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 ديرالزور محافظة كامل على الديمقراطية سوريا وقوات السورية الحكومية القوات سيطرة من الرغم على
 هذه أن كما المشكالت من الكثير من يعانون يزالوا ال المدنيين أن إال المحافظة من الدولة تنظيم وإخراج

 حيث من قسمين إلى اليوم المحافظة تنقسم. وإهانة وتعذيب اعتقال من المدنيين بحق االنتهاكات ترتكب القوات

 والبلدات المدن على أجنبية وقوات لها والمساندة ابعةالت والميليشيات الحكومية القوات تسيطر حيث السيطرة
 لمحاربة الدولي التحالف من وبمساندة الديمقراطية سوريا قوات تسيطر فيما الفرات نهر جنوب الواقعة والقرى

 .الفرات نهر شمال مناطق على األمريكية المتحدة الواليات بقيادة اإلرهاب

 

 المتواجد العسكرية القوات حيث من بقسميها ديرالزور محافظة في التطورات أخر الموجز التقرير هذا يغطي
 .المقدمة والخدمات النازحين عودة إلى إضافة المدنيين ومخاوف االنتهاكات وأبرز

 غرانيج وقرى الكسرة ناحية وعلى الفرات نهر جنوب والميادين ديرالزور مدينتي على التقرير يركز
 .الفرات نهر شمال حمام وأبو والكشكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :السورية الحكومية القوات سيطرة مناطق:أوالاً

 :ديرالزور مدينة-1

 غير األحياء في منها يركب قسم وتمركز العوائل مئات عودة بعد كبيرة سكانية كثافة ديرالزور مدينة تشهد

 مناطق في اإليجارات غالء هرابش، وحي القصور حي( الجورة) الثورة حي: وأبرزها المدينة في المدمرة

 سوريا قوات أو السورية للحكومة التابعة المجموعات من سواء له تعرضوا الذي واالبتزاز النزوح
 تعتبر اإلنسانية المساعدات وقلة المسلحة ئلالفصا أو سوريا شرق شمال انتشارها مناطق في الديمقراطية

 .النازحين لعودة األساسية األسباب

 الواسع الدمار بسبب المدنيين من قليل عدد سوى إليها يعد ولم للحياة قابلة غير ديرالزور في المدمرة األحياء
 الموافقات هذه تتوفر ال ثحي إليها للعودة أمنية موافقات إلى والحاجة ألغام وجود من والخوف الخدمات وانعدام

 .السابقة السنوات خالل القصف سببه الذي المباني اهتزاز نتيجة بالكامل أبنية انهيار إلى إضافة دائم بشكل

 لمدينة،ا داخل في والجئين نازحين منازل على المليشيات أو األمن ألجهزة تابعة عسكرية مجموعات استولت
 المنطقة، عن المسؤول األمن فرع إلى إخالء طلب بتقديم وذلك منازلهم استرجاع من العائدين من الكثير تمكن

 .عائلته أفراد أحد أو المنزل صاحب الطلب مقدم يكون أن ويشترط

 

 من وأ الديمقراطية سوريا قوات سيطرة مناطق من جلبه خالل من وذلك ديرالزور مدينة في الوقود يتوافر

 .حمص مصفاة

 

 من دعمه كامل يتلقى اآلخر وبعضها الحكومية للقوات تابع بعضها المدينة في المليشيات من عدد تنتشر

 أبريل/نيسان في عددها كان أن بعد (8) إلى والمليشيات العسكرية القوى عدد تراجع. اإليراني الثوري الحرس

 .مليشيا (13) من أكثر 2018

 :اآلن الموجودة العسكرية والقوى المليشيات أبرز

 منهم مئات يتواجد الشرقي، الريف مناطق وبعض ديرالزور مدينة في يرئيس بشكل تتمركز: الروسية القوات-

 .المدنيين مع يحتّكون وال المدينة داخل

 الشرقي ديرالزور ريف في عناصره أغلب عنصر (200) يتجاوز ال عددهم: اإليراني الثوري الحرس-

