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أثر العمليات العسكرية في فرض التهجير القسري

دير الزور أنموذًجا 2021-2012

محمود الحسين)1)

: ملخص البحث
ً

أواًل

يتمثل	الهدف	األساس	لهذا	البحث	في	تسليط	الضوء	على	الدور	الذي	لعبته	العمليات	العسكرية	
في	فرض	حالة	)التهجير	القسري(	على	املدنيين	في	محافظة	)دير	الزور(،	وقد	كانت	هذه	الحالة	من	
إليها	األطراف	الغازية	بشتى	مسمياتها	–النظام	السوري	وتنظيم	الدولة	داعش	 الوسائل	التي	لجأت	
وامليليشيات	اإليرانية	وقوات	سوريا	الديمقراطية	قسد–	وذلك	بغية	تحقيق	هدف	أبعد	يتجاوز	إكراه	
السكان	على	ترك	بيوتهم	ومدنهم،	تحت	ضغط	العمليات	العسكرية،	إلى	إجبارهم	على	عدم	العودة	إليها	
الحًقا.	وهذا	يعني	أن	النية	املسبقة	إحداث	)تغيير	ديموغرافي(	ليكون	املستجلبين	بمقتضاه	متماثلين	
مع	املحتل	في	العقيدة	الدينية	أو	السياسية	أو	كلتيهما،	أو	على	األقل	شركاء	له	في	العرق	واإلثنية.	وهذا	
ما	نطلق	عليه	في	بحثنا	مصطلح	)التجانس(	الذي	يناقشه	البحث	بوصفه	مفهوًما	أيديولوجًيا	قائًما	
العرقي،	حيث	تسعى	لتحقيقه	األطراف	العسكرية	 أو	 الديني	 أو	 الوالء	السيا�سي	 على	أساس	ضمان	
التي	مرت	على	محافظة	دير	الزور	خالل	عقد	من	الزمن،	بفرض	رؤية	أيديولوجية	معينة	على	السكان	
املدنيين	عبر	سلسلة	من	األدوات	املختلفة،	تبدأ	بعمليات	القتل	الوحشية	واملمنهجة	التي	تعد	جريمة	
ضد	اإلنسانية،	وذلك	ما	يؤدي	إلى	تهجير	السكان	األصليين	ودفعهم	إلى	النزوح	هرًبا	من	أماكن	سكنهم،	
دمر	بموجبها	املدن،	بما	فيها	من	

ُ
لتكتمل	هذه	السلسلة	بعملية	التطهير	العمراني	)األوربسايد(	التي	ت

مساكن	وبنى	تحتية،	ليتعذر	على	سكانها	األصليين	العودة	إليها	بعد	توقف	العمليات	العسكرية.

	الجانب	التاريخي	واملكون	االجتماعي	ملحافظة	دير	الزور،	ومن	ثم	يشرح	
ً
يستعرض	البحث	بداية

البحث	األطر	املفهوماتية	والنظرية	ملفهومات	مختلفة	يمر	عليها	البحث	منها	انتهاكات	القانون	الدولي	

العمل	اإلنساني	مع	 في	مجال	 النزاع	والعمل	اإلنساني.	عمل	سنوات	عدة	 إدارة	 في	 املاجستير	 باحث	سوري،	حاصل	على	شهادة	 	 	)1(
منظمات	دولية	عاملة	في	الشأن	السوري.	تتركز	اهتماماته	البحثية	على	دراسات	ما	بعد	النزاع	والتنمية	وإعادة	اإلعمار.
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اإلنساني	والجرائم	ضد	اإلنسانية	وجرائم	اإلبادة	الجماعية	والهجرة	القسرية	الناجمة	عن	العمليات	
ال	 أيديولوجًيا	 متجانسة	 بخلق	منطقة	 العسكرية	 األطراف	 األوربسايد،	وهدف	 العسكرية،	ومفهوم	
الذي	مرت	به	محافظة	دير	 إلى	تحليل	السياق	 أيًضا	 البحث	 للمختلف	عنها.	ويسعى	هذا	 مكان	فيها	
الزمنية	 املرحلة	 وذلك	خالل	 املحافظة،	 عدة	شهدتها	 استعراض	حمالت	عسكرية	 من	خالل	 الزور	
املمتدة	من	عام	2012	حتى	عام	2021	التي	تعرض	فيها	أبناء	املحافظة	إلى	تهجير	قسري	ممنهج،	ولعل	
دراسة	هذه	املتغيرات	كلها	التي	مرت	بها	املحافظة	في	تلك	املرحلة	تهدف	إلى	تفسير	النتائج	التي	شهدتها	
املحافظة	الحًقا	من	تهجير	قسري	وتغيير	في	بنية	املجتمع،	وما	دور	العمليات	العسكرية	في	استدامة	
هذا	التهجير	القسري،	وما	األساليب	واألدوات	التي	اتبعها	كل	طرف	من	األطراف	العسكرية	التي	مرت	

على	املحافظة	بهدف	فرض	التهجير	القسري.

يستعرض	البحث	حمالت	عسكرية	عدة،	منها	الحملة	األولى	لجيش	النظام	السوري،	ومن	ثم	الحملة	
التي	شنها	اللواء	105	من	الحرس	الجمهوري	التابع	للنظام	السوري	بقيادة	ضباط	وعناصر	أغلبهم	من	
الطائفة	العلوية	في	أيلول/	سبتمبر	2012،	ومن	ثم	حرب	تنظيم	الدولة	داعش	على	محافظة	دير	الزور	
نت	من	قبل	طرفين	يهدفان	إلى	

ُ
بهدف	السيطرة	عليها	في	عام	2014،	وأخيًرا	الحملة	العسكرية	التي	ش

السيطرة	على	محافظة	دير	الزور	عام	2017،	الطرف	األول	هو	النظام	السوري	وامليليشيات	اإليرانية	
مدعوًما	بالطيران	الرو�سي،	والطرف	الثاني	هو	ما	يعرف	بقوات	سوريا	الديمقراطية	مدعوًما	بطيران	
التحالف	الدولي.	ويستعرض	البحث	أهمية	محافظة	دير	الزور	بالنسبة	إلى	إيران،	ومشروعات	إيران	
وامليليشيات	املرتبطة	بها	للتغلغل	تدريجًيا	في	تلك	املنطقة	بهدف	العبث	في	النسيج	االجتماعي	وإحداث	

تغيير	ديموغرافي	في	محافظة	دير	الزور.

