الزور 
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بعضرعزحً ر ً"لةرحً سر رة (29)لئلههههههههه  رةدحق رفيرافً ههههههههه رةعجت ةرلل ةلةرلإليرلر ةرةلئاحملةد ًفرلهههههههههلطةر
   هلل املمهريلخ ر شارةوجً،ةرلللاجحلحهر   رآ رهللشملحًألهرة ممل رهخميسرهللشملحًألهرللغحملةملر

 شههههههارةرلتًرةزألرلجتمًعيركواررفيرلبحطقة رةدنرك رلبشههههههملخةرللتقلمل يةرفير ً"لةرهلل د  هر  الحسنننننون -ب
ررجهًرهرهي هًفإ  رلز رعخملهةلدتقلهترلبشههههههههههههملخهةرخ  ر ملهًدههرر لله ده  هل ئمه رةكوار،مرللشههههههههههههمل رهاشههههههههههههحفر

ةا ر ر(30)ةللهههعة  هههور  ةرهللوعررللعحديرلالشهههنرلكيه رةكًألرلهر  دًمرلهههملًلهههملةرةلجتمً ملةررهلل د  
رجًرللشههههههمل رها جمررع حل ه،حً رخ فريلخ رزيترلبشههههههملخةر رةرهلل د  ري ًفرهعيم رلزحهلدتقلترإ  رثمر

ر رللعشارةرعزحً ره ةل رلل د  هر و ردمثمل راشملخةهرةعزحً"ه رةرلل د  

آ ره،حلههةرللعحةه رةلتمرةجتً را ر ً"لةملر خةرهلاخلمل هرفيررتقلمل يةللردححعههحراشههملختهم  مريحالبو -ج
    رة،مرعدحةرزتحًلفتمرإ  ر شارةرهلائسوألهراقًردةربعشارةرهلل املمهه رللعلملويرللفح يه

رةعكثر،مرة حة  يرهللع مل لمدومللةرهميرعكبرر شهً"حر: الشعيطات-3  رلتمراشهملخةرةل  ةليسراًيية ررلم
ةرةجتههًوهمرا ر ههً" مملرهلاج ل  رللعلملههًأل رر ة حقسههههههههههههموألرإ  رث ثههةرع خههًذملرهلاجهه ة رةللعلملههًألرةلاخحفوره

رفيرية رلا ًم    خلملجللعكلةه ريوج ردسمرالرزو رزهرا رعزحً رللعشارةراغنرز

احههههً  رإدههههًاتهمرزح ررييحرلل ةررللغحديرج  حة را راهههه يحههههةرهييحرلل ةرهرإ  ردههههً ملهههةر قبيلنننة: "البكنننارة":-
ةدقسههههههههههههمرإ  رث ارهلل سههههههههههههحةه رةبح ررييحرلل ةررللشههههههههههههحويرا را يحةرهييحرلل ةرهر تورزل ةرهللوعههههههههههههارةه ر

ه ر حة  شارةرللعًز للوور خةر دنرك راشملختهمربعً"لةرهللرشارللطًأله رةرللوور شً"حملرهللعًز  رللعومل  ر
عخملهرهرلغجرللرشهههارهرثمرإ  رلزحهرهدولفررلغجرلز ر ملررلدتقلترلبشهههملخةرا رللشهههمل رهعلهههع رللرشهههارهرإ  ر

ر"ًلهههةررهر   هدولفررلغجرللرشهههارللشهههمل ررًألللرشهههارهريحً سهههررلغجر هههًابرةجًلهههمهره عخورةكًألرر للرشهههاره
آ رعجمل  رآ رللش   رر رةا رةجتًوهمملرهآ رلبوزررللعو رللسًلم رآ رللرشًر رآ راحم رلإلزحل،ملم للقومللة

للشههههههههههههمل رهدجمر و هللارح رللعشههههههههههههً"حيرفيرللقومللةرةكوار،مرةآ رللسههههههههههههلمًألهريعتبررهآ رلههههههههههههلمًألهرزيترللشهههههههههههه
للسهههههههلمًأله رة متًزرعزحً ردومللةرهللوكًرةهرزن ة تمرإ  رلائلو رللسهههههههلمملةرعكثررا رغار،م رةب ثرةرلخت  تمر

ر برر  دًمردجًرةرةاعً،حةراارع،ً يرا يحةرييحرلل ةر ر

احً  رإدًاتهمرزح ررييحرلل ةررللغحديرشهههههًاملة را را يحةرهييحرلل ةرهرإ  ردً ملةر سننننرا ا":البو عشننننيرة "-
هللتونيه رإظههههههههً ةرإ  رزل ةرهزقحتهرزح ررييحرلل ةررللشههههههههحويرشههههههههًاملة رةدح ةرهللشههههههههوالهرفيرللوًييةرجحوةر

                                                           

شغ راحعجرعااألر ح ر  ةرللوعررللعحديرلإلشنرلكيرفيرر1994يحم رإجًزةرفيرلائقوق رةشغ راحعجرر"يسر ح رلئا رللسملًي يرفيرلل ذدملة رةفير ًفر( 29)
رل ذدملهههة رة هههًفرر1998احهههً  هههةرييحرلل ةر رة هههًفر ًم ر   رإيلهههج رة هههًفرر2000 األراحهههً  ههه ًم ر   رللقحملطحة رة هههًفرر2002احهههً  ههه ًم رر2008احهههً  ههه  األرلهههههههههههههفارلم

رللجمتور ةرللعحبملةرللسور ةرفيرلاجمتور ةرللعحلدملة ر
ألريح ىرزتق يحرةل نرلفرشهههههههمل( 30) وخرانهمرللح"يسرلبعهههههههحىملرجمً ر و رللحً هههههههحهرةللح"يسرللعحلويره ههههههه لفر سهههههههاألهرة  يرا رعاحل رية رلاخلملجرللعحدي رةًك
  شً"حراحً  ةرييحرلل ةر  
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ع  رةجتً رهرللحً هههحر  ملًللشههه  هرإ  رهريحرلل ةره رلدتقلترلبشهههملخةرا رللشهههمل ره مويغحةرا يحةرهي
هرع م ةللههههههتمحمرزملنهم ر ًدتقلترا ره ملً رللحً ههههههحهرإ  رلزحهرهر(31)فير ت رلالدت لةرللفحنسهههههه يللعشههههههارةر

  هههوراجلسرللشهههعجرلع ةريةرلم رةا رثمرخلفهرلزحهرهاتحًر ملعههه رللفملً هرةا رثمرإ  رلزحهره ملعههه هر
ةجتههً ر ههً"لههةررغمرةجويراعههًرظهههههههههههههةرا ربعضرزح ههههههههههههوررهاحمويرلئزح هرر"يسراجلسرللشههههههههههههعههجر ملنهههًر

لهههحليًهربع دًمرلبعهههً،حةراارشهههملوخرةعزحً رغًلوملةرللعشهههً"حرللووردمتًزر شهههارةره رةر   ردحعهههيوهرهللفملً ه
رلتم رللوورفيرل ئً  ةركههللوكًرة ر ر س  رلل وملعة للو ّارهر ملرريعتبرةألرعخولالم

لع ي رليسرلتمراشههههههههههملخةردقلمل ية رلاتولههههههههههطةرراحً  ةرييحرلل ةرا ر شههههههههههً"حررخابور":البو عشنننننننيرة "-
اعملطه رة   ظرل،تمهههًفرعزحهههً رللعشههههههههههههارةرزهههًلتعلملمرللوور لملحههه  رللوور مح رللوورة حقسههههههههههههموألرإ  رع خهههًذملره

راحخح وألرفير فوفرلاجيشرللسوريرةر ًم ر ر ملهراحلك راختلفةيشغلوألرزنسوةركوارة رةانهمرعي 

 لن ط  خر     وخالن       -

 المناطق المشتركة مع عشائر أخرى  المناطق اإلدارية ألماكن تواجدها الرئيسية العشائر/الفرق  العشيرة القبيلة

 العكيدات

 جامل البو

امل كالبو 
 )الظاهر(

نررر   رررح "  ةررر ة" خر ررر لمرررح ر ن  رررح خر  ررر      
وققبح "شررررررررررررو ن" خر  لمح رن   ح خرة رررررررررررر ق   

 " خر  لمح رن   ح خر ّ  . ل بلحوققبح "

  خروقبجي" خر رررررر لمررررررح غقبةررررررحققب ي  
 رن   ح خر ّ  . 

 البكّير
 لدخت  "ز رررررر ص  خرة رررررر ق    وب ررررررد" وقق   

كسررررر     ل    ل شررررر    " قبهح  ط ب خرف ل 
 "جد د  ك دخت  ج س ي  لم جن

    خروقبجي  سرررررررررررمل خروقبج حقق   "
  "   الة  خر   

 القرعان
خر  نف رنهق   لرررد  "خر   بررح"  لف خر رررررررررررررفرررح

"   خر ررررررن ة"خر   نح  ي خرفقخت/شرررررر ل ح  وققب
  لف خر فح خر سق  رنهق خرفقخت/ج بق 

 

وققبح   شرررررررققي/غقري" ج بق    "خرجق يحققب رحمةالبو 
 ش ل ح  وبق" "

 

  لد  "خرم    "  قق   "س بدخة ش ل ح/ج بق     نج"  حسنالبو 

 ق   "صرررررررررررررة أ ة  خر  ررررررررررررر ح     ق لدخت و  الشوي 
 "  ق وب

 ققبح "  الة  غقبةح"

 كمال البو

 قق   "خرس  ل  خر مفح"  قق   "خرس سح  خرغةق    سقخت  خرس بم ح"  الحسون 

 الدميم

قق   "خرمة س  خر ررررررررررررر رو ح  خرجال "  لف 
خر رررررررفح خر  نف رنهق خرفقخت/شررررررر ل ح  وققبح 
"خرةوق "  لف خر رررررررررررررفرررررررح خر سرررررررررررررق  رنهق 

 خرفقخت/ج بق . 

 

                                                           

 لحليًرللسلطًمرللفحنسملةرآدةل  رللوور(رثولررا رعزحً ر شارةره7   رخلفملةرتسلملمره ملً رللحً حهرله)( 31)
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  ققبح "خرس  ل"  مريحالبو 

      ص" خر  لمح قق   "خر  ررررررك ح  غقخن ج     الشعيطات
 لن  ح خرة ك  ل ي رن   ح "هج  " 

 

 البكارة
  العابد

"خر سرررق " وقق   " غ ق ج بق   خرملي  ن   ح 
سف ق   ج    خرة    د    خيج  ي ب    خيج 
خرةقل ررررمح  خر ررررم    خروسرررر ن ح  لو   د " 
 قبف   ق خر و  خرغقري. وقق   "جررررررد ررررررد 
ل      لقخط  ل ل ص  ط   ح  خرد لح"  قبف 

   ق خر و  خر ققي.  

 

  العبيد
  سلطان ضنا

  سرا االبو  

" رر ررررررر ي  خرررةررغرر ررلرر رررررررح  خرررأررقبرر رررررررح  قررق   
خر ررررررررررر    ح  خر سرررررررررررقب  خرمنةح  خرة ب  ح  

رلررررد   خر قبف"  قبف   ق خر و  خرغقري. و 
خر رررررررررررررققي. وققبح  بف   ق خر و  "ل قص" 

 خر و  خرجن ري خرغقري. "خر  ال"  قبف   ق 

 ن   ح "خر ةني" 

 خابورالبو  
 

   لد  "ل  س "  حليحلالبو 
  "خر قبم ح"ققبح  معي البو 
  ققبح "خرمةد" عمرالبو 

  ققب ي  "خر  ب  خر  مح"  ليلالبو  
 لالطالع على خارطة انتشار أبرز العشائر في محافظة دير الزور يرجى اتباع الراب  التالي: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1w2cjfD5FoMpzjEdKXOTA6iDh9_o  
 

  :دير الزور عشائراألسد" حيال سياسات نظام "ثالثاا: 

رلههههههملًلههههههةرللتعوئةرئزحً رللعشههههههً"حرتهجدل ر1970د ًفرلئلهههههه  رةاحةرة ههههههولهرإ  رللسههههههلطةر بررلدق ةر ًفر
ةللحقًزًمرةلالدحًيلمرلبتحملةرللتيرتشههههههههحفر لحهًرعجت ةرلههههههههلطتهررهللوعررللعحديرلإلشههههههههنرلكيهظههههههههم ر  ةر

ةعنشههههههههههههورلالدحًيرللعًفررومل ردًدوألرلإل هههههههههههه حرلل رلعيدطر1974فير ًفرد ًفرلئلهههههههههههه رعةدرر ملررلئاحملة ر
ر   ردطو  ركً ةرلئنشههههههههطةرللسههههههههملًلههههههههملةرةلالجتمً ملةرفيرلههههههههور ًرة م  رللف  األرةلالدحًيرللعًفرللعمً 

ًمر رخ  ر ق رللفحييةرانه موا ًم ر ر(32)ةرثمًديحًمرللقحألرلبًض يوًرةلائ بملة رإ  رعألردض ور لحهًرنهً"مل

رعاًفرةل توًر،ًررللعشهههً"ح ةًلونور  فرل نرل هرزة   رللحغمرا ر ًم ةبحً رهللتحو رلالشهههنرلكيهررلهههملًلهههًم ً"ق
زنسههههههجر  دةرج ي ةراارشههههههملوخرللعشههههههً"حرشههههههح رزًلودتردفسهههههههرخطًزًدهرللحلههههههمملة رإالرعدهررخ  لل ةلةر

ةلاللهههههههههههه ثمههًررفيرللونورللعشهههههههههههههً"ح ههةرةدووملفتههًرلتثرملههترلههههههههههههلطتهههرللحههًشههههههههههههئههةرآدههةل را رخ  ردوزيارلئيةلرر
                                                           

  اارجمً ةرهلإلخولألرلبسلماأله ر1982بع رلدتهً رع  لار ًفر( 32)

http://jfl.ngo/
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رإ  راحد  لمرللتو ةرللعشً"ح ة غاررلبعلحةر رةع وحتر،ةهرللسملًلةربشك رغارررلايرةللووً"ررلل حًيلم
ي رة م  ردمملا رلههملًلههًمرد ًفرلئلهه ر ملً رللعشههً"حرللح ًفرفيراحطقةرللعشههً"حرشههحقرللو ررلههمًمع  ر

رلث ثةراستو ًمملر ًم رفيراحً  ةرييحرلل ةررة ق

لل وارةركو  هههههههً رفيراجلسرللتقلمل يةرللعشهههههههً"حررلبشهههههههملخًمراوزربعضرردوزيارلئيةلررةللههههههه ملعًة األول:
اقً  رلههه ر ملررخعههه رد ًفرلئر را رلل لخ زملودًمرلبشهههملخةررتع   ردعههه  ًمةللعم ر   رر للشهههعج

رةكًألريشههههههههههههغ ر ح سههههههههههههواألرئ  لةرلاجبهةلعموفرعزحً راحً  ةرييحرلل ةررلبر(33)ةهملاهلاجبهةرللو حملةرللتق 
را راقً  ،ًر ًم ا ردطًعيرللعمً راًراقً  رلبمثلاألرلبسههههههههتقلاألرع روختًبعضرعزحً رللعشههههههههً"حرةشههههههههملدسههههههههم

را ردو ةللف  األرةبًوير ئًمرللشعج ر ًم رللعشً"حرزًلتحًةة رةرةجتً رشملوخرر  شغ ريل"م

 رة  ز،ًرا رللعشهههً"حربعضظهههم رزملودًمرلبشهههملخةرفيررللتحً سرلل لخ يللهههتفًيرد ًفرلئلههه را ر ملرر
ويةلررزههلئ حليرلآلخح  ربعضرةإغحل رر خ  رللههههههههههههتقطههًةرع هه رلئ حلفرلبتحههً سههههههههههههههةر   رلبشههههههههههههملخههةر حهههً

راح ةيةر يرج  ًألرلشههههههههههههمل ره وورلئلهههههههههههه رلد ًفراححررفير شههههههههههههارةرهللووكًا ه    رلبسههههههههههههتوىرل ئ ي ر مث م
ر ًم ريل"م خلفهرلزحهرللشهههههههههمل رهخلمل ر ووير  ر1987 تورة ًدهر ًفررشهههههههههعجع هههههههههو ةراجلسرلللللتف هراعق لم

رعجربشهههههههك ريل"مرللتف هرفير  هههههههو ةراجلسرللشههههههه ًم رر 2016 تورة ًدهرفير   حلألرعي ههههههه زًبقًز راححرعيةلرلم
عد رللشهههههمل رهجممل ررشهههههمل رللتف هرةعخملهره و رللع   ررشهههههمل رللتف هريةألرعألريمححتمًر  هههههو ةرفيرراحلملة

ةاجلسروع رة ًةرللشهههههههههمل رهي ًفرلل د  هر  هههههههههورللبربًألر ر كمً هللووراجلسرللشهههههههههعج رعاًرفير شهههههههههارةره
ر شههههههههههارةإ  رللههههههههههتقطًةربعضرع  ههههههههههً رلبشههههههههههملخةرللتقلمل يةرفيرد ًفرلئلهههههههههه ر م ر راألللسههههههههههور للشههههههههههعجر
لع يررهلل د   رلههههطًفرلل د  عيم راجئمرلل د   رملرههرزًلتحًةةرفير  ههههو ةراجلسرللشههههعجهلائسههههوألر

 رلاجحلحهر  ههههههههو ةرللشههههههههمل رهدًجير ًرراححرةفير شههههههههارةرهلل املمهر ق رر ا رلئيةلررلل شههههههههحيعملةرزًلتحًةة
رعكبررئر رةاححرتشههههحيعملاألر  اجلسرللشههههعجرل ةرر فيرعجت ةرلل ةلةررلعممل رهدولفر ًر رلاجحلحهخملهرليةرلم

رلمري  رلتً اح حهرللوورهر شههارةعاًركمً ه رللوورل  ًاةر شههارةرهرعشههارداألا رللرل ختلفة ر ملرريسهه  رك مر
ررامث رفيرل جلسعير  رةفيراًركًألر  ةراحلمرلع هههو ةراجلسرللشهههعجرللشهههمل ره ح ةرللتحلهههةهربرغمردحشهههّ

ره لررللثلرهر ق ر ًم  سهه هر  ههو ةرللوورر شههارةد ًفرلئلهه رللشههمل ره ملعهه رللحجح  راححيسههاوردًر خمل
رع دًمرةللههههعةرظههههم رعجت ةرةاؤلههههسههههًمرلل ةلةبريتمتاةكًألرر اتتًلملةرئيةلررتشههههحيعملةاجلسرللشههههعجر

فير،ةلرهرتللتيري مةرر لبمل ةرللعحبملةرللسههههههههههههعوييةللعً"لةرلائًكمةرفيررإظهههههههههههههً ةرإ  ر  دتهراا رل ختلفة
 فيرإ  ىرر؛دتمتاربع دًمرجمل ةراارد ًفرلئلهههههههههههه لائًكمةرللسههههههههههههعوييةررللعً"لة ح اًركًدتررللسههههههههههههملًق

را ملرهدولفررلغجرللرشهههههههههههار سهههههههههههمرد خ رلائكواةرللسهههههههههههعوييةررلئيةلررلل شهههههههههههحيعملة  رللوّكًرة  دحً سرك م

                                                           

(را ر8 رةدمردثرملتهًريلههتور ًر بررلبًيةر)1972لالشههنرلكيه رتشههكلتر ًفرةميرل"ت فرلع يرا رلئ  لةرللسههملًلههملةرفيرلههور ًرزقملًيةره  ةرللوعررللعحدير( 33)
   لالدحًيرللعًفرلحقًزًمرللعمً رةلالدحًيرللعًفرللف  األ ر1980لل لتوررللسوري رةلد مرإلحهًر ًفر
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د رللتغ رللشمل رةررلعًابره ملع رللحجح ه ر هر   ر  و ةراجلسرللشعجللوو س   ملع رللحجح 
ملر شههههههههههههارتيبسههههههههههههعملهههرإ  رد حيسرلههههههههههههلطتهههركشههههههههههههمل ر   ررةلبكههًدههةرلل واري للهه  مررله ملعههههههههههههه رللحجح هر،ههة

 ق راححرللح ًفر  و ةرعاًرفيردومللةرهللوّكًرةهرر ألعشارداعثًرر فمل ةرةجتً رللرامًرر مة رللقح ًألهللووره
رل ةررتشههههحي يرةل   ههههًابررلغجرللرشههههارهرلك را ملاجلسرللشههههعجر هرللرشههههاررجًلههههمرعلههههع هةر هراسههههتق م
 ريةر  رانهًر بررهلاجبهةرللو حملةرللتق املةه رةهدولفررلغجرللرشههارهرل ةررتشههحي يرتشههحيعملةلث ارعيةلرر

لبتحهه  راححرةر ره حةللوورللعههًزهه   خههةره شههههههههههههارةرةل هه ر بررهلاجبهههةرللو حملههةرللتقهه املههةه رةجمملعتمرا ر
رل ةر  رره م رشههههههمل رلاجمل م  شههههههارةرللعومل   خةرلاجًلههههههمرللعومل ه   ههههههو ةراجلسرللشههههههعجراسههههههتق م

لث ارعيةلررتشههههههحيعملة راعههههههعةهرللوورةللشههههههمل رهدجمر و هللارللسههههههلمًأل  شههههههارةرللعومل   خةرر تشههههههحيعملاأل
  و ةراجلسرد ًفرلئل رلحليًهر ق راححرللوورةفير شارةرهريةر  رانهًر بررهلاجبهةرللو حملةرللتق املةه 
ةخلفهرر 2010 تورة ًدهر ًفرربشههك راتقطاملاألرتشههحيع  رل ةرررللشههعجرللشههمل ره ملعهه رع م رللفملً ه

ًمر ةللوجتً ر رة،ةلراًر  زرللتحً سريلخلتًرزملودًمرلبشهههملخةرلزحهرهاتحًهرزًلع هههو ةرفيراجلسرللشهههعجرعي ههه
فحليرفيردملًيةرللئعههههههههههههو ر   راكًدةرةيةررل ىرللسههههههههههههلطةرزمًريخ فر موحرلئ حلير   رلالدفيرك ر شههههههههههههارةر

رلل حةفرةز ًاةرللعشارةر ًم ر رةلبستج لمة ق

د ًفرلئل رللمشملخةر ر ملرردجً، رللتمملا رلالجتمًعير ملً رللعشً"حرلدتهجرد ًفرلئل رلملًلة  الثاني
ه ر(34)للو ّار رر مة رللقح ًألرللووللشههههههههههههو ط رللوولمل  ر رهللشههههههههههههعملطًمرً"حملللوجتً را ر شههههههههههههللتقلمل يةرةر

رفيراحملطتًرللعشهههههً"حي رإذرلمري  ر دل رللعشهههههً"حرعيريةررزًرزرفيراؤلهههههسهههههًمررةجتً رلشهههههملوخرةلئكثرر  يلم
ةد شههه يربع هههتًرلآلخح ر رلمرللتقلمل يةرفيربعضردل رللعشهههً"حةعجت ةرلل ةلة رامًرعيىرإ  رإظهههعًفرللقملًي

رفيرل ئً  ة ًم رئزحً ر شهً"حرعد رةزد ركتعملاألرهاحم رلائسهار زًبقًز راححرعيةلرلم أل  شهارةرلاجئيشهرةز حلم
ر  ًلترغًلوملةرعزحً ردل رللعشههههههههً"حللتيرلههههههههملًلههههههههةرللتمملا رلالجتمًعيرعألررةا رلب  ظ رفيرلائكواةرللمًلملة

للع ي را رعزحً رزل لمررزًد سهههًةرلهههملًلهههملةردتعل رلهههوًةئرريعوير   رلئرجب رتًرةرةجتًوهًدجً، رشهههملوخةر
فيرةاشًركتهمرر هلإلخولألرلبسلماألههرائحكةرلاجحذيملرهللقور ة رشئمل  رغح وة رللوولمل  راو س  رةدحىر

رر ظ رد ًفرلئل رثمًدملنملًمرللقحألرلبًض يع  لار

للعشً"حرا رعج رلبحلدوةرةلل وطرللونملةرلالجتمً ملةرفيراحطقةرتع   ردفوذرللطةرللح ًفريلخ ر  الثالث
ا رخ  رللهههه ملعًةر   رلائشهههه رةللتعوئة رةذل ربشههههملخةرللتقلمل يةريلخ رك ر شههههارةرةإظههههعًفراق رةرل

رعزحً رللعشههههً"حريلخ ر ههههفوفره  ةرللوعرر ًم رعلههههًلههههمل ًم للعحديرلالشههههنرلكيهرللةيركًألرلالد سههههًةرإلملهرشههههح 
ر رل األإظههههً ةرإ  رربطرلبفيرةلإليلريريلخلتً ر رللووملسهههه سههههلللههههتولةرلتووملررفيراؤلههههسههههًمرلل ةلةرةرلل

لئنشهههطةردحفملةرةدمو  رللتيرتشهههحفر   رةلب يح ًمرةلبعهههًرفرةللف  األرةللعمً رزًالدحًيلمرةللحقًزًمر
                                                           

   1990زًلتثحً رللشمل ره و رللع   رلائمًيةهر ملرردً ر  و ةراجلسرللشعجرللسوريراحةرةل  ةر ًفر( 34)
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ي دير الزور 
 من االستقرار إىل الثورة، ديناميكيات الرصاع وعوامل السلم األهلي  –أبناء العشائر ف 

للغحفرلل رل ملةرلبمثلةرللقطً رلاخًترلل رلعيرا راجًلسر   ررةسههههههههملطحرةلل ر(35)لل ةلةلالدتعههههههههًييةرفير
تعملاألرلئ  ههههههههً رةللتح مرزًلنرشههههههههملحًمرةلالدتخًزًمرا ردو ر ح ر  ةرهللوعررللعحديرلالشههههههههنرلكيهرخ  ر

رةلئجت ةرلئاحملةرفيرل ئً  ةرزًلتنسمل راارللقملًيةرللقطح ةرللئ ة ر

فيراحً  ةرييحرلل ةررللسههههههلطًمرل ئلملةرد ًفرلئلهههههه ر برر ر   رلههههههتّرر تغلغ ةللةللحبطر،ةلرلاللهههههه ملعًةر
عزحً رللعشههههً"حرللةي ر ً لاألرلجتمً ملاألرا رخًرارللنرلدرملةرللعشههههً"ح ةرللتقلمل ية را رخ  رر ئةتشهههه مل ر
ةللحقههًزههًمراحلك راختلفههةريلخهه رللفحقرلائ بملههةرةلاجمعملههًمرللف  ملههةرل ئلملههةررللح ههًفلههههههههههههلطههًمرهمرتاحح

ربعضرل خًدارللهتقطًةر رإظهً ةرإ  رة  هو ةر ح ر  ةرللوعررفيرل ئً  ةرللعمًلملةرةل جًلسرللول ية
 بررل ئلملةرللسههلطةرروجت ةربطتمرزرةرللعجراث ر،ةهرلئيةلررللةي رل يهمرلاللههتع لي رفيرللول لمرةللقحىر

لدتعههههًيية رةاححتمراا لمراختلفةريلخ رعجت ةرةاؤلههههسههههًمر-شههههو ةر  دًمرعاحملةرةاعههههًابرلجتمً ملة
امًرجعلتمرللسههههههههههههلطةرل ئلملةرعكثررا ربعضرشههههههههههههملوخرللعشههههههههههههً"حرةرةجتًوهًرا رلل رجتاألرلئة  رةللثًدملة ر

رظهم ر ًم إلحهمرركًألريلجوإذرراحلك رلهلطةرللح ًفرللقً"م احً سهاألرلشهملوخرللعشهً"حر   رلبكًدةرةلل ةررعي ه
عزحً رللعشههههههههههً"حرا رعج رللولههههههههههً ًمرة  رلبشهههههههههه  مرةدوااألرللووً"ررةد ههههههههههً راعههههههههههًائتمرفيراختلرر

راؤلسًمرلل ةلة ر

ا رخ  رفير   رةإظههههعًفردوثاررزملودًمرلبشههههملخةرللتقلمل يةرةد ركحلههههترللسههههلطًمرل ئلملةر،ةلرللتوجهر
  ةرة  راًرع ًيمرشهههتًيلمركثارةرام رلتمرعاحً ر حة رلائ ةرةاحً  يرييحرلل ةررلبتعًدواألر   رل ئً

اعح ةرزتل رلئاور رز رة ًة ربعضرلئ حليرللةي رتعًدوولر   ردل رلئجت ةرللتغ  راحً بهمرللئعو ر
   ريةررلجتمًعيرا رخ  ردل رللسههههههملًلههههههة ركمحًةلةرللعممل رهدولفرللفًر هرخ  ردولملهراحعههههههجرعااألر

وجتً رللينرع ردومللةرهللع مل لمه ر كًألريجمار ولهربعضر ح ر  ةرللوعررفيراحً  ةرييحرلل ةر رعألر
 شههههههههههههههً"حرللع ملههه لمرا رللههه رجتاألرللثهههًلثهههةرةللحلبعهههةرةع حليرا رخهههًراردحلدرملهههةرللعشههههههههههههههً"حرةللفهههً لاألرا ر

رةاا لمللتقلمل يةرة وز ر لحهمر رةراختلفة ررعيةلرلم ًم ي مهرللشههمل ره ملعهه رللحجح هربحً سههةرا رخ  رعي هه
ًم را رخ  رإظههههههعًفريةررلبشههههههملخًمرللشههههههمل رهخلمل ر وويرللتف هر    راشههههههملخةردومللةرهللع مل لمهر موا

 رإذرعيمردلههه رلائهههًثهههةرإ  رخ فر هههًيراهههًرزاألرللتقلملههه يهههةرلعشههههههههههههههً"حرللع ملههه لمرةرةجتهههًوههههًرللوهههًرز  رآدهههةل 
ه ملع رللحجح هرةهخلمل ر وويرللتف هريلخ ر ح ر  ةرهللوعررللعحديرلالشنرلكيهرفيرييحرلل ةررزح ورر

ر رةكًيمردل رلائًيثةرعألردؤييرإ  ر  لفراًرزاألر شارتيملرهللوو س  رللووكًا هرهدولفرللفًر ه 

ر ملحمًريتوزفرللوظهههارللسهههملًيههه يرفيررةدقًرةةل  ر،ةلرللتووملرردًزلهردفً  ر
ًم فيربعضرلئ ملًأل رةخعهههو ههه

للو يرةدبرزرلائًجةرإ  رللعشههههههههههً"حرفيرلئزاًمرللسههههههههههملًلههههههههههملةرلاخًرجملةرللتيرتعح رلتًرللح ًف ركمًر عهههههههههه ر

                                                           

ةللةيرظههههههههههههمرًك ةرلاجمعملًمرللف  ملةرللتعًةدملةرفيرلههههههههههههور ًرةعشههههههههههههحفر   ر ملتًرةدحفملةر ر1974ع  ار ً ظرلئلهههههههههههه رهلالدحًيرللعًفرللف  األهرفير ًفر( 35)
رفيرللقملًيةرلبحك  ةرللجبهةرللو حملةرللتق املة  ًم ريل"م   لاخططرلل رل ملةرةلل سو فملة رةاححرد ًفرلئل رلح"يسرلالدحًيراقع لم
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ي دير الزور 
 من االستقرار إىل الثورة، ديناميكيات الرصاع وعوامل السلم األهلي  –أبناء العشائر ف 

رللعشههههههههههههً"حرلائ ةييهةي مرلال،تمًفرةرللعحلدملة ر ملرر م رد ًفرلئلهههههههههههه رإ  ر-لاخ  ًمرللسههههههههههههور ةيةرز ل
ر ًم فير ًفركةل رًراارد ًفرللوعررللعحلوي رةر ههههههمًألر  فردحًلفتلرملةللعحلدللعشههههههً"حراارلبت لخلةرلجتمً مل

إّزًألرلائعههههههههًررللسههههههههملًيهههههههه ير   رد ًفرلئلهههههههه رلالز ر   رخلفملةرلغتملً رر"يسرللوزرل رلللوحًنيرهر مل رر2005
رعشههههههههههههًير ملهرةرر2007ز ًرةراحً  ةرييحرلل ةرر ًفر ر إلائح حيه ر ملرر م رهبشههههههههههههًررلئلهههههههههههه هر ًم علقىرخطًز

ر ر(36)زًل ةررللو نيرلعشً"حرييحرلل ةررفيراقًةاةرلاللتعمًررللفحنس ي

للسههملطحةر   رللعشههً"حرةإظههعًفراق رةرشههملوختًر   رللتوثارررعيةلمد ًفرلئلهه ررتاححللسههملًلههًمرهر،ة
كلمًرشههّةرللتقلمل ياألرردحململ رة   رللشههملوخرةللوجتً رد ًفرلئلهه رلههّت ر   ةللتعوئةربشههك ركوار؛رةبًلتً ير

 حفر  ردق يمرللطً ةرةللوال رله رةلع رعزحزراثً رفير،ةلرللسههههههههههههملًقراًر عهههههههههههه رللشههههههههههههمل رهدولفررلغجر
للرشههارهر ح اًرلدحًزرإ  ر ههفوفرلبعًرظههةرللسههملًلههملةرةللههت ههًفرفيرييولدهرزقح ةرهاحملممل ةهرلالجتمً ر

ع رد ًفرلئلههههههه ر راًرج2005للتولهههههههيسههههههه يرلهههههههههههههههههههههإ  ألرياشههههههه رللتغملاررللو نيرلل يمقحل يهرلبعًر ر ًفر
للرشهههارهرررلغجللشهههمل ره هههًابررعخملهةعجت دهرلئاحملةرتعم ر   ر  لهرةسهههئجرلبا لمرلبمحو ةرلهرلعهههًابر

ة مححرهدولفرللرشارهرر2010لشمل ره ًجمرعلع رللرشاره رلملعويرد ًفرلئل ر ًفرلز ر مهرلب رجةرعد رةر
ر  ربع ر علهرا رلئاًدةرللعًاةرإل  ألرياش رلبعًررر(37)بعضرلبا لم

للسههملًلههملةرةللتغارلمرر    رعزحً رللعشههً"حر(لبل ملةرللعقًر ةلئرلضهه يرلل رل ملةر)دوزياررللههتمحلرالرشهه رعألر
لالدتعهههههههههههههًييهةرخ  ر قوير  مرد هًايرللوعهررةلئلههههههههههههه رزليرا رةدارةردف ه رللونورللعشهههههههههههههً"ح هةرةلدتقهً رةر

رإ  رةوً"ررللعشههارةرلالدتعههًييةرةلئاحملةرةلإليلر ةربشههك رشههوهردًفرإ  رلههلطةر ًم ةعجت ةرلل ةلة رةعيىرعي هه
للةي ر ق ةلرللعحً حرلبًييةرلل زاةراللتمحلرررشملوختًرةرةجتًوهًرللتقلمل ياألللع ي را رللطةررلدحسًر

إذرللههههههههههههتمحرل،تمًاتمرعزحً ر شههههههههههههً"ح،م ررل ىلههههههههههههلطتهم رإالرعألرذل رلمريلغررا  تهمرةاكًدتهمرلالجتمً ملةر
ر ةخر ًلولجوًمرةلئنشهههههههطةرلالجتمً ملةز ًم للتيرفيركثاررانهًردلجوررم  رق رلبعهههههههًائًمرة  رلبشهههههههعهههههههو ههههههه

فيرزحةزر ئةرا ررح ًفرلئل للبرلغمًدملةرلسملًلًمرللمرل ئلملةرائّلتً ركمًرلً،مترإلحهمرلل ةلةرةللسلطً
للفههً لاألرلالجتمههً ملاألرلبحدوطاألراارعجت ةرللسههههههههههههلطههةرل ئلملههةرا رخ  رلاجمعملههًمرللف  ملههةرةللحقههًزههًمر

ًمر رلههملًلههمل ًم رتعوو  رلعههًابرللح ًفرللقً"مرعكثررا ريةر،ًرلالدتعههًييرلبحو ر-للعمًلملةرللتيرعخةمريةرلم ًم عاحمل
لدت متر  دةرد ًفرلئلهههههههه راارعزحً رر رةبةل ا رجتة رةا رجتةرعخحىرعظههههههههعرراؤلههههههههسههههههههًمرلل ةلةربهً

ة   رلئرجب رعألرلههههههههههههمههةرللقحلزههةرفيرللع دههًمرللعشهههههههههههههً"حر برر،ههةهرللقحولمرللحلههههههههههههمملههةرةغاررللحلههههههههههههمملههة ر
ة وملعةردووملفتًركولههههملطراًرزاألرعزحً رللعشههههً"حرر للسههههملًلههههًملالجتمً ملةرةلالدتعههههًييةرللتيرعدتجتهًر،ةهر

لهههسهههًمرةللتح ملمًمرلإليلر ةرةللسهههملًلهههملةرةللثقً ملةرةللسهههلطًمرل ئلملة رة  دةرلبؤرةاؤلهههسهههًمرلل ةلةر

                                                           

والتي يشيد خاللها بدور عشائر دير الزور في مقاومة  ،2007نيسان  30شار األسد" في محافظة دير الزور بتاريخ ( كلمة "ب36)
  https://www.youtube.com/watch?v=6I8D9BsI_IQ االستعمار الفرنسي:

رللشمل رهدولفرللرشارهربغح رإدًاةراشحة رها جحةهرفير( 37) ركوارلم ًم راًلمل ًم    احطقةرللعشارة ملرراححرللح ًفردحظ
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 من االستقرار إىل الثورة، ديناميكيات الرصاع وعوامل السلم األهلي  –أبناء العشائر ف 

لالدتمً رللعشً"حيررافً مل رللتمحلرميرا رع،مرعلوًةراارعزحً رللعشً"حر   رعلً رللتو ةرللعشً"ح ة ر
رل رجةردحفةرةجتً رةشهههههملوخرعزحً ربعضرللعشهههههً"حررز رجًمراختلفةرةلاجمً ًمر   راسهههههتوىرلئ حلي

ًم ة ق
ًمرر ةلةعكثررا رغار،ًريلخ راؤلسًمرلل  رفير،ةلرللسملًقرعي  ًم  رةبًلتً يرللتمحلرر  وررامًرخل ردحً س

ةيلخ راؤلهسهًمرلل ةلةررل جتمارلئ، يفيربشهكلحهًرللوللهارةلل همل رللعشهً"ح ةرللن  ةرةررللوع رللعشهً"حير

ر رةللتح ملمًمرلبحدوطةربهً

للتيردولهههعتر حهًرعجت ةرةاؤلهههسهههًمرلل ةلةريلخ رللونملةرلالجتمً ملةرللعشهههً"ح ةرةراًريوضهههبرلل ملفملة،ةلر
ا رفيرييحرلل ةر رةللتير  يمربشههك ركوارردموذار  دةراؤلههسههً هًرزً جتمارل ئ يرفير ت رد ًفرلئلهه ر