 .قليلة بأعداد ديرالزور مدينة داخل في وتواجدهم والميادين كالبوكمال

 الحكومة سيطرة مناطق كامل على موزعين عنصر (700)و (500) بين عددهم:الوطني الدفاع شياملي-

 فراس والملقب الجّهام فراس المدعو المليشيا رأس على. ديرالزور مدينة في موجود معظمهم ولكن السورية

 . مملوك علي برئاسة الوطني لألمن بدورها التابعة الوطني الدفاع إلدارة المليشيا تتبع. العراقية

 .عنصر (700) عددهم يتجاوز ال العسكري نلألم تتبع: العشائر مليشيا -

https://earth.google.com/web/@35.33512219,40.13797576,214.80252493a,18976.15353128d,35y,0h,0t,0r/data=ChMaEQoJL20vMDUwdHNsGAIgASgC
https://earth.google.com/web/@35.33512219,40.13797576,214.80252493a,18976.15353128d,35y,0h,0t,0r/data=ChMaEQoJL20vMDUwdHNsGAIgASgC
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 مدينة في وحيد مركز ولهم قليل عددهم الحسن، سهيل اللواء يرأسها التي العسكرية للقوات تتبع: النمر ميليشيا-

 .ديرالزور

 األرياف في معظمهم يتواجد عنصر( 150)و (100) بين عددهم يتراوح اللبناني، هللا لحزب يتبع: هللا حزب-

 .ديرالزور مدينة في فقط ومقرات مراكز ولهم ديرالزور مطار من القريبين وهرابش لجفرةا حيي وفي

 المخابرات شعبة"لهم التابعة السيارات على يكتبون أنهم إال اإليراني الثوري الحرس تتبع: فاطميون مليشيا-

 ديرالزور يفر في أكبر بشكل وينتشرون عنصر (300) إلى( 200) بين المدينة في عددهم ،"العسكرية

 .ديرالزور مطار من القريبين وهرابش الجفرة حيي في مقر ولهم الشرقي

 (700) بين يتراوح عناصرها عدد والغربي، الشرقي والريفين المدينة في مكثف وجود لها:القدس لواء-

 .ديرالزور محافظة في المليشيات أكبر من وتعتبر عنصر( 800)و

 

 قتلى وقوع إلى تؤدي اشتباكات آلخر حين من ديرالزور مدينة تشهد حيث سيئة ببعضها المليشيات عالقة

 حيث من سوءاّّ األكثر النمر ومليشيا القدس ولواء الوطني الدفاع مليشيات تعتبر. هم مدنيينبين وجرحى

 مع يومي بشكل المشاكل من الكثير ويخلقون المدنيين وشتم بضرب عناصرها يقوم حيث بالمدنيين عالقتها
 .المدينة في األهالي

 :اإليراني الثقافي المركز

 من الكثير ينفذ ديرالزور، مدينة داخل خاصة المحافظة في كبير بشكل ينشط اإليراني، الثوري الحرس أّسسه
 والهدايا المساعدات يقدم الصحة ومديرية األوقاف ومديرية التربية مديرية مثل الدولة مؤسسات مع النشاطات

 على نشاطاته في ويركز منه الهدف يعرف وال ديرالزور حصار منذ عمله بدء. متكري وحفالت أنشطة وينظم

 .األطفال

 

 الحكومة مع المصالحة /التسوية بإجراء قاموا لمن وخاصة االعتقال حاالت بمعظم العسكري األمن فرع يقوم

 تم ألشخاص اعتقال تحاال عدة تسجيل تم. المعتقل عن اإلفراج مقابل مالي مبلغ وطلب االعتقال يتم السورية،

 .السورية الليرات ماليينبلغت  مالية مبالغ دفع بعد عنهم اإلفراج

 