ثانًيا: مقدمة

مساحة	 على	 وتتربع	 العراقية،	 السورية	 الحدود	 على	 سورية،	 شرقي	 في	 الزور	 دير	 محافظة	 تقع	
جغرافية	تقدر	بنحو	33	ألف	كم	مربع،	ويقدر	عدد	سكانها	قبل	اندالع	الثورة	السورية	بنحو	1692000 
نسمة،	وذلك	بحسب	املكتب	املركزي	لإلحصاء)2(،	وتعد	دير	الزور	ثالث	كبريات	محافظات	سورية	في	
مستوى	معدل	النمو	السكاني	خالل	العقد	األخير	الذي	سبق	انطالق	الثورة	السورية	)2010-2000(،	
بنسبة	32	باأللف	بعد	محافظتي	القنيطرة	وريف	دمشق)3(.	وال	بد	من	اإلشارة	إلى	أن	املكون	االجتماعي	

)2(		املكتب	املركزي	لإلحصاء،	السكان	السوريون	بحسب	الجنس	واملحافظة	وفق	سجالت	األحوال	املدنية	في	01.01.2011

)3(		املكتب	املركزي	لإلحصاء،	نسبة	سكان	املحافظات	ومعدل	النمو	السنوي	للسكان	خالل	الفترة	)2010-2000(.
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ألهالي	محافظة	دير	الزور	يتمثل	في	العرب	السنة	بأغلبية	عظمى.

عانت	املحافظة	التهميش	عقوًدا	طويلة	من	الزمن،	على	الرغم	من	املقدرات	التي	تتمتع	بها	كلها،	
من	موارد	طبيعية	تتمثل	في	حقول	البترول	والزراعة،	إال	أنها	لم	تشهد	عمليات	تنمية	حقيقية،	حيث	
شهدت	املحافظة	افتتاًحا	متأخًرا	لجامعة	الفرات	عام	2006.	أما	الحالة	االقتصادية	وبحسب	برنامج	
للسكان	 واالقتصادي	 املعي�سي	 املستوى	 بقياس	 متعلقة	 دراسة	 بينت	 فقد	 اإلنمائي،	 املتحدة	 األمم	
الشمالية	 املنطقة	 ثلث	سكان	 أكثر	من	 أن	 و)2007-2004(	 	)2004-1997( الزمنيتين	 املرحلتين	 بين	

الشرقية،	يعيشون	في	فقٍر	مدقع	بنسبة	تصل	إلى	حد	62	باملئة)4(.

وال	بد	من	اإلشارة	إلى	أن	املحافظة	شهدت	نزوًحا	مرتفًعا	في	السنوات	التي	سبقت	انطالقة	الثورة	
نصيب	 كان	 وقد	 الحديث)5(،	 تاريخها	 في	 جفاف	 موجة	 أكبر	 إلى	 سورية	 تعرضت	 حيث	 السورية،	
السوري	 النظام	 حكومة	 إدارة	 سوء	 مع	 ترافقت	 التي	 املوجة،	 هذه	 من	 كبيًرا	 الشرقية	 املحافظات	
الذين	 الشرقية	 املنطقة	 أبناء	 من	 مدني	 ألف	 	300 حوالي	 لنزوح	 ا	

ً
إطالق تكترث	 ولم	 املياه،	 لشبكات	

نزحوا	باتجاه	أطراف	املدن	الرئيسة	وسط	أوضاع	معيشية	مزرية)6(.

املناخ	 ذلك	 ُيرافق	 أمني،	 دكتاتوري	 نظام	 قبل	 من	 الزور	 دير	 محافظة	 أبناء	 تهميش	 عن	 	
ً

فضال
العام	الذي	يسود	املحافظة	منذ	وصول	حافظ	األسد	إلى	السلطة،	وهو	القائم	على	القمع	واالستبداد	
والظلم	وانعدام	فرص	العمل	وتراجع	التنمية	والغياب	الكامل	ألي	شكل	من	أشكال	الحريات	والتمثيل	

السيا�سي	أو	املجتمعي.

أبناؤها	 انتفض	 التي	 الزور	 دير	 محافظة	 أهالي	 لدى	 كبيرة	 نقمة	 مجتمعة	 العوامل	 هذه	 شكلت	
بصورة	الفتة	في	عقب	اندالع	الثورة	السورية	ربيع	عام	2011،	وتظاهروا	بأعداد	كبيرة	رافعين	شعارات	

الحرية	والعدالة	والكرامة	ومطالبين	بإسقاط	النظام	السوري	ورحيل	أركان	حكمه.

)4(	 Isam	Al	Khafaji,	 »De-Urbanizing	 the	Syrian	Revolution«,	Arab	Reform	 Initiative,	 )March	2016(	https://cutt.us/
SVcdx

)5(	 	 Carl	Wege,	 “Urban	 and	 rural	 militia	 organizations	 in	 Syria’s	 less	 governed	 spaces”	 Contemporary	 Voices:	 St	
Andrews	Journal	of	International	Relations	6,	no.	3	)2015(.