ًيةرفيراحً  ةرييحرلل ةرربغرللعشً"ح ةرحلرهر   رتع   رلالدتمً لممةللترًيهرفيرنشودهرةدكو حهل تمرخ  
الرنستطملارلاج فرزوألردف مل رللونورللعشً"ح ةرا ردو رةل ححًرحةرةللسملطحةر   رللسلطةرةل جتما رللتملم

ر   ردحلررلههملًيهه يد ًفرلئلهه رةدووملفتًربهةلر ًم  رةل  راًري تحرا رخ  رلههملًلههًمرد ًفرللشههك ركًألراونمل
را ر ه ي رلههههلطتهريجعلحًرنسههههتنتجرلئلهههه ر ملً رللعشههههً"حرفيراحً  ةرييحرلل ةرر ًم بشههههك رعدهركًألراتوجسهههه

 رة   رلئغلجرعألر وملعةرللونورللعشههههههً"ح ةرةدحكملوتهًرللتيرفيراحً  ةرييحرلل ةرر رللعشههههههً"حدوا راوًشههههههحر
للسهههههملطحةر لحهًرةللتح مربهًرةخ  ً هًرلبسهههههتمحةر ملمًرزملنهً؛رد رلهههههً  مرد ًفرلئلههههه رفيرر للهههههتقحمر لحهً

للسههههههههلطًمرلبتعًدوةر   رلبحطقة ر،ةهرللونورللعشههههههههً"ح ةرلههههههههتلترراثلمًر زمًريخ فرلههههههههملًلههههههههًدهةدووملفتًر
ر راح يةللعثمًدملةرةللفحنسملة رللتقطًةرللعشً"حرةظوطتًرظم رةوً"رر

ر

 ألبناء عشائر محافظة دير الزور: رابعاا: األوضاع االجتماعية واالقتصاد ة 

 حعمر   رللتحوالمرللتيرللسههملًلههًمرةرربشههك ركواررة ممل ربهةهعزحً رللعشههً"حرفيراحً  ةرييحرلل ةرردوثحر
شههههههههههك رة وملعةرةرر دمطر ملً هم  ي ةرفيررلمتغاررر رةد رعلههههههههههفحمر  ل ئً  ةزنملةرة،ملكلملةرللعشههههههههههً"حرفير

رللعشههههههههههً"ح ةةع خًذ،مررلردوً تمرللععههههههههههوويربعشههههههههههً"ح،م ًم للقحألرتسههههههههههعملنملًمرثمًدملنملًمرةررفي رخعههههههههههو هههههههههه
ز رجةررةخملًرل همرللسههههههملًلههههههملةر ملًةرعزحًوهًللعشههههههح  ؛ر لمرتع رللعشههههههارةرميرللتيردح مرةدتح مرزولههههههلوةر

ر رة حجارذل رإ  ر  ةرعلوًةرات لخلةرةاحدوطةرزوع تًرللوعضرانهًملركوارة

تغارمرا هههً،حرلائملهههًةرللح فملهههةرزفعههه ردو حربعضرلاخههه اهههًمرفيرلئر هههًفملرهلل تحبهههً  رلبملهههًهه رةإ ههه لارر-1

ربعضرلبحل  رلالجتمً ملةرةللصئملةرةلب لر رةش رللطحق ر

رعزحً رللعشهً"حررلزييًيرلدعهً ر-2 ًم زًائولظهحرةلب ألرفيرلبحطقةرزونشهطةردجًر ةرةع مً راختلفة رخعهو ه
راارعألرللعشههههههههههههههً"حرل ئملطهههةرزهههًبههه أل ر ملهههرر ًم ًرةهرلئكثررلردوهههً ههه ثررةلئكراههه يحهههةرييحرلل ةرعزحهههً ردومللهههةرهللوكهههّ
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حيرهلبطهههًررللقههه يمهراع مرلههههههههههههكهههًدههههرا ر شههههههههههههارةركرلبههه يحهههةرع ملهههً بعضرراعههههههههههههههً،حةرلعهههً"  ههههً ركمهههًرعأل
رلحليًه رللوورلكًنهمًرا ر شارةرهرلح ًهراع مللوورزًل رجةرلئة   رةكةل ر ييملرهلاجورة ررهخًزوررللووره

فيراؤلسًمرةعجت ةرلل ةلة رإذري  ظرةلالدخحل رل،تمًفرعزحً رللعشً"حرفيرللتعلملمرةللتحعمل رللعلايرر-3
رللووملرهللقح ًأل را ر شههههههً"حملرهللقور ة رللعشههههههًرة راو سهههههه  رزقحتهرعزحً رزل لمبشههههههك رةلضههههههبرل،تمًفر

رزتعلملمرعزحًوهم رةلدخحل رلههههههههههحليًللوور سهههههههههه  رللوور رخًزورر ًم رعزحً رلل ثاررا رهرخعههههههههههو هههههههههه ًم للعشههههههههههً"حر موا

رفير فوفرلاجيش رللوور شارةرهةر ًم رخًزورهرخعو 

لاخهههه املههههةررللعشهههههههههههههههً"حرزههههًبؤلههههههههههههسهههههههههههههههًمةللعمههههً را رعزحههههً رلئغحههههًفرر  األرةاحديلب لر األرةللفرلردوههههً ر-4
لئ  ف راؤلهههههههسهههههههةر)لاجمعملًمرللف  ملة رللو  لمرلإلرشهههههههًيية ردقًزةرللعمً  راؤلهههههههسهههههههةررلالدتعهههههههًيية

 رلثنشهههطةرلالدتعهههًييةرزفع رر ًيةرلل ةلةرعزحً رللعشهههً"حإ  رللهههتق لملةررطًأل( رعيىلائووة راحلجرلئد
ر  ر ً"لملةرلدتعهههًييةر-ةنشهههو ررةلزطرلجتمً ملة رزملودًمرلبشهههملخةرلملال تمًيرعةردوثاررظهههم رللقحىربعمل لم

   للتقلمل ية

احههً  رللعشهههههههههههههً"حراتفههًةدههةرللعم رفيررارلمرثقههً ملههةرةلههههههههههههملههًلههههههههههههملههةرةلدتعهههههههههههههًييههةتغ،ههةهرللتحوالمرعيمرإ  ر
ًمردمطر ملًعثحمر   ر رمحً  ةرييحرلل ةرز إ  رشهههك راشهههًزهرلحمطرلائملًةرفيرلب أل ررةرعزحً رللعشهههً"حر موا

ةتغارمرزحههً ر لحهههًر وملعههةر  دههً همريلخهه ر،ههةهرللونورلالجتمههً ملههة راههًرزاألرع حليرللقوههً"هه رةللعشههههههههههههههً"حراار
 وقملةرعيمرإ  رتغملارر-بع ههههههههههههتمرة  دةرك رانهمرااردحلدرملتهًرللتقلمل يةرللتيرلخنردتهًردقً عًمرلجتمً ملة

ةللووملفهههةرةلبسههههههههههههتوىرتوررع حليرةاجمو هههًمراختلفهههةرلبحلدهههجرةلبكهههًدهههةرزحهههًوههههًرلالجتمهههًعيرةللثقهههًفير بررو
دً"مةررلخ رك ر شههههارةرا ر  دة  دًمرعزحً رللعشههههً"حر ملمًرزملنهمري وملعةررتغارم رةبًلتً يرلالدتعههههًيي

،ةهرللتغارلمرللونملو ةر راتع يرلئةجهرذلمر ًبارلجتمًعيرةلدتعًيي  دًمررإ  رسملًي يللرلالردوً    ر
ًبشههههههههملخةربةرة  دتهمربعشههههههههً"ح،مرعزحً رللعشههههههههً"حرشههههههههك رللع دةراًرزاألرةرمرا رعنهًرغارمر وملعةر   رللحغ
زًلقملمرةلئ حلفرللعشً"ح ةرزوعضرللفنرلم ررز رجةراًاحكواةررزقملتةر،ةهرللع در رإالرعأل حهًرللتقلمل ية

ربحل  راختلفة ر ًم  ملررزقيرعزحً رللعشههههههههههً"حريتةزةزوألراًرزاألرللتمحك رةلاللههههههههههتق لملةر  ر شههههههههههً"ح،مرة ق
دهههتر–ةعكثرراهههًري  ظر،هههةلرللتمحك رةبحةزرللن  هههةرللعشههههههههههههههً"ح هههةرخ  رلالدتخهههًزهههًمرللبربهههًدملهههةر ةللتيرةإألركههًه

زًدحملًز،مرإ  راحشهههههههههحير شهههههههههً"ح،مرعزحً رللعشهههههههههً"حرغًلوملةر"ح ةرل ىرللن  ًمرللعشهههههههههًردحّف  انهًرر-شهههههههههكلملة
راحشهههحيرزيترلبشهههملخةرفيرك ر شهههارة رةكةل ركًدتردبرزرةر رللئفًظر   ردمثمللتمرعاًفرللسهههلطة ًم خعهههو ههه

 خًذرللنر ةرللعشههههههههههههً"ح ةرزوجهرآخحرا رخ  رللعههههههههههههحل ًمرعةر وليارللثورراارللعشههههههههههههً"حرلئخحىرعةرزاألرع

  هً رللعشارةرللول  ةرة ً" 
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 ر(38)ةيعملوألرفيردطً رلل رل (%را رلهههههههههههكًألراحً  ةرييحرلل ةرر43) األرر عاًرا رللحً ملةرلالدتعهههههههههههًيية
زرل ههههًمررةراحههههً ههههههههههههمللتمرلبولههههههههههههمملههههةرإيحليلم   رةعانهمرللغههههةل يررةلتمرللح"يسههههههههههههملههههملخل اههههةيعتمهههه ةألرفير

رنسهههههوةردةكحرا رلال تملًجًمرلئلهههههح ة ًم لاألرفيردطً رللعًا رزيحمًرالريشهههههك رع،ً يراحً  ةرييحرلل ةرر موا
رللحفطرفيرل ئً  ة ر

رللف  األرلل  مرلائكوايرلقطً رشههههّك ر ًم رلدتعههههًيي ًم رفيرةلييرللفحلمةلب لر األرلل رل ةرفيرللو ليةرلدتعًشهههه
ًمر ةدعههههههههههههه يح،هًر عههههههههههههحردوااألرةدوزياراسههههههههههههتل اًمرلإلدتًارلل رلعيرةدحبملةرلئغحًفرإالرعألر رلالةلههههههههههههطر موا

رراحك  ةلب لر األربسهههملًلهههًمرللف  األرةرمل رل ختعهههة رد ردرزًاجمعملًمرللف  ملةرةاؤلهههسهههًمرلل ةلة ًم ة ق
 رللمحً هههمل رلئلهههًلهههملةملرهللقمح رللقط دح ير،ًاشرللحبحرر رةخطةرتسهههو قملةل ةرلمرزرل ملةرافحةظهههة

رخ  ررلائلقةرلئظعررفيريةرةرلإلدتًاةلب لر األرجع رللف  األرر هللشود ررللس حير ًم لل حةفرخعو 
دو رل ئً ههههههههههههمل رزًلهههههههههههه و ل ريلجؤةألرإ  رلاللتفًفر   رلاخططرلل رل ملةرلتمرلبحًخملةرللسههههههههههههيئة رامًرجع

إظهههههههههً ةرةذل رلتو اررا لخمل رعكبر رل ئ يةرة  رلاخططرلل رل ملة؛رردجًةزراسهههههههههً ةرلل رل ةةررلب رة ة
إ  رللتمملا رز مملهًمرلئ  فرلائملولدملهةرلبوز ةرةللتج مربعململهًمرللتعههههههههههههه يحرلعهههههههههههههًابرللطوقهةرللتجهًر ةر
لبسههههههههههههملطحةرةلبحدوطةرزًلسههههههههههههلطًمرلائًكمةرةلئجت ةرلئاحملة رة،ةهرللتجًةزلمرلمرد  ردتمرلوالراول قةر

ذلمرللشههههههههههوألملرهلاجمعملًمرعدًربهمرا رعزحً رللعشههههههههههً"حرللقً"ماألر   رلبؤلههههههههههسههههههههههًمرلالدتعههههههههههًييةرلل رل ملةر
ًم رة،ةلراًر رةللحشهههههههههًةىرع ملًد ًم للف  ملة رللو  لمرلإلرشهههههههههًيية راؤلهههههههههسهههههههههةرلئ  فهرزحً ر   رل ئًزًةر ملح

ر ًم رللمعًابرللشخعملةرةيرجةرللوال  رجع را ر،ةهرلبؤلسًمردتح مرزًئنشطةرلل رل ملةرة ق

إظهههً ةرإ  رر  اًمرلإلدتًارلائ يثةة هههعوبةردوااألراسهههتل رألراللهههتمحلرردمطرلإلدتًارللتقلمل يرللرسهههملطكًةر
ةخحةارعج ل رانهًررإنهً رلئرلضههههههه يرللحزل ملةرزمحةررلل ا جفًفرنهحرلاخًزوررزح ررييحرلل ةررللشهههههههمً ي رةر

رلههههههههههههلومل؛رلاخ اةرلل رل ملةربسههههههههههههرجرلل سههههههههههههو رةلد شههههههههههههًررلبلو ة  ر رعيىرإ  رلدخفً رإدتًجملةرلئر عثحلم
رًم

ًمر لمردتخةرلبؤلهههسهههًمرةرة  فرللهههتقحلررللف  األرا رعزحً رللعشهههً"حربع دتهمرزًئر ربشهههك ريل"م ر ر موا
دفشههههه ير ردً،مل ر  رللفسهههههًيرلإليلريرةلبً يرةرإجحل لمر ملً ر،ةهرلئةظهههههً عيةرزًلشهههههؤةألرلل رل ملةرلبعحملةر

ملًمر غارةرلئرلض يرلل رل ملةرإ  رال رلرجردقسملمريلخ ر،ةهرلبؤلسًم ركمًةلاللتغ  رل ئسوبملًمر
بشههههههههك ركوارر رللف  األرلخمل الدخفً رر بسههههههههرجرلإلرارخ  رللث ار قويرلئخارةةاتحً،ملةرفيرللعههههههههغحر

رللعهه يهه رانهمرللعمهه رفيردطههً رلل رل ههةرإ  ردح راههًرعيىةدودرر هه يرا رلبشهههههههههههههًريارلل رل ملههةرلاخههً هههههههههههههة؛ر
ر احههً  ههةرييحرلل ةرتعتبرر رإذرلوحههرر  ر حتر مهه رزهه يلههةريلخهه رةخههًراراحههً  ههةرييحرلل ةرةللتوجهههرل

رلتقح حرهللهجحةرلل لخلملةرفيرلهور ًه ًم لهول ر   راسهتوىرللهجحةرا رل ئً  ًمرللطًريةرللسهكًألرر (39)ة ق
                                                           

رللتع ليرلل رلعيرللسورير ًفر( 38) ًم   رلب تجرلبحك يرلإل عً  ر2004ة ق

وزرل رفيرلههههههههور ًرلتح ي ررجمرللهجحةرلل لخلملةرفيرللهجحةرلل لخلملةرفيرلههههههههور ً ريرللههههههههةر ههههههههًيرةر  رلب تجرلبحك يرلإل عههههههههً رللتًبارلح"ًلههههههههةراجلسرلل( 39)
  ( 2004ةرر1994لور ًرةدملًرل هًرةلدجً،ً هًرةعلوًبهًرزًال تمًير   ردحلمل رزملًدًمرللتع ليرللعًفرللسكًألر ًاير)
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احً  ًمرعخحىرعةر   راسهههتوىرللهجحةرا رعر ً تًرإ  راحلك رلب ألرفيرل ئً  ةملراحلك رإ  را رل ئً  ةر
اعههه  ر ههههههههههههههًفيرةر(%ر3ةرر3,9 ملهههررزلغراعههه  رلبغهههًيرةرا رل ئهههً  هههةر)هييحرلل ةر رلبملهههًيي  رللووكمهههً ه ر

ة نرك رللنركملههجرللعمحيرللهجحةر ر(ر   رللتول ي2004ةرر1994)ر(%رخ  رتعهه لير ههًاي2,2-ةرر2,7-جحةر)لله
رةب رجةرعد رفيرللفئةرللعمح ةر)34-15فيرللفئًمرللعمح ةرللشههههههههههههًزةر)

ًم ًم ر44-35(ر ًا ةدنرك رعلههههههههههههوًةر(ر ًا
رفيملر  فردو حر حتر م رفيرل ئً  ًمرللطًريةرللسكًأل رللهجحةرلل ل

ًم   فركفًيةرةرخلملةرفيرلور ًر موا
  فردو حرعةركفًيةرلبحل  رةخ اًمرللونملةرللتحتملةرفيراحملطراكًألرةرلل خ رلتغطملةراعحة ًمرلئلحة ر

يدملقةرر  فر ملًزةرعر رزرل ملةرعةر هههههغحراسهههههً تهًرةد نيرإدتًجتً رفير األرالري تو حراعلواًمةرللسههههه   ر
فيرييحردسههههههمرغارردلمل را ر موفرعزحً رللعشههههههً"حررًجح  رإ  رخًرارلههههههور ً ر ملررعألت  رع  ليرةدو ملةرلب

رلعم رةدوااألرشوكًمر مًيةرلدتعًييةراستقلةرلعً"  هم رلوحًألرليةلةرلل ةرر،ًجحةلرإ  رية رلاخلملجرةر

ًم رإذةر رةخهه املهه ًم يتهه نىر حهههًراسههههههههههههتوىرلاخهه اههًمررتعتبرراحههً  ههةرييحرلل ةررا رل ئههً  ههًمرللحههًاملههةرتعلملمملهه
رللعهًاهةراقهًردهةربغار،هًرا رل ئهً  هًمرللسههههههههههههور هة را ر ملهررشههههههههههههو هةرلبول هههههههههههه مرةلاخه اهًمرللصههههههههههههئملهة

لائكواةرللسههههههههههههور ةرلههههههههههههملًلههههههههههههًمرإ،مً رلتوكمل ردتً"جرر(41) رة وتيردقح حرهللفقحرفيرلههههههههههههور ًه(40)ةللتعلملمملة
ًم ر ملرريشهههاررإ  رعألراحً  رشهههمً رشهههحقرل لهههور ًملرهييحرلل ةر رلائسههه ة رللحدة رلمحطقةرللشهههحدملةر موا

ر رر لجهرد هههههمرع   راع المرللفقح را ر ملررلد شهههههًرهرةشهههههّ دهرة مقه رإذردنرلةحريرجةرللفقحرفيردل ر
(%را ر موفرللسهههههههكًأل ركةل ريح شهههههههحرلاجت رفير8 35(% رةدولغرنسهههههههوةرللفقحل ر حهًر)9 17-2 11لبحً  ر)

(رلههههههههههههحههةرفير24-15)األرزههًلقحل ةرةلل تههًزههةرا رع مههًررزاألرإذرعألرنسههههههههههههوههةرلبلمر،ههةهرلبحطقههةرزمعهه المر ههًلملههة 
ر  (42)(%5 92غر)زيحمًرلبع  رللو نيرزلر(%3 78زلغتر)ر2004ييحرلل ةرر ًفرراحً  ة

لهههً،مترلهههملًلهههًمرللتححررلالدتعهههًييرللتيرلدتهجتهًرلائكواةرللسهههور ةرخ  رللعشهههحرلهههحولمردو رةد ر
 رإظههههههههً ةرإ  ررل ة رزًلن لا راارر ارعلههههههههعًررللودويللثورةرللسههههههههور ةرةرر ارلل  مرلائكواير  ردطً رلل ر

ًمر2010إ  رر2007اوللههههههههههههمرلاجفههههههًفرا ر ههههههًفر) رللتيراحمر   رللو ير مواهههههه ر هههههه فرر؛( لبحيةيررجهههههه ةىرفي
رفيرلئا رللغةل يرلقطً ًمرةللعةرا ر رلالدتعًييرلل رل ةرامًرشك ر ه ي لم ًم عًالاألرللللسكًألرةخعو 

دحفملةراشههههههههههًرياردحمو ةرفيردطً رلل رل ةربسههههههههههرجردةرذرر ملًزلمررفيردطً رلل لر ة رةلمرتسههههههههههتطارلائكواة
ر ًدترخ  رللسهههههههههههحولمرلئخارةردو رللثورةرا رلردفً رنسهههههههههههوةر رلئرلضههههههههههه يرلل رل ملة

ًم كمًرعألرلهههههههههههور ًر موا
(%رةلمرتستطارللسملًلًمرلالدتعًييةردو ارر حتر م رللشوًةرلبحخح األرفير34)ر ملررزلغتللوطًلةر

                                                           

ربعًاجةرلئاحل رلب احةر)للس حي رعاحل رللقلجرةللشحلياأل( رإذري طحرعزحً رل ئً  ةرإ  رللسف( 40) ًم ر ومل حرلتلقيرللع ار ملررالريوج رفيرل ئً  ةراحك لم
 ةرئزحً رلبحطقةرللشحدملةرةرغمرلبطًلوًمرللع ي ةرا ردو رلئ،ً يرةللسلطًمرل ئلملةرإل  لارجًاعةرفيرل ئً ةللعململًمرللطوملةرفيراحً  تيرياش رة لج ر

ًم رإالرعألردحفملةر،ةهرلبطًلجرلمريح ارإالرفير ًفر    2006 موا
   2005(,ردقح حرع  هرزحدًاجرلئامرلبتح ةرلإلدمً ي,ر   حلألر1996-2004للفقحرفيرلور ًر) )41(
   2005لل ةلة,رعيلو رللتقح حرللو نيرللثًنيرئ، لفرللتحمملةرفيرلاجمتور ةرللعحبملةرللسور ة,ر،ملئةردخطملطر )42(

http://jfl.ngo/
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لئ،لملةرلاجمً ًمريلخ رللع ي ررلالدتعهههههًييرةلالجتمًعيرلتسهههههً رللتفًةمر عيىرإ ك ر،ةلرلهههههوقرللعم ؛ر
رر اد ًدولرا ر قحرا را رللسكًألرللةي رفئًمر  ي ةلرد ،وررلئةظً رلالدتعًييةبًلتً يرةرر ةللعً" م

 

رأبناء العشائر في الثورة السورية: : خامساا 

ًمرا رةلدار شههههههههههههههً"حيراف ههه ر رة،ملكلملههه ًم ًم رزنملو ههه ًم رلدطلقهههترللثورةر رةاخنرقرعاحملههه ةاقملههه رةانههههًررلدتعههههههههههههههًييههه
دختلررلئلوًةرللتيري عترعزحً رللعشً"حرإ  رلالدخحل رفيرللثورةرللسور ةرللسور ةرفيرر ررييحرلل ةر رةر

رل ىر راحف لم عزحً ررللع ي را ظ رد ًفرلئل  رةالرش رعألرلئةظً رلالدتعًييةرةلالجتمً ملةرلعوتريةرلم
فيرلال تجًجًمرلبحً، ههههههههههةررلل ثاررانهمرالدخحل لمرد  ركً ملةرة  ،ًررغاررعألر،ةهرلئةظههههههههههً ر للعشههههههههههً"ح

كًدولرلبنألرلئلههههههههًيهههههههه يرلبححًزرإ  رللثورةرر لبتعلماأل ةرييحرلل ةر؛ر وزحً رللعشههههههههً"حرلح ًفرلئلهههههههه رفيراحً 
رةل ئح رلتً ر،ؤال ر لالدتعهههههههههههًيي رإالرعنهمرذةةريةل ار-ةإألركًدولرالريحفكوألر  رللشهههههههههههح رلالجتمًعياو حلم

ًمررلملًلملة رةلبت حر  رلدتعًيي ًم عكثرر سًلملةرةرر عكثررا رعدحلنهمرا رعزحً رللعشً"حرلبتمشاألرلجتمً مل
رل عاألر ًدخح ولرفيرللثورةرللسهههور ةرلعحررد ًفرلئلههه رل جحيرللوعمل رفيرا ألملرهير ً ر م  رزًدملً ه ر

رلبول حةرردملمرلل حلاةرةلائح ة للعشههههههً"حرلبتعلماألرلبححًز  رإ  رللثورةرللسههههههور ةر رعزحً رشههههههكّرةر رلتًشههههههعًرلم
إ  رردتعًييةرعكثررا رغار،ملال-جتمً ملةلالر ةل ارللريرذةرا رعزحً ر شً"ح،مررلمري ار  ير ًا رللتقطًة

 رةلهههههههً،مولرزتوجملجرع خًذ،ملبشهههههههًركةرفيرللثورةرللسهههههههور ةربًريتمتعوألرزهرا رل نرلفريلخ ر شهههههههً"ح،مرةر
لال تجًجًمرلبحً، ةرلح ًفرلئل رفيراحً قتمركقحىرةبل لمملرهللقور ة رللعشًرة راو س  رشئمل ه ر

رزًب ً،حلمرفيرا ألملرهييحرلل ةر رلبملًيي  رللووكمً ه رز ثً ةرإظً ةرإ  راشًركتهمر

اعًدً همرا رذلمرلل حةفررا رحغملل   رللقسهههههههمرلئكبررا رعزحً رللعشهههههههً"حرةدفولر   رلائملًيرفيرللو ليةر
لالدتعههههًييةرةلالجتمً ملةرل ئفّ ةرل د ههههمًفرئدحلنهمرل ئتجاأل رةلمريشههههك رلالدحملًزرلبو حرلشههههمل ردومللةر

ًمررًمرشعوملرلمرللوكًرةرهدولفررلغجرللرشارهرإ  رللثورةرللسور ةردوثارر  رةإدمًركًألرزمثًزةر(43)ل ىر،ةهرللفئةرةللع
شههههملوخرللعشههههً"حرردحح  إدةلررلح ًفرلئلهههه رللةيرلههههًر ر بررللسههههلطًمرل ئلملةرفيراحً  ةرييحرلل ةررإ  ر

بعضرلبتحفةي را رعزحً رللعشههً"حرظههم رعجت ةرللوعررةللسههلطةر رإظههً ةرإ  رلهلبوللاألرةشههو ةرللوجتً ر
حلهههههههههههههههًأل  شههههههههههههارةرللووخههههًزور ر هههههراثهههه ملرهدولفر ههههًر رلاجحلح  شههههههههههههارةرللهههه املم ر مملهههه لألرللعرةلاجيش

                                                           

   2011ديسًألرر22فيرا ً،حةرهلاجمعةرللع ملمةهرزتًر  رات ً،حةألرفيرا يحةرهييحرلل ةرهريهتفوألملرهة  رللحخوةريًردولفهر( 43)
https://www.youtube.com/watch?v=5YMbK7BoP4I  

http://jfl.ngo/
https://www.youtube.com/watch?v=5YMbK7BoP4I
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 ًيير راحموير سهههههههه رللغحً رلبلقجر شههههههههارةرللو عًأل (45) شههههههههارةرللوولمل  راتمل يرلاجو ح (44)خلملفة

عزحً رللعشهههههههههههههً"حرةللعم ر   راحارلد ههههههههههههمًفرآخح  رإ  ررلدتفًظهههههههههههههة؛ر ئًةلةرل تول رهللووكًا  (46)لاج ل 
 هةرلبشهًركةرفيرلال تجًجًمرلبحً،دق يمرللو ويرزاجحل رإ ه  ًمرلهملًلهملةرشهح ر  فرةرر لال تجًجًم

 را رجتةرعخحى راًرعيىرإ  رلب ً،حلمرلبوللملةرلح ًفرلئل ربولجتةرلبت ً،ح للح ًفرا رجتة رةدح ملمر
تيملرهللوّكًرة رللوولهههههههحليًهررر  يرا رعزحً ر شههههههها لاًمراوًشهههههههحةراًرزاألرلبت ً،ح  رلبعًرظهههههههاألرةر  ةار ههههههه

 ركًألرعزحز،ًرفيرا ً،حلمرلاجمعةرللع ملمةريوفرعملًمرللف  ملةلبوللاألرا رع  هههههههههً رللفحقرلائ بملةرةلاجم

ًمرر رامًر ّع رللحقمةرل ى2011سًألردير22 ر رلبت ً،ح  ر موا

ره و رللع   ررلجتمارهبشًررلئل هراار  يرا رشملوخرةرةجتً رللعشً"حر2011فيرز ليةرعيًرر ًفر انهممل
رللفملً  للوورللتف   راتحً رللرشار للوّكًرة  ر ولز رلل د   لائسوألهللووركًا   ررجً ل مًألرر (47)لحليً 

ر رللو ي  رفي رلاجًر ة رلئ  لا ر   ردحململ ،م رلئد  ر    رعة رللثورة رظ  رلجتمً ًمرل طفً تم ةدتًلت
ااربعضرةللقملًيةرللقطح ةرللسلطًمرل ئلملةرفيراحً  ةرييحرلل ةررةراو  ي را رللقعحرلاجمتورير

ر رللعشً"ح  رةجتً  رة رللتفشملوخ ر ووي رهخلمل  رلجتما رعلع ر ملر رةه ًجم رللع مل لمه ردومللة   شمل 
ًر ملع رللفملً  شمل رللوولحليًهرة  يرا رةجتً رللعشً"حرااراو  يرد ًفر للرشار دومللةرللوّكًرةهرةهاتح
رلح ًفر رلتح ملمرلب ً،حلمرلبوللملة رلل ةر  رييح را يحة رفي ر ح ر  ةرهللوعررللعحديرلالشنرلكيه رفي لئل 

رللع رعزحً  را  رلبت ً،ح   رةاحا رلبملًيي  رلئل   رلل ةر  رهييح را ألمل را ً،حلم رفي رلبشًركة را  شً"ح
ررللووكمً ه  ركمً رفي رةلبت ً،ح   رللعشً"ح رعزحً  رزاأل راً راوًشح ر  لف رخل  رلئل  رد ًف ا يحةر ًة 
لائسوألهررملرهلل املم تي شاررةجتً رلجتمارظًزطرفيرلائح رلاجمتوريرلح ًفرلئل راار رإذرهللووكمً ه

د هرلجتمً رآخحرلوجتً رللعشارداألراارهشتحًزر ًكو    وةرمً ه رفيراطًررهلائم لألهرزم يحةرهللووك
كًألرلوعضرةجتً رللعشارداألرر ملر يحةرهللووكمً هرمللقملًيةرللقطح ةرفير  ةرللوعررللعحديرلالشنرلكيهرز

را ًم رلاودف رلئاحملة رلئجت ة راللتخ لف رلبت ً،ح   ًيلم را رة ر لعحررظ  رللثًاحة رلبًية رزالغً  ًلوول

رللسوري ر(48)لل لتور ررعلتم  ري ًفرلل د  رةكًألر    رةرلائسوألر هرجً رللح ًفرفيرا يحةرل  ره  عجت ة
للةي ردع ةلرر(49)هلل املمهر شارةاجحلحهرا رهلآ بعضرعزحً ررتللئرلبطًلجرةدجً،لتردل رهللووكمً هر

 رةكًألرلهه حل رلل د  هرااربعضرعزحً ر شارةرهلبشً، ةهر(50)للم ً،حلمرلبحً، ةرلح ًفرلئل رفيرلب يحة
                                                           

  للوعررللعحديرلالشنرلكيرفيرييحرلل ةررآدةل  عااألر ح ر  ةر( 44)
 اختًرردح ةرهللحاًييهرزح ررييحرلل ةررللشحوي ر( 45)

را رعكبررلبتحباألرفيرلبحطقة رةاقحةر( 46) ر2012عيًررر9 رةدت را ردو راجتولاألرفير2000ا ر ح رلئا رللعسههههه حي رةللعممل رهاحسههههه ر فملرهراحةر ًفرج لم
  زًلقحةرا رزل ةرهللعوره 

رللههههه ةر( 47) ر شهههههههههههههههههههً"هههههحرييهههههح ر هههههملههههههههربهههههعهههههضرشههههههههههههههههههملهههههوخرةرةجهههههتهههههههً  ريههههه هههههتهههههح راهههههودهههههارهيهههههودهههههملهههههوةه ر ههههه ههههه  رآدهههههههةل  راهههههقهههههطههههها رلئلههههههههههههههههههه ه ر راهههههارهبشههههههههههههههههههًه   ل هههههجهههههتهههههمهههههعهههههاهههههأل

https://www.youtube.com/watch?v=Tb0mejIphJU 
 رررللعحديرلالشنرلكي ر،ورلائ ةرللقً" رلل ةلةرةل جتماه دح رلبًيةرللثًاحةرفيرلل لتوررللسوريملره  ةرللوع( 48)

   رةجمملعتمرعك ةلرةدو رلائًيثة 2017ديسًألرر7آذلررةرر25اقًزلةراارث ثةرعشخًترا رعزحً ر شارةرهلل املمهرزتًر  ر( 49)

   2017ديسًألرر14شوً رةر22م يحةرهللووكمً هرزتًر  رزرلبشًركاألرفيرلب ً،حلماقًزلةراارلثحاألرا ر( 50)

http://jfl.ngo/
https://www.youtube.com/watch?v=Tb0mejIphJU
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ًمررا ر شارةرهلائسوألهرذلمرلبودررظ رلبت ً،ح      ردل رل ئًةالمرزح ارلبت ً،ح  رررّيربعض رعي 
رشعًرلمرخ  رإ  ىرلب ً،حلمرد  ورعزحً رللعشً"حر ًم إ  رللت ًا رةدجًةزرلالدتمً لمرةلاخ  ًمر موا

ر(51)للعشً"ح ة زًبشًركةرفيرلب ً،حلمررلر،مللتمحرااراحًةلاألرللتقطًةرللع ي را رعزحً رللعشً"ح رةر 
رللوجتً  ر لحهم ريمًرلتً رللتي رزًل غو  راوًلاأل رغار رللح ًف رإلجحل رر لبحً، ة رزًلو وي را نرثاأل ةال

راً ًم ر رلإل   ًم رةاتجًةز  رشملوخر شً"ح،مرةرةجتًوهًرةلدتمً ل همرللعشً"ح ةردو 

ة شهههه رشههههملوخرةرةجتً رللعشههههً"حرفيرل تول ردمحيرر عزحً رللعشههههً"حرلبشههههًركاألرفيرلال تجًجًمرلزييًيرع  لي
للةيركًألريححتر   ر  فر–عيىرإ  رللهههههههتخ لفرد ًفرلئلههههههه رللعحررظههههههه رلبت ً،ح  رر عزحً ر شهههههههً"ح،م

ردً،مل ر  رللتعةيجرةلإل،ًدةرللتيرتعح رلتًرعزحً رللعشههههههههههً"حرلبعتقلاألر-للههههههههههتخ لاهرفيراحطقةرللعشههههههههههً"ح
 رةاقتهه ر هه يرآخحرا ر(52)عة رشههههههههههههتملهه رفيراهه يحههةرهييحرلل ةرهرلسههههههههههههقو لهه ىرللسههههههههههههلطههًمرلئاحملههة ر كههًألر
رفيرتغملارراودررللع ي را رعزحً رللعشهههههً"حرللعهههههًاتاألر(53)لبت ً،ح  رلبشهههههًركاألرفيرتشهههههيملعه ًم ر ًلهههههم ر عثحلم

ا رعزحً ررللع ي رالدخحل لالنعطً ةرللح"يسههههههههههههملةرتةلرللعحررل جحيرةلبلمو ربشههههههههههههك راوًشههههههههههههح رشههههههههههههّك ر 
دع ر  ةار،ةلرللتغملاررلًر تردوىرلبعًرظةرللسور ةرإ  رةر رإ  رللثورةرللسور ةربشك رةلضبللعشً"حر

رللودوفرظه رد ًفرلئله را رخ  رإ  قرللهمر ًم للهتغ لهرلتحفا رةللهتقطًةرللعشهً"حرفيرلهور ًر موا
للتغارلمرللونملو ههةرللتير رزهه ةألرعألردهه ر راههً،ملههةر2011 06 10هجمعههةرللعشهههههههههههههً"حهر   رلب ههً،حلمرزتههًر  ر

رللتعوررللتقلمل ير نهً ر ًم ر ًلتر،ةهرللونورلالجتمً ملةرللتيرلمرتع ردتحح رة ق

رفير رللعشً"ح رعزحً  راشًركة رد لي  رإ   رلائوليا ردل  ربع  رلب ً،حلم راولجتة را  رلئا  رلنسئًة عيى
لجتمً ًمراارشملوخرةر م ربعضرللثولررا رعزحً رللعشً"حرإ  ر ق رةرلب ً،حلمرلبحً، ةرلح ًفرلئل  ر
ةاحًةلةرر للتنسمل ر ملمًرزملنهمرللتع يرلهجمًمرلئجت ةرلئاحملةر(54)ةجتً رللعشً"حرفيراحً  ةرييحرلل ةر

رةر رلعررللثورة ربللتقطًبهم رلئل  ري متم رلح ًف ربعضرلبوللاأل رإلحهً رلجتمً ًمري ً ردًزلتً طًلبهً 
رلاجوررًالجتمً ك رهاتمل ي رإلمله ري ً رل  للةي ري م رإل  أل ردل رحه رآخح رةكًأل رلئل   رلح ًف جتمعاأل

رللتع يرةجتً رللعشً"حشملوخرةرللثولررللتنهً رخ لهر ًة ر ملررر  رلجتمً ردح ةرهاو لبهلالجتمً ًم
رالدتحًاتًلبتولج رجيشرلئل را رر (55)   ردخوفراحً  ةرييحرلل ةررللتع ليلم

                                                           

ر( 51) رفههههههههي رللهههههههه ةره رهييههههههههح رزههههههههمهههههههه يههههههههحههههههههة رهللههههههههوههههههههولهههههههههههههههههههههحليههههههههًه رحههههههههي رفههههههههي رل ههههههههئههههههههً هههههههه ههههههههةملر2011 05 28اهههههههه ههههههههً،ههههههههحة رفههههههههي رللههههههههعشهههههههههههههههههههههً"ههههههههح رزههههههههولهههههههههههههههههههههمههههههههً  رال ههههههههتههههههههة  دههههههههح هههههههها
https://www.youtube.com/watch?v=wmLBblYO1DQ  

 رة،ورا ر2011 06 03لسوريرفيرا يحةرهييحرلل ةرهرعثحً را ً،حلمرجمعةرهع فً رلائح ةهرزتًر  رللشتمل رهاعًذرللحكً ه ردت رزح ًترلئا رل( 52)
  عزحً رهللوو محه 

  للوو محه ر شارةللووب رلأل ر سًألرلل خو  ر شارةانهمملره وم رلبحعمرلائرشًأل ر شارةرللوكًرة ر محرخحلزة ( 53)
  https://www.youtube.com/watch?v=Iu7uG4QTmOQ ر   راوداريودملوةملرزل ةرهللقور ةهرةجتً رللعشً"حرفيبعضرجتمً رللثولرراار مل يورالر( 54)
  ر   راوداريودملوةملر2011للمحً  ةرللمحةرلئة  ر ًفررجتمً رللثولرراارةجتً را ر شً"حرييحرلل ةرردو رلجتملًحرجيشرلئل  مل يورالر( 55)

https://www.youtube.com/watch?v=I0LsVoGsPIc   و https://www.youtube.com/watch?v=4GGCZjxidzY   

http://jfl.ngo/
https://www.youtube.com/watch?v=wmLBblYO1DQ
https://www.youtube.com/watch?v=Iu7uG4QTmOQ
https://www.youtube.com/watch?v=I0LsVoGsPIc
https://www.youtube.com/watch?v=4GGCZjxidzY
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ي عهرإ  رإدحًفرلاجيشرللسهههملطحةرر؛ شههه رجمملاراحًةالمرل تول رلدق ةرعزحً رللعشهههً"حرظههه رد ًفرلئلههه 
لبحً، ههههههههههةرلهرفيرل ئً  ة رةلتبريحرإدحًفرلاجيشرظهههههههههه رلبت ً،ح  رفيراحً  ةررةبؤررللت ً،ح   رلب ألر