 :الميادين مدينة-2

 العودة أسباب ترجع المدينة، أهالي من النازحين من المزيد عودة وتشهد ديرالزور شرق لميادينا مدينة تقع

 عمره من يعود حيث العودة الشباب فئة تتجنب. المعيشة تكاليف وارتفاع النزوح مناطق في المساعدات قلة إلى

 يعود. االحتياط خدمة أو اإللزامية بالخدمة المكلفة غير األعمار وهي سنة (42) من أكثر أو (18) ال دون

 .العودة على السورية مةالحكو أجبرتهم حيث ديرالزور مناطق إلى الحكومية الدوائر موظفو

https://earth.google.com/web/@35.01700875,40.45150995,192.52607743a,9519.44123101d,35y,0h,45t,0r/data=ChMaEQoJL20vMGJrbDlnGAIgASgCKAI
https://jfl.ngo/?p=5862
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 :والخدمات اإلنسانية المساعدات

 معونة تقديم عن المسؤولة وهي السوري العربي األحمر الهالل هي المدينة في الوحيدة اإلنسانية المنظمة 

 نباتي، زيت لتر( 8) عدس، كيلو (7)طحين، كيلو (15): وتتضمن المنظمة سجالت في المسجلين على شهرية

 .ومعلبات تنظيف مواد عن عبارة شهرين كل معونة إلى باإلضافة. سكر كيلو (5)

 

 :الخدمات

 شارع إلى وصوالاّ البريد شارع من الممتدة المنطقة في هاتف خط( 300) بتفعيل( البريد) الهاتف مركز قام

 .الهاتف مركز في األمنية لألجهزة مكاتب افتتحت كما الجيش

 

اّ المدينة تشهد اّ تحسنا  موظفي مرتبات أن يذكر. القمامة مشكلة استمرار مع والكهرباء الماء خدمات في ملحوظا

 .2019 أبريل/نيسان 19 تاريخ حتى متوقفة التزال البلدية

 

 للتصوير مركز يوجد وال الالزمة الطبية االختصاصات تتوافر ال حيث المدينة في سيئة الطبية الخدمات تعتبر
 يشكو والذي اإليراني المستشفى وجود جانب إلى الخاص الحّماد مستشفى افتتاح تم المدينة، كامل في الشعاعي

 .ليالاّ المرضية الحاالت استقبال وعدم المستشفى كوادر قبل من سيئ تعامل من الناس

 المحروقات جلب خالل من المدينة حاجة سداد يتم حيث المدينة في مقبولة حدود في المحروقات أسعار تزال ال
 .الفرات نهر شمال الديمقراطية سوريا اتقو سيطرة مناطق من

 

 

 :المدينة في والمليشيات العسكرية القوى

 بقيادة اآلخر وبعضها سورية بقيادة بعضها والمليشيات العسكرية القوى من العديد الميادين مدينة في تنتشر

 .سوريين غير وعناصر وتوجيه

 

 من عدد على عناصره استولى المدنية، غرب جنوب األربعين شارع في يتمركز: اإليراني الثوري الحرس-

 حوالي عددهم يبلغ. السورية الحكومية القوات فيهم بما الشارع من االقتراب من شخص أي ويمنع المنازل

 .المدينة أطراف على اآلخر والنصف المذكورة المنطقة في متواجد نصفهم عنصر (150)



 منطقة وفي الوطني للمستشفى المالصق 1الريف عاشإن لمركز الغربي القسم في تتمركز:الروسية القوات-

 .بالمدنيين يحتّكون وال قليلة أعدادهم الصنع، مسبق

 

 مستشفى وفي المدينة غرب( 16) ال شارع في تتمركز السورية، الحكومية القوات فرق إحدى: الرابعة الفرقة-

 منطقة على تسيطر المدينة، في عسكرية مجموعة أقوى وتعتبر كبيرة أعدادهم. المدينة شرق السعيد نوري

 .للمدينة الغربي والمدخل النهر سرير

 