)6(	محمود	الحسين،	مقابلة	شخصية	مع	الدكتور	تيسير	رداوي،	عبر	الهاتف،	)1	نيسان/	أبريل	2022(،	حيث	يذكر	الدكتور	تيسير	أن	
	
ً
هناك	عشرات	القرى	تركها	أهلها،	وأصبحت	فارغة	بالكامل،	وهي	القرى	الواقعة	على	مجرى	نهر	الخابور	من	محافظة	الحسكة	شماال

ا.
ً
حتى	مدينة	البصيرة	في	محافظة	دير	الزور	شرق

https://cutt.us/SVcdx
https://cutt.us/SVcdx
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ا: اإلشكالية البحثية
ً
ثالث

يطرح	البحث	املشكلة	البحثية	اآلتية	وهي	دور	العمليات	العسكرية	التي	شهدتها	محافظة	دير	الزور	
في	مراحل	زمنية	مختلفة	منذ	2012	حتى	2021،	في	فرض	التهجير	القسري	بحق	أبناء	املحافظة،	وذلك	
من	خالل	سعي	األطراف	العسكرية	املختلفة،	املتمثلة	في	النظام	السوري	وروسيا	وامليليشيات	املوالية	
إليران،	وتنظيم	الدولة	داعش،	وقوات	سوريا	الديمقراطية،	لفرض	حالة	من	التجانس	السيا�سي	أو	
األيديولوجي	الذي	يناسب	توجهات	هذه	األطراف،	ويخدم	مصالحها	في	تعزيز	وجودها	وضمان	بقائها،	
العسكرية	 األطراف	 هذه	 استخدمت	 وقد	 يهددها،	 آخر	 مكون	 وجود	 في	 املتمثل	 الخطر	 عنها	 ويدفع	
ضمن	املدد	التي	سيطرت	فيها	على	محافظة	دير	الزور	سلسلة	من	اآلليات	واألدوات	املختلفة	لفرض	

التجانس	والتهجير	القسري	لضمان	عدم	عودة	السكان	إلى	مناطق	سكنهم	األصلية.

أرض	 على	 ووقائع	حدثت	 بأرقام	 تجريبًيا	 ويربطها	 ومفهوماتًيا،	 نظرًيا	 األدوات	 هذه	 البحث	 يؤطر	
الواقع	في	سياق	العمليات	العسكرية	منها	ارتكاب	املجازر	والقتل	الجماعي	بحق	املدنيين،	وتلك	انتهاكات	
يستعرض	 وكذلك	 اإلنسانية،	 تصنيفها	جرائم	ضد	 إلى	حد	 تصل	 اإلنساني	 الدولي	 للقانون	 صارخة	
والقرى	 املدن	 تدمير	 في	 وروسيا،	 السوري	 للنظام	 وبخاصة	 العسكرية،	 لآللة	 الرئيس	 الدور	 البحث	
،	ضمن	ما	يطلق	

ً
والبنى	التحتية	واملنشآت	الحيوية،	واستهداف	مساكن	املدنيين	وتدميرها	تدميًرا	كامال

عليه	)األوربسايد(،	وهو	التطهير	والتدمير	املمنهج	املستند	إلى	أساس	عمراني،	بحيث	ال	يمكن	للمدنيين	
العودة	إلى	مناطق	سكنهم	األصلية،	حتى	بعد	انتهاء	العمليات	العسكرية،	وذلك	بسبب	الدمار	الهائل	
	عن	املمارسات	التي	تقوم	بها	هذه	املجموعات	العسكرية	املختلفة،	

ً
الذي	تعرضت	له	منازلهم	فضال

وباألخص	في	الجزء	األيمن	لنهر	الفرات	الذي	تسيطر	عليه	قوات	النظام	السوري	وامليليشيات	اإليرانية.

يحاول	البحث	اإلجابة	عن	سؤال	رئيس،	وهو:	كيف	لعبت	العمليات	العسكرية	دوًرا	رئيًسا	في	فرض	
حالة	التهجير	القسري	التي	تعرض	لها	املدنيون	من	أبناء	محافظة	دير	الزور،	وذلك	من	قبل	أطراف	
عسكرية	مختلفة	تعاقبت	على	محافظة	دير	الزور،	ضمن	مدد	زمنية	مختلفة	بدًءا	من	2012	وحتى	

2021؟	ويتصل	بسؤال	البحث	الرئيس	مجموعة	من	األسئلة	الفرعية،	وهي:

ما	األدوات	التي	استخدمتها	األطراف	العسكرية	املختلفة	لفرض	التجانس	والتهجير	. 1
القسري؟

ما	مفهوم	التجانس؟	وما	اآلليات	التي	استخدمتها	املجموعات	العسكرية	التي	سعت	. 2
من	خاللها	إلى	فرض	حالة	التجانس	على	سكان	محافظة	دير	الزور؟

السوري	. 3 النظام	 السوري؟	وكيف	وظفه	 السياق	 في	 )األوربسايد(	 برز	مفهوم	 كيف	
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وحلفاؤه	من	أجل	إحداث	تهجير	قسري	وتغيير	ديموغرافي	الحًقا؟
ما	املنهجية	التي	تتبعها	امليليشيات	اإليرانية	ليكون	التهجير	القسري	مستداًما؟	وما	. 4

التي	 املناطق	 في	 املجتمعي	 بالنسيج	 بالعبث	 لها	 تسمح	 التي	 اإليرانية	 امليليشيات	 مشروعات	
تسيطر	عليها	في	محافظة	دير	الزور	بهدف	إحداث	التغيير	الديموغرافي	الحًقا؟

رابًعا: اإلطار املنهجي وأهداف البحث

يعتمد	البحث	على	املنهج	التحليلي	الذي	يهدف	إلى	تفسير	أصل	املشكلة	البحثية	ومناقشة	األدبيات	
عن	 	

ً
ومفهوماتي،	فضال نظري	 بشكل	 تأطيرها	 من	خالل	 البحث	 عليها	 يمر	 التي	 باملفهومات	 املتعلقة	

العسكرية	 العمليات	 في	سياق	 للمدنيين	 املمنهج	 واالستهداف	 الوحشية	 واألعمال	 املمارسات	 دراسة	
	،2021 2012	حتى	 من	 البحث،	 يدرسها	 زمنية	محددة	 الزور	خالل	مدة	 دير	 التي	شهدتها	محافظة	
والوصفية	 التاريخية	 الجوانب	 ببعض	 التحليلي	 املنهج	 يقترن	 العسكرية،	 العمليات	 هذه	 وفي	سياق	
للديناميات	واألحداث	ضمن	املدة	الزمنية	املدروسة،	واستعراض	الفاعلين	الرئيسين	لكل	عملية	من	
الدوافع	األيديولوجية	والسياسية	 بالحسبان	 البحث،	مع	األخذ	 في	 إليها	 شار	

ُ
امل العمليات	العسكرية	

والعسكرية	لهذه	املجموعات	العسكرية.