ل تم رد ًفرلئلههههههه ر   ربعضرشهههههههملوخرللعشهههههههً"حرةرةجتًوهًرللةي روتحةلر   رر؛ييحرلل ةررعاًفرللحعيرللعًف
شرلئلهههههههههههههه رإ  راههه ألرةبلههه لمرةدحىرل ئهههً  هههةرإلنههههً رللقحولمرلإل  املهههةرللحلههههههههههههمملهههةراطهههًلواألرزههه خو رجي

 ركمًررةجولرلحةليةرد ًفرلئلهه را رجتةرعخحىر(56)للفوضهه ورةإ ًيةرلئا رةلاللههتقحلرر حهًر سههجرلّي ًوهم
ر ر(57)زوألرلب ً،حلمراًميرإالرع مً رشغجرةدخح ج

 مواقف بعض شيوخ عشائر دير الزور: -

اختلفةراًرزاألررلدراوررشملوخرللعشً"حرغًلوملةلل ةر ركًألرلاحةرز ليةرللثورةرللسور ةرفيراحً  ةرييحر
للرشاره ررلغجرشمل ردومللةرهللوّكًرة دولفروًلتثحً رعةرلالدحملًزرإ  رللثورةرللسور ة؛ر ر ح ًفرلئل لرلبولالة

رةشمل رللوورهر شارةشمل رةر ر لائمًيةهللملمًألرهللو ّار  و رللع   رر شارةر مة ر،ملمًألركولألرلاجوًرةه
 ركًلشمل راشًركةرفيربعضرلب ً،حلمرفيراحً قتمرتمكًألرلوع لدحًزةلرإ  رللثورةرللسور ةراو حلم رةرللةي ر

رة(58)هر،ملمًألركولألرلاجوًرةه ررلغجرهدولفر  رللرشاره رللةير  ح ةلال تعًاًمرفير ً،حلمربعضرلبفي

ةع حار حهرفيرتشح  رر 2011ح ًفرلئل رفيردموزرلئجت ةرلئاحملةرلهرتل تقلرةللةي ر(59)ا يحةرهييحرلل ةره
تع سرللتحً سرلل لخ يراًرزاألرراولدررات ًيةيلخ ربعضرزملودًمرلبشملخةرركًأل ق رر 2011لئة ر ًفر
ًر رع  ًوهً هدولفررًزلدح فير األرر ه رللقح ًأللائسوألر ر س للوورللوّكًرة رللووكًا  رملرهً"ح شفيرعةضئت
ةهعاارراشحفرر  س هللوورر شارةللحجح  ه ت رةلعوير ملع رةر دومللةرللوّكًرةهشمل رللرشار رلغجر
ررلائسوألهر شارةلل د    ردطح  ريةلة رفي رةي،ًفةهلبقملم رهللقح ًألهرلبري ًف ر شارة را رةجتً  حًييه

ر للوو س ه شارةرشمل ر  ملع رللحجح ره فو رمللك را كًألر ق ر رةرللسور ةرربشك رةلضبرإ  رللثور
 شارةرشمل ري ًفرلل د   هعيم ر رةةهدجمر و هللارللسلمًألهر شارةرهللوّكًرةهره ًجمرعلع رللرشارهة
ًم ر ملرررر ةجتً ر شارةرهللقح ًألهرا ردحكيرلائًاه ًارةه رةعخملهرهرجًرلل د  هرسوألهلائ رةلط ًم اودف

رزاألر ر   ردولزألر  دً همراً ر رد ًفرلئل عجت ةرللثً"ح  رةرعزحً ر شً"ح،مر ً  ول ك را ملررلدحًززيحمً
ر ره ولز ررلغج رللوّكًرةه رللرشار دومللة رللووكًا ه رللتف   شارة رللع    رللحجح   شارةرةةه و  هذيج

رلئل  رجًدجرد ًف رإ   رلائسوأله رةهلطًفراجئمرلل د    شارة ربشك رةلضبرللوو س ه ة علتر 
اللن لفررلي وررللةي ر لل املمهلحليً رللوورلئ حليرا رزيترلبشخملةرفير شارتيملرهربعضرزاأل ًيةرخ  ًمر

                                                           

ملربعضرشملوخرللعشً"حرز يحرلل ةرريطًلووألرز خو رلاجيشرإ  رل ئً  ةري تحملوةر مل يور   راوداريود( 56)
https://www.youtube.com/watch?v=lxH7LCgse8o  وhttps://www.youtube.com/watch?v=V5DginfuSLAر    

  https://www.youtube.com/watch?v=tizYLNY0Zrs مل يور   راوداريودملوةري تحربعضرةجتً رللعشً"حر   ردحولمرإ  فرد ًفرلئل ملرر(57)
ر( 58) ري تح ريودملوة  رراقطا رشهههههههههههههمل ر شهههههههههههههارةرهاشههههههههههههههههههًه رللشهههههههههههههحويملللووركهههههههةرهر،ملمهههههههًألركولألرلاجوهههههههًرةه رزح ررييحرلل ةر ردح هههههههةرهلاجحذيه رفي رزم هههههههً،حة  ر مهههههههةه

https://www.youtube.com/watch?v=nTWV_CTZgpw  
ملر2011دموزر1اقطاريودملوة ري تحراشًركةرهدولفررلغجرللرشارهرفيرا ً،حلمرا يحةرهييحرلل ةرهرفير( 59)
 https://www.youtube.com/watch?v=3kkUdY9W5Xc 

http://jfl.ngo/
https://www.youtube.com/watch?v=lxH7LCgse8o
https://www.youtube.com/watch?v=V5DginfuSLA
https://www.youtube.com/watch?v=tizYLNY0Zrs
https://www.youtube.com/watch?v=nTWV_CTZgpw
https://www.youtube.com/watch?v=3kkUdY9W5Xc
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 شارةرشمل رللفملً   ملع رإالرعألرهاتحًرر لدخًذرعيراودرر لنيرئير حفرا رلئ حلفررل  األر لائملًي

ر رةهكمً  رللوولحليًه رلاجحلح دًجي رلل املمشمل  ر(60) شارة رزه رلاخ ف رد ًفرو تمود سمً رجًدج رإ   ً
هخلمل ر وويرللتف  شمل ررملك را ع  ً رزيترلبشملخةرركًألراودرعاًرفير شارةرهللووكًا هر ق ر رلئل 

ًم ر األررهدومللةرللع مل لم رةلط ًم  ر رد ًفرلئل  إرلدحًزه و رللع   رللتف   شارةرللووكًا هريتخةراودف
   رر2012ةدًباردنسملقهراارللسلطًمرل ئلملةرفيراحً  ةرييحرلل ةررإ  رعألردمرلغتملًلهرفيراحتعررعيًرر

رلول رهجعفحرللطملًرهةرةجتترع ًبارلال هًفرإ  ر ره لبعثحً ر ويدهرإ  ردح تهرهاوررلائس ة- ح  رييحرلل ةر

رللوورر شارةهجممل رللحشمل رللتف  رراودرعاًر (61)للةيرع ل ر  فراسؤةلملتهر  رلائًيثة كًألركًا ه
ًمر رجًدجرللثورةرهرروروتر وع ر؛اتةزةز رإ   رةدو ه ًم راعلح رللف ً"ملة رهة ً ه ردحًة رلدعً ر،ًدفير    ر بر

رلجتما(62)للسور ة رر  رهبشًر ررزح قةرلئل هاا رلل ةرًلملًمرللفعهة   رييح لملعويرر (63)هلئ،لملةر ئً  ة
رجتمارة  دو رلجتملًحرجيشررفيردح ةرهاو لبهاارللثولرراار  يرا رشملوخرةرةجتً ر شً"حرييحرلل ةرراج يلم

 رزيحمًرلدحًزرهرلايرشً،حرلل ة هرا رةجتً رزل ةرهشئمل هر شارةرهللووكًا هرلئل ر ئً  ةرييحرلل ةر
ر رللثورةرللسور ةراو حلمرإ  ر

رلبولدرر رةللتحً سرتع سر،ةه را رجتة  رزملودًمرلبشملخة رللتع  ًمريلخ  رلبكًدة للةير ً ر   
را ر رةريةل ارع حلي،ًرلال طفً ًمرلبت ًيةريلخ ردفسرزيترلبشملخةخ  رع  ً ،ً عألرإذري  ظر 

ا ردو رللطًمررولشا رللةي ر،م،مرشملوخرللعشً"حرللةي رلدحًزةلرإ  رثورةرللسور األرظ رد ًفرلئل  ر
رإ  رللثورةرللسور ةرررذل ريل عتمرللو مل رل دحملًزً تو رغاررعدهرالريم  رلللح ًف عاًربعضرشملوخرةر 

ر رللحغم ر    رلئ  لا  ر ملً  رعصئًةرلبولدررللولطملة رللعشً"ح رللعشً"حرةجتً  ربعضرعزحً  رعأل ا 
رريبررةنهً رلبتمة رللتقلمل ياألكونهً  ح راختلرررخ اةرعزحً ر شً"ح،ما رعج رعشً"حرلللشملوخررةلل ةر
ةلدت ًررللفح ةرلبحًلوةرر فيرللتعًا راارلئ  لارلالدتهًز ةرالردخلورا ر،ةهرلبولدررإالرعألر لئ حلف

ربًرلتؤة رإلملهرلئةظً  ًم عاًرشملوخرةرةجتً رللعشً"حرلبححًز  رإ  ر رل  طفًفرظ رعةراارللثورةرة ق
ر رلئل   رد ًف ري تؤال  ًم رإ  غًلو رلارسعوأل ر    رئعو  راكًدة ربهًرعكبررللطو ةةاكًلج ر  ي ركمً  

رانهمرعألرد ًفرلئل رليستعمل رثمًدملنملًمرللقحألرلبًض يئل رخ  رع  لارلبعطفاألراارد ًفرل ًم  روح
،ورشملوخرللعشً"حرةرةجتًوهًررلئاحرللو مل رللةيرللتفًيهرللثولررا رشوكًمرةكًأل رللسملطحةر   رلئةظً 

ر رل ئلملةرلحلحربعضرلبعتقلاألرا رعزحً رللعشً"حرلبشًركاألرفيرللثورةرل ىرلئجت ةرلئاحملةإ  قر

                                                           

فيرييولدهرزول ةرهلاج  هرز ليةررلل ةررةلح"يسر ح رلئا رللعس حيرهجًاارجًااهر مل يور   راوداريودملوةري تحرللتقوً رهكمً رلاجحلحهر ئً ظرييح( 60)
  https://www.youtube.com/watch?v=VVGQszsdX78ملر2012 ًفر

ررJPQ_N8-https://www.youtube.com/watch?v=Ro2dاقطاريودملوة رزملًألرا رلول رهجعفحرللطملًرهريحفير  دتهرزًغتملً ره و رللع   رللتف هملر( 61)
 تهرا رخ  ر ح رلبقطارللعهههههههههوتير   ر  يرا رعدًربهرةد رعك ةلرلدعهههههههههً رهجممل رللحشهههههههههمل رللتف هرااردحًةرهة هههههههههً هرللف هههههههههً"ملة رةد ردوك دًرا ر،ور( 62)

    https://www.youtube.com/watch?v=R2cDZdI41twصئته ر
ةررhttps://www.youtube.com/watch?v=4zr8SSbZHsU ملهجممل رللحشمل رللتف هر   ردحولمرلإل  فرللحلايرلح ًفرلئل ر مل يوري تح( 63)

=4zr8SSbZHsUhttps://www.youtube.com/watch?v  
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ر ًم   وملعةرللونملةرلالجتمً ملةرفيرر رراحً  ةرييحررتع سر ذلمريالالمر،ًاةرلئ  لار األر،ةه موا
رة لترإر لل ةر رللتي رةللتمحك  رلالدقسًف رللعشً"ح ةة ًلة رللونو رةرر لحهً روتح رللتي للتمًي لمرا رخ لتً

راًرزاألرر؛   راستوىرلئ حليرةلاجمً ًمربشك رةلضبرةلالدتعًيي-ةلالجتمً ملرةللتفًةدًم ًم ع  ً رع قمل
راًر،م شً"حرةعزحً رةللفً لاألرلالجتمً ملاألرلبحدوطاألرزوجت ةرللح ًفرللتقلمل يةررزملودًمرلبشملخة ًم  رة مويي

للونملةرةئألر را رجتةرعخحىررللعشً"حرةلئ خًذرة تورللعً" مةيلخ رر شملوخرةرةجتً رللعشً"حرا رجتةزاألر
ًم رإظً ةرإ  رعألرراتع  ةرةاحقسمةللعشً"ح ةر رةلدتعًيي ًم يلخ ر،ةهرللونورللع دًمر وملعةرلجتمً مل

راو  لم رلول رزًال طفًفرإ  رجًدجرللثورةررةلتةلر األليسترلملًلملة؛ر ًم رلملًلمل ًم للعشً"حرلمردتخةراودف
لدخحل رعزحً رللعشً"حرفيرلال تجًجًمرلبحً، ةرلح ًفرلئل ركًألررةإدمًر لئل  ًفرللسور ةرعةرز  مرد

رفيرلائش ررللقملًيلمدحلرلمر حييةرغاررخًظعةرلتوثارر ركوارلم ردوثارلم للعشً"ح ةرللتقلمل يةرللتيرلمريع رلتً
رفيربعضركًألربودرر ق رر ةللتعوئة رز ر   رللع س شملوخرللعشً"حرةرةجتًوهًرلبول يرلح ًفرلئل ريةرلم
ة   رللحغمرا رعألراع مرر دلمل را رعزحً رللعشً"حرفيرلال تجًجًمرلدخحل ر  ينشو ررير ع رعيىرإ  ر

رانهمرلدت حر رإالرعألرلل ثار رةللسملًلملة  رةلالجتمً ملة ريعًدوألردفسرلل حةفرلالدتعًيية رللعشً"ح عزحً 
ل جحيرخًذرللقحلررللنهً يرزًلودوفراارللثورةرظ رد ًفرلئل  رعالرة،ورللعحررللشحلرةرللتيرد  عتمرالد

لبستخ فرظ ،م رة،ةلراًريفسحرللسلو رللحفس يرل ىرعزحً رللعشً"حرةريةررافتوايرللف  ةرةلالدتقًفر
رتع سر،ةهرلئ  لافيرلل  ً ر  ركحلاتهمرفيردح ي رخملًرل همرةلدحملًز،م ركمً رةبةل   رلدقسمرعزحً ر 

رةللقملًيلمللع ررشً"ح رللتقلمل ياأل ر،ةهرةللوجتً  رةتعممت رة ملًيي  رةاؤ   راعًر  رزاأل راً  
ًم لملًلمل

ر ريلخ  رلالجتمً ملة رللحةلزط ر    رللسملًلملة رلالدقسًاًم رللعشً"ح رةلاجمً ًمةلئ خًذ رعظًفر  امً
ر ّم رلالدقسًاًمرللسًزقةرفير رج ي لم ًم ر رل جتمارلئ، يلدقسًا

    ي خر ن ط  خرقبف ح حبخرث    خر ج    ت ف ّكن -

را ألملرهييحرلل ةر رلبملًيي  رللووكمً هرةبل لمملر ًم بع رلجتملًحرجيشرلئل ر ئً  ةرييحرلل ةر رةخعو 
 رزح رعزحً رللعشً"حرللثً"ح  رهاو س  رللقور ة رللوعارة رللعشًرةه رةلردكًزهرلب   را رللقت رةلال تقً 

ر رةدحى رزل لم رإ   رللسلاي رللنشً رللثوري رلل ةرلدتق  رلبر ر ررييح ًم رللعشً"حراستقطو رعزحً  را     
 حملترزل لمرةدحىرر ررييحرلل ةرررليةرلال تجًجًمرظ رد ًفرلئل ر   ر ر   رد ًفرلئل رللحًدماأل

ر6ا ىرعكثررا ر) رعشتح  زحح ةرعكثررا رلب أل رتعتبررلئر ًفرزيئةرا "مةرةآاحةرللتخفيرةللنشً رإذر(
 رللقور ة رغحلدملج رلل ش ملة رعزور مًفهجاأل رحىملرهزل لمرةددل رللفنرةرفيرفيرةدحك مراحً  رللت ً،حر

رللعشًرة رزقحت رشئمل ه راو س  رلاخح طة ر رللوو محللوولمل  رذي ر رملخًأل رعزور حيةة رلاجحر

را رلائمًيةرئزحً رر  رللح فملةرةّ ح عوبةرة و رلئجت ةرلئاحملةرلح ًفرلئل رإ  ر م رلبحً رجمل لم د رلم
رل  تجًارةللت ً،حرظ رللح ًفرفيراحً قتم رر"حللعشً ًم را "م لبنشقاألر  رجيشرد ًفرلئل  رةعاحترجولم

كمًرلً،مرلل  مرلبً يرلاخًرجيرا رعزحً رللعشً"حرلبغنرزاألرةللشوكًمرلئ،لملةرلاخلملجملةرفيردو اررلئيةلمر
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ي دير الزور 
 من االستقرار إىل الثورة، ديناميكيات الرصاع وعوامل السلم األهلي  –أبناء العشائر ف 

رك ر را رعزحً  ررةلزطرحهًةلتولةردححكتمر راحطقةلل زاةراللتق لملةرخملًرلمرللثولر رعيىرلنشو  رامً  
رةتشكلتم-لجتمً ملة رةبل ة  ريلخ رك ردح ة رللثولر رللعشً"ح رزاألرعزحً  ر ملمً رد ًاحملة كععجر لملًلملة

يلخ رك راحطقةر   ر  ة ر،ةهرل جمو ًمرةإألركًدتربع تًرعةربعضرع حلي،ًريحدوطوألربع دًمردحلزةر
ردً"مرفيرللو ليةر   رللت ًا  ةعخةمر،ةهرر للسملًي يرب لواملةرلئ حلير شً"ح ةرإالرعألرعلً ردكو نهً

يةألرعألردنسلخر  رلدتمً ،ًرللعشارةرعةرةرر للتقلمل يةللعشً"ح ةررللقملًيلماتجً،لةرل جمو ًمرزًلتعً  ر
للفخةرعةرلبحطقة ردل رل جمو ًمرميرللتيردحو ردسمركواررانهًرإ  رللعم رللعس حير ملمًربع  ر ملرر

فير  رهجوفرجيشرلئل ر   رلول رر  س ح ةرو مً دملًاتًرزر(64)ةلبتولطللس حرلاخفملررةجويررلت 
ر ردل رلبحً  لالدتقً رإ  راتًجمةردقً هرللعس ح ةرفيراحملطررةعاحً قتًر

ًرلب شكلةررجيشرلائحلارلئ،ً يرااراجمو ًمغًلوملةرد ًا ر ًرزو مً ر س ح ةريلخ راحً قت خ  ردملًات
ظ رجيشرد ًفرلئل رةلبحلك رلئاحملةرفيراحً  رللح ر رةللتقطوترلب   را رعزحً رللعشً"حرفيراحً قتًر

ر را رلبنشقاألر  رلاجيش  رزقملتررةل  ة  ي رللتي رزاألراجمو ًمرلاجيشرلائح غملًةرللتنسمل ر ملمً
رإ  رإظفً رةتع   ر ًباراحً قيعيىر  ة رزاألراحً  رل ئًاًراحدوطةرزمحً قتًربسرجر عوبةرللتحق ر

جيشرلئل رللةير،ًجمراحً  رللثولررفيرزل لمرةدحىملرهاو س  رللقور ة ر حررةلً،مرز ةرهر لحهً ر
را رللثولررلبنشقاألر  رلاجيشرةلب دملاألرلبح ماألر  جمو ًمرللوو مح رغح وة رلاخح طةهرةدت ر  يلم

ًمر ملررةللارا رسلئةرل ىر؛رفيرتع   ر  حةرلبقًةاةرلبلاجيشرلائح ةانهمرعزحً رللعشً"ح؛رر للثولرر موا
ةد رعيىردعً  ر  لبحً قيوخةمر،ةهرل جمو ًمرشك ر عً" ر س ح ةراقًدلةر ًالةر ًبعتًرل ئ ير 

رلدقسًفلئ  رخل  رإ   رللعس ح ة رظحةرل جمو ًمرللثور ةرمً  رللعشً"حرآخح راحً   ريلخ  رلب شكلة
ر بسرجرلاخ فراًرزاألرعةلو ةرللعم رللعس حيرةللتمحلررلب ً،حلمرللسلمملة رل ختلفة

 

  :دينيال/ي عسكر التصاعد ال أبناء العشائر في وس سادساا: 

عاًفردحلجارللحًشطاألرلب دملاألرر2012ز عمردتعً  رلئ مً رللعس ح ةرخ  رللحعررللثًنيرا ر ًفر
للةي ر ملولر   ر ًدقتمرللتعًا رااردتً"جرللتحو رإ  رللعم رللعس حيرةللتيرع،متًرإيلرةرلبحً  رةدوااألر

ر رةدعضرلاخ اًم رةلإللعً ملة لإلغًثة رللطوملة رللحقً  رلرةإنشً  رعأل رلائقملقة رلبقًةاةرالرةفي رإ   دتقً 
را ر  زمررلبسلئة ًم لاللتقطًةراًرزاألر عً" رللثورةرللعس ح ةرةلبنألرلب نيرللثوريرللةيرتعح ردو 

رآخحرا ردو ربعضر ًم رةلإللغً ر ملح ًم لاجيشر عً" ررلملطحمر2012بنهًيةر ًفرةر رللفعً" لإلخ ً ر ملح
ر   راحً  رشًلعةرا راحً  ةرييحرلل ةر ررلائح ًم ًم رةدًركةرل جً ر ملح ًراحفحيةر ملح ةب عمرإيلرةراحً قت

                                                           

رةلبتولههههههطرةئلههههههل رةد رد لي رلدتحً رعدول راختلفةرا رلئرلدتحً"هيتولج رللسهههههه حرلاخفملرربشههههههك ر ومل يرل ىرعزحً رللعشههههههً"حرفيرييحرلل ةررزح مر ًيةر (64)
   2003ا رلئرلض يرللعحلدملةرخ  رةدع رلائحةرلئاح  ملةر   رللعحلقر ًفررةلبتحب
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ي دير الزور 
 من االستقرار إىل الثورة، ديناميكيات الرصاع وعوامل السلم األهلي  –أبناء العشائر ف 

ر رللول لمرةللقحىرفيرر ررل ئً  ة  ةا رلب  ظرعألرلدحسًررآخحرللمجًلسرل ئلملةرلبشكلةرا رعزحً 
  زةلررللةي  رة رللعس ح ً مللطةرلل ةلةرةّ حر  ً را رلائح ةرئزحً رللعشً"حرغاررلبحخح األرفيرلئر

راخت رزوشكً  رلإلنسًدملةر  ور،م رةلاجمعملًم رل جًلسرل ئلملة رتش مل  رفي راشًركتهم رخ   را  لفة
ذلمرللطًبارلب ني رةاًرلولر بر،ًرللع ي رلئنشطةرلالجتمً ملةرةللثقً ملةرةلبح مًمرةلبحلك رلإل  املةر

رفيرزل تيملرهاو س  رللقور ةلبما ةر ًم لدحسًرر رشكّررل  را رجتةرعخحىرةره ر رللعشًرةفيراحً قتم رخعو 
رل ىرر  راحً  رشًلعةرفيراحً  ةرييحرلل ةررلل ةلة ران لي لم ًم و عمرد تحر ر هًعزحً رللعشً"حر حبعضردلق

ليسرلتًر  دةرزًبقًةاةرلبسلئةرلفعً" رلاجيشرلائحرظ رر س ح ةر شً"ح ةةاجمو ًمرتش مل مر
شوً رز ليةرلعشً"ح ةرل،ةهرلل ش مل مررململطحرةررةإدمًر ملتر   ر مًيةراحً قتًر قط  رد ًفرلئل 

فيرل ئً  ة رةلبؤلسًمر   رلبولريرفيراحً  رللعشً"ح ررلاجيشرلائح عً" رااربعضرر 2013 ًفر
رآزًررللحفطرفيراحً قتً ًم فيرة،ةلراًرلً،مرةب عمرد يليرا ً،حرلل سلملحرةللتحً سر   رلبولري ر رخعو 

للعشً"ح ةرزًل توررزاألررللن  ًمرعخةمةر رللعشً"ح ةرً" رلاجيشرلائحرإ  راحً قتًلد فً رللع ي را ر ع
ر رةلل ش مل م رللفعً"  ر،ةه رلائحة رفي رللتق ف راا رإ   رإظً ة ر نهً  رللحًدج رللسلطًمرةلل غط تع ي
ليمرللتيرزررللعشً"ح ةرةالئقً هًرلالجتمً ملةردعً  رل جمو ًمرللعس ح ةللعس ح ةرل ئلملةرةدحً ستً رةر

فيررةاتفًةد ح ملةررة شً"ح دتمً لمرالرردتععج جمو ًمرلعخةمر،ةهرا رتسلملحتًرا رإيحليلمرللحفط ر
ةلً،مرلدخحل تًرفيرلدتعًيرلائحة رةرةجوي،ًرفيرةلطر شً"حيراسلب رفيرلنغ دتًر   ر،ةهرر ًش  ه

 ر،ةهرللععوو ًمرللعشً"ح ةةر ربسرجردع  رلإل ًررللعًفرللقومللةرةللعشارةلبحً قملةر-للتو ًمرللعشً"ح ة

ررإ  تس ح رالرر فيرغًلوملتهً عخةرزًلتعً  رفيرر(65)احمولةريلخ ردمطرد ّي رللفيعيرعي يولوجملً رةإدمً
 رةآخحراوظوعيملرااردق فر محرلائحةر حهً رةلً،مرفير،ةلرللتعً  ريل عاألرذلدملاألرات لخلاأللبحطقةر

ررةدتًلملر رلائًجةرلل ي ركعقمل ةاألّول  رتع يرا رللشتًيةركمفتوفرةدملمةرييحيتاأل رةدلتمرلبقًدلاألرد رلم كوارلم
رل ئ ةير رةللعحررغار رللو ش ي ر ع ر ملً رللقما ركحّي ًم  رعي  رةدحًاى رللوة رةللتضئملة  ا رلاللتع لي

رريةير ع رغًظوةرلح ًفرلئل  رةامًرلًمر حً حرجيشهرذلمرللعوغةرللطً"فملة رللتيرعّيمرإ  رنشو 
ةرامًرجّةرر  املةرلدتقًاملر ي راحد  هرلئي يولوجيةللةيريشك رلل رلّدكومر   رل خ ةألرللثقًفيرللمجتما 

رةللعة رشعوملة رشحل"ح ر(66)ل ى رللطموديحةروالثاني  رلإلنسًأل رلل ي  ريمحح ر ملر ردفسملة  ركحًجة  
رللئملًة ركًا م عاًفرعج رللثقً ةرل ئلملةررلبملتً ا يقملةرفيراولجتةرلبومرللملواي رةيعتبررالجوريمححهردفسارلم

ةرفيرللولدارلبعً  ر ملررتشملارللسلفملةركوةلو ةرلث  لارلب سًر رللسً" ةر  ردق يمردبريحلمراقحعة
ي ً ملةرإزل ردح يًمرالردو رلإلنسًألربهً رةدبرزرزوظوحركولمللةر مًيةرا رخ  رلالد فً ر   رللةلمر

 ح ر دولج رهجبهةرللحعحة رلً،مرفيردعً  رللحمطرللسلفيرلاجتًيي روالثالث ر(67)ةللحجو رإ  رلبًض ي

                                                           

ًم رة و رردمطرللت ّي رللسً" رر(65) رل ىرل جتمارل ئ ير موا ًم رلجتمً مل ًم رثقً مل  ر زًلشع ي رة،وردمطراتحورفيرعر ًفراحً  ةرييحرلل ةر ريشك رلل ي ربع لم
  رإظهههً ةرإ  رةجويردمطرفير،ةلرللتح يعلهههًيههه يرةدعمل ر  رلل شهههّ يرةلإل حل  رذل رعألردمطرلإلدتًارلل رلعي رة وملعةرللع دًمرلالجتمً ملةرللح فملةرلتمًريةرر

ر 2003دلمل رللع ي رلزيليروتورهربع رل ت  رللعحلقر ًفررللت ّي رللعوفيرللةيريسويرفيرلب ألربشك رر"يس ي ركمًريوج ردمطرد ّي رللفي
   2013شوً رر اودارلاجمتور ةر عً  رجبهةرللحعحةرة طًلةرللثورةهاقً ملرهدر  ملع راحم راعطفى )66(
   2005للطوعةرللتًلعةرر لبحك رللثقًفيرللعحدير  رإ  رل ملولوجملةرلإلنسًألرلبقتوررا خر للتخلررلالجتمًعياعطفىررجًزي,ر )67(
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رللقً  ة رلبحطقة دح ملم رفي ردودرإذره رلزيلي رلاجتًييح رللسلفي ررللحمط رللتخ لاه رخ   ردو را  ا 
 لي ةراارهجبهةرللحعحةهرفير،ةلرلب مًر رالك سًةرتحً سرةلبةرفيرلبحطقةركويلةرللللفعً" رللعس ح 

ر راولري،ً  رةلل ثمًر رلبحطقة رةإيلرة رللسملطحة رفي رعألللشح ملة رل ئلملةرركمً رللسلفملة رلل  م شوكًم
اجتًم رإذراجومرلكًات ليرلتل ررلاجتًييلتًرإ  رد ثملررا ً،حرلبحطرللسلفيرد خرعلفحر (68)ةلإلدلملمملة
ًم را رللت يلل ش مل مرللعس ح ةرللعشً"ح ةرإ  ر،ةلرللحمطر عً" رلاجيشرلائحرةرغًلوملةر ر رةإألركًألروً،ح 

ر ًم ًم رشهههكة موا ركتجّ ر شهههً"ح ةر ح ملة؛ررةل ئمو ر وقرد  ًم ر  هههوررلل ي  رزحمطهرللسهههلفيرخعهههو ههه
رلالجتمً ملةر حملفةرظههههههههههههحبترزحيتهرلمظههههههههههههترلت ريرتعحرةلللئ، يررجتمال ر  حيرةاعحفيرئزاةرللتو ةرل ى

ر  حيررو  تهً رةفيرة هههههه  رع ههههههوح رةو حملللرةتو للرل تقًي رإظههههههً ةرإ  رعةرإرارلههههههملًيهههههه ير غملًةرعيرلههههههح  
ر  رللههههههةةلم  ًم را "مهههههه رلاجم يةررللهههههه ي رتعوارلم ردههههههًج ةرقرلبم ررلئ، يرللمجتماردمثهههههه رفيرللوعي ر؛كتو ههههههة

عاًفرلبشهههههههههههه  مرةللت لمرللعحملفة رةدبرزر   رللسههههههههههههطحررللقملايرًفيراح لةرلئزاةريتغاررإ ًر،رًم ً جتمع
ررل ختلفةرزًلمرللعقمل ةرعةرللنرلارعةرلبًض يرفير ورةرعلطور ة رً حكةرللعويةرإ  رللوج لألرزك راعًدحه

ًم ر و عريعيش  ًلةرا رلاللتق لملةرعكثررامًركًألرلائً ر لملهررل جتمارلئ، يرفيراحً  ةرييحرلل ةرر موا
رد ّخ ر رعي ر   ربعمل لم رةلالدتعًيية رلالجتمً ملة رشحة ر ملًده رإدتًا رةع ًي رلئل   رد ًف دحترللطة
رفيراحطقةرللعشً"ح ر ملررع وحر مًيهر رةل  ر بررتغّاررشك رللنشً رلالدتعًيّي اؤلسًتيرخًرجي 

ةرةد ح حرللحفط رإظً ةرإ  رللتارليرة هح جرللو ً ارةلبوليرلئ مً رلبحل قةرللئحة رةللعمًلةرفيردجًرر
ردل ر رالدتعًي رللحمطرلبما  رة،و رةللح وي  رللنشً رلل رلعي ر    ًم رللو رعّثح رامً رز رظولزط  ل ختلفة
ركوار ر ربشك  رلائملولدملة رةللتن  ترللثرةة رلب رة ة  رلئرلض ي راسً ة ردحلجعترنسوة رةبًلتً ي لبحطقة 

رةر رعخةم رةرللفعً"بعض رللعس ح ة ر  رغًلوملة رلل ش مل م رللعس ح ة رزيئً هًرللعشً"ح ة ر   تستق 
 رةلبولريرللحفطملةرفيرةللتهح جرلالجتمً ملةرزفع راعًيررللتمو  رلاخًرجملة رةللسملطحةر   ر حقرللتجًرة

ر  ر رللتمو  ربعمل لم ربعًير ًم رة ق رةد يحر حةبهً رللتجًر ة  رةع مًلتً رةع وحتردحع راعًائتً احً قتً 
رفيرش دهرةلطر ًم راتفًةد ًم رلجتمً مل ًم ًم رة،ةلراًرخل ر حق ع، ل تًرللتيرتشكلترئجلتً رةدشك راتحً حرع ملًد

حكترز ةر،ًرا ردو ر للتغملارلمرفيربولجتةر،ةهرللفعً" رةلل ش مل مرللعس ح ةرزيئً هًرلالجتمً ملةرللتيردا
رر لإلنسًدملةلالدتعًييةرةرعةظً تًر

   خرغ  ةحخرم  ق  خرو دق / -1

ًمرلائحةرشهههههوكًمرعاًألرةد هههههًا رلجتمًعيرئزحًوهًراارللهههههتمحلرشهههههكلترللعشهههههً"حر للحًز األرا رر رخعهههههو ههههه
ل  رللونملةر ريراحً  رللعشهههههههً"حلب ألرإ  راحً قتم رة تورلحًزحيرلب ألرللةي رليسرلتمرلات لير شهههههههً"حيرف

                                                           

  جمً ًمرع،لملةرللفملةرخلملجملة ر جمعملةر فظرللنرلارلإلل اير لإلخولألرلبسلموألر )68(
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ةد لخا رلئ حلير حهً رإذرع ههههههههههههوحتر،ولاشرللعشههههههههههههً"حرميرلبحك ررةللتقلمل يرللعشههههههههههههً"ح ةرلدقلوتردحلدرملتهً
جبرمرللقملًيلمرللتقلمل يةرلل

ا
عشهههههً"حر   رللتححير  رلبشهههههت رللعًفراقًز رللفً  رفيرللونملةرللعشهههههً"ح ة رةع
مرةر سهههههههههههه ح األرزهتأل رذةةرد  هًمر حييهة ر-وتورر وقهةر هً لاألرلجتمهً ملاأل بهً ثاألر  ردهولههههههههههههيسرشههههههههههههح ملًه

للعشههههههههههههارةرللول ههه ة رلبحطقهههة جههه يههه ة رةاكهههًلههههههههههههههجرلدتعههههههههههههههًييهههةراتحو هههة رامهههًرجعلتمراتحهههً ح  ريلخههه ر
انهمرا رلئ حليرلبت لخلاألرزًلنرلدرملةردلمللةرةاتحًد ههههههههاألرزتحًلفً همرخًرجتً ر،ؤال رللفً لاألرلاجا ي ردلةر

فيرللفئهههًمرللفقارةرةلبتمشههههههههههههههةرللعشههههههههههههارة رةلل ثاررانهمرا رخهههًرجتهههً رةدع ههههههههههههتمرا رربشههههههههههههملخهههةللقههه يمهههةر
 شهههههههً"ح،م ر،ةلرلالدق ةرفيرللونملةرللعشهههههههً"ح ةرلمردتو حرل ىر ً لملهرلاجا يرلإلاكًدملًمرةلاخبرلمرلل زاةر

لجتمهههًعيردملايرفيرلبحطقهههة رزههه رعخهههةرزهههًل شههههههههههههكههه رة  راحكوهههًمرإل هههًيةرتشهههههههههههه مللههههرةدح ملمههههرة  رنسهههههههههههه ر
 س ح ة  شً"ح ة راًرعّيىرإ  رخل ردفًةمرةدحً سركواري راًرزاألرلئ حليرةلاجمً ًمر- وقملة لدتعًيية

يلخ رللعشههههههههههارةرللول  ة رةإ  رلتسههههههههههً ريل"حةرللعههههههههههحل رللةيريع سر ًلةرعزاةرللتولزألرلالجتمًعيريلخلتًر
إالرعألرر فيربعضرلئ ملًألرلل ةلةر بررشهههههههملوخرةرةجتً رللعشهههههههً"حكًدتردح ًهرربسهههههههرجرغملًةرللتنسهههههههمل رللةي

–ةجويرللعشارةرفيرةلطر س حيرا طحة رةاتحً سرللسملطحةر   رلبولري رإظً ةرإ  ردحو رللعشارةر
إ  رشهههههو ةرعاًألرةد هههههًا رلجتمًعيرئزحًوهًرللحًز األرعزقً،ًرزنملةرلجتمً ملةرا ركةرةاعًشهههههةرر-زًائ رلئينى
ًةرلل ةلةرةللقًدوألرةإألركًدتر ً لملتهًرظعملفة رعّيىرز ةرهرإ  رل ئً  ةربشك راًر   رةجوي،ًرفيرو رغمل
ًمر ررلجتمً مل ًم ر شً"ح ةرعخحى ررةع خًذزفً لحهًرلاجا يراقًز ر شً"حرة س ح 

ةجتً ر زقيراع مرشههههههههههههملوخرللعشههههههههههههً"حرفيراحً قتمرز ةألرعيرد خ رعةردوثاررفيراسههههههههههههًررلئ  لارزًلههههههههههههتثحً 
عزحً رللعشههههههههههههارةرا رة ةرةلر رزًلعم ر   ر مًيةراحً  رللعشههههههههههههارةرهرللةي رلدخةةلردحلرلمرملرهلل املمة شههههههههههههارر
رل   رةر(69)ولمرللتيردحق رع  لارللثورةحاشههههً، ةرللقةرظهههه رد ًفرلئلهههه رركةرفيرلئ مً رللعسهههه ح ةرلبشههههً

رلما رلبشههههههههههًركةر حليىرفيربعضرللفعههههههههههً" رللعسهههههههههه ح ةرللثور ة ركمًرر،ةلرلمريمحاربعضرعزحً رللعشههههههههههارة
يةكحرزمودررزيتررعيرتغّارر(70)2012يشهههههههههك رلنشهههههههههقًقرللعممل رهدولفرللفًر هر  رد ًفرلئلههههههههه رفيردموزر