 من عناصرها معظم الجديد، الهال سوق منطقة في تتمركز عنصر، (700) حوالي عددهم:الوطني الدفاع-

 .الميادين مدينة من وهو الظاهر تيسير محمد المدعو ويرأسهم المدينة أبناء

 .عنصر (50) حوالي عددهم ويبلغ الريف إنعاش لمركز قيالشر القسم في يتمركز:القدس لواء-

 شهدتها التي النهب عمليات عن الرئيسيين المسؤولين القدس ولواء الوطني الدفاع ومليشيا الرابعة الفرقة تعتبر

اّ السورية الحكومة سيطرة ومناطق خاص بشكل المدينة  .الزور دير محافظة في عموما

 

 وعناصر الفرع عناصر بين التوتر بسبب المجموعة هذه العسكري األمن فرع استحدث:العسكري األمن درع-

 .العسكري األمن فرع في ويتمركز بازدياد وهو عنصر (25) عددهم ،الوطني الدفاع ميليشيا

 

 شرق العسكري األمن فرع من بالقرب و المدينة جنوب العبيدي سعيد بستان في يتمركز: الخامس الفيلق-

 .المدينة

 يسمح ال عنصر، (100) حوالي عدده الميادين، مياه محطة وفي اآللي الفرن منطقة في يتمركز: هللا حزب-

 .تمركزه مناطق من االقتراب من ألحد

 من شخص أي وتمنع المنازل جميع على استولت حيث المدينة جنوب التّمو حي في تتمركز: فاطميونميليشيا -

 للمنضمين حتى يسمح ال وباكستانية، أفغانية جنسيات من معظمهم( 300) حوالي العناصر عدد منه، االقتراب

 .التّمو حي يف الميليشيا مقرات دخول من إليهم

 

 :االعتقاالت

                                                           
 الفرات نهر من القريب 1
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 التسوية،/  المصالحة إجراءات أنهوا مدنيون بينهم ومن مختلفة بتهم المدنيين بعض األمنية األجهزة تعتقل

اّ الجوي األمن فرع اعتقل حيث اّ 15 لمدة شخصا . اآلن حتى عنه يفرج ولم آخر واعتقلوا عنه وأفرج يوما

 .الفرع رعناص قبل من والشتم للضرب المعتقلون يتعرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اً  :الديمقراطية سوريا قوات سيطرة تحت الواقعة المناطق: ثانيا

 :الكسرة بلدة-1

 حوالي مساحتها تبلغ حيث المساحة حيث من سوريا في الكبيرة النواحي من تعد والتي الكسرة ناحية مركز

 تشرين منتصف الديمقراطية سوريا قوات عليها سيطرت ديرالزور، غربي تقع مربع، متر كيلو( 3930)

 .منها الدولة يمتنظ انسحاب بعد 2017 أكتوبر/األول

 

 :األمني الوضع

اّ المجاورة والقرى والبلدات البلدة تشهد اّ تدقيقا  معركة بعد خاصة الديمقراطية سوريا قوات عناصر قبل من أمنيا
ب من األمنية القوى تخشى حيث ديرالزور في الدولة تنظيم معاقل آخر الباغوز  باقي إلى للتنظيم عناصر تسرُّ

 .المناطق

 

اّ الدولة لتنظيم تابع أنه يرجح انتحاري استهدف 2019 أبريل/اننيس 10 بتاريخ  سوريا لقوات حاجزا

 .الكسرة لناحية عةالتاب المحيميدة قرية في الديمقراطية

 

 المعتقلين تقسيم يمكن حيث أخرى إلى فترة من اعتقال حمالت الديمقراطية سوريا لقوات األمنية العناصر تنفذ

 بلدة في يقع سجن إلى ترحيلهم يتم وهؤالء الدولة تنظيم مع تواصلهم أو بانتمائهم يشتبه من األول: نوعين إلى