على	 الحصول	 سبيل	 في	 الباحث	 أجراها	 التي	 املقابالت	 نتائج	 بعض	 تحليل	 إلى	 البحث	 ويستند	
مراجعة	 إلى	 إضافة	 قسرًيا.	 واملهجرين	 للنازحين	 وأعداد	 وبيانات	 وأرقام	 وقائع	 من	 أولية	 معلومات	
العلمية	املحكمة	وتقارير	 املقاالت	 منها	 املتوافرة	حول	هذا	املوضوع،	واستعراضها	 الثانوية	 املصادر	
الوكاالت	األممية	ذات	الصلة،	وأخيًرا	االتكاء	على	معرفة	الباحث	بالتفاصيل	الدقيقة	للمحافظة	كونه	

ينتمي	إليها،	ولديه	اطالع	على	تفاصيل	هذه	العمليات	العسكرية	معظمها.

من	خالل	استعراض	األدبيات	املتوافرة	حول	ظاهرة	التهجير	القسري،	يتبين	لنا	وجود	كثير	من	
الدراسات	التي	تناولت	هذه	الظاهرة	في	مناطق	سورية	مختلفة،	أما	محافظة	دير	الزور	فإن	األدبيات	
املتوافرة	عنها	تعد	قليلة	نوًعا	ما،	واملتوافر	منها	يدرس	فقط	سياق	الثورة	ومآالت	الحرب	في	دير	الزور،	
واألطراف	الرئيسة	فيها،	أي	املتوافر	حول	ظاهرة	التهجير	القسري	من	محافظة	دير	الزور	قليل	نسبًيا،	
ومن	هنا	تكمن	أهمية	البحث	في	تسليط	الضوء	على	ظاهرة	التهجير	القسري	للمدنيين	من	محافظة	
مع	 يتقاطع	 ما	 وهو	 املحافظة،	 شهدتها	 التي	 العسكرية	 للعمليات	 مباشًرا	 أثًرا	 بوصفها	 الزور،	 دير	
التهجير	 في	استدامة	 في	تفسير	دقيق	لدوافع	األطراف	العسكرية	املختلفة	ورغباتهم	 البحث	 أهداف	
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القسري	بصورة	ممنهجة	على	املدنيين	القريب	منهم	والبعيد،	وفرض	حالة	من	التجانس	السيا�سي	أو	
األيديولوجي	أو	كليهما	مًعا	في	آن	مًعا.	ويهدف	البحث	إلى	تحليل	السياق	التاريخي	ملحافظة	دير	الزور	
ضمن	املدة	الزمنية	املدروسة،	مع	النظر	في	خصوصية	محافظة	دير	الزور	من	خالل	استعراض	جذور	
النزاع	ومسبباته	ومآالته.	أيًضا	من	ضمن	أهداف	البحث	إظهار	دور	امليليشيات	اإليرانية	في	العبث	في	
بالتزامن	مع	استعراض	 البحث،	 أدوات	مختلفة	يشرحها	 الزور	عبر	 دير	 املجتمعي	ملحافظة	 النسيج	
البعد	الجغرافي	واإلقليمي	ملحافظة	دير	الزور	بالنسبة	إلى	إيران	وميلشياتها	وذلك	ضمن	سياق	مشكلة	

البحث	الرئيسية	)ظاهرة	التهجير	القسري(.

خامًسا: اإلطار النظري واملفهوماتي

النظام	 2012	بدأت	األمور	تأخذ	طابًعا	مسلًحا	بوصفها	نتيجة	عنف	غير	مسبوق	أصر	عليه	 في	
في	سورية	أصبح	 النزاع	 أن	 للصليب	األحمر	 الدولية	 اللجنة	 السورية،	وعليه	وصفت	 الثورة	 ملواجهة	
الدولية	ومنها	 باألعراف	 االلتزام	 النزاع	 أطراف	 يتطلب	من	 ما	 دولي()7(،	وهذا	 )نزاع	مسلح	غير	 بمنزلة	
وتأمين	 حمايتهم،	 النزاع	 طرفي	 على	 يجب	 بل	 املدنيين،	 استهداف	 لتجنب	 اإلنساني	 الدولي	 القانون	
	عسكرية،	ولكن	النتيجة	كانت	مغايرة	على	

ً
املمرات	اإلنسانية	لخروجهم	من	املناطق	التي	تشهد	أعماال

أرض	الواقع،	حيث	أدت	الحرب	املستمرة	ألكثر	من	عشر	سنوات	إلى	تهجير	أكثر	من	نصف	الشعب	
السوري،	وعلى	الرغم	من	انتهاء	العمليات	العسكرية	في	بعض	املناطق،	إال	أن	ظروف	العودة	اآلمنة	
في	 العسكرية	 العمليات	 أثر	 البحث	حول	 يندرج	ضمن	سياق	 ما	 وهذا	 بعد)8(،	 متوافرة	 غير	 تزال	 ما	
فرض	التهجير	القسري،	بسبب	العمليات	املمنهجة	التي	طبقتها	أطراف	ومجموعات	عسكرية	مختلفة	

)7(		ICRC,	»Syria:	ICRC	and	Syrian	Arab	Red	Crescent	maintain	aid	effort	amid	increased	fighting«,	)June	2012(,	https://
bit.ly/36Hs9YR 