ة ًة رهرجًرلل د    شهههارةرلائسهههوألهرإدًاةر  دًمراار رللةير ً ظر   رةال"هرلح ًفرلئلههه لبشهههملخةر
فير"  رللفعههههههههههههًدل ربعضر عههههههههههههً" رلاجيشرلائحرفيرا يحةرهللووكمً هرل حهردوب رزًلح ضرا ردو ردًيةر

 سههه هرإ  راحً  رلهههملطحةرد ًفرلئلههه  رةللهههتمحرهخلمل رللووره هههفو رللحجح  شهههمل ر شهههارةر األرلدتق ر
لههههههههههحليًهرزًلتحق راًرزاألراحً  رللوور وويرللتف  شههههههههههمل ردومللةرللع مل لمهرةهاتحًرللفملً  شههههههههههمل ر شههههههههههارةر

رد ًفرلئل  راحً  رلملطحةرلملطحةرللثولررةر

لتمر  فرتعّح رللثولرررفيعزحً ر شهههً"ح،م رلهههً،متررةلهههطللحا  ةرلشهههملوخرللعشهههً"حرةرلالجتمً ملةرلبكًدةر
له ىرعزحهً ر رزه ر   رللع سرزحزمرللععههههههههههههرملهًمرللعشهههههههههههههً"ح هةرفيراحهً  رلههههههههههههملطح همرعثحهً ردحقلتمرةإدهًاتهم

                                                           

    شار هماقًزلةراار  يرا رعزحً ر شارةرهلل املمهرزفنرلمراختلفةرعك ةلرجمملعتمر،ةلرلبودررا ردو رةجتً ر( 69)
  https://www.youtube.com/watch?v=wLmCMnb8Pvk  مل يورلنشقًقرهدولفرللفًر هر  رد ًفرلئل مل( 70)
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ر ًم ،مرللم هههههههًيقةرعةرع  فير ً رتعح ررةرشهههههههملوخرةرةجتً ر شهههههههً"ح،مبشهههههههك رج يرفير مًيللعشهههههههً"حر موا
لبول يررهلههههحليًللوورشههههمل ر هاتحًرللفملً كمًر عهههه رلههههههههههههههههر زعههههحفرللح حر  راولدفتمرللسههههملًلههههملةرلال ت ل 

 حً ههههههههحرلاجيشررهبحداأل رلئة  رعثحً ر ويدهرا را يحةرياشهههههههه ر ملررل تقلةللةيرل تق ررلح ًفرلئلهههههههه  
 حكةررزل ةرهللشههههههههههههمملطملةهرا ردو ران لهرفيرللثًدملةرل تق را فيرلبحةرزًلقحةرا ردح ةرهللشههههههههههههواله رةرلائح

بعضرراسههههههً،مةةرغمرر (71)للول ةهع حلررللشههههههًفهربسههههههرجرإ  قردًرر   ريةر ةردًبعةرلتمرعثحً راحةر،ًرفير
عزحهههً ر شههههههههههههارةررإالرعأل  لفهرةدعضرعزحهههً ر هههً"لهههةرهللشهههههههههههه  هرفيرلال تقهههًلاألر   رللتول ي رللوورعزحهههً ر خهههةره

رلههعوللههحليًهرللووره ًم ا رعزحً رللعشههً"حرعاًرشههو ةرلئ حليرر ةظههمًألر  فراسههًلهههربسههو رلإل حلار حهر موا
را رلدتقًفرللثولرروع ههههتمبحدوطاألراارد ًفرلئلهههه ر ل ًم  رزيحمًرلدتق رإ  راحً  رلههههملطحةرد ًفرلئلهههه رخو 

ر رةّ حرلالات ليرللعشً"حيرلوع تمرلآلخحرلائمًيةرعثحً ردولج ،مرفيراحً  رللثولر

   خرمسكقبحوخر و رف ت   ن ل ك  ت خالن س ل ت  -2

 عهههههههههههً" رعغلجرةدولريرلبسهههههههههههمملًمرللعشهههههههههههً"ح ةر   رر ةلبحً قملةللثور ةررلبسهههههههههههمملًمرغلوةا رمر   رللحغ
ةلاجمً ًمرلئ حليرلهههههههههلو رإالرعألردحًلفًمرةر رللعشهههههههههً"ح ةرلل شههههههههه مل مرللعسههههههههه ح ةدعضرةرلاجيشرلائحر

راًردكوألرزنملةرريلخلتً ًم ر  رللويئةرللعشههههً"ح ةرللتيرينتموألرإلحهً رةللتيرميرغًلو الرشههههعور ةرلمري  راحفعهههه م
لمري  رلالدتمً رللعشههههههً"حيرلو  هر،ورل ئح رلسههههههلو رعزحً رللعشههههههً"ح ر ملررعألرةر ريل حردًّرةرفيرع مًقرلئر

ةللسههههههههههههملطحةر   رعةالم رةللسهههههههههههه يرإ  رلل سههههههههههههجرلبًييرفيرر رراحً  ةرييحرلل ةرر  دًمرللقوةرةدولزدً هًر
ًم رإظههً ةرلبولريرعةرعج ل رانهًر إ  ريةررللتمو  رلاخًرجيرللةير ح رشههحة هرل ىرلئ حليرةل جمو ًمرثًدمل

؛رك ر،ةلرعدتجرلههههههلوكملًمراتحًد ههههههةرللجمً ًمرةلئ حلي ًم زحزمر حهًررةخملًرلدهرفيرللتووملررللسههههههملًيهههههه يرثًلث
اررا رللفعههههههههههً" رثلنشههههههههههقًدًمراتع يةرلل لههههههههههرجر رةرلاخعههههههههههو ههههههههههملًمرلالجتمً ملةرلبحً قملة للعشههههههههههً"ح ة

ركًألروىرلئ حليرعةرل جمو ًم؛ر مث   راسههههههههههترللعسهههههههههه ح ة رل نشههههههههههقًدًمعكثرر،ةهرللقوىر م ًم    ررتعحظهههههههههه
للةيرلول رهجعفحرللطملًرهر،ورعلهههً رللسههه يرللئعهههو ر   راكًلهههجراًييةرةدحً سرلئ حلير   رللقملًية ر

ا ردجمار  ةركتً"جردحح ررا راحً  ر شً"ح ةرر ههرا رعزحً ر شارةرهللووكًا خًل مرلاهللملّرركًألريقويه
فيرل جلسرللعسهههههههههههه حيرا رةرر(73)ا راجمو ههههًمرع،لملههههةرخلملجملههههةرهي مههههدلقىرةرر (72)اختلفههههةرفيرل ئههههً  ههههة

 رثمرل تمهههه ر   ر ههههً"هههه لمرزملارللحفطرا رآزههههًرر قهههه رهثولررييحرلل ةرهاجلسرا رةرر بحطقههههةرللشههههههههههههحدملههههةل
اع مرللهههةيرر عزحز،هههًرلنشههههههههههههقهههًقرهلول رلإلخ تهر  رةتعح رلللول رلعههه ةرلنشههههههههههههقهههًدهههًم(74)هللوريهرللحفطي

                                                           

  https://www.youtube.com/watch?v=J3PexISGOmwملرلررللشًفهرال تقً رهاتحًرللفملً هاقطار   راودارهيودملوةهرزثتهر حكةرهع حر( 71)

ه رةلد هههههههههههههمتر ملمًربع رعلهههههههههههههويرلاج  حةرةللفحلم ركتيوةرلائًراعزور ومل ةرلز رلاجحلح رلائم ة رز  رز ر ًرثة رهرا ركتً"جملر2012 01 23تشهههههههههههههك رفير )72(

رشت ل رللفحلم رلبثنو رعزورلعمل رلاخ ري رعزوريجًدة راحم رللفًدح رلبحعوررزًهلل رلإلخ ت رعلويرللسحة رثولررللشعملطًمه كتً"جملره
ألراغنرز( 73) رفيريةلةرللكو ت   ر ح  ره و رللتولةرللحةظًأله رة،ورشمل ريي را رعزحً ردح ةرهعزور مًفهرًك   ًم

    قارفيرزًييةرللووكمً ةر را رعكبرر قو رللحفطرفيراحً  ةرييحرلل ةر )74(

http://jfl.ngo/
https://www.youtube.com/watch?v=J3PexISGOmw


 

 
37                                                                                      JFL.org  

 

 

ي دير الزور 
 من االستقرار إىل الثورة، ديناميكيات الرصاع وعوامل السلم األهلي  –أبناء العشائر ف 

كًا هربسههرجرخ  ًمر   ردوزيار ً" لمرآزًررللحفطرللتيريسههملطحرللوور حً ههحهرا ردح ةرهشههئمل   شههارةر
اهه هللوورحهههًرعزحههً ردح ههةرهشههههههههههههئملهه   ل ًمررلنشهههههههههههه  رةركهًه رملرهلائم ة رثولررللشههههههههههههعملطههًمهتيوكتير  رلللول رعي ههههههههههههه

  فربسرجر  رلللول ررًلنشقترًألتلللةرراع مر حً ح،مًرا رعزحً ر شارةرهللشعملطًمه ةر رلبؤلستاألرله
ا ر ً" لمررًمرعكبرعهههعهههاخ   ررلتحعههه  رةرا ردو رع  رعزحً ر شهههارةرهللووكًا هرلللول ردملًيةردوولتمً
ةفيرللنهًيةردحًلررر للةيرلههههههههههههملطحر لملهرعزحً ر شههههههههههههارةرهللشههههههههههههعملطًمهللحفطير ق رهللتح هررا للحفطر

ر رةدًد ردح ملمرهلل ةلةرلإلل املةهرللقسمرلبتوقيرا رلول رهجعفحرللطملًرهراارهجيشرلإلل فه

ر ًم رةدحًلفً همرةلخت فرخملًرل همر   رعلههههههههههههً ردحً سرلئ حليرةعكثرر،ةهرللقوىردعهههههههههههه   ًم الدتمً ل همرة ق
كقوةر سهه ح ةرثور ةرللةيرتشههك رر(75)،ورلول رهللقعقً هر لل ينملةردوثاررلئييولوجملةةرللفح ملةرللعشههً"ح ةر

رةغههههًلوملههههةر حههههً ههههههههههههحهرا رعزحههههً ر ا ر خههههةر (76)اطحهرزقملههههًيةره  يهللقح ههههًألهرر شههههههههههههارةفيرزلهههه ةرهللقور ههههةه
 ركبررفيرللولهه ةة،ورللفخههةرلئر(77)ه خههةرلائمهه رل ئمهه   وليه رةدههً"هه هرللعسهههههههههههه حيره وملهه ةرلئ مهه للووره

ر؛للقعقً هر حدةدحترللهههههههمرهر(78)بع ردحًلفهرااردجمارهع فًيرللحلهههههههو هلئة ر نشهههههههقًقرلرةتعح رلللول 
ةجويرر   ر وملعةرللتحًلررةبسهههههههههههرجرخ  ًمرًقرللقً" رللعسههههههههههه حيره ومل ةرلئ م هرامًرعيىرإ  رلنشهههههههههههق

  ارةرره  رهكتً"جرللفحلمرلإلل املةهرللتيرلد مترإ  رهجبهةرللحعحةه  لفرلاجم هرفيرللتحًلر ر شكّر
ه  يراطحهرةدو يرعخوهرهاحمويراطحهرللقملههًية ر ههًدقسههههههههههههمرلللول ردههً"هه هرلالنشههههههههههههقههًقرللثههًنيربعهه رلغتملههً ر

رإ  ر ةدمثمل رللفعههههمل رربسههههرجرللتحً سر   رللقملًيةره 112ملرهجبهةرللقعقً  رللقعقً ر عههههً" ث اراج يلم
زقملًيةرهاحمويردحتراسههههههههههاورهلول رللقعقً رلإللهههههههههه ايهرر رةبقيردسههههههههههمللعسهههههههههه حيرعاًفرلاجتًمرلل ل مة

ر رهللةيرزًياردح ملمرهلل ةلةرلإلل املةراطحه

لتو مل ررةيرعنش ئللةرر حدوطربهملئةرعركًألرلاجيشرلائحلبفيرلبحطقةرللشحدملةررعاًركتً"جرل جلسرللعس حير
فيردههً ملههةررلاجيشرلائحكتههً"ههجرتعههههههههههههحر   رد ههًرللهه  مرةدح ملمرللعمهه رللعسهههههههههههه حيرظهههههههههههههه رد ههًفرلئلهههههههههههههه  

ً جلسرزللقوىرللعسههههههههههه ح ةرفيرل ئً  ةر عهههههههههههً" رلاجيشرلائحرةر ربع رد  رل نرلفرعغلجر(79)هاو سههههههههههه ه
زل ةرلاجيشرلائحرفيربسهههرجرل ئسهههوبملةرفيردوزيارلل  مرةدخعهههمل ركتً"جرر كممث ر سههه حيرللمحً  ة

للتحً سراًرزاألرلل هههههوً رلبنشهههههقاألرركمًرالريخلورل جلسرللعسههههه حيرا رهاو سههههه هرزًلقسهههههمرلئكبرراحه 
   ردملًيةرللعم رللعسههههههههههه حيرفيرا رعزحً ر شهههههههههههارةرهللووخًزورهررلب دملاألللعسههههههههههه ح األر  رلاجيشرةللقًيةر
ًمرراحً  ةاحطقةرهاو سهههههههههههه هرةر  رةلمري  رللتحً سريلخ رل جلسرللعسهههههههههههه حيرزحً ر   رييحرلل ةرر موا

                                                           

 ا ردجمار  ةركتً"جرفيرزل ةرهللقور ةه رر2012 03 21تشك رفير( 75)

دتر رةر2013 04 10لغتمل رزح هههههههههًتراجتولاألرفيرا يحةرللقور ةر )76( بارلال هًفردحورجبهةرللحعهههههههههحة رةعزحً رللشهههههههههمل ر ملعههههههههه رللحجح ربسهههههههههرجرًك دتوجهرع ههههههههًه
  ره ردو رعألردت شرربعضرلبعلواًمرللتيرد  ر   رظلو ردح ملمرهلل ةلةرلإلل املةهرفير ًيثةرلالغتملً   يراطحهخ  تمراار

  ًلهرللتح ملمرزجًدجرجبهةرللحعحة لبلقجرعزورلائًرا ردت ر   ري ردح ملمرلل ةلةرلإلل املةربسرجر ملًزدهرعللئةرةدت )77(
را رلائكواةرللقطح ة 2012(ر عمل راقًد رفيرلور ًر ًفر40دجمارةللارئكثررا ر)( 78) راوًشحلم ًم    رةدلقىري م
  للوو مح رلبحيعملةه ةدح تيملرهرههاو س رزل ةتشم ر )79(
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 رةفيرللولدارعألرلائسهههًلهههملًمرع خًذر شهههارةرهللووخًزورهرةإدمًر   رخملًرلمرلئ حليرةع، ل تمرللشهههخعهههملة
رفيرد  رللوورللعشهههههههههً"ح ةر ملً رةجويرل جلسرللعسههههههههه حيرفيرزل ةرهاو سههههههههه   شهههههههههارةر ًم خًزورهرلهريةررعي ههههههههه

ًمرفيرل ا رزًويرللعشً"حررً" رلاجيشرلائح علال نرلفرزهرا ردو رللع ي را ر ر رئً  ةر موا

ترالنشههقًدًمر   رعلههً رللتو ًمرللعشههً"ح ةرللفح ملةرميملرهجيشرعزحزرللفعههً" رللعسهه ح ةرللتيرتعحظههةر
ه رة،وراكوألرا رعزحً رللو ّارر شهههههههههارة عزورز ح-لزحل،ملمرللعطملةللقًيلهههههههههملةهرفيراحطقةرللوعهههههههههارة رزقملًيةره

لوملةر حً ههحهرهللو ّارهرةدومللةرهللوّكًرةهرلبتجًةرداألربشههك رعلههًيهه ي رةلنشهه ر حهرلول رهذيردًرهرغًر شههارة
ًرةه رردومللههةهللعههًزهه  ر شههههههههههههارةا ر ر ره مهه رل ئمهه ه لول رهجحويرلائ هرزقملههًيةرللحل"ههركههةلهه رتعح ةرهللوكههّ

راخطو ر لدومللةرهللوّكًرةه ررةجمملار حً حهرا رعزحً  ًم ةدسرجرخ  ًمر   رر شً"ح ةع ةرلنشقًدًمرة ق
 رةلههههههههح ةر حةهللووراحرشههههههههئًذةهرلملمث ر خةرهًل رهشههههههههت ل رز رهرزقملًيةرلب زفرهث ًنشهههههههه ر حهرلورللقملًية؛ر

غًلوملةرةلول ره حلههههههههههههًألرلاخ  ةهررلملمث ر خةرهلائم رللعًز ه ر(80)هللعح ورهرزقملًيةره سههههههههههههاألرللعو هللاه

ر ر حةهللوورا ر خةرهر(81)ه ًاحرللرشارهر حً حهرا ر خةرهللعو رلاجًيرهرإالرعألردً" ه

للقوىرللعسههههه ح ةر كًدترلبثً رلئةضهههههبر   ررعاًرللفعهههههً" رللعسههههه ح ةرفيراحطقةر شهههههارةرهللشهههههعملطًمه 
ذيرلول رهلز رللقملمهركر فيراحً قتًرةرللفح ملةعشهههههههههههً"ح للتو ًمرلل   رعلهههههههههههً راحةرتشههههههههههه مللتًرلبتحً سهههههههههههةر

ةغههًلوملههةرر هةاحمهه رلاخ ههههههههههههحرلئ مهه خههًلهه رزقملههًيةرهةكتيوههةرهع فههًير ههً شههههههههههههههةهرر للطههًبارللسههههههههههههلفيرل ئ ي
ةلول رهلائم ةهرزقملًيةرر (82)ةهجيشرلئاةهرزقملًيةرهعزورلههههههملررللشههههههعملطيهر حً ههههههح،مًرا ردح ةرهغحلدملجه 

زاألرع،ً ير ملررعألرر رةغًلوملةر حً هههح،مًرا ردح ةرهعزور مًفه (83)هابرشهههعملطًماتمل يرلاجعمللة عزور هههًه
دههتردتلقىردجمر نهههًرثههًرلمراتعهه يةر ملمههًرلههههههههههههو  رةرارةر   ر ملههًزلمرلئرلضهههههههههههه يرو،ههةهرللقح تاألرخ  ههًمرك كهًه

ةا راجمو ًمرر ً جلسرللعسههههههه حيرفيرلبحطقةرللشهههههههحدملةربشهههههههك راح ةياعهههههههًيرراختلفة ركلل  مرا ر
ع،لملةرلههههههههعويية رةلل  مرلئكبررللةيريشههههههههك راعهههههههه ررللتمو  رلئلههههههههًيهههههههه يرلتًر،ورآزًررللحفطرفيراحً قتًر

رفيرتشهههههههه مل راجلسرزًلههههههههتثحً رلول رهلئاةه رر  رةكًدتر،ةهرللقوىرللحفطيره ق رللتح ه ًم رر"يسههههههههمل
ًم اؤلههههههههسهههههههه

ر ر(84)شورىراجً، يرللشحدملة

                                                           

ألريعم ردو رللثورةرفيرلوحًأل ( 80)   ع  رعزحً ردومللةرهللوّكًرةهرًك

  لًز رفير قو رللحفطرةع  رعزحً رزيترلبشملخةرفيردومللةرهللوّكًرةه اوورر( 81)

رفيرهلبمل ةرللعحبملةرللسهههعوييةهرة حيرانهًرئلهههوًةرعخ دملة رلد هههمرإ  ردجمارهع فًير( 82) ألر ًا م للحلهههو هراحم ر سهههاألرللغ يح را ردح ةرهلل شههه ملةه رًك
  ةا رثمرزًياردح ملمرلل ةلةرلإلل املة 

رفي )83( ًم ألراغنرز   يةلةرللكو تردو رللثورة رةكًألريعتبررلبحجارلئة رلكً ةرللقوىرللعس ح ةرفير شارةرهللشعملطًمه رًك
 دحًلرر  ةردوىر س ح ةرتشك ربع رز ليةرلائحةرااردح ملمرلل ةلةرلإلل املة ر )84(
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للفح ملةررللعشً"ح ةرهًهو ً بزمحةررلل ا ررةل طوغتفعً" رللعس ح ةرللتيرتشكلترفيراحً قتًرللرة،حً 
ه رلسئًقعزور زقملًيةرلب زفرعة رهإلمً مل رللعو هللار(85)لول رهلئ ولزهاث ر   ر،ةلرللححو ررةللتمحم

 حكةرهع حلررللشًفهرةدًد ردح ملمررللةيردحًلررااةغًلوملةر حً حهرا ره خةرلل وملعة  شارةرللو ّاره ر
رلإلل املةه رهلل ةلة ر  ركتً"جرةدجما رلل باره رهللارز  رتشك ه و  رزل ةررللةي رفي ركتً"جراقًدلة ا ر  ة

احطقةررللفعً" رللعس ح ةرفيإظً ةرإ  ر رةغًلوملةر حً حهرا ر خةرهللعحًز ة  شارةرللو ّارههخشًفهر

 رةلول رللشتمل رهاعًذرللحكً هر(86) رلول ره ًرقرز رز ًيهرزقملًيةرهلزحل،ملمرللطههاث لحليًهرللوور شارةره

ًرا ر خةرهر(87)زقملًيةرهاحم رللعًابه ًرعزحً ر مواتهمرللوورةغًلوملةر حً ح،م شعملجهربشك رعلًي ي رزيحم
لبح ماألرز ثً ةرإ  ر حكةرهع حلررللشًفه رةفيراحطقةراحم هرفيرزل ةرهزقحتهر كًدولرا رللوورا ر خةره

تشك رفيرزل ةرهشئمل هرا رعزحً رللةيرر(89)ه  لفرللحو  هزقملًيةرر(88)كًا هر،حً رلول رهاؤدةهللوور شارةره
بسرجرخ  ًمر   ردوزياررثمرللتق ر نهًفيرز ليةروتور،ً ردحًلرراارهجبهةرللحعحةهر شارةرهللووكًا هرةر

ربعضرللقوىرللعس ح ةرللوًرزةرفيراحً قتً رلبولريرللحفطملةرفيرلبحطقة ًم ةللتيركًدتر وًرةر  ر رة،حً رعي 
ر،ورخ  ًمرلئ حلير   ر رفيردحًلفً هً ركًألرل ئح رلئلًي ي رللعشً"ح  دحًلرر س حيراتحو را رعزحً 

رجيشرهع، رللسحةرةلاجمً ةهاألرلائمًيةرةلل  م ركةللس يرل ش مل ر عً" ر س ح ةرعكبررلتوارللقملًية
رةللتحمملةر  عً"للةيرتشك را ر رلئ ًلة رانشقةر  رجبهة رللر(90) س ح ة قملًيةربسرجرخ  ًمر   

 راجمو ًمرزقملًيةرلب زفرهعزورلبحتعحه رةكًألريتلقىرلل  مرار راار عً" ر س ح ةراستقلة ةللتمو  
ررع،لملةرلعويية 

رةرعكثررللقوىرللعس ح ةرعاًر ًم راارزقملةردحو  ًم رةدنسملق ًم احً  ةرفيرللعس ح ةر ش مل مرللللفعً" رةردحًلف
رةللةير ر(92)زقملًيةره   رللس اةهر(91)لول رهبشً"حرللحعحهروةخًرجتًر تييحرلل ةرر ًم راتحو  ًم ي مرخلملط

دلقىرلل  مرفيرللو ليةرا رل جلسرللعس حيرللثوري رثمرلد سجرا رعزحً ر شً"حردً ملةرهللعشًرةه رةر
ر ردتلقى رللتي رةللتحمملةه رهلئ ًلة رهاجبهة را  ًم رلإلل ايي م رللنرلا ر فظ رهخًل ررهجمعملة ر ح     

(رفيرر ررلائس ة رPYDفيردتً ردولمرلله)رهجبهةرللحعحةاارهةشًر ردًد رظ رد ًفرلئل  ر ر(93)لائمًيه
ر  هلل ةلةرلإلل املةهةدًد رظ ردح ملمر

                                                           

  ةه ا رإد اًاركتً"جملرهجحويرزيترلبق   رذةرللفقًر رزًزًر محة رعدعًررللسحر2012تشك رفيرديسًألر( 85)

  للفيرةاعتق رلًز رفيرسج ره مل دًيًهرةاحعتهرلئجت ةرلئاحملةرفيرييحرلل ةررا رلاخطًزةرفيراسًج رللقح ة ( 86)

  اووررلًز رفيرشحكةرهرةيكوه ( 87)

  رةلد مترإلملهر ملمًربع ركتً"جملرهلز ردملمملة راجً، يرللشئمل  ر حخةرلإلل ف رللشتمل رع م رلاجًا يه ر2012عيًررر5تشك رفير( 88)

 دت رخ  راعًر رهجبهةرللحعحةهرة لفًوهًرظ راسلحيردح ةرهلبسحةه ر( 89)

  زتحًلررعلو ةرهع، رلئثح رعلويرللسحة رع، رللحلية رللفتحه ر2013تشك رفيرتشح  رلئة ر )90(
  فيرزل ةرهللعشًرةه ر2012تشك رفيرآذلرر( 91)

  ا رع،ً يرللعشًرةريعم رفيرللتجًرةرلائحةردو رللثورة  )92(
  لئااألرللعًفراجبهةرلئ ًلةرةللتحمملةرفيرلور ً  )93(
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عة ردولج رلتح ملمرللقً  ةرفيراحً  ةرييحرلل ةرركًألرفيردحىملرهشههههههههئمل  ريؤك رلل ثاررا رللحًشههههههههطاألرعألر
كًا  رللو ّارهربشك رر"يس ي رللةي رللوورغح وة رج ي ر  مل لمهر   ري ربعضرعزحً رلبحطقةرا ر شً"حملره

 رةدسههههههههههههرجرةجويرللع ي را رعزحً رللقح ةرفيرهلبمل ةرللعحبملةرللسههههههههههههعوييةهر2003جً، ةلرفيرللعحلقر ًفر
للةي ريمتلكوألر  دًمرااراجمو ًمرلههههههلفملةرجتًييةر   ررعلههههههتمرهاحمويرللهجح عزوريجًدةرشههههههئمل ه ر

سج ره مل دًيًهراحتعرررع حار نهمرد ًفرلئل را  حليرا رعزحً رللعشً"حرللةي ربعضرلئرةلد مرإلحهمر
دولج مرهجبهةرللحعههههههههحةهرفيرللو ليةر   رشههههههههك رخ يًرلههههههههح ةرفيردل رللقحى رةوتحمربشههههههههك رةر ر2011 ًفر

 لنيربع ردحح حرغًلوملةراحً  راحً  ةرييحرلل ةررا رلهههملطحةرجيشرلئلههه  رةدحك ردولج ،ًرللح"يسههه يرفير
بعضر رة ملترهجبهةرللحعحةهر بررعزحً رللعشً"حرلبتحفةي ر حهًر   ر ق ردحًلفًمراار(94)دح ةرهشئمل ه
ة   رللحغمرا ردعهههههههههح حردًي هًرلبتحفةي  رر فيرلبحطقةرزًلهههههههههتخ لفرلئي يولوجملةرلل ينملةرعزحً رللعشهههههههههً"ح

لحعههههههههههههحةهر رزنوةرللعشههههههههههههً"ح ةرةرة ههههههههههههفتًرزًاجً،لملة رإالرعألرهجبهةرل(95)ة   ررعلههههههههههههتمرهعزوراًر ًرللقحطًنيه
رللعشهههههههههً"حرشهههههههههو ةرللع دًمرللتيردو ح،ًللهههههههههتفًيمرا رةرللعشهههههههههً"ح ةرفيرلبحطقة ر   رللتولزدًمررت  ً 

 ر ملررفيرغًلوملةراحً  رييحرلل ةررتًدًبعةرلاجمو ًمرا رتشههههههههههه مل ررتلهههههههههههتطً  ًر؛للتغلغ رةلالد شهههههههههههًر
ر   قطرفيراحطقتهًرفخةعةرللرللعشارةرا رعزحً ردتكوألرك راجمو ة

لبقًز مراارللع ي را رعزحً رللعشً"ح ري تحرعألرل ت ًألرهجبهةرللحعحةهرا ردو ربعضرعزحً را رخ  ر
رفيردح ةرهشئمل هردح يللوور شارةره را رلكًا ه راتوًيالم ًم ر،ورإالردووملف راً  وًلنسوةرلههجبهةرلطح األ ر لم

را ردو ردًيةردح ملمرهللقً  ةهركوألر كًا هردمث رللوورهر شارةللحعحةهر حعتق رعدهر   رلئغلجركًألرخملًرلم
ًر   راستوىردومللةرهللع مل لمه ًررا  ته    ر ًبارلاللتحًفريلخ رهجبهةررةذل رلل اللةر  عوةر شً"ح ةرلت

رغوةرعزحً ر شارةرزوألر ع  رلئرجبرركًا هللوورهرعشارةعاًرزًلنسوةرلر ةظمًألرللتمحلر،ًرةدم ي،ًر للحعحةه
  رلل ةل ارللح"يسملةر،ورعر  شً"حردومللةرهللع مل لمهرز ًاتهمر   ةرر همهرفيرللتعًيةرلطوركًا للووره

رللحعحةهرال ت ًنهم رهةلر هجبهة ربشملخة رللتقلمل ية رللنرلدرملة رخًرا را   ق رر،ف هر آكًا  للووركونهم
ةلتةلرللسرجرل طوغترهجبهةرللحعحةهر ردمسكولرز ح ملمرهجبهةرللحعحةهرلتبريحرةدمو هراث ردل رلئ، لف

كًا هر   رللحغمرا رةجويرللوورإذرع وحترتعحفرل ىرع،ً يرلبحطقةرزجبهةرهزطًبار شً"حيرفيرلبحطقةر
  ًرةهرظم ر فو تً للوكّرللوولحليً رللقح ًأل رللووخًزور رر مة رللشو ط رللوورع حليرا ر شً"حرعخحىركهه

                                                           

ا ه ر ملر )94( يطل ر لحهًررتعتبرردح ةرهشئمل هرزح ررييحرلل ةررللشحويراعق رهجبهةرللحعحةهرفيرلور ًرفيردل رللفنرة رةدحّفةر حهًر حً حرا ر شارةرهللووًك
ا ه للوورلل ثاررا رع،ً يرلبحطقةرهجبهةر   ًك

ألريشهههغ راحعهههجرللشهههحعيرللعًفر حهًرةع( 95) ااررايسهههحرز ر  يرلاجووريرللقحطًني را ردح ةره،حلرةهرفيرللعحلق رع  راؤلهههسههه يرهجوةرللحعهههحةهرفيرلهههور ً رةًك
 لبحطقةرللشحدملةرفيرلور ً ر
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   ف ظ ف فه خر  خ   و  لف خرس  ق   -4

ربحً  رللعشههههً"ح ةرلل شهههه مل مرللعسهههه ح ةرللفعههههً" رةرعزحً رللعشههههً"حرةربعضرلههههملطحر ًم    رآزًررللحفطرة ق
را رتعو  ههتًر  رلههحولمر حاًنهًرابررةرذل رزونهًردقارظههم رعرلظههحهًردوز تًرلاجغحلفي  ًم  رةكةل رلدط د

ا راحيةير،ةهرللثرةلمر   را ىر قويرا ر  مرد ًفرللوعررةد ًفرلئلههههههه  رفير األرزحرمرلل شههههههه مل مر
ر ةرظ رللح ًف رللعس ح ةرلملطح هًرلتمو  رع مًلتًرللعس حر

لدارفيرعرلضهههه ير ملررلههههملطحمرللفعههههً" رللعسهههه ح ةرلعشههههارةرهللشههههعملطًمهر   ر ق رهللتح هرللحفطيرللور
فير األرلهههههههملطحربعضرعزحً ر شهههههههارةرهللقح ًألهر   ربعضرلآلزًررفيرعرلظهههههههحهً رةكةل رللعشهههههههارةرفيرللوًيية ر

كًا هرللوورعزحً ر شهههههارةرهر ع ربعضرعزحً ر شهههههارةرهللو ارهرا ر خ رهلل وملعهههههةرةلبشهههههحفهرزًالشهههههنرل راا
ع،ً يرزل ةرهخشههههههًفهرة عههههههً"لتًرللعسهههههه ح ةرا رربعضرزًلسههههههملطحةر   راعم رهغًزركودوكوه رزيحمًرلههههههملطح

كًا هررللووهر شارةهللو ّارهر   ر ق رهكودوكوهرللحفطي رفير األرلملطحمررعشارة خةرهللعحًز ةهرللتًبارل
جيهرإظههههههً ةرإ  رلههههههملطح همر   ر ق رهللعمحهرلحفطملةرزًلقحةرا ردح تيملرشههههههئمل  رلائح ل   ربعضرلآلزًرر

 رةلههههههملطحمربعضر عههههههً" رلاجيشرلائحرفيردومللةرهللوّكًرةهر   رز ررا رخ  رهجبهةرللحعههههههحةهر(96)للحفطي
هلبًائةهرفيراحً قتمرزيحمًرلهههههههملطحربعضرعزحً ر خةرهلبشهههههههتور دومللةرللوّكًرةهر   ر ق رهييحةهرللحفطي ر

كًا هر   ربعضرلآلزًررفيراحً قتم رةلهههملطحمرللوورهللشهههو ط  شهههارةرر شهههارةةكةل رلهههملطحربعضرعزحً ر
خههًزورهر   ر قهه رهللتمّلمهرةاحطههةردولملهه رللووركتههً"ههجرل جلسرللعسهههههههههههه حيرفيردههً ملههةرهاو سهههههههههههه   شههههههههههههارةر

للو ّارهر   ر هههههولاارلائووةرر شهههههارةللعحًز ة ه خةرزيحمًرلهههههملطحرلول رهلئ ولزهرا رلل تحبً رللتًبعةرله ر
(ركمرة ههههولاار7م رةلههههملطحمرهجبهةرللحعههههحةهر   ر ههههولاارلائووةرفيراحطقةرللههههههههههههههههه)(رك10فيراحطقةرللههههههههههههههههه)

ر رفيرل ئً  ةرطححةاععةهرإظً ةرلسملطح هًر   رلبللووره وليجر

لل ش مل مرللعشً"ح ةريلخ ر رلول ر و رلد سًفرلبولريرخ  ًمراتع يةراًرزاألرعزحً رللعشً"حرتة عل
رفيرعةراًرزاألرلئ،ً ي ر رةرفيرللفعههههً" رللعسهههه ح ةلبسههههلئةرع ًم ر  شههههارةرهللشههههعملطًمهدحىرةبل لمرخعههههو هههه

راًرزاألرعزحً رللعشار  خةرهللعحًز ة ر شارةرللو ّارهةفيرزل ةرهخشًفهر لقطرةررةرللول  ة ردتجر نهًرلدتتًالم

ر حهًرللع ي را رللقت   ر

ةلدخحل رر ا رلل سلملحللعس ح ةرلملطح هًر   راكًلبهًرلاج ي ةرزًب   رر ش مل مللللعشً"حرةرعزحً رر  زر
ربع رةظههههههوحردوليًرهجبهةرللحعههههههحةها رع حلير ًم ا رللسههههههملطحةر   ركً ةررللعشههههههارةرائمًيةرلآلزًر رةخعههههههو هههههه

رز جهههههةردح ملمرإيلرةر قو رللحفط ةللتوزيارللعهههههًي رر  قو رللحفطر بررهللتملئهههههةرللشههههههههههههح ملهههههةرلبحك  هههههةه

                                                           

رفيراحً  ةرييحرلل ةر رلملطحمر لملهرهجبهةرللحعحةهربع ر حيردح ملمرهلل ةلةرلإلل امل( 96) ًم ةهرا رلبحطقةرةدوااألرلنسئًةرجيشرد ًفرعكبررلائقو رإدتًج
  لئل رإ  ر ًج رهلبمللوملةهرزًدجًهراحً  ةرهلائس ةه 
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اولجتًمريلاملةرلههههههههههههنتعح رلتًرراًرلههههههههههههرجرةلة،ر    رلئ مً رللعسهههههههههههه ح ةرةلاخ اًمرةلإلغًثةرلميلحريلإلر
ًم رزيحمًرلدتهجتربعضرللعشههههههً"حراو عردوزيارللعً" لمر   رع حليرللعشههههههارةرزًلتحًةةرة ق رلع يرع حليرال ق ًم

ةدسهههههمرا رر ةدسهههههمرا ر خةرهلل وملعهههههةهرا ر شهههههارةرهللو ّارهر هللقح ًألهرةررا شهههههرهمللفخةرللول   رةان
ا رلبولريررلمركوارررًمر شههههههههارةرهللشههههههههو طه رزيحمًرللههههههههتخ اتر عههههههههً" رلاجيشرلائحرفيردومللةرهللوّكًرةهردسههههههههم

ر رل  مرلل تً"جرةدعضرلئ مً رلب دملةر  ر ح  ربعضرل جًلسرل ئلملةرفيراحً قتً

ر

 العشائرية وس  الفوضى والتشظي:  الصراعاتسابعاا: 

    قبحخرم  خرن   ت   ن ل ك  ت  -1

 هجوم "جبهة النصرة" على قرية "المسرب": -

دجسهههههههههههه رعة رلختوًررللعشههههههههههههارةرفيرلائحةراًرزاألرهجبهةرللحعههههههههههههحةهرةدعضرعزحً ر خةرهللعسههههههههههههًف  شههههههههههههارةر
ةعلحر حعح  رر(97)لحليًهرفيردح ةرهلبسحةهرزح ررييحرلل ةررللغحديربسرجراقت رعااررهجبهةرللحعحةهللوور

آخح  ر   رعي ير حً هههههههحر عهههههههمل راسهههههههلبرةدعضرعزحً ردح ةرهلبسهههههههحةهرا ر خةرهللعسهههههههًفهر   رخلفملةر
ة  يرا رر(98)ا رعزحً رللقح ةراطًلوتهرزًلههتعًيةر ههتح جرهل ئحةدًمهرللةيرلههحدهر حً ههحر عههمل راسههلب

رلرملاهرا رزل ةرهللتونيه رللوورعزحً ر شارةره

انرلكمةرد ردفسهههحرة هههو رلئاحرإ  ر،ةهرلل رجةرا رلاللهههتععهههً رةإألركًدترةلتةهرلائًيثةرخلفملًمرعخحىر
الردلغيرعلههوًةرلالدتتً رلبوًشههحة ردتعل ر،ةهرلل يحًاملكًمرفيرإ  ىرجولدبهًرزمحارللفعههمل رلبسههلبرللتًبار
لفخةرهللعسهههًفهرلعحً هههحرهجبهةرللحعهههحةهرا رلل خو رإ  رللقح ةرةإيلرةراسهههًج ،ًرزًلتنسهههمل رااراختًرر