 عالقة لها ليس جرائم أو مخالفات بارتكاب المتهمون فهم الثاني أما الشمالي، ديرالزور ريف في الصور

اّ 2"العدالة هيئة" قبل من محاكمتهم يتم وهؤالء بالتنظيم  .قليلة أيام بعد عنهم اإلفراج يتم ما وغالبا

 نظرااّ تالمصالحا إلجراء السورية الحكومة سيطرة مناطق إلىمن البلدة  العائدين أعداد كبير بشكل تراجع
 اجتماعية وقيادات فعاليات مع اجتماعات خالل التحالف قدمها التي والتطمينات الحكومة بوعود الثقة لعدم

 .الحكومية القوات دخول بعدم المنطقة في وعسكرية

 

 :المخيمات

 المجالس عليه تشرف الذي الوحيد الكسرة لناحية التابعة خشب أبو قرية في الواقع خشب أبو مخيم اليزال

 أكثر على ويحوي عائلة( 1000) ال يقارب ما التقرير كتابة تاريخ حتى المخيم في يتواجد. والمنظمات المدنية

 .المخيم في النازحون يواجهها يالت المشاكل أكثر هي الغزيرة األمطار وتأثير المياه قلة خيمة،( 1200) من

                                                           
 الذاتية لإلدارة وتتبع العدل وزارة بمثابة وتعتبر الكسرة بلدة في تقع 2

https://earth.google.com/web/@35.5655188,39.91798635,245.09203717a,4366.64942054d,35y,0h,45t,0r/data=ChUaEwoLL2cvMTIxMXEyNV8YAiABKAIoAg
https://earth.google.com/web/@35.5655188,39.91798635,245.09203717a,4366.64942054d,35y,0h,45t,0r/data=ChUaEwoLL2cvMTIxMXEyNV8YAiABKAIoAg
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1aI9VVcYXD1iAvvUfX_KMN48dHTpCzXZn&ll=35.452538414083456%2C40.08034588222654&z=13
https://jfl.ngo/?p=5800
https://jfl.ngo/?p=5800
https://jfl.ngo/?p=5800
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1H0Mjc4Jk9ZeLDzG6cj8m2JNIMg3zIIrr&ll=36.44187127497006%2C40.62132868175354&z=15
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1H0Mjc4Jk9ZeLDzG6cj8m2JNIMg3zIIrr&ll=36.44187127497006%2C40.62132868175354&z=15
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1H0Mjc4Jk9ZeLDzG6cj8m2JNIMg3zIIrr&ll=36.44187127497006%2C40.62132868175354&z=15


 

 2019 أبريل/نيسان 20 الصورة تاريخ-خشب أبو مخيم

 

 

 2019 أبريل/نيسان 6 الصورة تاريخ-خشب أبو مخيم

 

 قرى من القريبة البادية في المخيمات هذه تنتشر الكافية، المساعدات العشوائية المخيمات في النازحون يتلقى ال
 .والتعليمية الطبية النقاط توافر وعدم الخيم قدم من المخيمات هذه في حونالناز يعاني الكسرة، ناحية

 

 :المنظمات

 وتقديم باأللغام التوعية على عملها تركز منظمات( 10) عن يقل ال ما لها التابعة والقرى البلدة في تعمل

 لألطفال خاصة لنفسيا والدعم الفيزيائي والعالج الصناعية األطراف كتركيب والطبية اإلغاثية المساعدات

 .الطرق وصيانة المياه محطات وتشغيل تأهيل ودعم التعليم والنساء،

 



 .وغيرها ريليف ،ERT كونسيرن، ،CHF/  التعاوني اإلسكان منظمة ،HI/ هانديكاب: العاملة المنظمات أهم

 

 :األلغام

 جزرة قرية بين رابطال (66) ال خط من بالقرب األلغام من مجموعة على الكهرباء عمال من مجموعة عثر

 السيول ساهمت حيث الخط إصالح محاولتهم أثناء وذلك القطار سكة من بالقرب الصالحية وقرية البوحميد