Amnesty	In-	الدولية	العفو	منظمة	عن	الصادر	األخير	التقرير	بحسب	الحقوقية	املنظمات	عن	الصادرة	التقارير	تؤكده	ما	هذا		8((
ternational	التي	وثقت	66	حالة	لالجئين	سوريين	عادوا	من	تركيا	ولبنان	واألردن	وفرنسا	وأملانيا،	وتعرَّض	فيها	5	للقتل	تحت	التعذيب	
	حتى	اآلن،	)املصدر:	تقرير	منظمة	العفو	

ً
بعد	اعتقالهم	تعسفًيا	من	أجهزة	األمن	السورية،	فيما	ما	يزال	مصير	17	شخًصا	منهم	مجهوال

 https://bit.ly/3wMV6LY	)األخير	الدولية
وهذا	ما	يؤكده	تقرير	منظمة	Watch	Rights	Human	الصادر	في	شهر	أكتوبر/	تشرين	األول	2021،	أن	الالجئين	السوريين	يواجهون	
له	وذلك	عند	 التابعة	 وامليليشيات	 السوري	 النظام	 املوت	من	جانب	 والتعذيب	حتى	 القسري	 القتل	واإلخفاء	 انتهاكات	جسيمة	مثل	

عودتهم	إلى	سوريا	خالل	املدة	املمتدة	ما	بين	2017	و2021،	وبأن	))حياتهم	أشبه	باملوت((.

 Human	Rights	Watch,	“Our	Lives	Are	Like	Death”	Syrian	Refugee	Returns	from	Lebanon	and	Jordan«,	)October	2021(,
 https://bit.ly/306FTJE

https://bit.ly/36Hs9YR
https://bit.ly/36Hs9YR
https://bit.ly/3wMV6LY
https://bit.ly/306FTJE
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مرت	على	محافظة	دير	الزور،	من	مثل	النظام	السوري	وتنظيم	داعش	وقوات	سوريا	الديمقراطية	
وامليليشيات	اإليرانية،	هذه	األطراف	العسكرية	مارست	أعمال	عنف	غير	مسبوقة	ضمن	مدد	زمنية	
مختلفة،	والهدف	هو	إنفاذ	حالة	من	التجانس	األيديولوجي	الذي	يخدم	مصالحها	على	أساس	عرقي	أو	
ديني	أو	سيا�سي	ضمن	سلسلة	مركبة	من	املمارسات	واآلليات،	بدًءا	من	االنتهاكات	الصارخة	للقانون	
الدولي	اإلنساني	التي	تجلت	باالستهداف	املباشر	للمدنيين	وعدم	حمايتهم	أو	توفير	املخرج	اآلمن	لهم	
واإلبادة	 القتل	 جرائم	 ممارسة	 عن	 	

ً
فضال والطبية)9(،	 املدنية	 واملنشآت	 التحتية	 البنى	 واستهداف	

صنف	على	أنها	جرائم	حرب	وجرائم	ضد	اإلنسانية،	كما	سعت	املجموعات	العسكرية	
ُ
الجماعية	التي	ت

من	خالل	ارتكاب	هذه	الجرائم	إلى	فرض	رؤية	معينة	على	سكان	تلك	املناطق،	ومن	ال	يذعن	سيكون	
من	 )األوربسايد(	 مفهوم	 بتطبيق	 العسكرية	 األطراف	 هذه	 تقوم	 ثم	 ومن	 القسري،	 التهجير	 مصيره	
خالل	إحداث	دمار	هائل	عبر	قصف	عنيف	وممنهج	لتدمير	مراكز	املدن	واملنشآت	الحيوية	ومنازل	

.
ً

املدنيين	لجعل	عودتهم	إليها	أمًرا	مستحيال

نزاعات	مختلفة	سابًقا،	وظهرت	مجدًدا	 في	 التي	ظهرت	 املفهومات	 إلى	بعض	 يتطرق	 البحث	 وألن	
والتهجير	 التجانس	 لفرض	 اسُتخدمت	 التي	 األدوات	 من	 بوصفها	سلسلة	 السوري،	 النزاع	 في	سياق	
القسري،	فال	بد	من	تقديم	إطار	نظري	لهذه	املفهومات،	بصفتها	توطئة	مهمة	لتفسير	املشكلة	البحثية	

وتحليلها،	وهي	أثر	العمليات	العسكرية	في	فرض	التهجير	القسري.

القانون الدولي اإلنساني. 1

املنصوص	 القواعد	 من	 مجموعة	 في	 ويتمثل	 املسلحة،	 والنزاعات	 الحرب	 بقانون	 يعرف	 ما	 وهو	
عليها	في	املعاهدات،	ولعل	من	أهم	أهدافه	توفير	الحماية	للمدنيين	والحد	من	معاناتهم،	إضافة	إلى	
توفير	الحماية	للمقاتلين	السابقين	الذين	لم	يعد	لديهم	أي	نشاط	عسكري،	ومنهم	أسرى	الحرب.	وتعد	
االنتهاكات	الجسيمة	بمنزلة	جرائم	حرب،	بما	في	ذلك	جرائم	اإلبادة	الجماعية	والجرائم	املرتكبة	ضد	

اإلنسانية)10(.

ويمكن	تعريف	اإلبادة	الجماعية	بأنها:	))كل	سلوك	يرتكب	بقصد	القتل	أو	إلحاق	األذى	أو	بهدف	

)9(		نزار	أيوب،	العنف	والسياسة	في	املجتمعات	العربية	املعاصرة:	مقاربات	سوسيولوجية	وحاالت،	مدخل	قانوني	عام	إلى	النزاع	املسلح	
في	سورية	التدخل	الدولي	اإلنساني	ومساءلة	مرتكبي	الجرائم	األشد	خطورة،	)بيروت،	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،2017(،	

ص	294.