رل ىرللع ي را رع،ً يرللقح ة رةا رجتةرعخحىررللقح ة ًم لبول يرلح ًفرلئلههههههههههه رلئاحرللةيرالو رللهههههههههههتحسهههههههههههًد
رر(99)دتعل رزمقت ره هرللملًلهههاألرا ر خةرهللعسهههًفهربسهههرجرخ  ًمراارهجبهةرللحعهههحةه ًم للتيركًألراتحًلف

عههههههههمل رلبسههههههههلبراعتً رإظههههههههً ةرإ  رلاخ فرلائًيرللةيركًيرعألريعهههههههه رلتوًي رإ  قردًرراًرزاألر حً ههههههههحرللف

                                                           

عزحهههً ردح هههةرراقطار   راودارهيودملوةهري تحرلبشهههههههههههههههًجحةرللتيرعيمرإ  راقتههه رهدسهههههههههههههورةهرعااررهجبههههةرللحعهههههههههههههحةهرفيرر ررييحرلل ةررللغحدير   ريههه ربعض( 97)
  lc-https://www.youtube.com/watch?v=RVNW1nv8 ملهلبسحة  خةرللعسًفه

حر عمل رهاعًذرز رجو هرتشك ربع رز  رلئ مً رللعس ح ةرظ رد ًفرلئل رفيرللح ررللغحديرةشًر رفيربعضراعًر رلاجيشرللسوريرلائحرفيرر رريي( 98)
  ا رثمرلاته ردطارللطح  رةللسحدةرفيرلبحطقة لل ةررللغحديملرهدحح حراحجمرلبلبه رةر

راجبهةرللحعحةرفيرا يحةرهللطوقةه ر ملرردتلتهرهجبهةرللحعحةهربع ر  رللوملعةرزًلقحةرا رزل ةر( 99) ًم ألراوًيع هلبحعورةهردً" ر عمل رهعلويرللسحةهرللةيرًك
رااردملًيلمر ًم ألراجتمع    ًلقةر ملمًرزملنهم راسً" هجبهةرللحعحةهرفيرلب يحةرلتعفملةرزح ررللحدةرللغحديربع ر ويدهرا را يحةرهللطوقةهر ملررًك

http://jfl.ngo/
https://www.youtube.com/watch?v=RVNW1nv8-lc
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كًا هربسههههرجرلههههحدةرشههههً حةراحملةرزًلطحاألرر ضرللوورة حً ههههحرلول رهاؤدةهرا ردح ةرهشههههئمل   شههههارةر
ربعضرعزحً ردح ةرهلبسحةهرإ ًي هً ر

كًا هرةدعضر عً" ر شارةرهللوكًرةهرللهجوفررللوو ش مرهجبهةرللحعحةهر لفً ،ًرا ر عً" ر شارةره
ًهرائه رلاخ فرفيران  رللشههههههههههههمل رهاتحهًرللفملهً هرزقح هةرلههههههههههههحليهرللوو   رللقح هة رةده خه رةجتهً ر شههههههههههههارةره

(ر6جمملارلئ حلفر   ر هه فر مههًيههةرلبطلوباألرلبتهماألرزحههًيثههةرللقتهه رة هه ي،مر)رتةلدفقههر هللشههههههههههههمملطملههةه
(را ياألر   را ر خةرهللعسههههههههههًفهرك يةراجبهةرللحعههههههههههحةرةلإل حلار  رعلههههههههههحىرهجبهةر3اقًز ري اراولغر)

 ح اًرع ههههههّحرعاحل رهجبهةرللحعههههههحةهر   رلمري تم رلالدفًقرل  ر،ةلررللحعههههههحةهرل ىرعزحً ردح ةرهلبسههههههحةه 
شههح رإظههًفيريقضهه يرز خو ر حً ههحرلاجبهةرإ  رللقح ةرةتسههجمل رزملًألراعههوررلشههححراًرجحى ردًزلهرر ضر

(رعيًفر10اًرعيىرإ  رلنهملًررلالدفًقرة عههههههههههههو رلالدتتً رللةيرللههههههههههههتمحرب ةر)ر دً ارا ردو رع،ً يرللقح ة
(ردت  را ر خةرهللعسههههههههًفهرجمملعتمرا ر6هجبهةرللحعههههههههحةهرة لفًوهًرة)ررا (ردتمل مر36ةعلههههههههفحر  راقت ر)

لب دملاأل رفير األرلمريشههههههههههههًر رللغًلوملةرللع اورا رعزحً ردح ةرهلبسههههههههههههحةهرفيرلائحةرإ  رجًدجرعزحًوهم رةالر
رلههحليًهرللوور عههً" رلاجيشرلائحرا رعزحً ر شههارةره ًم ز ر   رلمريشههًركولرفيرللقتً راارعزحً ر مواتهم رعي هه

رلحليًهرإ  رجًدجرهجبهةرللحعحةه رللوورشعملج للوورللع سرشًر رع حليرا رعزحً ردح ةرهلاخح طة  خةر

لههههههههحليًهرئزحً ر مواتهمرا ر خةرهللعسههههههههًفهرللوورعزحً ردح ةرهلبسههههههههحةهرةعزحً ر شههههههههارةرهغًلوملةررلمريسههههههههًد 
لههههههههحليًهرزًلتبرررا رل جحااألرللوورئلههههههههوًةرعخ دملة رة،ةلراًرعك هرزملًألرةجتً ردح ةرهلبسههههههههحةهرة شههههههههارةره

عزحً ردح ةرراًركًألرلهرلرد ليلمر شههههههههههههً"ح ةرعثحمر ملمًربع ر   ر  دةر رة،ةل(100)ة، ررياتمرخًراررللقح ة
ر ًم شهههههههعملجه ر وع رلدتهً رللوور خةرهعزحً ردح ةرهلاخح طةهرا رهلبسهههههههحةهراارزًويرعزحً رللعشهههههههارةرةخعهههههههو ههههههه

فيراحملطرللقح ةرزًلتنسهههههههههههمل راارللسهههههههههههلطًمرل ئلملةررلبولجتًمر ًيراسهههههههههههلئوردح ةرهلبسهههههههههههحةهرإ  رلل تورر
زًئلههههههههلئةر  ر ح  راختًررللقح ة رةدًاولرزقطارللطح  ر   ررزةي همربع رعألل ئً  ةرلح ًفرلئلهههههههه رفير

شههعملجهرزًبث رإ  رعألرللوورشههعملجهرةل تقلولربع ههتم ر حّيرعزحً ر خةرهللوورعزحً ردح ةرهلاخح طةهرا ر خةره
رلحليًهرللته "ةرةلإل حلار  رلبعتقلاأل رللوورةجتً ر شارةرهبعضرد خ ر

ظهه ررعثحً ردتًلتمدحًلفولراارهجبهةرللحعههحةهرةهع حلررللشههًفهرلئور خةرهللعسههًفهرفيراحطقتهمرةرزقيراسهه
رلبتحًد ةرتحًلفًمللخملًرلمرةرلادولزدًمرللقوةرفيردح ي ريةررري تحدح ملمرلل ةلةرلإلل املة رلئاحرللةير

ر ةرلبسلئة رورجمتل رل ل

 

                                                           

  https://www.youtube.com/watch?v=39hJR4ngb_E    راوداريودملوةملرًهرإ  رإخولنهمرفيرهجبهةرللحعحةهلحليللوورزملًألرةجتً رةاشًي ر شارةره( 100)

http://jfl.ngo/
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 اقتتال عشيرة "البكارة" مع عشيرة "طي": -

 ههغارةرا ر شههارةره يهرفيردح ةرهج رةرلبمل اهرزح ررييحرلل ةررللغحديرزجولرردحىر شههارةرر شههارةتسهه  ر
(را رعزحً ر3 عهههههههههههه رلالدتتً ر   رخلفملةراقت ر)ر هللوكًرةهرزح مر  دةرنسههههههههههههجراار خةرهللعو رلاجًير

 لمركتحبً"ملةرا راحطةرضههههههههههههخرلبملًهرفيردح ةرهج رةرلبمل اهرا ر شههههههههههههارةرهللوقًرةهرللةي ر ًةلولردق راول
عج رتشههههههههههههغمل راحطةرضههههههههههههخرلبملًهرفيردح ةره وليجرللوواعههههههههههههعةهرةذل رزحً ر   ردحلررل جلسرل ئ ير حهً ر
 ملههررل نرظههههههههههههتمرع،ههً يردح ههةرهج رةرلبمل اهرةاحعو،مرا ردقهه رلبولهه لمرلل تحبههً"ملههةراههًرعيىرإ  ر عههههههههههههو ر

 ًألرإ  قرللحًري رلمريسهههههههههههتطارعزحً ر شهههههههههههارةرهللوّكًرةهردلمل يرللع يرللتعههههههههههه يرشهههههههههههجًرردوًي رخ لهرللطحر
للئشههههههههههههويرلبن ليههه ةرا رعزحهههً ر شههههههههههههارةره يهرامهههًرجعلتمريحتموألريلخههه رزحهههً راحطهههةرلبملهههًه رةعلههههههههههههفحمر
لالشهههههههههه وًكًمر  راقت رث ثةرا رعزحً ر شههههههههههارةرهللوكًرةهرة،مرعزحً رعخرللشههههههههههمل ره ًجمرلئلههههههههههع رللرشههههههههههارهر

ر رهمرةشتمر عً" رلاجيشرلائحمل رزجثثةللتمث

رعاًفلئ،ً يراار حً حر عً" رلاجيشرلائحررازتجّمردج  ررير ع رعزحً ر شارةرهللوّكًرةهربع ري  ردت ،مر
رللهجوفر   ردح ةرهج رةرلبمل اه ًم ل  رعزحً رر ان  رللشههههههههههمل ره ًجمرلئلههههههههههع رللرشههههههههههارهرللةيركًألراعًرظهههههههههه

مولردح ةرجتً   رلالدتقًفرللقت   ر ع هههههههههحةلرعهههههههههً" رلاجيشرلائحرللشهههههههههمل رهدولفررلغجرللرشهههههههههارهرةدًيةر 
را رعزحً (ر11دتلولر)هج رةرلبمل اهرةر ًم (رآخح   رد خ رةجتً ر شههههههارةرهللوّكًرةهر13للقح ةرةعلههههههحةلر)راسههههههلئ

هللارللسهههلمًأله رةدضههه ورلهههع رللرشهههارهرةبح هههوررللشهههمل رهدجمر و ع رلبشهههكلةرفيران  رللشهههمل ره ًجمرائ
لههحلحرعلههحىر شههارةره يهرل ىر عههً" رلاجيشرلائحرا ر شههارةرهللوّكًرةهرة  فرعخةرل جتمعوألرزا  قر

رييةرللقت  را رللطح األ ر

   خرفق  ح خروس س  ت خرم   قبح قو   -2

ًم رةإدمًردفً   هًرجحمرة  ر سًلملًمر شً"ح ةررثًلرر ًالمرلالدتتً  كًدتر   رخلفملةر ًيثةردت رعي 
زًاخ  ًمر   رلبشهههههههههملخةرة ملًزلمرلئرلضههههههههه يراًرزاألربعضرعزحً رلئة  ردتعل رةعخحىرخ  رللثورة رد يمةر
ر شهههارةللةيري هههمراعتمًرره لررللثلرهرلئ  هههً رفيرلائلررللعشهههً"حيمل سههه رةللقح ًألهرللوورملره شهههارتي

للث ارفيررللعشههههههً"حكًا هر   راحً  رللوورر مةه رة،ورلائلررللةيرتشههههههّك ربولجتةرتغّو ر شههههههارةرهللووره
 ره ةبع رلجتملًحرجيشرلئلهههههه رلول ةرهللقوررر2011عاًرللثًدملةر تعويرييحًامل ملً هًرإ  ر ًفر رعرلضهههههه يرللوًيية

رعر ر رةإدًاتهر   إ  رزل ةرهللعشههههههههههههًرةهزل ةرهللقور ةهرا ر ًاةرق رلب ليرللتجًريرفيرلبحطقةردمرد ملرر
رجحل رلدتقً ركً ةرل ئً رللتجًر ةرتعويرال ملتهًرهآل ردجح ه

ًم ر،ًا  رةبةل ر ق مرزل ةرهللقور ةهراوريلم
 رةلمردفلبراحًةالمربعضرعزحً رزل ةرهللقور ةه رةانهمرلول رهللقعقً هرخًرارللول ةلتًرةلئنشطةرلبحل قةر

رر فيرللتعًيةرلب ليرللتجًريرإ  رزل  هم
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رر هملًيي لبهر يحةفيرارهللقح ًألهر شارةحيرا رشك راقت ره  يراطحهردً" رلول رهللقعقً هرللعس  ًم اححك
هلههعويرللحجح هرلبحتايررًف هللةي رلههًر ولرزً شههارةرهللقح ًألهررعزحً بعضررللئسههًلههملةرللعشههً"ح ةرل ى
 سههه هرزحًيثةرللقت ر   رللحغمرا ر  فردولج رعيلةرتشهههاررإ  راحفةيررللووإ  رزيترلبشهههملخةرفير شهههارةره

 رإالرعألرللهههتعًيةرلبًضههه ير،ورا ركًألريتح مرزمسهههًررلئ  لا رإذردمرلختطًفرهلهههعويرللحجح هرلاجح مة
د خ رةجتً ر شهههههارةرةر رعزحً رللعشهههههارداأل راًرعيىرإ  ردودحرلئةظهههههً راًرزاألراكًألرغارراعحةفةل تجًزهرفير

للحجح هرإ  ررتسهههههلملمرهلهههههعويلالدفًقر   رهرعيىرإ  ر ه "هرلئةظهههههً رةر رللسهههههحليهللقح ًألهرا رآ رهلبحًيي
 رهر ملمًربع رلع فردو حرلئيلةرظهههههههههههه هللتملئةرللشههههههههههههح ملةرلبحك  ةرللتحقمل رفيرللق ههههههههههههملة رةل  رلإل حلار ح

ه  يراطحهريهًجمرزل ةرهللعشهًرةهرة قعهفتًرزًئسهئلةرللثقمللة رلبغ ةررشهقمل رر(101)جع رهاحمويرلبطحه
للوجتً رهجبهةرللحعههههحةهرةدعضر عههههً" رلاجيشرلائحرةدعضررتت خل اًرعيىرإ  رةدو ر  يرا رللقت   ر

رفيرلبحطقةرإليقًفرللهجوفرة ه "ةرلئةظً  ر

لحليًهرةدومللةرهللوّكًرةهرللوور   رعلًلتًرعزحً ر شارةرهرلدخةللتير يحًامل ملًمرلللائوليارللسًزقةرتع سر
للحغمرا رةجويردحً سريلخ يرزاألرع خًذرللعشارةرخ  رللعحل ًم ر ع  راولدفتمرهللقح ًألهرر شارةةر

ًمر لاخًرجيرفيرجمملارلائًالم ركًألريححكهرللعحل رزم وودًمر شً"ح ةرد يمة رإالرعألرلبودررا رراشئود
فيرللتو ًمرللعشً"ح ةرللفح ملةرة تورللعً"لملةرزحةزرة،ةلراًريفسحرر  وملعةرللعحل رة،و ةرللطحفرلبقًز 

رةرلحليًهرللوورعزحً ر شارةرهلد فً رتع   ر ًم   راسًد ةرعزحً ر   رةجهرلاخعوتر خةرهللعسًفهر موا
را رعزحً رللعشً"حرر مواتهم ًم رةللع ًم كونهمرلعوترةدطً ر حقرةكوألرللطحفرلآلخحرفيرللعحل ري مردحًلف

يةررللتولزدًمرللعشً"ح ةر   رلبستوىرعاًراودررعزحً ردومللةرهللوّكًرةهر ملع سر رزقملًيةرهجبهةرللحعحةه
فيررظ رج  ر غاررا ردومللةره يهل ختلفاألرةلبتحً ساألرهللوّكًرةهر شارةر ش ربعضرعزحً رفيررللعًف

رللثوررةريرراحملطراحً قتم ًم عاًربعضرعزحً ر رفيرللقومللةر   رع حليرزيترلبشملخةرلال ت ل لال توًرربع ر لو
ر مواتهمر شارة رعزحً  را  ر ً"لة رع حلي رظ  رعكثر ًم رة ح مل راح يلم ر كًألراودفتم ا ر شارةررهللقح ًأله

ر ً"لةرر س هللووره رعزحً  راا رةللتحً سرل ئ ي رةلالدعً  رزًبشملخة ردتعل  بسرجر سًلملًمر شً"ح ة
ره ملع رللحجح ه ر

   صقخ  خر  خ   -3

ردحهههً سر لملههههرعزحهههً رللعشههههههههههههههً"حرةلل شهههههههههههه مل مرشههههههههههههكّر رجهه يهه لم لههترآزههًررللحفطرفيراحهههً  هههةرييحرلل ةرراوريلم
للعسههه ح ة رإذركًدترللعشهههً"حر ملمًراضههه ورد حً سر ملمًرزملنهًرا رجتة رة ملمًرزاألرع خًذ،ًرا رجتةرعخحىر

                                                           

رللتملئةرللشههههههههح ملةرلإل حلار حه رةهردفمل ( 101) ًم راًلمل ًم لراًرل تبرهرشههههههههقمل رلبقتو ر1بعضرللشههههههههتًيلمر ملمًريتعل رزًإل حلار  رهلههههههههعويرللحجح هرزودهري اراولغ
رظههههههههههههه ،م ركمًريحجبربعضرع،ً يرلبحطقةرظهههههههههههههلو رهجبهةرللحعهههههههههههههحةهرزً فوذردتعل رزًلحرغتملً رهاحمويرلبطحهرئلهههههههههههههوًةةدعضرع،ً ير شهههههههههههههارةرهللقح ًألهردول ؤلم

 ةللتحًلفًمرلاخً ةرزلول رهللقعقً ه ر
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لمًشملةرفير ع ر   ر ملًزلمرلئرلض يرفيرللوًييةرل جًةرةربكًألرإدًاةرللعشارةرةللتيرتشك راحل رخعوةرل
رللملوف رإالرعألرلل ثاررا رلاخ  ًمرللحًدجةر  ر للحبملا رة   رللحغمرا رعألرذل رللتحً سرلمريع راوجويلم
لد سهههههًفردل رلائملًزلمر ملمًراضههههه وراًرزل ريةألر لو  رةاًرزللترد ل ملًمر،ةهرلاخ  ًمراؤثحةربشهههههك رعةر

ًم رةذل  راًرشك رإ  ىرييحًامل ملًمرللتحً سرزتخحرفيراولدررعزحً رللعشً"حر ملً ربع تمرللوعضر موا
ربع رلههههههملطحةرعزحً رللعشههههههً"حرةللفعههههههً" رللعسهههههه ح ةر   رلبولريرللحفطملةرللتيركًدترزمثًزةر ملًزلمر

اج يلم
رهًر قو رةآزًررللحفطريةألرغار،ً رج ي ة رة   ظر،ةلرللتحً سرزوةضبر ورهرفيرلبحً  رللتيردح شحر ح

 : بيلة "البّكارة"في ق "الهالمي و فخذي "المشهوراقتتال -

اًرزاألر خةيملرهلبشههههههههههههتوررةللت ايهرا ردومللةرهللوّكًرةهرللسههههههههههههملطحةر   ر ق رهييحةهرولجتًمرلبرشههههههههههههكلت
ر   ر ملًزلمرلئرلض يرة  ةي،ً رإظً ةرإ  ريةررلب وومر

ًم للحفطيرللشك رللتقلمل يرلعحل رللعشً"حرد يم

رللعشً"حيرللثوريرفيردحح  رللعحل  ر

فيردح هههههةرر ملهههههرريقط هرزغاررج  حة رللعههههههههههههعوةهردح تيملعرلضهههههههههههه يرةلجتهههههةر قههههه رهييحةهرللحفطيرفيرفيريقار
ر شارةللت اي ههلبشتور  شارةرظحًرللطًألهرزيحمًريقط رفيردح ةرهزغاررشًاملةهر خةر خةرهللععوةهر
ًمرةر رهللعومل   ردً ملةرهلل سههههههههههههحةه ر ملررعألردحىر شههههههههههههارةرفيردح ةرهللع يهرةدسههههههههههههمرارللةي ريقطحوألرعي هههههههههههه

را رث ارجتًم رزقح ةرهللععوةهرهردحملطرلعومل هل

للههههه ثمحرع،ً يردح ةرهللعهههههعوةهرآزًررللحفطرللولدعةرفيرةلجتةرعرلظهههههحهمرإظهههههً ةرإ  ربعضرلآلزًررللولدعةرفير
راار عهههً" ر ًم ةلجتةرعرلضههه يردح ةرهزغاررشهههًاملةهربع رشهههحلوهًرا ربعضرعزحً ر خةرهللت ايه رة ق ةلرلدفًد

ركعمولة1,5لاجيشرلائحر   ري اراولغر) ًم (رعشهههههههتحر6بع راضههههههه ير) رلقً رللههههههه ثمًررلآلزًرر(رالملوألر   ريوامل
زليةلرتسههههلملحتمرا رإيحليلمررةري لائق رللحفطغًلوملةرآزًرررةلللهههه ثمحركًألربعضرعزحً ر خةرهلبشههههتورهرد ر
هر   رلههههههملطحةربعضرللت ايهر خةرهزغاررج  حة(رعشههههههخًترا ردح ةره5للحفطرخ  ر،ةهرلب ة؛رل نر ر)

ةجويربعضرلآلزًررز جةررة ًلوولرزا ًيةردوزيارإيحليلمرللحفطعزحً ر خةرهلبشتورهراحفحيي ر   رلائق ر
رع،ً يردح تيملرهللع ي رزغاررج  حةه شههههههارةرهللعومل لمهرا رظههههههم رعرلظههههههحهم رةب رةلريجيشههههههوألرعدًربهمرا ر

ر رةدً ملةرهلل سحةه

لدنرلحر عهههههً" رلاجيشرةر  هههههولر تيملرهزغاررشهههههًاملة رللع يهردحرربعضرعزحً ر شهههههارةرهللعومل هرا رللهههههتجًة
رًلبهمطدمسههههههههكولرزمةرر لائحرزتخعههههههههمل رج  را ر ً" لمرللحفطرلعههههههههًابرل جلسههههههههاألرل ئلملاألرفيرللقح تاأل

عزحً راحرللةيردوب رزًلح ضرا ردو رلبسهههه ثمح  را رلئرر ز سههههلملمرآزًررللحفطرللتيردقارفيرةلجتةرعرلظههههحهم
امًرجع ربعضرعزحً ر شههارةرهللعومل لمهريهًجموألرعزحً ر خةرهلبشههتورهرفير ق رهييحةهرر  خةرهلبشههتوره
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ا ر خةرهلبشهههتوره ر ت خلتر عهههً" رلاجيشرلائحرزًلتنسهههمل راارللشهههمل ره ًجمررة قتلوألرع  رللعًالاأل
رة رللعم ر   ر  رلبشكلللسلمًألهرلفضرلالش وًكًمرةر و هللارللرشارهرةللشمل رهدجمر

،ةهرلئ  لارلتوجملجرللعهههههههههههحل ر   رخلفملةرثورر شهههههههههههارةرهللعومل لمهرفيردح ةرهللع يهرربعضرعزحً للهههههههههههتغ ر
عثحً رةذل رزا  قرللحًرر   رلهههههههههملًرةردًبعةرئزحً ر خةرهلبشهههههههههتورهرر  خةرهلبشهههههههههتورهد يمرااربعضرعزحً ر

ردعهههههههههههههً هه رللتودحراههًرزاألرلئ،ههً يرزههو حلفردح تهمراههًرعيىرإ  راحةر،مر ا رريل"حةرللتجمليشرملادولههههههههههههةراجهه يلم
رلبشههههههههههههتورربعضرعزحههههههً ر خههههههةره هجمررللطح األ  رزغاررج  حةه رهللع ي  ر   ردح تيمل رفيره لبت تلاألرزهههههه ةر،م

ر شههههههههههههارة(ردت  را رعزحههً ر3(ردت  را رعزحههً ر خههةرهلبشههههههههههههتورهرة)8احههً قتم رةلههههههههههههقطرفيردلهه رلبولجتههًمر)
ر عهههههههً" رلاجيشرلائحرفيرلبحطقةرة  هههههههولهللعومل لمه ر لئاورراعلقةرةبقملتررًملالشههههههه وًكرد خلتراج يلم

رر   رل ئً  ة رهلل ةلةرلإلل املةهمرإ  ر األرلملطحةردح مل

 األيديولوجي:  الصراعفي الفرعية العشائرية  الهويات توظيف -

للو ّارهريلخ رر شهههههههارةكًا هرةدعضرعزحً ر خةرهلبشهههههههحف للوورهر شهههههههارةعزحً ربعضرشهههههههك رلاخ فراًرزاألر
هجبهةرللحعهههحةهرا رجتة رةاحًةالمرهجبهةرللحعهههحةهرللسهههملطحةر   رغًلوملةرلبولريرفيرلبحطقةرةلاخ فراار

للو ّارهرا رجتةرعخحى رزًإلظهههههههً ةرإ  رللعهههههههحل راًرزاألرهجبهةرللحعهههههههحةهرر شهههههههارةدسهههههههمرا ر خةرهللعحًز ة 
ةبحةزرللن  ههًمرر ًمرعزحههً رللعشههههههههههههههً"حةدح ملمرهللهه ةلههةرلإللهههههههههههه املههةه؛رلالختوههًررلئكثرر هه يههةرفيرل ههههههههههههطفههً هه

للعشهههً"ح ةرللفح ملةرللكًاحةرل يهمرفيرللسههه يرإ  رلبكًلهههجرللشهههخعهههملةرةلاجمً ملةرةلبكًدة رةيةررلب وومر
رلتلّطيللعشهههً"حيرفيردحح  رةتع   ر،ةهرللعهههحل ًم ردً،مل ر  رعألر،ةهرللعهههحل ًمركًدترلبثً رلئةضهههبر

رلل ينملة رر شً"ح ةرخلررلئي يولوجملً-للتو ًمرلبمل حةر

ز عمرإر،ً ههههههههههههًمرللعههههههههههههحل ربسههههههههههههرجرلاخ فراًرزاألره ًاحرللح  لألهرللةيرين  مراجمو ةرا رعزحً ر خةر
كًا هرلبسهههههههههههملطح  ر   رللوورهر شهههههههههههارةللو ّارهريلخ رهجبهةرللحعهههههههههههحةهرااربعضرعزحً رر شهههههههههههارةهلبشهههههههههههحف 

عزوررز حرللوغهه لييرةللغههًلوملههةرللع اورا رإيحليلمراعمهه رغههًزرهكودوكوه رةدهه رعدههًحرلاخ فراههًرزاألرهعزور
ذل را رللفح ههههةرلطمو ًمره ًاحرللح  لألهرزًائعههههو ر   راكًلههههجركوارة رة  زرر(102)احم رلاجوالنيه

رااراجمو ةرا ر(103)ًاةرللعحلويههعزورعلهههههههرللةيراًرلههههههههريتحح ضههههههه لل ةررلل ًم  ر قًيره ًاحرللح  لألهرلدق ز
سهههههملطحةلرا رخ لهر   راعم رغًزر ر هجبهةرللحعهههههحةهيلخ رللعحً هههههحرزًلهههههمردح ملمرهلل ةلةرلإللههههه املةهر

بع ررًمرضهههخمرًمراًلملرًمرهكودوكوهربع اًر ً هههحةلراجمو ةرا ر حً هههحرهجبهةرللحعهههحةهريلخلهرةلهههولو،مراولغ
                                                           

لاجوالنيرعزوراحم رةا رثمرريرهر 2013ديسًألرر9للوغ لييهرفيرعزورز حركلمةرهرًألزإرهاملةلل ةلةرلإلل رهلاخ  ًمراًرزاألردح ملمرللقً  ةرةدح ملمرروتحم( 102)
   2013ديسًألرر10 لحهًرفير

ألر   رخ فر ًيراارهعزوراًر ًرللقحطًنيهرللشهههههههههحعيرللعًفرةاقحةرج لمرر   هههههههههوراجلسرشهههههههههورىردح ملمرلل ةلةرلإللههههههههه املة( 103) را رهعزورز حرللوغ لييه رًك
غًرةرلطارلألرللتحًلررلل ة يرللههههههههته  ترلههههههههملًر همر   ر ح  رييحرإثحرزح قةره ًاحرللح  لألهرهعزورعلههههههههًاةرللعحلويهردت رر ح ملمرهجبهةرللحعههههههههحةهرفيرييحرلل ةرلت

   2015   حلألرر13لائس ةرفير-لل ةر
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  لل ي هررللووهر شههههههارةر  ههههههتمرلالد ههههههمًفرإ  ر ههههههفو تم رشههههههّك ر،ةلر،ةلرلالدق ةر ح ههههههةرلوعضرعزحً ر
فرإ  ردح ملمرزقملهههًيةرهع مههه ر وملههه رللههه ،هههًف عزوريجهههًدهههةرلل رهرللوهههً هههرر  ريةررعكبرر،ورلآلخح رل د ههههههههههههمهههً

دتعل رزثورر شهههههً"حيرد يمرزملنهمًرةخ  ًمرةكًألرلتةلرلال هههههطفًفرخلفملةر شهههههً"ح ةررهلل ةلةرلإللههههه املةه 
اههه هللوور  للههه ي رةررللووهر شههههههههههههارتياهههًرزاألر   ر ملهههًزلمرعرلضهههههههههههه يرفيرللوهههًييهههةر را  ركههًه  هههًاحرهرملة ححههه ررك م

رللح  لأل ر ًم راحملطتمًرللعشً"حي ررةلطع م رلل ،ًفهرا ر ً"لتاألراتمشتاألرلجتمً مل

رلتح ملمرهللهه ةلههةر لدخههةره ههًاحرللح هه لألهرا ردح ههةرهجهه يهه ر  ملهه لمهرللتيريسهههههههههههه نهههًر خههةرهلبشههههههههههههحفهراقحلم
ر ًم ًم رر شههههارةلبقًدلاألرا رعزحً رربعضلإللهههه املةهراسههههتقطو ًم رةا ر خةرهلبشههههحفهرخعههههو هههه هللو ّارهر موا

ةكًألرالنشهههههههقًقرهيولهههههههررللق بار عزوريجًدةرللول   خةرلبشهههههههحفهر  رهجبهةرللحعهههههههحةهر هههههههورةرةلضهههههههئةر
ل ملفملةردحح رللععههههههرملًمرللعشههههههً"ح ةرللفح ملةريلخ رللعشههههههارةرللول  ةر   راسههههههتوىرلئ خًذرةللعً" مر

ح ملمرهلل ةلةرلإلل املةهرا رخ  ره ًاحرللح  لألهر   رةلئ حلي رةدج  رذل را رخ  رلملطحةرجمً ةرد
 ر(ركمرللتيركًدتردحترلههههههههههههملطحةرلول رهلئ ولزهرا رعزحً ر مواتهمرا ر خةرهللعحًز ةه7 ههههههههههههولااراحطقةر)

امًرجع ر حً حرلول رهلئ ولزهريقتلوألر حعح  را رلبتًجح  رفيردح ملمرهلل ةلةرلإلل املةهر   رإ  ىر
ر رملطردح ةرهزحيهةه ولج ،مرللعس ح ةرفيراح

ردحتراسههههاورهللتملئةرللشههههح ملةرلبحك  ةهر ًم ر سهههه ح  ًم فير،ةهرلئثحً ركًدترهجبهةرللحعههههحةهرد رشههههّكلتردحًلف
للتير ملترا رخ لتًر   رللسهههههههملطحةر   رآزًررللحفطرفيرلبحطقةرةدح ملمردوزيار ً" ل هً ر سهههههههملطحمر   ر

راارع،ً يرللقح ةرآزًرر شههارةرهللسههمّلًيهرلل ههعملفةرفيردح ةرهلهه حهرزح ررييحر ًم لل ةررللشههمً ي رة ق ةلرلدفًد
ع،ً يرزل ةرهخشههههههههًف  خةرللعحًز ةهر   رتسههههههههلملمر ق رهكودوكوهربعضر ركةل رلدف ر(104)لتوزيارلإليحليلم

رإل عهههههههههً"ملًمرللعً" م رزيحمًرر  هههههههههترللفعهههههههههً" رللعسههههههههه ح ةر
ًم للحفطيرةإ ًيةردوزيار ً" لمرللحفطرة ق

ر شهههههههارةع،ً يردح ةرهعزور حيةةهرا رهللقح ًأله رةرر شهههههههارةةهرا رللطملًدةلئ،ً يرفيرزل ةرهللقور ةهرةدح ةره
ر مةهرةللفعهً" رللعسه ح ةرةع،ً يردحىملرهلل شه ملة رغحلدملج رعزور مًفهرا ر شهارةرهللشهعملطًمه رللووره

 رةلتةلرر  ههولرتسههلملمرآزًررللحفطرللتيرللتيريسههملطحةألر لحهًرفيراحً قتمرهللشههو طه؛ر شههارةةدعضرع،ً ير
ر شههههههههههههارةااررللعشههههههههههههههً"حلتههةهر   ر هه ةيرعرلضهههههههههههه يرللوههًييههةرللح ضرخلفملههًمر شههههههههههههههً"ح ههةردتعل رزههًلتحههً سر

ر ضرتسهههههلملمرآزًررللحفطرا ردو ربعضرللعشهههههً"حرلل وارةراقًردةرزحظهههههوخرعخحىررضهههههبرا ت ةر ركًا هللووره
لئاحرللةيرالر رللعشههههههههههً"ح ةرفيرلبحطقةةلائسههههههههههًلههههههههههملًمر وملعةرللتولزدًمرةرر ريةررلطلوًمرهجبهةرللحعههههههههههحةه

رر تستطملارهجبهةرللحعحةهردجًةزه

                                                           

ا هرةدمردخعهههمل رعزحً ر شهههارةرهللسهههملًيهرزايحليلمرللحفطرب ةريوااألراقًز رللوور ملررةظهههعترهجبهةرللحعهههحةهرلآلزًرردحترإيلرةرهلول راؤدة  شهههارةر( 104) ًك
  (رعيًفرلعًابرهلول راؤدةه 5)
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ًمرلمري  رًمرملا ر،ةهرلالدفًدللوعضر بسهههههههههرجردحً سرلل شههههههههه مل مرللعسههههههههه ح ةريلخ رللفخةرللول   ررثًزت
ر ًم ر سهههههههههههه ح هه ريةبحزرذلهه رفيردمّحيرع هه رعزحههً ر خههةرهللعحههًز ةهرللههةيريقوير عههههههههههههمل م ًم وهرجيشراسهههههههههههه شههههههههههههههً"ح هه

 ر فير األرللن فردجماره وهههه هللارز رلل بار  خههههةرللعحههههًز ةهرزهههًالدفههههًقرلببرف رإالرعألره،و هههه ير(105)جوجوه
لههههههههههههً،مترامً لةرهجبهةرللحعههههههههههههحةهرزتوزيارةرع سرزفق لدهربكًلههههههههههههوهرللضههههههههههههخمة رلل ههههههههههههوا جوجوهرد ر

للعههً"هه لمرإ  ردملههًفرهجوجوهرزههو مههً ردخح ههجراخطرللغههًزرفيراحملطراعمهه رغههًزرهكودوكوهربشههههههههههههكهه رات حرر
 ر   ر حً هههههههههههحرهجبهةرللحعهههههههههههحةهر ح راحةر،ًر بررزل ةرهخشهههههههههههًفه ررّيمرهجبهةرللحعهههههههههههحةهرز ةر،ًرةلال ت ل

زًلهجوفر   رهجيشرجوجوهرةدعههههههههههههفترزل ةرهخشههههههههههههًفهرزًل زًزًم رةد رعةكلتردملًيةر،ةلرللهجوفرئ  ر
كًدترد ر ملنتهرللةيرللو ّاره رةرر شارة حً ح،ًره و هللارع م رلل ً،ح عزورلللملرهرا ر خةرهلل وملعة 

ر   رلبحطقةرل هللو ّارهرةل طفً تمرزجًدجرر شارةظمًألر  فرإثًرةرعزحً رلقملًفرزتل رلبتًفرا رعج رعاارلم
هللعحًز ةه رعلههههههههههههفحرللهجوفر  راقت را دملاألرلثحاألرةل تقً رهجوجو ،و  يرر شههههههههههههارةعزحً ر مواتهمرا ر

جًحرهجبهةرللحعههحةهرزتحململ رلل ههواهرةتسههلمملهرإ  رهللتملئةرللشههح ملةرلبحك  ةهر ئًكمته رة   رللحغمرا رد
غههًلوملههةرعزحههً ر شههههههههههههارةرهللو ّاره رإالرعألر،ههةلرلال تهه ل رعثههًرر فمل هههههههههههههةرعزحههً ر خههةرهللعحههًز ةهرللههةي رل تبرةلر

كًا هرامًر  لربهمرإ  رلختطًفر حً حرا رللوورللهجوفرذةرخلفملةر شً"ح ةرا ردو ربعضرعزحً ر شارةره
ر لاخ فر و طدإ  ردههه خههه رةجتهههً را رلبحطقهههةررعيى رةللتفهههًة رلإل حلار  رهجوجوهرهجبههههةرللحعههههههههههههحةه

ًم ر رةلإل حلار  رلبعتقلاألرل ىرللطح األرامًرلً،مرزته "ةرلئةظً رنسرمل

بهًرفيردل رللفنرة رللتغلتر ًلةرللسخطرريستهًألجمً ةردح ملمرهلل ةلةرلإلل املةهرللتيرع وحتردوةرالر
 حً ههههههحرهجبهةرللحعههههههحةهرفير ق رهكودوكوهرللحفطيررول،ًجملحعههههههحةهربسههههههرجردل رلائًيثةرةر ملً رهجبهةرل

(ركمرةلبطححةرزًالدفًقرااربعضرللعحً ههههههحريلخ رهجبهةرللحعههههههحةهرعثحً ردو ي ر10ة ههههههولااراحطقةرللهههههههههههههههههه)
دوبًمرلائحللههههههههههههة ر ملرردمل ةلرلائح رة حية،مرخًرارلبولدا ر مًركًألرا رهجبهةرللحعههههههههههههحةهرإالرللهجوفر

ردملًيةر   رجمً ةردح ملمرهلل ةلةرلإللهههههههههههه املةهر اللههههههههههههتعًيةرللسههههههههههههملطحةر   ردل رلبولدا رةرعةكلتراج يلم
لبعًر رإ  رهعزورلللملرهرلت ههههههم ر  فرل ههههههطفًفرعزحً ر شههههههارةرهللو ّارهرااره ًاحرللح  لأله رةدع ريوااألر

؛ر ع ردفجاررزوللطةرللتعًيةرللسملطحةر   رعيرا ردل رلبولداللحعحةهرجبهةرها رلبعًر رلمرتستطار
لوملارل ئحةدههههًمر   رع حلفردح ههههةرهللعههههههههههههوحههههةهرللتيريسهههههههههههه نهههههًرعزحههههً ر خههههةررلههههههههههههملههههًرةراف خههههةرفيرلههههههههههههوقر