 .واكتشافها إخراجها في المنطقة ضربت التي

 

 2019 أبريل/نيسان 15 الصورة تاريخ-وتفكيكها اكتشافها تم التي لأللغام صورة

 أجل الحياةمن  العدالة منظّمة خاص

 

 :الخدمات

 على السابقة الفترة في الكهرباء اقتصرت حيث لسنوات انقطاع بعد البلدة في متقطع بشكل الكهرباء تعمل
 إلى الكهرباء وصول إلى إضافة الديمقراطية، سوريا قوات من المقربين ومنازل الذاتية اإلدارة مؤسسات

 .خشب أبو كقرية القرى بعض

 

 .بالمياه لها المجاورة والقرى الكسرة بلدة تغذية تحسنت المياه محطات معظم إصالح بعد



 

 :النفط

اّ ديرالزور مناطق من العديد في المدنيين مئات تظاهر  الحكومة سيطرة مناطق إلى النفط تهريب على اعتراضا

 بشكل تنقل صهريج( 15) إلى (10) عن اليقل ما بأن الحياة أجل من العدالة منظمة باحث أفاد حيث السورية

 الطبقة مدينة إلى الصهاريج تتجه:"الصهاريج سائقي أحد عن الباحث ونقل الحكومة مناطق باتجاه النفط يومي

 مضخات طريق عن الفرات نهر من المقابلة الضفة إلى النفط تهريب يتم كما" وبانياس حمص إلى ومنها

 .كبيرة وخراطيم

 

 أبريل/نيسان 19 الصورة تاريخ-السورية  الحكومة مناطق إلى النفط نقل لصهاريج صور-الكسرة بلدة

2019- 

 الحياة أجل من العدالة منظومة خاص

 

 

2 

 



 :حمام وأبو والكشكية غرانيج قرى-

 بوجود تتميز السكان، عدد حيث من ديرالزور قرى أكثف من تعتبر ،هجين ناحية وتتبع ديرالزور شرقي تقع

 عشيرة كانهامن أبناءفي هذه القرى، معظم س مجزرة 2014 عام في الدولة تنظيم ارتكب نفطية، آبار

 .الشعيطات

 من الهاربون إليها نزح كما منها، النازحين معظم عاد الثالث القرى على الديمقراطية سوريا قوات سيطرة بعد
 .الدولة تنظيم مع األخيرة المعارك

 

 افقر الذي األمني الوضع من التخوف إلى يرجع وذلك الثالث القرى في عاملة المنظمات من الكثير يوجد ال
 المجال في تعمل التي فراتنا منظمة المنظمات هذه من الدولة، تنظيم مواجهة في ديرالزور شرقي معارك

 .حمام أبو قرية في الزراعي

 وأبو وسويدان الجرذي قرى مثل القريبة المناطق تشهد المنطقة في الحياة أجل من العدالة منظمة باحث وفق
 وشعفة هجين بلدتي في األلغام انتشار أكد كما واغتياالت جزللحوا واستهداف نار إطالق حاالت حردوب

 .الثالث القرى من القريبة

أكد باحث منظمة العدالة من أجل الحياة وجود عمليات لتهريب النفط باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية 

 والقرى والبلدات المجاورة. قرية أبو حمام في

 الثالث القرى في الكهرباء تتوافر ال ،لعد عدم استقرار األوضاع األمنية نظرااّ مساء منازلهم المدنيون يلتزم
  فقط. النهرالمناطق القريبة من بعض إلى متقطع بشكل توصيلها تم والمياه

 .حمام أبو في( 3) و الكشكية في ( 2) و غرانيج في( 3) :مستشفيات (7) يتوافر

https://www.google.com/maps/place/Hajin,+Syria/@34.688546,40.8254782,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154625b5eac1ec3f:0x7afb8d08c6f735f!8m2!3d34.6866678!4d40.8348715
https://jfl.ngo/?p=5562


 