/https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict	،»املسلحة	»النزاعات	الدولية،	العفو	منظمة		10((

https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
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تدمير	فئة	سكانية	معينة	على	أساس	إثني،	أو	عرقي،	أو	ديني،	كلًيا	أو	جزئًيا،	وقد	تصل	لحد	فرض	
نفسية	 أو	 بدنية	 أضرار	 إلحاق	 في	 تسبب	 مما	 الجماعة،	 هذه	 داخل	 اإلنجاب	 منع	 تستهدف	 تدابير	

خطيرة	بأفرادها(()11(.

في	السياق	السوري	كان	مجلس	حقوق	اإلنسان	التابع	لألمم	املتحدة	قد	أقر	منذ	عام	2014	أن	
النظام	السوري	وامليليشيات	التابعة	له	ارتكبوا	انتهاكات	جسيمة	وممنهجة	على	نطاق	واسع،	بأفعال	
الجوي	 القصف	 االنتهاكات	 هذه	 ومن	 املدنيين،	 حماية	 في	 ومبادئه	 اإلنساني	 الدولي	 القانون	 تنافي	
للمناطق	املدنية	واالستخدام	العشوائي	للبراميل	املتفجرة	وغاز	الكلور	والقنابل	العنقودية،	وغيرها	

من	األعمال	التي	قد	ترقى	إلى	جرائم	حرب	أو	جرائم	ضد	اإلنسانية)12(.

جرائم ضد اإلنسانية. 2

ظهر	هذا	املفهوم	أول	مرة	في	إبان	الحرب	العاملية	األولى،	ومن	ثم	ظهر	املصطلح	مجدًدا	في	الحرب	
أفعال	 بأنه	 األسا�سي	 روما	 نظام	 يعرفه	 ما	 وهذا	 آنذاك،	 النازية	 أملانيا	 بسبب	جرائم	 الثانية	 العاملية	
من	 السابعة	 املادة	 تتضمنه	 ما	 وبحسب	 املدنيين)13(،	 واسع	ضد	 نطاق	 على	 ممنهج	 إطار	 في	 ترتكب	
نظام	املحكمة	الجنائية	الدولية	للجرائم	ضد	اإلنسانية	بأنها	أفعال	صادرة	عن	نظام	سيا�سي	تنفذه	
جهات	عسكرية	رسمية	منها	الجيش	واألمن	أو	غير	رسمية،	وتتمثل	في	امليليشيات	التابعة	لها.	وهو	ما	
تجلى	بوضوح	خالل	سنوات	الحرب	في	سورية،	وبحسب	أدبيات	النزاع	فإن	استمرار	الحرب	يؤدي	إلى	
عليها،	 السيطرة	 يمكن	 باتجاهات	مختلفة	ال	 يذهب	 قد	 العنف	 أن	 يعني	 العنف،	وهذا	 ارتفاع	حدة	
وأدواته	كثيرة	منها	القتل	الجماعي	واإلخفاء	والتشريد	القسري)14(،	وبسبب	فشل	النظام	في	قمع	الثورة	
واألجهزة	 السوري	 النظام	 جيش	 مارس	 سيطرته،	 عن	 كثيرة	 مناطق	 وخروج	 رقعتها	 اتساع	 ونتيجة	
رسمية	 غير	 ميليشيات	 ذلك	 في	 يرافقه	 )ميليشياوية(،	 بعقلية	 مسبوق	 غير	 عنًفا	 له	 التابعة	 األمنية	

)11(  عبد	هللا	عي�سى	الكواري،	حماية	املدنيين	أثناء	النزاعات	املسلحة	الحالة	السورية	أنموذًجا،	رسالة	ماجستير،	)الدوحة:	جامعة 
قطر،	2021(.

)12( Leila	Nadya	Sadat,	“Genocide	in	Syria:	International	legal	options,	international	legal	limits,	and	the	serious	prob-
lem	of	political	will”,	Impunity	Watch	LJ	5,	)2014(,	b.1.

)13(	نزار	أيوب،	العنف	والسياسة	في	املجتمعات	العربية	املعاصرة:	مقاربات	سوسيولوجية	وحاالت،	مدخل	قانوني	عام	إلى	النزاع	املسلح	
في	سورية	التدخل	الدولي	اإلنساني	ومساءلة	مرتكبي	الجرائم	األشد	خطورة،	)بيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،2017(،	

ص	300

)14(		نزار	أيوب،	العنف	والسياسة	في	املجتمعات	العربية	املعاصرة:	مقاربات	سوسيولوجية	وحاالت...،	ص	301
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مشحونة	طائفًيا،	وهذه	القوى	جميعها	تعمد	إلى	ممارسة	أق�سى	درجات	العنف	في	سبيل	قتل	اآلخر	
الذي	يهددها،	وبحسب	األدبيات	غالًبا	ما	يكون	هناك	دافع	سيا�سي	يقف	وراء	هذا	العنف	الوح�سي،	
وهو	 في	سورية)15(.	 املناطق	 بعض	 على	 تجانس	سكاني	 إضفاء	 بهدف	 السكان	 تهجير	 تكون	 والنتيجة	
ما	يفسره	البعض	بمفهوم	)القابلية	للعنف()16(	إلظهار	جوانب	العنف	غير	املسبوق	التي	استحدثها	
النظام	األمني	في	سورية	بهدف	إجهاض	الثورة	ووأدها	بصورة	كلية،	وهو	بذلك	-أي	النظام	السوري-	
تهجيرهم	 أي	 نهائًيا)17(،	 السوري	 املجتمع	 )اقتالع	جذور(	 بهدف	 متعمًدا	 عنًفا	شرًسا	ممنهًجا	 يمارس	
قسرًيا	من	مناطق	سكنهم	األصلية،	ما	يؤدي	إلى	ازدياد	أعداد	النازحين	في	الداخل	والالجئين	إلى	دول	

الجوار،	وفي	ذلك	ارتدادات	طويلة	األجل	على	املجتمع	السوري	والهوية	السورية.