ًمر18للو ّارهرلههههقطرد ملجتهر)ر شههههارةهلل وملعههههة  للو ّاره رر شههههارةغًلوملتهمرا ر خةرهلل وملعههههة ر(106)(را دمل
ةجحىرللنرة جر   رعألردح ملمرهلل ةلةرلإللهههههههههههه املةهر،ورا ريقررخلرر،ةلرللتفجاررللةيركًألريسههههههههههههته فر

رائحكةرهع حر لررللشههههههههههههًفهرفيرلبحطقة ردعههههههههههههً  مرللحقمةر   ردح ملمرهلل ةلةرلإللهههههههههههه املةهرل ىرعزحً راقحلم

                                                           

ردحتراسهههههههاورهجيشر( 105) ًم ر سههههههه ح  زل ةررجوجوهربع رلهههههههملطحةربعضرع،ً ي،و  يرلل هههههههوا را رعزحً رزل ةرهخشهههههههًفهر خةرهللعحًز ة للو ّاره رشهههههههك ر عهههههههمل م
  هخشًفهر   رآزًرر ق رهكودوكوهرللحفطي 

  https://www.youtube.com/watch?v=cIhjVQ2L_2w :اقطاريودملوةري تحرلئظحلررللتيرخلفتًردفجاررللسملًرةرلبف خةرفيردح ةرهللعوحةه( 106)
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رعزحً ر خةرهلل وملعهههههههههةهرللةي ردول  ةلرل دتقًفرا رجمً ةردح ملمرهلل ةلةرر شهههههههههارة ًم هللو ّارهرةخعهههههههههو ههههههههه
لإللههههههههههه املةهرة ً هههههههههههحة،مرفيراعم رغًزرهكودوكوهرة ق رهكودوكوهرللحفطي رفير،ةهرلئثحً ركًألر حً هههههههههههحر

ع ر(ركمرب10ةرر7)للهههههههههههههههههههههجبهةرللحعهههههههحةهرة لفًوهًريسهههههههتعمل ةألرللسهههههههملطحةر   ر هههههههولاارلائووةرفيراحطقتير
ا ر حً ههههههحردح ملمررلمر  يرانهمً رةع  اترهجبهةرللحعههههههحةهلنسههههههئًةر حً ههههههحردح ملمرهلل ةلةرلإللهههههه املةهر
(ركم رز ةرهره ًاحرللح  لألهر لجرللحج ةرا رهلزحل،ملمر7)للهههههههههههلل ةلةرلإلل املةهرا رلبتًجح  رفيراحطقةر

ااربعضرر رللةيرد خ  ر مواتهرا ر خةرهلل وملعههههههةهللعطملة عزورز حهردً" رلول رهللقًيلههههههملةهرةا رعزحً
ةجتً رلبحطقةرة كولرلائعههههههههًرر  ر حً ههههههههحرللتح ملمرةلههههههههتلولرخحةجتمرإ  رزل ةرهاحك ةهرةانهًرإ  را يحةر

رهللش لييهرزح ررلائس ةرلاجحودي ر

إ  رةلجتةرلئ  لارا ررللمحةرللثًلثةربع رلهههههملطح هًر   ركًا رلبولدا ري عترهجبهةرللحعهههههحةهرهعزورلللملره
لملطحمرهجبهةرللحعحةهررا رثمةر ر(107)ً"لةره ًاحرللح  لألهرفيردح ةرهج ي ر  مل لمهدفجارراحًز ر خ  ر

إ  ر ًج رهلبمللوملةهررار حً هههههههحرجيشرد ًفرلئلههههههه رللةي رلنسهههههههئوول   ر ق رهللعمحهرللحفطيرزًالدفًقرا
رجحوةرا يحةرهلائس ةه ر

 : في الصراع العشائرية الفرعيةوالنزعات التحالفات  دور-

ا رخ  ردحل ةرخًر ةررللولدارلبتغارللتحح ربهةلردتضههههههههههههبر سههههههههههههًلههههههههههههملةردح ملمرهلل ةلةرلإللهههههههههههه املةهرفير
وة راًرز عهردح ملمرهلل ةلةر ر للعسهههههههههههه ح ةرزتألةللتعههههههههههههه  ًمرر للتولزدًمرةلائسهههههههههههههًلههههههههههههملًمرللعشهههههههههههههً"ح ة

هللو ّارهرا رخ  ري وةرةجتًوهًرإ  رلجتمً رفيرر شههههههارةاودعهرةلههههههطرعزحً ررتع   رلإللهههههه املةهر،وراحًةلة
دح ةرهلائعهههاألهرزح ررييحرلل ةررللشهههمً ي رةكًألر   ررع رل جتمعاألرللشهههمل ره و رللع   رلائمًيةهرشهههمل ر

دح ملمرهلل ةلةررفيتحفةي رلبعحً هههههههحربعضرللرةكًألرااره ًاحرللح  لألهرفير،ةلرلالجتمً هللو ّاره رر شهههههههارة
 مًيةراحً  ر شههارةرهللو ّارهر   رللوجتً رة حظههولرر للعحلوي رعزور  يرلئدوًريهملرهعزورعلههًاةرلإللهه املةه

زج  را رةجتً رللعشهارةرةعزحًوهًردخعهمل را ر شهارةرهللووكًا ه رةإدًاةراحًكمرإله املةرفيرلبحطقة رةر
 رللع   ر ردوب رللعح رزًلح ضرا ردو رللشههههههههههههمل ره وز رةدو تمرإ  رجًدجرللتح ملمًاقر ً" لمرللحفط

ةجتً را رلل رجةرةللتنسهههههههههههمل راارللعشهههههههههههارة رل  رللتح ملمرللهههههههههههتمحرزًالدعهههههههههههً رئمًيةهرةغًلوملةرةجتً رلا
هللو ّارهرللةي رلتمرد ههههههههههههًيًرثورراار شههههههههههههارةرر شههههههههههههارةللثًلثةرةللحلبعةرا ر خةيملرهلل سههههههههههههًررةرللعمل هرا ر

يؤك ر  يرا ررهللو ّارهرة  راًر شههههههههههههارةع خًذرزًويركًا هرةخ  ًمر   ر ملًزلمرعرلضهههههههههههه يرللوًييةراارللووره
لههههملًلهههةرإزل رللعشههههً"حرةللفعههههً" رللعسهههه ح ةرلئخحى ردح ملمرهلل ةلةرلإللهههه املةهركمًرلدوارعزحً رللعشههههارة ر

ةلل شهههههههههه مل مرللعشههههههههههً"ح ةر بررلللعجر   ردحًد ههههههههههًمرللقوىرللعسهههههههههه ح ةرلوعضررةللتحململ ةرًلههههههههههتقطلالر

                                                           

ردههح هههههههةرهجههههههه يههههههه ر هه ههملههههههه لمه( 107) رفههي رآل رهللههح ههههههه لأله راههلهه ههملههتههههههههههً رتههعههوي ربههعههضرلبههحهههههههًز رللههتههي ردههفههجههاههر ريههودههملههوةريهه ههتههح رللههحعهههههههههههههههحةهراههقههطهها  ملراهه ردههوههههههه رهجههبههههههههههة
https://www.youtube.com/watch?v=smQArmKHrDw  
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رر دًرةر،ةهرللقوىرةلل شهه مل مةدحً سر ًم  رةلههً  هرفيرللعشههً"ح ةردًرةرعخحىرللن  ًمرللههتنهً رةاسههتخ ا
ل توههًرربعضرللفعههههههههههههههً"هه رةرذلهه ر ههًلههةرللسههههههههههههخطر ملههً رهجبهههةرللحعههههههههههههحةهرفير موفراحههً  ههةرييحرلل ةر ر

رر شوألرلبولريرليسرلتمر مله   ررًمر حل الدتتً رلل ل"حراًر،ورإالرلعألرللعس ح ة ر

 شههههههارةرةررههللقح ًألر شههههههارةا رعزحً ربعضرللفعههههههً" رللعسهههههه ح ةردح ملمرهلل ةلةرلإللهههههه املةهرللههههههتقطجر
للشهههههههههعملطًمهرللتيركًدترظهههههههههم ردجمارهع فًيرللحلهههههههههو هرللةيردضههههههههه ور لملهرللتح ملمرزًلتعًةألراارهجبهةره

للحعحةهرفيرةدترلًز رةعزحز،ًملرهلول رلئاةهرزقملًيةرهاحم رللغ يح عزولملررللشعملطيهرةهلول رللقعقً هر
رهرفيرا يحةرهللووكمً هرةللةيربكدً" رلول رههللارعر(108)زقملًيةرهاحمويرلبطحهرلز رخًلةره هههههههههههه لفرلاجم ه

ًمر دخوفردًيةرإظههههههههً ةرإ  رر كًا هللوورهر شههههههههارةلائسههههههههًلههههههههملًمرللعشههههههههً"ح ةراارربسههههههههرجرزًيارللتح ملمرعي هههههههه
بعضرللفعهههههههً" ر   ردحململ ر م رللتح ملمركمًررً" رللعسههههههه ح ةرا رلدتقًفرللتح ملم ة حً هههههههحر،ةهرللفعههههههه

رال توهههههًرلمر شههههههههههههههههً"ح ههههة رعزحز،ههههًر
ًم دجماره وههههه هللارز رلل بارهرفيرزلههههه ةرهخشههههههههههههههههًف  خهههههةرللعسهههههههههههه ح ههههةرة قههههه

ًمر ااره محرللشههههيشههههًنيهرلتحململ رللول ةر  رللقتً راقًز ررللعحًز ة  شههههارةرللو ّاره رللةير ق ردً" هرلدفًد
ةرللن لفراقههههًد يرللتجمارلائملههههًي رةل  رهجبهههههةرللحعههههههههههههحةهرللتير شههههههههههههلههههترفيرللت حهههًلرراارللتجمارئلههههههههههههوهههًه

،ةلرلالدفًقرا رخ  ربعضر حً ههههههح،ًرا رعزحً ر خةرهللعحًز ةهرة حً ههههههحرر شههههههً"ح ة ر ملتر   رظههههههحة
ر   ر رلتح ملمرهلل ةلةرلإللههههههههه املةهركًألراتولج لم ًم ر سههههههههه ح  آخح  را ر شهههههههههً"حرعخحىرللةي رظهههههههههحبولر ًج لم

ا رعزحههًوهههً ر ههًدخح رللتجمارفيررع حلفرزلهه ةرهخشهههههههههههههًفه رامههًرجعهه رللتح ملمريقتحمرللولهه ةرةيعهه فرلثحاأل
إظهههههههعًفرجبهةرهغح ةر ململًمراطًررييحرلل ةرهر   ردح ملمرهلل ةلةرلإللههههههه املةهرردتً رللتح ملم ركمًر م 
اههًرزاألرل جلسررخههًزورهرلبحقسههههههههههههماألللوور بررلللعههجر   رخ  ههًمرعزحههً ر شههههههههههههارةرهفيراحطقههةرهاو سهههههههههههه هر

ر ملرركًألرلدحملًزرعزحً ر شههارر رللعسهه حيرةل جلسرللثوري ًم ةرهللووخًزورهرئ  رل جلسههاألرللعسهه ح األرة ق
ر ًم تهميشرللدح ملمرهلل ةلةرلإللهههههههههههه املةهرر ًلههههههههههههتغ فح ملة رللةرللعشههههههههههههارررئ خًذلتحً سرلئ حليرةليسرة ق

لدق ةر س حيرا ردو ر عً" رل جلسرةي مردنسمل رللولدار   رل جلسرللثوريرفيرلبحطقة ر عم رإ  ر
زًلن لا راارإذكً رد  ةر رظهههههههههههه ر عههههههههههههً" رل جلسرللعسهههههههههههه حيرر(109)لئ م هللثوريرزقملًيةرللعممل رهلهههههههههههه حر

 شً"ح ةرظ راقًد ير شارةرهللشعملطًمهرةاقًد يرلول رهبشً"حرللحعحهرلبتولج ي رفيراحطقةرهاو س هر
ألرالغتملهههً رك مرل ههههههههههههحةردح ملمرهللههه ةلهههةرلإللهههههههههههه املهههةهرانههههًر بررنهحرللفحلم رةر ا ملرهلب زفرعة ر سهههههههههههه رركههًه

ر   ردمههًلههههههههههههه ركتههً"ههجرل جلسرلائههً ظ رللحقملههجريههً ًم رلههههههههههههلوملهه لههههههههههههحرلبطل  رثههً"حرلائمههًي رلؤيرلل ر حهرعثحلم
 رإظً ةرإ  رذل ر م رللتح ملمرإ  رللتغ  رلائسًلملًمرللعشً"ح ةراًرزاألرفيرزل ةرهاو س هرللعس حير

                                                           

ألرلاجيشرلائح ردً" رلول رههللارعكبرهرلبنشهههههه ر  رك( 108) را ر،ملئةرعرًك ًم رةاًلمل ًم ر سهههههه ح  ًم تيوةرههللارعكبرهرةللةيرلد ههههههمرإ  ردجمارهع فًيرللحلههههههو هرةدلقىري م
بسهههههههههرجردحًلفًدهرلملح هههههههههمربع ،ًرإ  ردح ملمرهلل ةلةرلإللههههههههه املةه رة،ور   رخ  ًمركوارةراارهجبهةرللحعهههههههههحةهرفيرا يحةرهللووكمً هرللتيردتلترلثحاألرا رعخودهر

رللسًزقة ر
رلغح ةر ململًمراطًررييحرلل ةررللعس حيرةدمر( 109)   ا ردو ردًيةرل جلسرللعس حيرفيرلبحطقةرللشحدملة ر  له ممل راتقً  ر األردً" لم
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لمل هرللوور ًلهههتقطجربعضرللفعهههً" رللعسههه ح ةرا رعزحً ر شهههارةرهر؛لمل هللووررةرخًزوررللوورعزحً ر شهههارتيملره
  رإاكًدملةرمل ،ًرهاو سههههههههههه هرة احطقةرللتح ملمرةبةل ر ً هههههههههههحرر رعلهههههههههههتًرلول رهع فًيرللصهههههههههههئًزةهر   

را رإ  رللن لفرلائملههًيرعةراوههًيعههةرللتح ملمروعضر عههههههههههههههً"هه رل جلسرللعسهههههههههههه حيرامههًر هه ىرزر للتههوثار ًم خو هه
ًمرلالدتقًف ر سهه ح  ًم ردحتراسههاوراجلسرشههورىراجً، ي- رزًبقًز رشههكلترهجبهةرللحعههحةهردحًلف ًم ر شههً"ح 
را ملرهجيشرلإللههههه فرفيرلبحطقةرللشهههههحدملة ر حكةرع حلررللشهههههًف رجبهةرر (110)للشهههههحدملة ي هههههمرإ  رجًدبهًرك م

 رللووكًا   رجيشرلإلخ تللووكًا  للوحً رةللتحمملة رجيشرع، رللسحةرةلاجمً ة رجيشراؤدةرلإلل اي
ةتع سر،ةهره رللو ّار زملًرقرللشهههههههههههعملطًم رجيشرللقعقً  ركتيوةرلبتًجح  رةلئدعهههههههههههًر رلول رللقًيلهههههههههههملة

لب وومرريةررلبحكوةر  ةراسهههههههههتو ًمرا رلل يحًامل ملًمرل ئ يةرل  هههههههههطفًفرةللتحً س؛رانهًررللتحًلفًم
ررللعشهههههههههً"حيرللثورير ًم ًم رةدحً سر ًاةر ح ملةرةر شهههههههههً"ح ةرلتو ًمرة ق  توررائملًزةرلل ةررةلبكًدةلئ حلير ملح

ًمررعشارةدفسرللفخةرعةرللظ رعزحً رللعمواةرا ر ئ حليرا رلل جمو ًمرةر رإظً ةرإ  رخملًرلمرعخحىررع ملًد
را ررل سههههههجرلبًييلب   را رلدحقمل رللسههههههملطحةر   رلبولريرةرلههههههعحهمرخلفملًمر شههههههً"ح ةر ح ملةرفير ًم لدتقًا

رر ع حليرةاجمو ًمر شً"ح ةرعخحىراسملطحةراتح مةرزتل رلبولري

بشههههك رةلضههههبرظهههه رعزحً ر شههههارةركًدترلههههملًلههههًمرهجبهةرللحعههههحةهرآخةةرزًالتسههههًفرزًلععههههوو ةرللعشههههً"ح ةر
رملفهرللسههههههههههههًز  رةع ههههههههههههوحتردمتحارهللو ّاره؛ر ملرر  لترهعزورلللملرهربع ردوو ًم   رزملارللحفطرئزحً رع ملًد

عيمرإ  ررشههههّك رريةر ع ؛رة،ةلراًرز ثرةرلحفطرللةيرلد شههههحرفيرلبحطقة شههههارةرهللو ّارهرللعًالاألرفيرد ح حرل
مرهلل ةلةرلإلل املةهرةإ  نهمرذل رفيراحً  رلملطحةرهجبهةرلد مًفربعضرعزحً ر شارةرهللو ّارهرإ  ردح مل

للحعههههههههههههحةه رإظههههههههههههً ةرإ  ر  ةاربعضرللتفجارلمرا ردو رخ يًردً"مةردًبعةرللتح ملمرفيرا يحةرهلبملًيي هر
رةبل ةرهذيوًأله ر

دًيمرهجبهةرللحعهههههحةهردوةر سههههه ح ةرال تقً ربعضر حً هههههحردح ملمرهلل ةلةرلإللههههه املةهرا رعزحً ر شهههههارةر
هخًل رلل ّمًز رلههههههههههعمل رللوقجيه ر  ل،متران  رهخًل رلل ّمًزهررملرهرفيرزل ةرهللوعههههههههههارةهر   ررعلههههههههههتمهللو اّر

دوًي رإ  قرللحًرراارل جمو ةرلب ل،مةربن له رةلههههههههههههح ًألراًر،ح ر  يرز ةرهر   رع حلفرللول ةرةللةير
ا رعزحً ر خةرهلل وملعهههههههههة  شهههههههههارةرللو ّارهرإ  رلالشهههههههههنرل رفيرلالدتتً رلل ل"ح ر حً هههههههههحةلر حً هههههههههحرهجبهةر

رزملنهمر)13للحعهههههههحةهرةدتلولرانهمر) كًا هرةعلهههههههحرللوورزحً ر شهههههههارةرهع(را رلبتًجح  رةلآلخح  را ر8(ر حعهههههههحلم
فرزل ةرهللوعهههارةهرة، يةلرآخح   رز ةر،ًرهجبهةرللحعهههحةهرة لفًوهًر شههه ةلرا ر ً همر   رع حل حً هههحر

ًلههتغ ره ًاحرللح  لألهر،ةلرللتعههعمل رةتسههل ر   ررع راجمو ةرا ر حً ههحرهدح ملمرلل ةلةرزقعههفتً؛ر 

                                                           

   رhttps://youtu.be/yGrD9yzvHgM مل   راوداريودملوةرهاجً، يرللشحدملةرشورىهزملًألرتش مل راجلسر( 110)
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ا رلإللههههههه املةهرإ  رع حلفرزل ةرهللوعهههههههارةهرا رجتةرللوًييةرة، يرزقعهههههههررزل ةرهشهههههههئمل ه؛رة،ةلراًرر ار
رهللو ّارهرللةي رللتفولر وله رر شارةاعحو ًمرللع ي را رعزحً ر

دق ره ًاحرللح  لألهرعلهههههههههههحىرهجبهةرللحعهههههههههههحةهرإ  را يحةرهللشههههههههههه لييه رةدعهههههههههههً  رلال تقًألر ح اًرع ل ر
هرللحًرر   رزل ةرهللوعهههههههههههارةهر حً هههههههههههحرهجبهةرللحعهههههههههههحةهرة عهههههههههههمل رهع فًير ً شهههههههههههة  شهههههههههههارةرللشهههههههههههعملطًم

   ررًي را رللطح األرةدطارللطحدًمرة  ةارل تقًالمراتوًيلةإ  ردعههههههههههههرراتورلئ  لارعههههههههههههً  مت 
إ  راحههً  ر شههههههههههههارةرينسههههههههههههئههجر عههههههههههههملهه رهع فههًير ههً شهههههههههههههةهر،ههةلراههًرجعهه ر رعلهههههههههههههً رلالدتمههً رللعشهههههههههههههً"حير

 ّارهركًا رةرللوللوورد خ رهلزحل،ملمرللعطملة عزورز حهراار  يرا رةجتً ر شارتيملرها رثمرهللشعملطًمه رةر
ةلإل حلار  رر،مًبسئجرجثرردت ررز عمر للطح األزاألراعًائةررلعق رةدًاولرزته "ةرلئةظً رةللتنسمل 

ر رك رانهمًجمملارلئلحىرل ىر

رللمعههههههًائةرزح ههههههورر ق رللطحر ًم ملرهرلايرلل ة رةاحم رللوً   شههههههارةرللعشههههههارداألا رةجتً رر األراجلسهههههه
 هرةللتيركًاللوورهر شههههارةل ىر ً"لةرهللبرغواهرا ررللووكًا  ر و رللع   رلائمًية شههههمل ر شههههارةرللو ّاره 

لدف رللطح ًألر   ر  فراسهههههههؤةلملةرك ر شهههههههارةر  رةرر محً  ر شهههههههارةرهللو ّارهدح ةره  ملحيهرزتسههههههه  رفير
رتطلقر رةبةل مللتح ملمًمرلاجتًييةرةإلقً ر  رلبطًلوةرزثور،رة،مر حً حرفيعزحًوهًرللةي ريقتلوألر

 ركمًراًرزاألرهجبهةرللحعحةهرةدح ملمرهلل ةلةرلإلل املةهرللقت  ربسرجرلالدتتً رللةير ع جمملار قوقر
كًا رةللشعملطًمهرللوورهللو ّاررةررحً"قو رللحفطرةللغًزرفيراحطقةر شدقسملمراولرير لدف رللطح ًألر   ر

رلسههج مريتمرإ  لي، ًم ةل  رر ًرزًال تمًير   رللوثً" رللشههخعههملة   رجمملارزحً ر شههارةرهللع مل لمهرة ق
رلالدفًق رزًلوح رللثًنيرا رحةهرلمردلن فرهجبهةرللحع

عزقملهههًر ولج ،مهههًرللعسهههههههههههه ح هههةر   رع حلفراحهههً  ررإذللههههههههههههتمحمر هههًلهههةرلال تقهههًألرةللنردهههجرزاألرللطح األر
ربسههههرجراقت رع  رعزحً ر شههههارةره كًا هر   ري رع  رع حليرللوورلههههملطح همًرإ  رعألرلدفجحمرلئةظههههً راج يلم

هعزورلائًراهردً" ررزملنهمً رامًرجع ر ّايرلبقتو مليمرللو ّارهر   رخلفملةرثوررد ر شههههههههههههارة خةرهلل سههههههههههههًر 
ًمرةره هًلوهًألهرجيشرهع،ه رللسههههههههههههحهةرةلاجمهً هةهرةهعزورغهًاه هردهً"ه راجمو ه ااراجمو هةرا رريقويلألرهجواه

دح ةرهلل رهرللتيريسههههه نهًر حً هههههحردح ملمرهلل ةلةرلإللههههه املةهرفيركًا هر   رللوورلبقًدلاألرا رعزحً ر شهههههارةره
رةب  رلبعًر رلل او ةراًرزاألر  لل ي رللووعزحً ر شههههههارةره

ًم ه؛رة،ةلراًرعيىرإ  رلنهملًررلالدفًقرللتشرعلههههههًلهههههه
للةير  زردودهررةدح ملمرهلل ةلةرلإللهههههههههههه املةهر هجبهةرللحعههههههههههههحةهرة لفًوهًرفيراجلسرشههههههههههههورىرل جً، ي 
بسهههههههملطحةرللتح ملمر   راحً  ةرلبعًر رلدتهترةررللعسههههههه ح ةربع رلنسهههههههئًزهرا راحً  تيملره لج رإيلجه 

را رللقت  د ملجتهًرارةرةد رلل ةرييحر ركوارلم ر ر  يلم
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رفيرزحةزردودحلمريمث ر،ةلرللعحل رللحموذارلئكثرر ًم رللن  ًمرللعشً"ح ةرللفح ملةرةلب وومرللعشً"حيررةدحًد 
تعوئةر"ح ةرللفح ملةرفيردووملررةللتخ لفرللتو ًمرللعشً حلي رإظً ةرإ  رةلئرللثورير   راستوىرللعً" مر

را ر بشك روً،حرعةرخفيرظم رإ ًررعي يولوجيريينيرعزحً رللعشً"حبعضرةدحح ضر ر ملررعألرج  ركوارلم
لبولريرهلل ةلةرلإلل املةهرةهجبهةرللحعحةهرفير حل تمًرللسملطحةر   رريملللشك رللةيروتحرخ لهردح ملا
ر،و ًم  رافتت -لولدارامل حةررلنعكً رللحفطملةرةلبحطقةر موا را رخلفملًر شً"حيراح ي رع حلي مريقويه

خ  ً همرةثًرل همرللق يمة رلمريج ةلراشئوداألرزةرر ةلالدتعًييًلتهميشرلالجتمًعيرزري توثاررار شً"ح ة
للتح ملمًمرلاجتًييةررت؛ر كًدلاخًراا ررإ  راحً قتمرللول  لوىرلإل ًررلل ينيررمرخ  ر حل ً همعاًات

للععرملًمرللعشً"ح ةرر عملترلبتمشة رلمةرةلللفح ملةرللتعوارر  رالجورالدفجًررللتو ًمرلالجتمً ملةرل
رلاجتةررللفح ملة رللفح ملةررًييةللتح ملمًم رللععرملًم ر    رللوعضرلفح ردفستً ردووملرربع تً    

رلئة  ر رعةرللحظوخرا رخ  رلملًلتاألراختلفاأل  ر   رلالدعتًر ًم رةإجوًررل جتمارل ئ ير موا لئخحى 
راتو شة رياو ةرلدتعًيية رةللثًدملةرلملًلةر-لملًلةرلجتمً ملة

ًرةر ًرا رلإلشًرةرإ  ر،ح ةدتً"جتًررًمللعحل  رعدهررغمر سًلملةرىاألولير،ةلرللسملًقملرفرث ارا   ًمالرز رلح
ًر رةرفيرييحًامل ملتهًر موفرعزحً رللعشً"حرةلئ خًذًرلمردؤييرإ  رتعوئةرفيرلبحطقةرإالرعنهلل او ةر زقيردسمرإدم
رةوالثانيخًراريل"حةرللعحل راع مرلئةدًم رة عً" رلاجيشرلائحرا رعزحً رللعشً"حركوارر ي  ظرا رمل

ل جمو ًمرللعشً"ح ةرلائ وررللحا يرلشملوخرلئ حليرةرخ  ر موفرللعحل ًمرة ويلارلالدتتً راًرزاألر
بسرجر  فرلات كتًرةإألركًألرغارر ً  رفيرغًلوملةر،ةهرللعحل ًمرر للعشً"حرةرةجتًوهً ر،ةلرلائ ورر

ًم رلثيةلمرلل زاةرلتثرملترلل ته "ةرةللس يرفيرزحررلائلو  رةللتيركًدترتستم ،ًرا رللطةرلل ةلةرلًزق
لبكًدةرللحا  ةريع سررةل،جمملار نرلمرللته "ةركًدتردمحر برر  وررشملوخرةرةجتً رللعشً"ح رةررإالرعأل

زًلنسوةرلتًررللتيرشكلتر،ةهرلئ  لا رةرللتقلمل يةرل ىرعزحً رللعشً"حللعشً"ح ةرمرلقملًيللةلالجتمً ملةر
را رعراللتعًيةلوحرر  راو ئرد فر ةرل حر ًم ملر وملعةرلالدفًقرلببرفراًرزاألرللطح األروالثالثةرً ر،ليةربع 

ر رزاألرللعشً"ح رإذركعحفر شً"حيرلبتحًز األ  راً بع فرريقض ييوضبر ح قةراعًاجةراث ردل رللق ًيً
 ر رليةرللتح ملمًمرلاجتًييةدحترعةريقتلوألردلوألرًللةي ريقرعزحًوهًثوررللعشارةر  رراسؤةلملة

 

 ثامناا: مآالت المشهد العام بعد سيطرة تنظيم "الدولة اإلسالمية": 

بع رلهههههههههههملطحةردح ملمرلل ةلةرلإللههههههههههه املةر   راحً  ةرييحرلل ةر رتغاررلبشهههههههههههت رللعًفرزحاته رللعسههههههههههه حير
رفيردح ي رلدجً،ً هً ر ع لر  ر ًم رعلهههًلهههمل  رةتعح رالرد ليلمراختلفة ركًألرلحتً"جرللعهههحل ريةرلم

ًم خعهههو ههه
عً" رةلل ش مل مرللقوىرللتيردً حمرللتح ملم رةللقوىرللعس ح ةرللتيرةدفتر   رلائملًي ر األرزقملةرللف

للعسههههههههه ح ةرللتيردًدلترللتح ملمردحتراسهههههههههاوراجلسرشهههههههههورىراجً، يرللشهههههههههحدملةرعةربشهههههههههك ر حيي,ر األر
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راجؤةلرإ  ردحكملهههً ر اع متمرغهههًيرةلراحهههً  هههةرييحرلل ةر رإذرعألرغهههًلوملهههةراقهههًد يرلول رهجعفحرللطملهههًرهراث م
تراسههاورهاجمو ةرلل يح األه رةللقلمل رانهمرلدجتولرإ  راحً  ةر لجرةلد ههمولرإ  رهلاجبهةرللشههًاملةهردح

هرفيرزله ةرهللقور هةهرةدعضرلل تهً"هجرفيردح هةرهللطملهًدهةهرا ر112عاهًرتشهههههههههههه مل مملرهجبههةرللقعقهً ,رللقعقهً 
 شهههههارةرهللقح ًألهرللتيرللن اترلائملًيرةلهههههلمترعلهههههلئتهًر ملمًربع رللتح ملم؛ردح رعغلجر حً هههههح،ًرللعم ر

ةلردجمملارعدفسههههههههههههتمردحتراسههههههههههههاورهدجمارللعسهههههههههههه حي رةغًيرردسههههههههههههمرانهمرزًدجًهراحً  ةر لج رةع ًي
 رللقعقً هرزقملًيةره ًاحرللح  ةيهرةا رثمرهللههههمً مل ر و هللارللسههههعويهرةلد ههههمولرإ  رهلاجبهةرللشههههًاملةه

ر رةر  ولرلالد مًفرإ  ردجمارهع حلررللشحدملةه

ر ح ررغوةرلئ،ً يرزحق رلل اً ربع رلج تمً هرزيحمًرلول رهبشههههً"حرللحعههههحهر ق رلنسههههئجرا رلبحطقةرد ةالم
اعتم رةلدجهرإ  راحطقةرهللقلموألهرزكًا ر تًيهردحتراسههههههههاوملرجيشرهعلههههههههويرللشههههههههحدملةهرزقملًيةره   ر

رلع يرا رللسههه اةهر ًم ر سههه ح  ًم ًم رعزحً رة  هههمردحًلف كةل رلدجهرللع ي رةر شهههً"حراحً  ةرييحرلل ةرر موا
ةهردحتراسهههاورهعزحً را رلبقًدلاألرا ردوىرةكتً"جراختلفةرإ  راحً  ًمره لج رإيلجه رةفيرهر رر مً

ييحرلل ةره رةع لحولر  رتشههه مل رهجبهةرلإلدقًذرللثور ةرلإللههه املةهرفيرييحرلل ةررةلبحطقةرللشهههحدملةرعةلخحر
را رعزحً ر شههههههههههً"حراحً  ةرييحرلل ةر رةا رثمرلد ههههههههههمرللع ي را ر،ةهرر(111)2014 ًفر ًم للتيرد ههههههههههمرخلملط

 رللةيريعم ر2016ًيحرفيركًدوألرللثًني ريحللفعهههههً" رةلل شههههه مل مرللعسههههه حيرإ  ردجمارهع حلررللشهههههحدملةهر
راخطو ر شهههههههههههههً"ح ههةرإ  رلول رهلئ ولزهرزقملههًيةر رللفحلمهررظههههههههههههم ردولمرهي ًم  رةللههةيردعههههههههههههه  رزهه ةرهرة قهه

ةدجماره و رهللارللو ّاره ر هللاهرةغًلوملةر حً ههحهرا ره خةرلل وملعههة  شههارةرهعزولسههئ  للههمً مل رللعو
 عههمل ررلدتعههحرةبةل عزحً ر شههارةرهللشههعملطًمه ررةكةل ردح لز رلل بار  خةرللعحًز ة  شههارةرللو ّاره ر

رسمردلمل رلاألرا رعزحً ر شارةرهللوّكًرةه رةدلبقًدر   هع حلررللشحدملةهر ر را رعزحً ر شارةرهللوولحليًهج لم

زيحمًركًألرلبشههههت رلئكثرريرلاًدمل ملةر،وراًرآلترإلملهرللقوىرللعسهههه ح ةرا رعزحً ر شههههارةرهللشههههعملطًمه رإذر
و ةرزقملًيةرهعزورةع ًيةلرتشههههه مل رعدفسهههههتمرظهههههم راجمر اررا راقًدلحهمرزًدجًهرلئرلضههههه يرللنركملةغًيررلل ث

للتيرد هههههمراقًدلاألرا ردومللةرهشهههههمحهرةدقًد ردحترا لةرردولمرهللحخوةه هههههًابرللشهههههعملطيهرةدحًلفولراار
ردملةهللوعضرلآلخحرلدجهرإ  رللقلموألرةلد هههههمرإ  رجيشرهعلهههههويرللشهههههحرزيحمًر رهدولمرلهههههور ًرلل يمقحل ملةه

را رعزحً ر شههههً"حرييحرلل ةر ًم راتحو  ًم  رةدسههههمرثًلرردوجهرإ  راعسهههه حلمرد ًفرلئلهههه رفيرللةيري ههههمردحًلف
ا يحةرهد احهر ملررع ًيرد ًفرلئلههههه رتسهههههلملحتمرةد ر بهمرةرزجتمرفيرتشههههه مل رهجيشرللعشهههههً"حه رةلنشههههه ر

ةهرفيراحطقههههةرانهمر ملمههههًربعهههه ر هههه يرا رلبقههههًدلاألرزكههههًاهههه ر تههههًي،مرةلد مولرإ  رجيشرهعلههههههههههههويرللشههههههههههههحدملهههه

                                                           

 زملًألرتش مل رهجبهةرلالدقًذرللثور ةرلإلل املةهرفيرلبحطقةرللشحدملةر   راودارهيودملوةهمل( 111)
https://www.youtube.com/watch?v=2EskqsYwgUY  
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هللقلموأله رزيحمًردق رد ًفرلئلهههههه رلبقًداألرلبتوقاألرإ  رجبهًمرللقتً رزم يحةرييحرلل ةررةاطًررييحرلل ةرر
ر ر(112)للعس حيرزقملًيةره و رللوًلطر م ةرللحججه

ر هع حلررللشهههًفهة حكةرغًلوملةر حً هههح،ًرا رعزحً رزل ةرهشهههئمل   شهههارةرللووكًا ه رر هجبهةرللحعهههحةهعاًر
تمرله لجرةإيلجهرةلد اجولرفير،ملكلملًر ق ردوجتولرزًدجًهراحً  تيا ركً ةرعزحً رللعشههههههههً"ح ر حً ههههههههح،ًر

للتح ملمملة ر ملررعنشهههههههومرهجبهةرللحعهههههههحةهرفيراحً  ةرإيلجراعسههههههه حلمرد ر رملةرللمقًدلاألرللقًيااألرا ر

رر را ر موفرعزحً راحً  ةرييحرلل ةرلبحطقةرللشحدملةرظمتراقًدلاألر

ر رإالرعنهمر ًيةلرةدف كولا راحً  ةرييحرلل ةربع رخحةجتمرعزحً رللعشهههههههههً"حربعضردجمار   رللحغمرا ر
راخطو ر شههههههههً"ح ةرةلضههههههههئة ًم -اجمو ًمر شههههههههً"ح ةع ًيةلرتشهههههههه مل رعدفسههههههههتمرفير رةرفيربعضرلبحً  رة ق

   رةرللويئهةرلاجه ي ةرعهة وملإ  راًريفحظههههههههههههههرتغّاررلاجغحل ملهًردجمعتمرفيرللوه ليةريعويرربمهًر رةر سهههههههههههه ح ة
ةدعترفيرللةيررةةلل ةلملرةلإلدلملمملرًمللتحًلفة وملعةرمو ًمربشك رعلًي ي رةإ  رظحةرلمرلئ حليرةل ج

ًمرراتً،ًدهرلبعًرظههةرللسههملًلههملةرةللقوىرل ئلملة لدق ههً رزا ر   رللههتقحلر،ًرفيربع ر رةل  رفيرلههور ًر موا
فيرلاخملًرلمررللعشههً"ح ةرإ  رللفع رةللتوثاررفيرشههك رة وملعةرللتجمعًم رة تودل رلبحً  ر ًيمرللتو ًمر
رر للسملًلملةرئزحً رللعشً"ح

دجمر و هللارهملر ق رغًيررللع ي رانهمرخًراراحً  رلههههملطحةرللتح ملمراث عاًرشههههملوخرللعشههههً"حرةرةجتًوهً ر
رفيراجلسرللشههعج رر رة،ورلآلألر  ههولمرللةيرغًيررإ  راحً  رلههملطحةرد ًفرلئلهه رللسههلمًأل دومللةرللوّكًرةه

هرإ  رلئرلضهههههههه يرر مةللووره و رللع   رلائمًية  شههههههههارةرللو ّار رر،ملمًألركولألرلاجوًرة  شههههههههارةرزيحمًرغًيرر
دجمارخًتر   رتشهههههههههههه مل ر  ةراحلمر رة ملولراار  يرا رشههههههههههههملوخرةرةجتً ر شهههههههههههههً"حرييحرلل ةررللنركملة
ا رخ  رللتنسمل راًرزاألراجًلسرللعشً"حرلبشكلةرا ربعضرعزحً رللعشً"حراحً  ةرييحرلل ةرربعشً"حر

ةاارر للوولهههههههحليًهر شهههههههارةللشهههههههعملطًم راجلسرر شهههههههارةفيردحكملًرةلهههههههور ًملرهاجلسردومللةرللوّكًرة راجلسر
دوً" رة شهههههً"حرراجلسهشهههههخعهههههملًمر سههههه ح ةرةلجتمً ملةرا رعزحً رللعشهههههً"ح ر كًألرعألردتجر نهًرتشههههه مل ر

ًرة عاههًرهدولفررلغههجرللرشههههههههههههارر فيراهه يحههةرهعةر ههًهرللنركملههةر(113)ييحرلل ةره لنشهههههههههههه ر  رهرللههةيردومللههةرللوكههّ
 ةرهللاهرلللوحًني ر ادهريس  را ردو ره رد ًفرلئل رزح ًيةرللطةإ  رة ًيرر  فوفرلبعًرظةرللسور ة