التهجير القسري. 3

إجبار	 إلى	 تهدف	 التي	 املباشرة	 العسكرية	 األفعال	 من	 مجموعة	 بأنه	 القسري	 التهجير	 ُيعرف	
منطقة	 إلى	 والنزوح	 االنتقال	 على	 أراضيهم	 في	 قانونية	 بصورة	 يقيمون	 الذين	 املدنيين	 من	 مجموعة	
أخرى	ضمن	أرا�سي	الدولة	نفسها	أو	خارجها،	بناء	على	منهجية	وتخطيط	يشرف	عليه	النظام	الحاكم	
وقد	 سيا�سي)18(.	 أو	 ديني،	 أو	 قومي،	 أو	 إثني،	 أساس	 على	 التطهير	 بهدف	 له،	 التابعة	 وامليليشيات	
يحدث	التهجير	القسري	نتيجة	ممارسات	عدة	منها	اإلبادة	الجماعية	والقتل	املتعمد	وجرائم	التطهير	
العرقي	والتدمير	املادي	للمناطق	السكنية،	وهي	في	مجملها	جرائم	ضد	اإلنسانية.	ولذلك	يعد	التهجير	
القسري	جريمة	ينص	عليها	ميثاق	روما	األسا�سي،	وكذلك	البروتوكول	الثاني	اإلضافي	امللحق	باتفاقيات	
جنيف	األربع	الذي	يحظر	تهجير	السكان	املدنيين	أو	إبعادهم	قسرًيا	في	أثناء	النزاعات	املسلحة	الدولية	
أو	غير	الدولية،	كما	في	الحالة	السورية،	وكذلك	منع	البروتوكول	إجبار	املدنيين	على	ترك	ديارهم	أو	
دفعهم	إلى	مغادرتها	ألي	سبب	كان)19(.	وهذا	ما	يشرحه	بحثنا	الخاص	بمحافظة	دير	الزور،	حيث	إن	

السياسات،	 ودراسة	 لألبحاث	 العربي	 املركز	 )بيروت:	 الراهن،	 التاريخ	 في	 الحرية	محاولة	 نحو	 اآلالم	 بشارة،	سورية	درب	 	عزمي	 	)15(
2013(،	ص	329.

)16(		عزمي	بشارة،	سورية	درب	اآلالم	نحو	الحرية	محاولة	في	التاريخ	الراهن،	ص	33.

املعاصر	 العربي	 الخطاب	 وحاالت،	 مقاربات	سوسيولوجية	 املعاصرة:	 العربية	 املجتمعات	 في	 والسياسة	 العنف	 فاوبار،	 محمد	 	)17(
وصيرورة	العنف	والسياسة	في	املجتمعات	العربية	بحث	في	التجليات	الفكرية	للتحول	السيا�سي	الراهن،	)بيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	

ودراسة	السياسات،2017(،	ص	189

)18(		صباح	حسن	عزيز،	جريمة	التهجير	القسري	دراسة	مقارنة،	رسالة	ماجستير،	)العراق:	جامعة	النهرين/	كلية	الحقوق،	2015(،	
  https://bit.ly/3wQJABk  .21ص

)19(		صباح	حسن	عزيز،	جريمة	التهجير	القسري	دراسة	مقارنة،	رسالة	ماجستير،	ص23.

https://bit.ly/3wQJABk
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عمليات	التهجير	القسري	أغلبها	جاءت	نتيجة	مباشرة	للعمليات	العسكرية	التي	أدت	إلى	طرد	السكان	
األصليين،	وإحالل	مقاتلين	أجانب	عوًضا	عنهم	بشكل	مفرد	أو	مع	عائالتهم	لإلقامة	في	بيوت	املدنيين	
الذين	ُهجروا،	وهؤالء	املقاتلون	األجانب	مختلفون	غالًبا	عن	السكان	األصليين	للمنطقة،	واالختالف	
املختلفة	 املجموعات	 مارسته	 ما	 وهذا	 عرقًيا،	 أو	 دينًيا	 أو	 سياسًيا	 مختلفة	 مسميات	 تحت	 يندرج	

العسكرية	التي	مرت	على	محافظة	دير	الزور.

ظهور مفهوم )األوربسايد( Urbicide في السياق السوري. 4

سياسات	 وفي	 لبنان،	 وحرب	 البوسنة،	 حرب	 منها	 سابقة،	 حروب	 في	 )األوربسايد(	 مفهوم	 ظهر	
إسرائيل	ضد	الفلسطينيين،	ولعل	طبيعة	هذا	املفهوم	من	حيث	املبدأ	مشابهة	ملفهوم	اإلبادة	الجماعية،	
خاض	باسم	سياسات	الهوية)20(،	وجزء	

ُ
ولكن	من	منطلق	عمراني،	وهو	نوع	من	أنواع	الحروب	التي	ت

أساس	من	أدوات	هذا	املصطلح	قائم	على	إحداث	الدمار	املادي	في	املدن	أي	جعل	الحياة	فيها	أشبه	
والتعليم	 والصحة	 واملياه	 الكهرباء	 محطات	 في	 املتمثلة	 الحيوية	 املنشآت	 استهداف	 عبر	 باملستحيل	
وشبكات	املواصالت.	والهدف	في	الحصيلة	هو	خلق	مجتمع	متجانس	أيديولوجًيا	من	خالل	القضاء	
صنفه	اتفاقيات	جنيف	األربع	

ُ
على	الجماعات	املختلفة	دينًيا،	أو	عرقًيا،	أو	سياسًيا)21(.	وهذا	أيًضا	ما	ت

بأنه	انتهاكات	جسيمة	بسبب	))تدمير	املمتلكات	أو	االستيالء	عليها	على	نطاق	واسع	ال	تبرره	الضرورات	
الحربية،	وبطريقة	غير	مشروعة	وتعسفية(()22(.