إ  رتشهههههههههههه مل ر شهههههههههههه ر شههههههههههههً"حيرزًلتنسههههههههههههمل راارد ًفرلئلهههههههههههه رةللسههههههههههههلطًمرلإليحلدملةرلقتً ردح ملمرهلل ةلةر
ررلهرهدولفرللرشههههههههارهراحةرلدط قرللثورةرللسههههههههور ة رةرلهههههههه  ة،ورلبشههههههههحة رللةيرلإللهههههههه املةه ر ًم الو رر  هههههههه

را رلبعًرظةرللسور ة لبشحة ررتلع شعزحز،ًرهدحكملًهرللتيرةا رع حلفريةلملةرةإدلمملةر  ي ة رر ةدجً، م

                                                           

  ردهر   رإ  ىرجبهًمرللقتً  فيراطًررييحرلل ةررللعس حيرإثحرلدفجًررلغمربسملًر2015آةرر5دت رفير( 112)
    راوداريودملوةملر2017زملًألرإ  ألرتش مل رهاجلسردوً" رة شً"حرييحرلل ةرهرفيرديسًألر( 113)

https://www.youtube.com/watch?v=KY5DVdzDMOM  
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دحًلررهدولمرلهههههههور ًرلل يمقحل ملةهرللعم رظهههههههم ررلئاح  ملاألبسهههههههرجر وملعةرلدفًقرهدولفرللرشهههههههارهراار
ةد رشك ردكو هر،ةلرريةير ع رغًظوةرةلطرعزحً ردومللةرهللوّكًرةهرللةي رللنركملة رز ةألر لمرللسلطًمر
دحًلفهراارد ًفررةع لحولرر  تمربشك ردً اة فولردعح هرزًاخملًدة ررةر للعشارةعزحً رل تبرةهرالريمث ر

رة،ةلراًرع لحهرر (114)لئل  ًم ر ر(115)ا يحةرهعةر ًهرللنركملةرفيربعضرشملوخرةرةجتً ر شً"حرييحرلل ةرعي 

ًمرةر رةتشههًزك ًم إظههً ةرإ  رلالدفعههً راًرزاألرلبكوداألرللعشههً"ح األ رللفعههً" رللعسهه ح ةرراًري   رلبشههت ردعهه  
ًم رةةللقملًيلمرللتقلمل ية ييحرفير ر،ورللح حةرللشهههمولملةرللتقلمل يةر ملً رلبكوألرللعشهههً"حيرفيرلهههور ًر موا
ًم ر ا رخ  رللههتخ لاهررللثورةرفيرلههور ً ههّ ر،ًرد ًفرلئلهه رللحعيرللعًفراحةرز ليةرللتيرةرلل ةررخعههو هه

راحههًةالمرلبعههًرظهههههههههههههةرللسههههههههههههور ههةر تحللحا يرلوعضرشههههههههههههملوخرللعشهههههههههههههً"حرةرةجتههًوهههًرلبوللاألرلههه رزههًبقههًزهه رد
راللهههههتقطًةرلبكوألرللعشهههههً"حير ًم ا رخ  ر ق راؤدمحلمرةتشههههه مل راجًلسرة،ملئًمرةدجمعًمردمث رعي ههههه

ر بررللشهههههههملوخرةرللوجتً رلبححًز  رإ  ر هههههههفوفرلبعًرظهههههههةرةللثورةرللسهههههههور ة؛رشهههههههً"ح ةلبكودًمرللع
ًم ر موا

را راحً  ةرييحرلل ةررلعشههً"حللتمثمل رللسههملًيهه يرفيرطح قةردل رللدحىرعألرلإل ههحلرر   رةر ًم  راًر،ورإالردو 
ًم رةالراارخملًرلمرعزحً رللعشهًر الري حًلهجراارةلدارلبكودًمرللعشهً"ح ةرلهلطويرإ ًيةرإدتًار رإدمًةر"حر موا

رفيراح لةرللهًزردحًد ً ةيع ردع  ًمرللونملةرللعشً"ح ةرا رشًدهرعألري ح ر ًم -ي رلئاح كزً س رةخعو 
ر راحً  ةرييحرلل ةرللحةي يرللسملطحةر   ر

ر

 حيال العشائر:  "الدولة اإلسالمية": سياسة تنظيم اا تاسع

بعضرعزحً رللعشههههههههههههً"حرفير ههههههههههههفو ه ركًألرربح مردجحبتهرللعحلدملة رةرةجويدح ملمرهلل ةلةرلإللهههههههههههه املةه رةر
ر لئد رر   ردحل ةرخًر ةرللفعهههههً" رللعسههههه ح ةرةللولدارللعشهههههً"حيرلب شههههه يرفيرللشهههههحق رةكًألرلئكثررزةالم

للعشههههً"ح ةرللسههههح ةرانهًرةللعلحملة ر ووررللتو ًمرللعشههههً"ح ةر-للمً را رعج رزحً رللتحًلفًمرللعسهههه ح ة
ًم رلههههههول ر   راسههههههتوىر ردًجئ ًم لئ حليرعةرلاجمً ًمرللعسهههههه ح ةرللعشههههههً"ح ة رةللههههههتفًيرا ررللفح ملةردووملف

ل  ربع راًررلهههههعملهرللسهههههملطحةرةللق هههههً ر   رخعهههههواه رشهههههو ةرللع دًمرللتيردو ح،ًرزودصههههه وراًريم  رفي
ًمريلدترلهرللسههههههههههههملطحةر   ر موفراحً  ةرييحرلل ةررلختلفترلههههههههههههملًلههههههههههههتهراار ررل جتمارلئ، ير موا ًم ة ق

ربرةر للعشهههههً"حيرلل هههههمل رة هههههحل ًدهرل ئلملة، لفرللتح ملمرلبتجًةزةرلث  رئر ًم ودارللعشهههههارةرةاودررة ق
رعزحًوهًرا رللتح ملم ر

                                                           

 دحًلررهدولفرللرشارهراارد ًفرلئل  رانشورر   ر فحةرل جلسر   راودار يسوو ملزملًألراجلسردومللةرهللوّكًرةهرللحير   ر( 114)
photos/a.981210268660496.1073741828.967317013383155/1315473818567471/?type=3&theater/https://www.facebook.com/967317013383155ر 

 زملههًألربعضرشهههههههههههههملوخرةرةجتههً ر شهههههههههههههههً"حرييحرلل ةرر و رلائشههههههههههههههه رللعشهههههههههههههههً"حيرلب اارتشههههههههههههه مللهههرا ردوهه رد ههًفرلئلههههههههههههههه رفيرياشههههههههههههه ر   راوداريودملوةمل( 115)
https://www.youtube.com/watch?v=3LSLSdPJfZY&t=6s  

http://jfl.ngo/
https://www.facebook.com/967317013383155/photos/a.981210268660496.1073741828.967317013383155/1315473818567471/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=3LSLSdPJfZY&t=6s
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زررلاخوفررميرللح"يسهههههههههملةرلتح ملمرهلل ةلةرلإللههههههههه املةهرفير موفراحً  رلهههههههههملطحدهردكًيردكوألرللسهههههههههملًلهههههههههة
كًا هرللوور رة،ةلراًر عههههه ر ملً رعزحً ردح ةرهشهههههئمل  معًرظهههههملهللتح مل رزةللح جر بررظهههههحةرخعهههههواهرةر

رة   ملرر ًم  بررزملًألرلل س اتمرةاوًيعتهمرشحة ه؛ر و ل رةجتً ردح ةرهشئمل هرر ح ر لحهمرلل س ا
(رعيًفرخًرارللقح ة رعاًر10جمملارعلههلئتهم رإظههً ةرإ  ردهجار،مرب ةر)رولملههللتح ملمرهلل ةلةرلإللهه املةهرةر

د ل رللف  ةررإذرعألراحفحيي  راولرللتح ملمةربعضرعزحً ر شههههههههارةرهللشههههههههعملطًمهرللةي رر  ههههههههولرللعههههههههلبرةدً
رةلههههههههههههطرعزحً رر(116)هرل ارللحجوهع  رةجتً ر شههههههههههههارةرهللشههههههههههههعملطًمهرللةيرع لقهر ًم لمريل ر هههههههههههه ىرةللههههههههههههع

كمحًةلةرلتجحيجرعزحً رللعشارةرر(117)للعشً"ح رةررغمرإ  ألربعضرةجتً ر شارةرهللشعملطًمهرللتبررراحه
رعلهههههههوي رإالرعألرذل رلمريمحاردح ملمرهلل ةلةرلإللههههههه املةهرا رللت رزوزحً ر شهههههههارةرهللشهههههههعملطًمهر ملح اعهههههههارلم

ة ههًيررعلههلئتهمرةهجح،مرا ردحل،مملرهلل شهه ملة رر(118)زو شههملةرقت رللع ي را رعزحًوهم ر؛زوبشههارللعههورر
احهههًةالمربعضرةجتهههً رةكهههةلههه رلمردحفارر عشههههههههههههتحرإ  ر هههًف(ر6غحلدملج رعزور مهههًفهرلفنرلمردنرلةحراهههًرزاألر)

ر ر(119)دًيةرللتح ملما ر  رعزحً ر شارةرهللشعملطًمهر لجرللعفورر شً"حرييحرلل ةر

بع رعألردماردح ملمرهلل ةلةرلإللهههههههههه املةهرزؤررللتمحيرفيراحً  رلههههههههههملطحده ر م رللتح ملمر   ر  فردقململ هر
ةل تجًزهريلخ رشههههههوكًمرللونورللعشههههههً"ح ةرة ههههههحل ً هً؛ر و عربشههههههك رد ر جيرزفح ردفسهههههههركتح ملمر وقر

رللووعزحً ر شهههههههههههارةرهر حً هههههههههههحهرا ربعضللتح ملمرفير،ةلرللسهههههههههههملًقرريحً هههههههههههحلمر رةرفيرلبحطقة؛للونورلئ،لمل
ز ر م ر ردح ةرهشهههههههئمل هكًا هرفيرللوورهر شهههههههارةا رعزحً رزًلهههههههمرللتح ملمر  لل ي هرللةي ر ًةلولرلالدتقًفر

كودوكوهرفيراعمهه رغههًزرهرألرلبتحههًز تاألعشههههههههههههارداإ  ردطارللطح  رعاههًاتمرا رخ  رر ههًيتهههرللعههههههههههههلبرزاألرلل
  رة ويهرللتح ملمردخ  رر ركمًة   ررعلهههههتمرللشهههههمل رهجممل رللحشهههههمل رللتف هرزح هههههوررةجتً را رللطح األ

ة؛ر عههًيررجمملارللتيردطعتًرلوعضرل جمو ًمرللعشههً"ح ة رةسههئجرلالاتملًزلمرا راجمو ً هًرللعسهه ح 
 حترةرر بشهههك رخًتره رهللارعكبرلئاةئةرا ركتً"جرل جلسرللعسههه حيرللثوريرةعلو ةملرهللقعقً  رلئلهههل

ًمر   ر  فروتوررج ر   رلهههلطته ر ملرر   رللتح ملمرللشهههو ةررمً ةرعةر ئةريم  رعألرتشهههك ركملًد ًم ظهههًغط
طحهرا رلبررا ره ههههههههههههه لفرلاجمهه رةاحموي رةجّحيرك مرلمهه  وملره ههًاحرللح هه لألهلرللعسهههههههههههه ح ههة-لالجتمههً ملههة

 رةكةل ردهجراارعدوً تمًرا رخ  ردوزيارع حليراجمو تحهمًر   رجبهًمردتً راختلفةرفيرللعحلقرةلههور ً
ر مّل ر ملهرر زًويرل جمو ًمرللعسهههههه ح ةرةللعشههههههً"ح ةرللتيردحًلفتراعه رج ي لم ًم ةبةل ر ح رللتح ملمرةلدع

عاسترللعشارة رإظً ةرإ  رخلخلةرد ًاتًرةرر يل حرةلئررللطتهيةررل جمو ًمرللعشً"ح ةركولملطراًرزاألر

                                                           

 ملرًةاتهمردح ملمرهلل ةلةرلإللههههههههههههه املةهلدعههههههههههههههً رهرل ارللحجوهر   ردحًةرهلآلألهرلتوجملهرد ل رإ  رعزحً رللعشههههههههههههههً"حرللودوفراار شهههههههههههههارةرهللشهههههههههههههعملطًمرفيراق( 116)
https://www.youtube.com/watch?v=jZQiBjjIjjw&t=5s  

  https://www.youtube.com/watch?v=WeLftpTcuJE ملشعملطًمهرزًلتبرررا رهرل ارللحجوهزملًألرا ربعضرةجتً ر شارةرهلل( 117)
  (رشخ را رعزحً ر شارةرهعلشعملطًمهرخ  راحًةلتهًرللتمحير لمله 1000دت رللتح ملمراًريقًرةرا ر)( 118)
ريلتمسهههههههههههههوألراحههههههر( 119) رللوغههههه لييه   ملرللعفور  رعزحهههههً ر شهههههههههههههارةرهللشهههههههههههههعملطهههههًمهزملهههههًألراوجههههههرا ربعضرةجتهههههً ر شهههههههههههههههههً"حراحهههههً  هههههةرييحرلل ةررإ  رهعزورز حل

https://www.youtube.com/watch?v=MgvWNS_e7go  

http://jfl.ngo/
https://www.youtube.com/watch?v=jZQiBjjIjjw&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=WeLftpTcuJE
https://www.youtube.com/watch?v=MgvWNS_e7go
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ًم رإالراًريسمحرزهرللتح ملمرلوعضرراجحيةرا رعّيريةررلالجتمًعيرةدع  ه ر للوجتً  رةبةل رع وحترنهً"مل
رللع دةرزاألرلئ حليرةللطةرللتح ملمر  دةراوًشحةرةشخعملة ر  دةردوعملةرةخ و  ر

 بررا تجررغمر ق رللتح ملمرلع يرا رلالجتمً ًمرلشملوخرةةجتً را ر شً"حراحً  ةرييحرلل ةرررة
ر رللعشً"ح رللتح ملم  رفي رةللع دًمرللعًاة رللعشً"ح رةعزحً  رللتقطًةرةجتً  ر حً حهرا رخ احًةالم  

رللحً ةي رفيرللتح ملم ر كًألرلتعملاألر رلواليةرهلاخارهره ًاحرللح  لأله ًم كمً رهةا رثمر  لهرةتعملاألرةرةللمل
رفيرللتقطًةرةجتً رللعشً"حرةالرعزحًوهً رلإلجحل رعألر،ةهرإال رعزورلبحتعحه-للحجً ًم رةللع ًردوثارلم لمرلمرد  رلت

الروًيعةر  يرا رشملوخرةةجتً رللعشً"حرفيرييحرلل ةررللتح ملمرةاًريرثهربع تًر برردحولدهرلإل  املةرا را
را ىر رإوتًر رللتح ملم رخ لتً را  ريس   رةللتي ردح ي لم  رللخًرا رلبوجتة رلإل  املة رللبرةبًغح ل يتع ى
لطودهرةخ و رل جتمارلئ، يرلسلطتهر تورةإألركًدترللولدار،ور  سراًريحًة رللتح ملمرللنرة جرله ر

ةجتً رللعشً"حرةعزحًوهًرردتح يرا رخ  ر ح قةرتعً يللتح ملمراًرزاألرللعشً"حرةردةرع للل  رزحعيحًرعألر
تعً يرشملوخرةرةجتً رللعشً"حراارللتح ملمراًرزاألرللتححيرا ررلختلرحرةلدا؛رإذرةرعاطكسلراارللتح ملم

رةللن لفراحًزلتمر
ًم ر ع رللشمل رهخلمل ر وويرللتف  للشوألرللعًفرنهً"مل ركمً ر ضرللةيردومللةرللع مل لمه

ررغم رلإلل املةه رهلل ةلة ردح ملم رراوًيعة رللتح ملم ر ح رعأل رلقًدوألر لمله ًم رة ق رلبعًيرة رعرلظمله إ ًية
ةاًرزاألرللتعًا ربعق دملةرااردل رلإل  حرلل رلعيرةإخحلارللف  األرانهً رةاثلهردح رللع ي را رللوجتً  ر

را ردو ررةللتيرعح ررعاور،ًدفيراحًةلةرانهمرائمًيةرعزحً ر شً"ح،مرةرللسلطةر ًم راتفًةد ًم الدتردح ملو
ًري ملحهرا رد خ م رةلدوار،ةلرللحهج للشمل رهجممل ررشمل رللتف   شارةرردح ملمرهلل ةلةرلإلل املةهرة  را

را رخ  ربعضرلئاحل رةلبتحفةي ريلخ رللطةرللتح ملمرفيركًا هرللوور ًم رةلملط للةيراححهرللتح ملمريةرلم
للشمل ره ًجمرعلع ررح ملمرزًلت خ ر حهً رةكةل ر ع سمحرللتل ئً  ةرائ رد ًيًرعزحً رللعشارةرللتيري

رفيرلإل حلار  رللع ي را رعزحً ر شارةرهللوّكًرةهرللةي رل تقلتمرللوكّرللرشار دومللةر
ًرةهرةللةيركًألرلهريةرلم

ر كةل ر م رللتح ملمرا رخ  ر،ؤال ر ر(120)اارهدولمرلور ًرلل يمقحل ملةهرزتهمةرللتعًا للتح ملمراؤخحلم
ر عشحفرللشملوخرةللوجتً ر   رر ًيةر ق رلبعًائًمرة  ربعضرلاخ  ًمراًرزاألرعزحً رللعشً"ح ر مث م
بشتورهراسؤةلورللتح ملمرزح وررللشمل ره ًجمرعلع رللرشارهر   رللعلبراًرزاألر خةيملرهللت ايرةل

رة  رلاخ فرز رة  رللعحفرللعشً"حيرفيرلبحطقةر  ارييةرللقت  ا ردومللةرهللوّكًرةه ردح ربعضر  زيحمً
رفيرلل سجرهلل ةلةرلإلل املةهردح ملمرةروًيعارلوجتً رإ  ل ًم تؤال رغًلوملتهمرا رةجتً ر ر ةلبكًدةلبًيير مع

اغًيرةراحً  را رشملوخرللعشً"حرةرةجتًوهًررلمر  يرلختًرزيحمًرلل رجتاألرللثًدملةرةللثًلثةرفير شً"ح،م ر
ًم ررلملطحةرللتح ملم ركمًرذكحدًرلًزق

عاًربعضرعزحً رللعشً"حرفيردح ملمرهلل ةلةرلإلل املةهر ق رللتغ رللع ي رانهمرللطةرللتح ملمرلتعفملةر
 سًزً همرللشخعملةرااربعضرعزحً ر شً"ح،مرعةرللعشً"حرلئخحى رإذلرتعح رلل ثاررا رعزحً رللعشً"حر

                                                           

را ردحىر شارةرهللوّكًرةهرلثلوًةرلبةكورة رةع  فرانهمراعتقلاألرلثحاألرةع حار  رلبتوقاألرزولً ةر150ل تق ردح ملمرهلل ةلةرلإلل املةهر)( 120)
(رشخعًم

  جمرعلع رللرشارهرةدعضرةجتً رللعشارة للشمل ره ً
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رلبمًرلًم رةلللتعفملةرلاجس يةرعةرللتح مل رةللتعةيجرللش ي ي رجحل ر،ةهر ًم إألركًألرللتح ملمريسرةلضئ
عفرعألرلئاحريتمرا رخ  رر يغضرللح حر  راث ردل رلبمًرلًمرل مًألرةال ر حً حهرا رعزحً رللعشً"ح

لمل رةإلعًقرللتهمرز ةألراعح ةراسؤة يردح ملمرهلل ةلةرلإلل املةه رةل  رلئ،مرا ر،ةل ر،ورعألر للت
ر ًالمرل را  رللع ي  ريحيةأل رللعشً"ح رعزحً  رإ   رة ًلترعدًرةرلتم رللتح ملم راًرلتً رللتي دعفملةرإل  لف

رفيرللتح ملمربعضرعزحً رللعشً"حردًفربهًرخ  ًمرشخعملةرة شً"ح ة راً ًمرري ملرربع لمر رة،ةل عكثرررثور 
ر رللسًزقةري ًفرإ  رللتع  ًمرللعشً"ح ةر    راستوىرلئ حليرةللعً" م ح ملةر

*  *  *  *  * 

 

رلل ةلةرللسهههههور ةرلمرتسهههههتطارلهههههملًلهههههًمرللسهههههلطًم- ًم ةا رثمرر لبتعًدوةر   راحطقةرللعشهههههً"ح رخعهههههو ههههه
ررًمرجةر رلمرتغملارررولقيحقد ًايملرللوعررةلئلههههههههههه  رعألر ًم فيرللونملةرلالجتمً ملةرللعشهههههههههههً"ح ةرزحملرردتجًةزرإيجًزمل

رعدتجتهر،ةهرللسهههههههههملًلهههههههههًمر،وردف مل  رةك راًركتو ةرز يلةردحورلالد اًارللو نيرلالدتمً لمرللعشهههههههههً"ح ة
ًمرللونورللعشههههههههً"ح ةر رزوشههههههههكً راتحًد ههههههههةرعيبشههههههههك رج  يرر،ملكلمل ًم مسههههههههتو ًمردعهههههههه  تًرزمرإ  رةدفتملتهًرزنملو 

ردوظههههههههههههترإاكًدملةر،ةهرللونورللتقلمل يةرفيرعألردلعجرعيريةررفيرلائفًظر   رللتولزألرلالجتمًعي؛ةرر  ي ة 
ا رللووً"رررلدحسًررللطةرلل ةلةر  راحً  رشًلعةرا راحً  ةرييحرلل ةررةغملًةرللع ي لمري  ر 

ر  رةلدار،ةهرللونورللتير ًم ةلجتتًرلههههههههههؤل رللتو ةرلاخ املةرةلإليلر ةرةلئاحملةرللتيركًدتردقوفربهً رإالركشههههههههههف
ةع ًيمرإدتًار  دً هًر شههههههههً"ح ة ر-لبمل حةرة،و ً هًرًنغلقتر   ردفسههههههههتًرة  ردعهههههههه  ً هًربشههههههههك ردً ح ر 

ةلمرلدتعههههههًييةراتحًد ههههههةرةبويةلمراختلفةرة  رلل حةفرللتيردطحعر لحهً ر-زوشههههههكً ر عههههههوو ةر سهههههه ح ة
رفيرزحً،مرللععهههههههوو ةرزوشهههههههكً ر ي  ر ويةرللن  ًمرللعشهههههههً"ح ةرإ  رلل توررةلدخحل رعزحً رللعشهههههههً"حراج يلم

ر   ر ًم رثر-ةلورزًائ رلئينى–للعشههههههههههً"ح ةررةجوياتع يةرإالريلمل م رةلجتمً مل ًم رةدفسههههههههههمل ًم ة   رلئرجبرعألرقً مل
اهًرزاألرعزحهً رميرع ه رللعولاه رللح"يسههههههههههههملهةرللتيردفسههههههههههههحرلد شهههههههههههههًررللعحررلبتحهًدض ر رمله وملعهةر،هةلرللتف 

للقملًيلمرخًرارإ ًررللفً لاألرراع مرريلمرللفع ركًدتردتمر بررييحًامل ملًمفيرلبحطقة رإذرعألرللعشهههههههً"حر
 ً رعزحً رللعشههً"حربشههك ر وظههويرللتعوارر  ر ح تهمرةللههتق لملتهمرة،ةلرلههروهرلد ر للتقلمل يةرللعشههً"ح

إرارلاخ  ههًمرلب وودههةريلخهه رر رةل  لل غملاألرللفحيرخههًرارإ ههًررلههههههههههههطوةرللعشههههههههههههارةرةدمارللهه ةلههةكههو حلير
لاجمً ًمرةلئ حلي رةلال هههههههطفً ًمرللسهههههههملًلهههههههملةرةوحةفرلائحةرةللتعحملررللةيرتعحظهههههههترلهردل رللونور

زاظههفً ر ًباراح ير شههً"حير؛رجمملعتًرلههً،مترةلبكًلههجرللشههخعههملةر   رلبولريلالجتمً ملة رةللتحً سر
إ  ر  ةي،ًرةلههههههههههههً،متركةل رفيري عتًررل ختلفة رةللعههههههههههههحل ًمرللفح ملةرزوشههههههههههههكًلتًرللعًفللعههههههههههههحل ر   ر

ريشك رللثورراحورهرلئلًي يللقعوىر رةخطارلم رج ي لم ًم رر  رة،ةلراًرعظًفرلدقسًا
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رةبنملةردح ملمملةركتلةراتجًنسههةررللوعضر، ةلرلمرتع رللعشههارةركمًريتعههورر ًم رلههملًلههمل ًم يم  رعألردتخةراودف
ًمر ررةلضههههههههههههئ ًم رهة  راًريعتق ليسردتف  ر،ةهرللونورر األللتقلمل ية رةكةل رردملًيل هًخملًرلمراةدتحح رة ق
ردؤييمًرزللترللعشههً"حر رزحملررلمريو رانهًرإالربعضرللووً"ررل ئ ةيةرةللطقو رللفلكلور ة ر آخحةأل

 رللع ي را رعزحًوهًرا  ةرلجتمً ملةرل ىرللعشههً"حرر رةاًرزل رلشههملوخبعضرللووً"ررلالجتمً ملةرل ئ ةية
راخملًرل همرةاعهههههههههههههًائتمرصههههههههههههئملحرعنهمرر للع ي را رعزحً رللعشهههههههههههههً"حرللملوفإظهههههههههههههً ةرإ  رعألر

ًم يتححكوألرة ق
ةاًر ردفولههههتمركونملةرشههههعور ةردًرةرفيرللعشههههً"ح ةر ًظههههحةللن  ًمراًرد ل رل  رر ةل ههههطفً تمرللسههههملًيهههه ي

رزحملررر ً لةللتو ًمرللعشههههههههً"ح ةررد ل  ًم رةلجتمً مل ًم رةدفسههههههههمل ًم فيرر-ةلوربشههههههههك راح ةي-يم  رعألردؤثحرثقً مل

رر عزحًوهًرللو ةررخملًرلمبعضر

للعشههههههههههً"حرفيراحً  ةرييحرلل ةر رة  راًر  سههههههههههتهرلئ  لارللسههههههههههًزقة ر  لر  رعنهًرد   رر ًلولدارلائً ي
فيررللتحًدض ربسهههههههههههرجردعههههههههههه  ً هًرلبتع يةرلبسهههههههههههتو ًم ر ًلةرللتعقمل رفيرلبشهههههههههههت رللعًف رإالرعنهًرعوتحم

ربولز  رللقوىرة وملعةرسهههههحيعةرئزحً رللعشهههههً"حرةدسهههههمرا رلاجمً ًمرةلئ خًذرللتحوالمرلل
ًم للعهههههحل رة ق

رفيرلبشهههههههت ررلالدتعهههههههًييلالجتمًعيرةر ةللسهههههههملًيههههههه ي رة،ةلراًريجع را رللعهههههههعوبةرللتنوؤرزتوثار،ًراسهههههههتقو م
ًم ر رةاسههههههههتقو راحطقةرللعشههههههههً"حرفيراحً  ةرييحرلل ةررخعههههههههو هههههههه ًم ةالرز رلحًرفيرللنهًيةرا رللسههههههههورير موا

جحبةرللهههههههههتخ لفرآلملًمراححتًردةللعهههههههههحل  رخ  رلائحةرللعشهههههههههً"حربهًراحمرلل حةفرللتيرعألررلإلشهههههههههًرةرإ  
ر حترإ ً ذل هً ر ةرًمرللعشهههههههههههً"حرا رخ  رلهههههههههههحييًمرللتو ريةرإدتًجتًةعيةلمرج ي ةرلهههههههههههتع زراسهههههههههههتقو م

 رإ  ر،ةهرللسحييًمراًرجحتهرللعشارةرا ررع راً ررا يررإظً ةةرتعح فتًرةدحاملمردًر ختًرللق يم ررةإ ًية
عةرللقههً"مر   رلب لواملههةرللتير هًدتهههًرخ  رر لههههههههههههول رللقههً"مراحهههر   رللوطوالمرةللتضههههههههههههئملههًمرللتيرده اتهههً

رال تمًالمراتع يةريتعل دجحبتهًرلبحعهههههحاة رة،ةلراًر ًم بشهههههك رةدتح يرلدجً،ً هًرر اسهههههًر،ًشهههههك رريفتحرزًز
دتًاريم  رعألري  عتًرإلرر ملرر احطقةرللعشهههههههً"حدوثارهرفيرا ىرةرر للو يطوملعةرلائ رللسهههههههملًيههههههه يرفيرزكوارر

را رذيردو حورعةظً ردرلل  اعةرر عدمً رعكثررياو ة ر رعكثررللتقحلرلم

*   *   *   *   * 
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 القسم الثاني
 خيارات أبناء العشائر في قضا ا الثأر العشائري في محافظة دير الزور

للعههههههههههههحل ههًمر   رلبولريرلههههههههههههول رقههةرللعشهههههههههههههً"حرفيراحههً  ههةرييحرلل ةر رعّيمرلئ هه لارلبتعههًدوههةر   راحط
رلالدتتً راًرزاألرللتح ملمًمرلاجتًييةح ةرللعشههههً"ح ةرةعزحً رللعشههههً"ح رعفراًرزاألرللفعههههً" رللعسهههه رةللحفوذ

 رك رهلل ةلةرلإللههه املةهلهههملًلهههًمردح ملمرلعشهههً"حرةللفعهههً" رللعسههه ح ة رعفرةلبتحًلفاألراعتًرا رعزحً رل
فيررمرلالجتمً ملةفيرللع دًرلمركوارررلمرد ااررللتيرلهههورترر ًالمرللثوررلاجمً ملةرةللفحييةرذل رعدتجرللع ي را 
يشههك رللثوررامًرلههمل ههملرردح يًمريلخلملةر   رلئ حليرةللعً" مر رمحً  ةرييحرلل ةرزاحطقةرللعشههً"حر

ر رةيه يللونملةرلالجتمً ملةرفيتع يةرلبردقسههههًاًم رامًرلههههملعّم رلالرةللسهههه يرإ  رلالدتقًفراححكتًرلئلههههًيهههه ي
ًمررعلهههههههً رلالجتمً رةللسهههههههلمرلئ، ي ًم رة،ةلر رفيرل ئً  ةر موا  ي رلئةظهههههههً راًرلهههههههاةفيرعر ً تًرخعهههههههو ههههههه

مر رةع ه رع،مرييحهًاملفيرلبحطقهةته يةرل لههههههههههههتقحلررللعولاه رلبع،مريشههههههههههههكه رللثهوررع ه رلههههههههههههإذرتعقمله لم ر  ملًه

ر را رللعحل ًمرللسًزقةرياو ةر حررةعكثرةللتيرد ردكوألرعر  حهً  ةثهًررللعحل ًمرلبتودا

  رلالدتتً رل ئ يرفيراحً  ةرييحرلل ةر رةدح ي رآلملًمرةبعح ةر حقرللتعًا راارد ههههههههههههملةرللثوررللحًدجر
ةذل رعدفسههههتمر ملً ردل رللق ههههملة ر رالرز را راعح ةرةجتةرد حرعزحً رللعشههههً"حرل ئ يرزحً رللسههههلمرلئ، ي

الم رةاللههههههتج  ر حةرللحمطملةرإ  راث ر،ةهرللق ههههههًيًرلائسههههههًلههههههةرعةرحلتجحجرللودو رفيرلئ كًفرلبسههههههّوقةرةلل
لعههههههههههههحل رارخططر ه فرإ  ر   ر ولا رلا رةظههههههههههههلبعحملاألرزق ههههههههههههًيًرللسههههههههههههلمرلئ، يرر ههههههههههههورةرعةلملةردم  

ًم ر رثًدمل راستقو م

 : الثأر في محافظة دير الزورقضا ا استطالع آراء أبناء العشائر ب-

راللههههههههههتط  رآرل رعزحً رللعشههههههههههً"حر و رد ههههههههههملةرللثوررللحًدجر  ر
ًم  ههههههههههممرهاحك رج يحدهرلثزحًاهرللههههههههههترملًد

فيرلبسههلئةرةللتح ملمًدترلاجتًييةرل جمو ًمرللعشههً"ح ةرللفعههً" رللعسهه ح ةرةرحليرةرلالدتتً راًرزاألرلئ 
رةذل رزًال تمًير   رعلئلةرافحية رة قسمرلاللترملًألرإ  ردسماألرر"يسملاألملراحً  ةرييحرلل ةر ر

انهًراتغارلمرة هههههههههههفملةرميملررخمسهههههههههههة(راتغارلمرتسهههههههههههتخ فرللمقًردة ر6ةظهههههههههههمتر) العوامل الد موغرافية:-
ر،وملر)للعمح( لبستوىرللتعلملاي رللعشارة ر) ًم ركممل رةل  لم   لبحطقة رللحً ملة رللقح ة(رةاتغارلم

 (رعلئلةراتع يةرلإلجًزًم ر4(رلؤلالم رانهًر)13ةمير وًرةر  ر) محاور الدراسة:-

ر   رعزحً رللعشهههً"حرلبقملماألرفيرلب ألرللنرك472ةدمردحفملةر) ًم ملة رةا ر(رللههه وًدةرا رخ  ردوزيعتًرعل نرةدمل
ةعخةدًربعاألرلال توًررخ  رلاللههههههترملًألرلبوًشههههههحراارعزحً رللعشههههههً"حرلبقملماألرفيرإيلجرةر فير لجرة مًة ر
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عاًرعزحً رعألريشهههههههم رلاللهههههههترملًألرد ررلالاكًألرعزحً رللعشهههههههً"حرللةي ردمسهههههههتمرد هههههههًيًرللثورربشهههههههك راوًشهههههههح ر
ا رخ  ردوجملهرربشههك رغارراوًشههح(رللهه وًدةر96جحل ر)للعشههً"حرلبقملماألرفيراحً  ةرييحرلل ةرر ق ردمرإ

رةب ةألر ًم ةذل ربسرجرلئةظً رلئاحملةرر لترملًألعنهمريخ عوألرل ررولعلمعألريلئلئلةرإ  رلبستجملواألرشفتمل
ر رةكًدترللحتً"جر   رللشك رللتً يملرللولدعةردحترلملطحةردح ملمرهلل ةلةرلإلل املةهرفيرل ئً  ة

 مناطق االقتتال:  -1

ا رجتة رةاًرزاألرعزحً رزح ةارلدتتً رزاألرللفعههً" رللعسهه ح ةرللعشههً"ح ةرر(%را رلبسههتجملواأل3 76يقّحر)
(%ريقولوألربع فر  ةار23,7زيحمًر) رةللتح ملمًمرلاجتًييةرفيراحً قتمللعشً"حرفيرللفعً" رللعس ح ةر

راًرزاألرإ  رةتشههههههههههاررللحتً"جرر لدتتً راًرزاألرعزحً رللعشههههههههههً"حرفيراحً قتم للفعههههههههههً" رعألرلبحطقةرلئكثررلدتتًالم
ملرهللو ّار رتسهه نهًر شههً"حخشههًف رللوعههارةهرللتيرهرح ةرةللتح ملمًمرلاجتًييةرميردً ملتيملللعسهه ح ةرللعشههً"

هرةدسهههمرا ردومللةرهللوقًرةه رةكةل راحً  ر شهههارةرهللشهههعملطًمهرللتًبعةرلحً ملةر  لل ي للووركًا  رللوور
دً ملةرهللتونيهرفيردح ةرهلبسههههههههههههحةهرةراحطقةردومللةرهللوّكًرةه رفيرههجاأله رإظهههههههههههههً ةرإ  ردً ملةرهلل سههههههههههههحةهر

رفيراحً  رلد شهههًرر شهههارتيملرزمحطقةر شهههارةرهللوولهههحليًه ر ًم ر شهههً"ح  عاًرلبحً  رللتيرلمريح ار حهًرلدتتًالم
ةميرلبحطقتاألرلللتًألرلمرتشًركًرفيررهلاج  رةللسولةهر   رللتول يهلل املم رلائسوألهرللتًبعتاألرلحً ملتيملر

رعزحزر وليارلالدتتً  رة   ظرعألرلبحً  رللتير  ار حهًرسهههههلمملةرةلبسهههههلئةللثورةرللسهههههور ةرزمح لتحهًرلل
رفيراحًرلبولريرللحفطملةربشك رر"يس ي رإذرميرعاًك ردولج  ًم ريلخلمل وأل رملرهلائس  ر شً"حلمريح ارلدتتًالم

وًةرلبوًشههههههههههحةرالدتتً راًرزاألربعضرعزحً رللعشههههههههههً"حرفيريوضههههههههههبرع  رع،مرلئلههههههههههرة،ةلره خًزوررللوورلل املم ر

ر رلفعً" رللعس ح ةرةللتح ملمًمرلاجتًييةل

 : والثأر الناتج عنه طبيعة االقتتال -2

راجمملارلإلجًزًمرلبتع يةر ًم زًلنسههههههههههههوةرلطوملعةرلالدتتً رفيراحً  ةرييحرلل ةررلبتعل رزًلعشههههههههههههً"ح رةرة ق

ركًدتردتً"جرلاللترملًألر   رللشك رللتً يملر

 جابات% من عموم اإل طبيعة االقتتال  م

خق   ل ل        ن   خرم رررررررررررررر  ق لث   قخ   و لج    ت   رررررررررررررر  قبح  ي  1
 68.8 خر ن    ت خرجه  يح. 

 33.3 خق   ل       قخ  ل     قف    و  كثق ل      ق خر و   ح.  2

 25.8 خق   ل  خزن خرم  ق  خر خ د  )      أ   خرم  ق (.  3
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عألر وملعههةرلالدتتههً رفيرل ئههً  ههةر،ورزاألرعزحههً رر(%را ر موفرعزحههً رللعشهههههههههههههً"ح23,8ةفيرللتفعههههههههههههملهه  ريحىر)
رةعكبررا ر)45-36تمرا رللفئًمرللعمح ةر)رداألرعةرعكثررا ر شهههههههههههههً"حرل ئً  ة رةاع م شهههههههههههها ًم (ر45(ر ًا

ًم رةا رلبسههههههههههههتو هًمرللتعلملمملهةملر)غارراتعلم رلزته ل ي رإ ه ليي رثهًدوي( رزيحمهًر عألر وملعةرر(%31يحىر) هًاه
لالدتتً ر،وراًرزاألرعزحً رللعشههههههههههههً"حرا ر خةي رعةر شههههههههههههارداألرعةرعكثر رةكةل رزاألربعضرعزحً رللعشههههههههههههً"حر
ةع حليرا رللعشهههً"حرفيرللتح ملمًمرلاجتًيية؛رة،وراًريحطو ر   رلالدتتً رل ير عههه راًرزاألراسهههلحير خةر

اًرزاألر شههههههارةرهللشههههههعملطًمهرلههههههحليًهرااردح ملمرهجبهةرللحعههههههحةهرة لفًوهً رةرللوورهللعسههههههًفهرا ر شههههههارةره
كًا  رللو ّارهرلب سههههواألرإ  ردح ملايملرهجبهةرللوورةدح ملمرهلل ةلةرلإللهههه املةهرةاًرزاألربعضرعزحً ر شههههارتيملره

للحعههههههههههههحة رللهه ةلههةرلإللهههههههههههه املههةهر   رللتول ي رةغههًلوملههةرلبؤ هه ي رلتههةلرللتعههههههههههههنملرر،مرا رعزحههً ر شههههههههههههههً"حملر
رةا راسهههههتو ًمرتعلملمملةراختلفة رةر35-26ح ةر)هرا رللفئًمرللعمكًا  رللو ّارللووريً رلهههههحلللووره ًم  حىر(ر ًا
يلخ رللعشههههههههههههارةرللول  ة؛رة،ورلالدتتً رللةير  اراًرزاألرر(%را رلبسههههههههههههتجملواألرعألرلالدتتً ر،و9 19)

 رلههههههههههههحليً رللوّكًرةللوور خةيملرهلبشههههههههههههتوررةللت ايهريلخ ردومللةرهللوّكًرةه رةغًلوملتهمرا رعزحً ر شههههههههههههارتيملره
رةا راسههههههههههههتو ههًمرتعلملمملههةراختلفههة رزيحمههًريحىر35-15للفئههًمرللعمح ههةر)هرةا رلائسههههههههههههوأل رللهه املم ًم (ر ههًاهه

(%رعألر وملعةرلالدتتً راحكوةرةاعق ة ري خ ر حهًرلالدتتً رزاألر شههههههههههارداأل  خةي رعةرعكثررةيلخ ر3 25)
رفيردح ي  ًم رللعشارةرللول  ةرةباألرعزحً رللعشً"حرةلبح سواألرا رعزحً رللعشً"حرفيرللتح ملمًمرلاجتًييةراع

هرةا رر مة رللشههههههههههو طللوور ر سهههههههههه للوورخًزور رللقح ًأل رللوور وملعةرلالدتتً  رة،مرا رعزحً ر شههههههههههارةملره

رةعكبررا ر)45-26للفئًمرللعمح ةر) ًم رةا رلبستوىرللتعلملايرلبتولطرةلاجًا ي ر45(ر ًا ًم ر(ر ًا

رللعولاههه ر ًم رفيرلالدتتهههً رة قههه ًم ةدختلررد حةرعزحهههً رللعشهههههههههههههههً"حرزهههً توهههًر،مر شهههههههههههههههً"ح،مرعةرعج ل رانههههًر ح ههه
رفيرلالدتتً  رة،مرا رعزحً ر شهههههههارتيملر4 34لب رةلهههههههة رإذريعتبرر) ًم (%را رلبسهههههههتجملواألرعألر شهههههههً"ح،مر ح 

ًم رةا را راستور35-15كًا هرةاع متمرا رللفئًمرللعمح ةملر)للوورهللشعملطًم ر  ًمرتعلملمملةملر)غارر(ر ًا
(%رعألردسههمرا ر خةرةل  رعةر  ةر3 39اتعلم رلزت ل ي رإ  ليي رثًدوي رتعلملمراتولههط( رزيحمًريعتبرر)
رفيرلالدتتً رة،مرعزحً ر شههً"حملره ًم ه ركًا للوور رلل ي  رللو ّار رللوّكًرة  ررللووع خًذرفير شههً"ح،مر،مرع حل 

رةا راختلررلبسههههههههههههتو ًمرللتعلملمملة رزيحمًريعتبرر)45-36ةاع متمرا رللفئًمرللعمح ةملر) ًم (%ر26,3(ر ًا
،مرع حلفرلالدتتً رفيراحً قتم رة،مرر-ةليسرلئ خًذ-ةللعشهههههههً"حرلئخحىرعألرلئ حليرا رعزحً ر شهههههههً"ح،مر

ا ركً ةرللفئًمرللعمح ةرره رلائسههههوأل رلل املم سهههه  رللقح ًألللوورخًزور رللوورلههههحليً رللوورعزحً ر شههههً"حملر

رةاختلررلبستو ًمرللتعلملمملة ر

ًم رةرتع سر،ةهرللحتً"جرللن  ةرللعشههههً"ح ةرل ىرللفئًمرللعمح ةرللشههههًزةر ا ر شههههارتيملرهللشههههعملطًم ر موا
جحل رلالدتتً رفيرلبحطقةررداألررسههههههههههرجراًر ًدًهرعزحً ردل رللعشههههههههههابةذل رركًا هر   رةجهرلاخعههههههههههوت؛للوور

را ر شههههههههههههارةر45ةعكبررا رر45ر-36زيحمًرللفئةرللعمح ةر)رةلههههههههههههملًلهههههههههههههًمردح ملمرلل ةلةرلإللهههههههههههه املة  ًم (ر ًا
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 من االستقرار إىل الثورة، ديناميكيات الرصاع وعوامل السلم األهلي  –أبناء العشائر ف 

  لل ي هرلبعحملاألرزًلعهههحل  رةإألركًدولريح حةألرإ  رلالدتتً ررللووكًا هردح ي لم رة شهههارتيملرهللو ّار رللووره
 رإ  رة حهمرللعحل ًمرللق يمةراًرزاألرللعشً"حر   ر ملًزلمرزودهراًرزاألر شً"حرل ئً  ة رةربمًريعويرذل

لئرلضهههههههههههه ي رإالرعنهمركًدولرعد رد  ةر شهههههههههههههً"ح ةرةعكثرر ق دملةرفيردق يحرلبودررفير  فرل توًررللعشههههههههههههارةر
 رزيحمًرلمري  رللمسههتوىركوارةراسههتقو مرةذل ربًرينردجر لملهرا ر ههحل ًمرر زًلكًا راتور ةرفيرلالدتتً 

ررًمرةلضههههههههههههئرلمردوثارررحليلث للتعلملاير ًم رةرة مل    ردل رلاخملًرلم رفير األركًألرعزحً رزًويرللعشههههههههههههً"حرعكثرردح ي لم
ر راوًشهههحةر ملهرامًريجعلتمرعد ردودحلم ًم اخطورةرتعمملمرللعهههحل  رةيعويرذل رإ  رعألر شهههً"ح،مرليسهههترع حل 

رفيررر تهمرلث  لا ر

راجمملارلإلجًزً ًم   مرلبتع يةملعاًرزًلنسوةرللثوررللحًدجر  رلالدتتً رة ق

 جابات% من عموم اإل نوع الثأر  م
 78.5 ثأ  شأ ي  1

 69.9 ثأ      قي  2

  

(%را رعزحً رللعشههههً"حرعألرللثوررللحًدجر  رلالدتتً راًرزاألرعزحً رللعشههههً"حر،ورثورر28ةفيرللتفعههههمل  ريعتبرر)
؛رةللغًلوملةر ًم للع اورا رعزحً رللعشً"حرشخص يريتحم راسؤةلملتهرلئ حليرة ً"  همريةألر شً"ح،مر موا

 سههههه  رللشهههههو ط رللوورلهههههحليً رللقح ًأل رللوورخًزور رللوورللةي ريححوألربهةلرلبحح ر،مرا رعزحً ر شهههههً"حملره
رانهمرا35-26هرةاع متمرا رللفئهههةرللعمح هههةر) رلائسههههههههههههوأل رللههه املمر مهههةللوور ركوارلم ًم ًم رةدسههههههههههههمههه  ر(ر هههًاههه

(%ريعتبرةألرعألرللثورر،ورثورر شً"حيريتعل رزًلفخةر9 20 رزيحمًر)لبستوىرللتعلملاير)لبتولط رلاجًا ي(
ًرة رللو ّار ر للعشهههههههههههههههً"حيرللههههةيرينتايرإلملهههههرع حلفرلالدتتههههً ر قط؛رةغههههًلوملتهمرا رعزحههههً ر شهههههههههههههههً"حملرهللوكههههّ

را راختلررلبسههههههههههههتو ًمرللتعلملمملة رفير األريعتبرر45-36ةغًلوملتهمرا رللفئةرللعمح ةر)ر كًا هللوور ًم (ر ًا
عزحً رللعشههً"حرعألرللثوررللحًدجرا رلالدتتً رللعشههً"حيرفيرلبحطقةر،ورثوررشههخصهه يرة شههً"حيرر(%را 1 51)

؛رة،ههةلريعنيرإاكههًدملههةرتعمملمرللثههوررللشههههههههههههخصهههههههههههه يرإ  رثههورر ًم يخ ر موفرعزحههً رللفخههةرعةرللعشههههههههههههارة ر ههًفراعهه
اههه  رللوور رللو ّار رةاع ممرعزحهههً ر شههههههههههههارةرهللشههههههههههههعملطهههًم  را راختلررللفئهههًمرللعمح هههةره  للههه ي للووركهًه

 رةيعورذل را رلبسههههتو ًمرللتعلملمملةملر)غارراتعلم رلزت ل ي رإ  ليي رثًدوي رتعلملمراتولههههط(اع متمرةر
إ  ر وملعةرللن  ةرللعشً"ح ةرللتيردنتعحرلقحلزةرلل فرفيراث ردل رللق ملةرلائسًلة رةللتيريتمًم رخ لتًر

ر رلئ حليرفير شً"ح،مرزًبطل 

ح ةرةلبسههههههههتوىرللتعلملايرفيردح ي ردو رللثوررللحًدجر  رلالدتتً ريتضههههههههبرا رخ  رللحتً"جردوثاررللفئةرللعم
يتعل رز جمرللثورردفسهههههرل ىربعضرللعشههههً"حريةألرغار،ً رة تعل ررة،ةلفيراحطقةرللعشههههً"حرز يحرلل ةر ر
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ر ًم للعشههههههههههههً"حرغاررلبعحملةرزق ههههههههههههًيًرللثورراوًشههههههههههههحة رة تعل را رجتةرعخحىرزم ىردوثاررللقملمرمودررزعي هههههههههههه
ربغضر45-36ةجتههًمرللح حر ملههً رد ههههههههههههملههةرللثههوررلهه ىرللفئههًمرللعمح ههةر)فيرللعشهههههههههههههً"ح ههةرةلبفههً،ملمر ًم (ر ههًاهه

رةلبسههههههههههههتو هههًمر35-26للح حر  رلبسههههههههههههتوىرللتعلملاي رةللتيريقههه ردهههوثار،هههًرلههه ىرللفئهههًمرللعمح هههةر) ًم (ر هههًاههه
رللتعلملمملةرلبتولطةرةلاجًاعملة ر

 أسباب االقتتال:  -3

راجمملار ًم رملر كًدترللحتً"جرلإلجًزًمرلبتع يةعاًر ملمًريخ رعلوًةرلالدتتً رة ق

 جابات% من عموم اإل أسباب االقتتال  م

1 
زال ر ت لر      خر ن   ر ت خرجهر  يرح و لفر  هر  ل  خرف رررررررررررررر  رن 

 74.3 خرمسكقبح خرم   قبح وخرث  بح. 

 61.4 زال  ت زالل خرث     لف آل   خرنفط وخر  خ  .  2

 25.8 زال  ت شأ  ح.  3

 10.8 زال  ت     قبح قدي ح )خر  خ  ( قةن خرث   .  4

 3  سة ب  زق .  5

  

(%را ر موفرعزحً رللعشهههههههههههههً"حرلبسههههههههههههتجملواألريحيةألرعلههههههههههههوًةرلالدتتً راًرزاألر4 28ةفيرللتفعههههههههههههمل  ر األر)
للفعً" رللعشً"ح ةرإ  ر حل رللتح ملمًمرلاجتًييةرة لفًوهًرا رللفعً" رل ختلفةرعةرا رعزحً رللعشً"حر

ًم رر(35-26لائههًالاألراخ  ههً همرةع،هه ل تمرللشههههههههههههخعههههههههههههملههة رة،ؤال راع متمرا رللفئههةرللعمح ههةر) ةا ر ههًاهه
(را رعزحً رللعشههههههههههههً"حرعألرعلههههههههههههوًةرلالدتتً ر1 46 رزيحمًريعتبرر)لبسههههههههههههتوىرللتعلملاير)لبتولههههههههههههطرةلاجًا ي(

دتلخ رفيرلاخ  ًمرخ  رللثورةر   رآزًررللحفطرةتع   رللحفوذرةلل سجرللشخص ي رةربسرجرلالدتتً ر
ر25-15للفئهًمرللعمح ة)ةغًلوملتهمرا راًرزاألرللفعهههههههههههههً" رللعشهههههههههههههً"ح ةرةللتح ملمهًمرلاجتهًييةرزتأل ر ًم (ر ًا

رةا ركً ةرلبسههههتو ًمرللتعلملمملة ر45-36ة) ًم (%را رعزحً رللعشههههً"ح رعلههههوًةرلالدتتً رإ  ر22,5ةيع ةر)(ر ًا
لاخ  ًمرخ  رللثورةر   رآزًررللحفطرةللحفوذرةللتيرميرلاته ليراخ  ًمر شهههههههههههههً"ح ةرد يمهةر   رلبولرير

(ر45ةعكبررا ر45-36لةحرع مًر،مراًزاألر)زحً رللعشً"حرللةي ردنرر)لئرلض يرةلبحلعي( رة،ؤال راجملتمرا رع
ًم رةا راختلررلبسهههتو ًمرللتعلملمملة رزيحمًريحىر) (%را ر موفرلبسهههتجملواألرعألرعلهههوًةرلالدتتً رمير3 ًا

علههههههههههههوًةراة،وملة رة،مريشههههههههههههارةألرزةل رإ  رلالدتتً رللةير عهههههههههههه رفيردح ةره طلةهراًرزاألردح ملمرهجبهةر
 را رلبح سواألرللحعحةهرة لفً"هرا ربعضرعزحً رللعشً"حرظ راسلحيردح ةره طلةهرلبوللاألرلح ًفرلئل

http://jfl.ngo/


 

 
67                                                                                      JFL.org  

 

 

ي دير الزور 
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رةا رلبسهههههههههتوىرللتعلملاير)ثًدوي رتعلملمر35-26ةغًلوملتهمرا رللفئًمرللعمح ةر)رإ  رلبة،جرللشهههههههههمل ي ًم (ر ًا
ر راتولط رجًا ي(

 حل قضا ا الثأر:  -4

(%را رعزحً رللعشهههههً"حرعألريتمر  رد هههههًيًرللثوررفيرل ئً  ةرزطح قةرلهههههلمملةرة ًيلة رزيحمًر8 97يف ههههه ر)
ةغًلوملتهمرا رعزحً ر شارةرهللشعملطًمهرللمملةرة ًيلةر"حرالريح  ةألر لهرزطح قةر(%را رعزحً رللعش2ً 2)

ةدعتر رةيع ىرذل رإ  ررجمرللكًرثةرلإلنسهههههههًدملةرللتيرا راختلررللفئًمرللعمح ةرةلبسهههههههتو ًمرللتعلملمملة
ر را ردو ردح ملمرهلل ةلةرلإلل املةهر اقًردةرزوًويرعزحً رللعشً"حر عزحً ر شارةرهللشعملطًمهراع  

(%را رعزحً رللعشههههههههههههً"حرزودهريم  ر  رد ههههههههههههًيًرللثوررفيرلبحطقة رة،مرعزحً ردومللةرهللوّكًرةهر4 51ة ة،جر)
ه را ر رلائسهههههوأل رلل املمر مةللوور سههههه  رللقح ًأل رللشهههههو ط رللوورلهههههحليً رللوورخًزور رللوورة شهههههً"حملره

اختلفةرتعحد رر(%ريقحةألرزوجوير ههههههههههههعوبًم3 47كً ةرللفئًمرللعمح ةرةلبسههههههههههههتو ًمرللتعلملمملة رزيحمًر)
كًا  رللو ّار رللشههههههههههههعملطًمه را ركً ةرللوورإاكًدملةر  رد ههههههههههههًيًرللثوررفيرل ئً  ةرة،مرعزحً ر شههههههههههههً"حملره

د ههههههههههًيًر(%را رعزحً رللعشههههههههههً"حرعدهرالريم  ر  ر3 1للفئًمرللعمح ةرةلبسههههههههههتو ًمرللتعلملمملة ر ملمًريقو ر)
رلةرللثوررفيرل ئً  ةرعز لم ر ًم للفئةرللعمح ةرةلبسههتوىرللتعلملاي رإالرعدهررعًا يرغمر  فرةجوير حةدًمرة ق

كًا  رللووريتضهههههههههههبرا رللحتً"جرللعشهههههههههههً"حرللتيرلهههههههههههتولجهر هههههههههههعوبًمرفير  رد هههههههههههًيًرللثورر ملمًرزملنهًرةميملره

رللشعملطًم رللو ّارهرةذل ربسرجرلئ  ليرلل وارةرا رللقت  رللةي رلقطولرجحل رلالدتتً رفيرلبحطقة ر

ررفير ً رلمرل ئتملةتوثاررللعاًر  ر ًم   فر  رد ههههههههههههًيًرللثوررفيرل ئً  ة ر كًدترللنسههههههههههههوةرزًلنرديجرة ق
راجمملارلإلجًزًمرلبتع يملر

 جابات% من عموم اإل تأثيرات عدم حل قضا ا الثأر  م
 82.2 ن    لن ط  نف       قبح.  1

 77.4  دص خس  قخ   ي    ص خر و   ح.  2

 60.2 فسلن خر ن    ت خرجه  يح لجد ًخ إرف لن  ح خرم   ق.  3

 51.6 ف   د خرمنف لسةب خرسمي إرف خالن   ص.  4

 

رللعولا ر ًم يختلررعزحً رللعشههههههً"حرفيرللطح قةرللتيريف ههههههلونهًرائ رد ههههههًيًرللثوررفيراحً  ةرييحرلل ةررة ق
(%را رعزحً رللعشهههً"حرعألرد شهههك راجحتًألر شهههً"ح ةرةد هههً"ملةرائ رد هههًيًر1 44يف ههه ر)لب رةلهههة ر ملرر

 رةغًلوملتهمرا رعزحً ر شهههههههههههً"حملرللثوررفيرلبحطقةرةعألردكودًألراحدوطتًألرزقوةر سههههههههههه ح ةرخً هههههههههههةرفيرلبحطقة
رةا ركً ةرلبسههتور35-15  لل ي  رللشههعملطًمه رةا رللفئًمرللعمح ةر)للووركًا  رللو ّار رللووره ًم  ًمر(ر ًا
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(%ريف ههههههههلوألرعألردكوألراجحةر شههههههههً"ح ةراشههههههههكلةرا ر شههههههههً"حرلبحطقةرلههههههههول ركًدتر5 20زيحمًر)للتعلملمملة ر
ًم رةر45(رةعكبررا ر)45-36)رللفئهههههًمرللعمح هههههةاحدوطهههههةرزقوةر سهههههههههههه ح هههههةرعفرال رةغهههههًلوملتهمرا ر ا ر(ر هههههًاههههه

ريف ههلوألر3 18ة)ر  رلزت ل ي رإ  ليي رثًدوي(لبسههتو ًمرللتعلملمملةر)غارراتعلم ًم عألرعألردتو  ر  ر(%رعي هه
د هههههههههههههًيهًرللثهورراجحهةرد هههههههههههههً"ملهةراحدوطهةرزقوةر سهههههههههههه ح هةرخهً هههههههههههههةرزهًبحطقهةرةغهًلوملتهمرا رعزحهً ر شهههههههههههههً"حملر

ا رللفئةررلههههحليًه رةاع متمللوورعزحً ر شههههارتيملرهللوّكًرة رهرةب رجةرعد رللقح ًألر سهههه  للوورخًزور رللووره
(%ر2 17ًا ي( رزيحمًريف ههههه ر)( رةا رلبسهههههتو ًمرللتعلمملمملةملر)اعت راتولهههههط رتعلملمرج35-26للعمح ةر)

ر مة رللشههههههو ط رللوورةغًلوملتهمرا رعزحً ر شههههههً"حملرهرعألردكوألراجحتاألر شههههههً"ح ةردنسهههههه رااراجحةرد ههههههً"ملة

رةا راختلررلبستو ًمرللتعلملمملة45-26خًزورهرا رللفئًمرللعمح ةر)للوور ًم ر ر(ر ًا

رد ل ملًمر  فر  رد ًيًرللثوررللحًدجةر  رلالد ًم تتً رفيرلبحطقة رةدو يرللحتً"جري يرعزحً رللعشً"حر موا
عزحزرللتخو ًمرللتيريم  رعألردؤييرإ  رنشهههههههو راحً  ردفوذر شهههههههً"ح ةريعهههههههعجردحق رعزحً رللعشهههههههً"حر ملمًر
ر   رلئنشطةرلالجتمً ملةرةلالدتعًييةر ًم زملنهً رإظً ةرإ  ر  فرللتقحلررفير موفرل ئً  ةرامًريؤثحرللو

رإ  رعر ًفراحً  ةرفيرلبحطقة رةالريغف رعزحً رللعشهههههههههً"حرا رخط
ورةرتسهههههههههل رللتح ملمًمرلاجتًييةراج يلم

ييحرلل ةر ر ملهههررا رل ئتمههه رعألردتحهههًلرر،هههةهرللتح ملمهههًمرااربعضرل جمو هههًمرللعشههههههههههههههً"ح هههةرلتع   ر

رلدتقًاهرةإيرل رثورهرا رخعواهرفير ً رزقملترد ًيًرللثوررفيراحً  ةرييحرلل ةررز ةألر لو  ر

 ن عن الثأر: المسؤولو-

(%را رعزحً رللعشههههههً"ح رعألرللقًيةرا رعزحً رللعشههههههً"حرفيرللتح ملمًمرلاجتًييةر،مرلبسههههههؤةلوألر6 37يعتبرر)
ر رخًزورللوورلهحليً رللوورةغًلوملتهمرا رعزحً ر شهً"حملره  رللثوررللحًدجرا رلالدتتً رللعشهً"حيرفيرل ئً  ة ر

ًرة رللقح ههًألهرةر ًمر35-26ا رللفئههًمرللعمح ههةر)للوكههّ لبسههههههههههههتو ههًمرللتعلملمملههةر)ثههًدوي ررا اع متمرةرر (ر ههًاهه
لاجحل"مرا رك ررولعشهههههههههً"حريعتبرةألرعألرلئ حليراحد و(%را رعزحً رل30,8زيحمًر)تعلملمراتولهههههههههط رجًا ي( ر

 سهههههههههههه  رللشههههههههههههو ط رللوورخههًزور رللوورةغههًلوملتهمرا رعزحههً ر شهههههههههههههً"حره شههههههههههههارةر،مرلبسههههههههههههؤةلوألر  رللثههور ر
ًم رةا ركهًه ههةرلبسههههههههههههتو ههًمرللتعلملمملههة ر35-26ةرر25-15ر مههةه رةاع متمرا رللفئههًمرللعمح ههةر)للوور (ر ههًاهه

(%را رعزحههً رللعشهههههههههههههً"حرعألرلبسههههههههههههؤةلوألر  رللثههوررللعشهههههههههههههً"حير،مركهه رعزحههً رللعشهههههههههههههً"حر9 17 ملمههًريعتبرر)
اهههه  رللو ّار رللوورةغههههًلوملتهمرا رعزحههههً ر شهههههههههههههههً"حملرهلبح سههههههههههههواألرللتح ملمههههًمرلاجتههههًييههههة ر للهههه ي ه ر  ررللووكهههًه
رةا راختلررلبسههههههههههههتو ههههههًمرللتعلملمملههههههة 45ةرعكبررا رر45-36ةاع متمرا رللفئههههههًمرللعمح ههههههةر) ًم ر(ر ههههههًاهههههه

(%ريعتبرةألرعألرعزحً رللفخة لئ خًذرلبشههههًركوألرزًالدتتً ر،مرلبسههههؤةلوألر  رللثوررفيرل ئً  ة ر7 13ة)
رةا ر45-36ةرر35-26ةغًلوملتهمرا رعزحً ر شههههههههههههارةرهللشههههههههههههعملطًمه رةاع متمرا رللفئًمرللعمح ةر) ًم (ر ًا

ة ح ضرجمملارعزحهً رللعشهههههههههههههً"حرلبسههههههههههههتجملواألرل توهًررللعشههههههههههههارةرزهًلكهًاه رميركًه هةرلبسههههههههههههتو هًمرللتعلملمملهة ر
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رفيرلالدتتً  ًم رعةرعكثررا رللعشارةر ح  ة،مرا ر شارتيملرهلائسوأل ررلبسؤةلةر  رللثورر تورإألركًألر خةلم
ر رلل املمهرةا ركً ةرللفئًمرللعمح ةرةلبستو ًمرللتعلملمملة

ا رللفئًمرغاررلبعحملةرزق هههههههههًيًرللثوررلل وارةربشهههههههههك راوًشهههههههههح ريو ةرا رللحتً"جرعألرعزحً ربعضرللعشهههههههههً"حر
ةا رلبسههههههههههههتو هههًمرللتعلملمملهههةملر)ثهههًدوي رتعلملمراتولههههههههههههط رجهههًا ي(رميرلئكثرر(ر35-26ةر25-15)رملللعمح هههة

رفيردحممل راسهههههههههههؤةلملةرللثوررللحًدجر  رلالدتتً ر   رع حليرةليسراجمو ًمرع ةرع خًذر شهههههههههههً"ح ة ردح ي لم
ر45-36زيحمًردج رعألرعزحً ربعضرللعشهههههههً"حرلبعحملةرفيرد هههههههًيًرللثورربشهههههههك راوًشهههههههحرةا رللفئًمرللعمح ةملر)

ريحملوألراسهههههؤةلملةرللثورراجمملارعزحً رللعشهههههً"حرلبحخح األرفيرلالدتتً  رة،ةلري  ر   ر45ةعكبررا ر ًم (ر ًا
رللفئةرللعمح ة رر،ةهبسرجردجً،لتمرآلرل رللعشً"حرلبشًركاألرفيرلالدتتً رعزحً رراودفتمرا 

رل ئً  ةللثوررفيرراحًلههههههههوةرلبسههههههههؤةلوألر  رد ههههههههًيًرلحطًقعاًرزًلنسههههههههوةر ًم  ر كًدترللنسههههههههوةرزًلنرديجرة ق

راجمملارلإلجًزًمرلبتع يةملر

 

 : لحل قضا ا الثأروالقوانين المستخدمة  الحوامل االجتماعية-

ةللفً لاألرلالجتمً ملاألرلبوثوداألرا ردو رروهًةجتًشههههملوخرللعشههههً"حرةر(%را رعزحً رللعشههههً"حرعألر5 77يحىر)
رفير هه رد ههههههههههههههًيههًرللثههوررفيرل ئههً  ههة ًم رإيجههًزملهه ةغههًلوملتهمرا رعزحههً ر شههههههههههههههً"حملرر لئ،ههً يريم  رعألريلعوولريةرلم

ه رلائسههوأل رلل املم رللشههو طللقح ًأل ر سهه  رللوورر مة رللوورللووخًزور رلههحليً رللو ّار رللوورهللوّكًرة ر
رةا رلبسههههههههههههتو هههًمرللتعلملمملهههة45ةعكبررا رر45-36)رملةاع متمرا رللفئهههًمرللعمح هههة ًم )غارراتعلم ررمل(ر هههًاههه

للوجتهههً رشههههههههههههملوخرللعشههههههههههههههً"حرةر(%ريعتبرةألرعألر4 20زيحمهههًر)( ر رتعلملمراتولههههههههههههط رثهههًدويرلزتههه ل ي رإ ههه ليي
رفير  ردل رل عزحً ر شههههههههارةرهللشههههههههعملطًم رةغًلوملتهمرا رر لق ههههههههًيًةللفً لاألرلالجتمً ملاألريةر،مراح ةيلم

(ر35-26ةرر25-15ا رللفئًمرللعمح ةملر)ةاع متمره رللو ّارر سههههههههه  للوور رللقح ًألكًا  رللوورللوولهههههههههحليً ر
رةا رلبسههههههههههتو ًمرللتعلمملةملر)ثًدوي رتعلملمراتولههههههههههط رجًا ي( ًم (%رالريعتبرةألرعألرللوجتً ر1 2زيحمًر) ر ًا

 % من عموم اإلجابات  المحاسبة  م
 82.2 لو سةح خر سؤور      خر  ن ل    ن   خرم   ق.  1

 80.1 لو سةح   ن   خرم   ق لقف ةي خرجقخ م.  2

 64.5 لو سةح لقف ةي خرجقخ م وفم بض  وي خر  لف.  3

 59.1 فم بض  وي خر  لف ل  كن خألطقخف.  4

 20.4 لو سةح ج  ث   ن   خرم   ق خر ن سة   رل ن    ت خرجه  يح.  5
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ي دير الزور 
 من االستقرار إىل الثورة، ديناميكيات الرصاع وعوامل السلم األهلي  –أبناء العشائر ف 

رفير هه ردلهه رللق هههههههههههههًيههًرة،مرا رعزحههً ر شههههههههههههارةرهرةللفههً لاألرلالجتمههً ملاألريم    رخههًزوررللوورعألريلعوولريةرلم
ًمر35-26ا رللفئًمرللعمح ةملر)رهللوو س  رللقح ًأل ر راتولط رجًا ي()رملةا رلبستو ًمرللتعلملمملةر(ر ًا

 ملختلررعزحً رر؛ ملمًريخ رللقولداألرلبسههههههههههههتخ اةرفير  رد ههههههههههههًيًرللثوررةاحًلههههههههههههوةرلبسههههههههههههؤةلاألر حهعاًر
رللعولا رلب رةلههههههههة رإذر ًم عألريكوألرللعحفرللعشههههههههً"حيررا رعزحً رللعشههههههههً"ح(%ر6 57)ريف هههههههه للعشههههههههً"حرة ق

لههههههههههحليً رللوورملرها رعزحً ر شههههههههههً"حةغًلوملتهمرر فير  رد ههههههههههًيًرللثورلبتخً ههههههههههموألر قطر،ورا ريحت مرإلملهر
ًرة رللو ّار ر اهه  رللوور سهههههههههههه  رللوورللوكههّ ةاع متمرا رللفئههًمره ر  للهه ي رللوو رر مههةللوورللشههههههههههههو ط ركهًه

رةا ركً ةرلبسهههههههتو ًمرللتعلملمملة ر45ةعكبررا رر45-36للعمح ةملر) ًم رلل ةلةدولداألر(%رعألردكوألر2 30ة)(ر ًا
خًزور رللوور شهههههههههههههً"حملرهةغًلوملتهمرا رعزحً رر ميرا ردفعههههههههههههه رفيرد هههههههههههههًيًرللثورةدولداألرللع للةرلالدتقًلملةر

رةا رلبسههتو ًمر35-26ةاع متمرا رللفئًمرللعمح ةملر)رلههحليًه للوور سهه  رللقح ًأل رللوّكًرة رللوور ًم (ر ًا
(%را رعزحً رللعشههههههههً"حرعألريكوألر  رد ههههههههًيًرللثورر2 12) رزيحمًريحىرللتعلملمملةملر)تعلملمراتولههههههههط رجًا ي(

ًم رةغًلوملتهمرا رعزحً ر زًال تمًير   رللعحفرللعشههههههههههههً"حيرللمحطقةرةدولداألرلل ةلةرةللع للةرلالدتقًلملةراع
ر25-15 سههه ه را رللفئًمرللعمح ةملر)للوور  لل ي  ررللووكًا  رللوورلهههحليً رللوّكًرة رللو ّار رللوور شهههً"حملره

رةا رلبستو ًمرللتعلملمملةملر)غارراتعلم رلزت ل ي رإ  ليي رثًدوي(35-26ة ًم رر ر(ر ًا

تع سرللحتهههً"جردهههوثاررللعمحرةلبسههههههههههههتوىرللتعلملايريلخههه رللعشههههههههههههههً"حر ملهههً رلائولاههه رلالجتمهههً ملهههةرلبؤثحة ر
ةللقولداألرلبسههههههههههههتخ اةرائ رد ههههههههههههًيًرللثوررفيراحً  ةرييحرلل ةر رةا رللولضههههههههههههبرعألرعزحً رللعشههههههههههههً"حرا ر

رللقملمرةلئ حلفرللعشههههههههههههه45ةعكبررا رر45-36للفئههًمرللعمح ههةر) ر،مرلئكثررل توههًرلم
ًم ً"ح ههةرفيراثهه ردلهه ر(ر ههًاهه

رفير  ربعضرد ههًيًرللثوررفيراحً  ةرييحرلل ةرر ًم رإيجًزمل للق ههًيً رإذركًألرلشههملوخرللعشههً"حرةرةجتًوهًريةرلم
 ردههً،ملهه ر  رعألرعزحههً رللعشهههههههههههههً"حرفير،ههةهرللفئههةرللعمح ههةر حهههًرزتكلملررا رللسههههههههههههلطههًمرل ئلملههةدوهه رللثورةر

رالريثقوألرزقولداألرلل ةلةر ً"ح ةربسهههههرجرللفسهههههًيرةل ئسهههههوبملةرلبتفشهههههملاألرفيراقًردةرزًئ حلفرللعشهههههدح ي لم
احًكمرلل ةلة رإظهههههههههً ةرإ  رلهههههههههح ةر  رد هههههههههملةرللثورر  ر ح  رللعحفرللعشهههههههههً"حيرةدطو  رريلمرللفع ر

ًم ر عد رةلئ حلفرللعشً"ح ةردل رللقملمردج رعألرزيحمًرةللتقحلررلائ رزح ًيةرشملوخرةرةجتً رللعشً"حرلًزق
راًر رةا رلبستو ًمرللتعلملمملةملر35-26ةر25-15ا رللفئًمرللعمح ةملر)رزاألرعةلً رعزحً رللعشً"حدوثارلم ًم (ر ًا

راًر ملً رلبفً،ملمر ًم ر ًلةرللتمحك رةلاللههههههههههههتق لملةردو  ًم )تعلملمراتولههههههههههههط رجًا ي( رة،ةلراًريع سر موا
رررللعمحرةلبستوىرللتعلملاي راةللقملمرللعشً"ح ةرزتوثةلئ حلفر

رد حرتع س رلخت فرةجتًم رلاللترملًأل رعزردتً"ج رللعشً"ح رحً  رةدفسارل هم ًم رة ق راحً قتم رفي لث  لا
   ظرا رجتة رةرةلدتمً ل همرللعشً"ح ةررةخبرل همرلائملًدملةال توًرل همرللشخعملةرةخلفملً همرللثقً ملةر

رللعولا رلب رةلةررا ىردوثاررللقملمرللعشً"ح ةرفيرع كًاتمرةخملًرل همر ملً رد ملةرللثوررفيرلبحطقة ًم ة ق
ررا رجتةرعخحى  رةل  لم ًم رإذرالردج رلدجً، ًم  رةإدمًردو ةرلاخملًرلمرظم ردفسربشك رةلضبرلعًا رةل  ة ق
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ي دير الزور 
 من االستقرار إىل الثورة، ديناميكيات الرصاع وعوامل السلم األهلي  –أبناء العشائر ف 

للتح ي رظم رك ر ًا رزم ىراسً رللق ملة للسؤل ررللعًا راتحًد ةرةاتغارةرةيع ىرذل رإ  رلردوً 
رلبستجملواأل ربعشارة رر ا ر  اهرلبطحةح رة،ةل ردتً"ج ررللعحل ي ملررإ   رللعشً"حي  ة حقرةلالدتتً 

رفيرو رلب   را رللتعقمل رللتعًا راعتًر ًم دوًي رلال هًاًمراًرزاألرعزحً رةللع ي را رلالشكًلملًم رخعو 
غملًةرللتوثمل رلل دمل رللعشً"حرةدحممل ربع تمرللوعضراسؤةلملةرلالدتتً رةللثوررللحًدجر حه ربسرجر

لاللترملًأل ر ادحًرنستطملارعألرةل  را رخ  ردتً"جرر رةلبوظوعير و ردل رللق ملةرلائسًلةرةللشً" ة
ًرللثوغارررعحملةرعف رلول ركًدترا ورةرعةلملةر  رلل ةررللةيريم  رعألردلعوهرللعشً"حردوخة ر راعحملةرزق ًي

ررزًلتنسمل  رللحًدج رللثور رعألربعضرللووً"ررلالجتمً ملةر  رلالدتتً رللعشً"حيرائ رد ًيً ًم رخعو   
  رلعةرا رعزحً رللعشً"حرفيراحً  ةرييحرلل ةرل ىرشح حةرةلرةللعح ملةراًرد ل ردح ىرزقوو راعقو ر

 التوصيات: -

فيرى رحرا رجتةرعخللعشً"حرك ر شارةرا رجتة رةاًرزاألرعزحً راًرزاألرعزحً ررة ًارًمدقًشرإجحل ظحةرةرر-1
رد ًيًرللثوررللحًدجةرر احً  ةرييحرلل ةر ًم للوحررفيرآلملًمرةعيةلمرزحً رللسلمرلئ، يرل ئ ي رةخعو 

رةلملًلًمردح ملمرهلل ةلةرلإلل املةه رللعشً"حير  رلالدتتً ر

لاخًترزق ًيًرللثوررفيراحطقةرللعشً"حرفيراحً  ةرييحرلل ةرردعمملمرزحدًاجرل  مرهللسلمرلئ، يهرر-2
ر رلمحً  ةي حًلجراار وملعةرلبش  مرةلاخعو ملةرلالجتمً ملةرلزمًر

ةعيةل هًرر"يسملةريم  رللتخ لفراعًيار،ًررظحةرةرلئخةربعاألرلال توًررهللونورللعشً"ح ةهركمولريراحلملةر-3
رزر حترللسلمرلئ، يرفيراحً  ةرييحرلل ةر رزمًريع رزوعضرللق ًيًرللتح ملمر ق رللعلبرةرلتقلمل يةرفيرل

رهر-4 را مل رلول  رل ئً  ة رفي رلئ، ي رللسلم رلوحً  رلالجتمً ملة رلائولا  ردح ي  رةجتً ررملوخشظحةرة ة
رل ئً  ة رللعشً"حرفيرعزحً ردو را رلبقوولاألررجً رلل ي هر لم رلل فًللعشً"ح رللفً لاألرلالجتمً ملاأل ر

عةرزًلسلمرلئ، يرفيراحً  ةرعختلب(ردجمعًم)ع حلي راح مًم رلبولريرل ئلملةرر ارد رلمررةم األردر-5
را رخ  رلل ةرلمرللت ر رملةرفير  رللن ل ًمرةللتفًة رةللولً ة رييحرلل ةرر

رتش مل ر-6 رإاكًدملة ررللوحررفي رللقت   رزتوثمل  رتعنو رللعشً"ح رعزحً  را  رللعشً"حي راجًأل رلالدتتً  جحل 
ةدوثمل رلبسؤةلاألرلبوًشح  رةغاررلبوًشح  رر ةلاجحل"مرلبحد وةرجحل رلملًلًمردح ملمرهلل ةلةرلإلل املةه

رلبح مًمرةل جمو ًمرللتيرتعنورزتوثمل رلدتهًكًمر قوقرلالنسًألرفيلئ حليرةرااررنسمل  رةللتز دةر نهً
راحً  ةرييحرلل ةر ر

ر
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