ظهر	مفهوم	األوربسايد	في	سورية	في	إبان	أحداث	مدينة	حماة	عام	1982،	بسبب	استخدام	النظام	
السوري	اآللة	العسكرية	الذي	نتج	منه	دمار	هائل	وتهديم	مبان	كاملة،	وعمليات	قتل	جماعي	ممنهجة	
أودت	بحياة	آالف	من	السوريين،	وتحويل	حماة	إلى	كومة	أنقاض،	حيث	يشرح	مفهوم	األوربسايد	في	
حالة	مدينة	حماة	كيف	استأصل	النظام	السوري	مكوًنا	بشرًيا	مختلًفا	عنه	من	خالل	استخدام	اآللة	

العسكرية	وإحداث	دمار	هائل	في	املباني	التي	تقطنها	تلك	املجموعات	البشرية)23(.

)20(		سوسن	أبو	زيدان،	»كيف	انتزع	األسد	مّنا	سورياه	املتجانسة«،	موقع	الجمهورية،	)نيسان/	أبريل	2019(،
 https://bit.ly/3tFLCAZ 

)21(		سوسن	أبو	زيدان،	»كيف	انتزع	األسد	مّنا	سورياه	املتجانسة.

)22(		عمر	مكي،	القانون	الدولي	اإلنساني	في	النزاعات	املسلحة	املعاصرة،	)جنيف:	اللجنة	الدولية	للصليب	األحمر،	د.ت(،	ص	237.

)23( Gabriel	Garroum,	“Urbicide	and	the	Subject	of	Politics:	Notes	on	the	Syrian	Civil	War”,	E-	International	relations	
)May	2021(	https://2u.pw/A5wWy 

https://bit.ly/3tFLCAZ
https://2u.pw/A5wWy
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النظام	 استخدام	 نتيجة	 السورية،	 الثورة	 اندالع	 بعد	 الظهور	مجدًدا	 إلى	 األوربسايد	 مفهوم	 عاد	
السوري	مراكز	املدن	على	أنها	مسرح	للعمليات	العسكرية،	كما	حدث	في	أحياء	بابا	عمرو	والخالدية	
في	مدينة	حمص،	وأحياء	الحويقة	والحميدية	والجبيلة	في	مدينة	دير	الزور،	وهو	ما	تناقشه	األدبيات	
	حكومًيا	مباشًرا	باتجاه	مراكز	املدن	الرئيسة،	من	

ً
في	الحالة	السورية	بوصف	مفهوم	urbicide	فعال

السوري	 للنظام	 التابعة	 العسكرية	 باآللة	 عنيف	 قصف	 عبر	 شامل	 عسكري	 دمار	 إحداث	 خالل	
والهدف	هو	إعادة	ترتيب	هذه	املدن،	وفرض	تجانس	يخدم	النظام	الحاكم	واأليديولوجيا	التي	تضمن	

بقاءه	في	الحكم.

وبالنسبة	إلى	بعض	الباحثين	في	هذا	املجال،	فإن	استعمال	مفهوم	األوربسايد	هو	جزء	ال	يتجزأ	من	
االستراتيجية	التي	تتبع	في	سياق	الحرب	التي	تهدف	من	خاللها	األطراف	العسكرية	إلى	تدمير	النسيج	
الرئيسية)24(،	بحيث	ُيفرض	تجانس	أيديولوجي	معين	يخدم	مصالح	الطبقة	 االجتماعي	ملراكز	املدن	
الحاكمة	التي	ترفض	اآلخر	املختلف	عنها.	ولذلك	تتفق	األدبيات	في	هذا	املجال	مع	أن	الدمار	الذي	
أحدثته	اآللة	العسكرية	التابعة	للنظام	السوري	في	عدد	من	مراكز	املدن	الرئيسة	ليس	ضرًرا	جانبًيا	
لهدف	 السوري	 النظام	 اتبعه	 النزاع	املسلح	فحسب،	وإنما	هو	عمل	متعمد	وسالح	حرب	 ناتًجا	من	
الذي	 اآلخر	 املكون	 وإلغاء	 السلطة	 في	 والبقاء	 الحكم	 على	 املحافظة	 في	 يخدم	مصالحه	 املدى	 بعيد	

يختلف	عنه	ويعد	تهديًدا	له)25(.

سادًسا: األثر املباشر اًلجتياح دير الزور عسكرًيا صيف عام 2011: النزوح مدة من 
الزمن

بعد	أن	اندلعت	الثورة	السورية	في	2011،	كانت	دير	الزور	أحد	أهم	هذه	املناطق	املنتفضة	ضد	
	من	شعب	دير	الزور	التواق	إلى	الحرية	والعيش	بكرامة	وعدل	ومساواة،	ورًدا	على	عقود	

ً
النظام،	رغبة

طويلة	من	القمع	واالستبداد	والتهميش.

املرافق	 الداخلي	 الحراك	 وازدياد	 الشعبية	 التظاهرات	 رقعة	 اتساع	 من	 النظام	 خوف	 وبسبب	
لضغط	دولي،	أدى	إلى	سيناريو	مشابه	تماًما	ملا	حدث	في	الثورتين	التونسية	واملصرية،	األمر	الذي	دفع	

)24(		Martin	Coward,	“’Urbicide’Reconsidered.”	Theory	&	event	10,	no.	2,	)2007(.

)25(		SAWSAN	ABOU	ZAINEDIN	HANI	FAKHANI,	SYRIA’S	URBICIDE	THE	BUILT	ENVIRONMENT	AS	A	MEANS	TO	
CONSOLIDATE	HOMOGENEITY,	)Central	Europe	University.	School	of	Public	Policy,	July	2019(.
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الحلين	 العقد	األخير،	وبقي	ُمصًرا	على	 العنف	على	مدار	 أق�سى	درجات	 ارتكاب	 إلى	 السوري	 النظام	
في	 التظاهرات	 مع	 التعامل	 في	 حذًرا	 كان	 البداية	 في	 ولكنه	 السنوات،	 هذه	 طوال	 واألمني	 العسكري	
ازدياد	 يفسر	 ما	 وهو	 هناك،	 العشائرية	 الطبيعة	 بسبب	 الزور،	 دير	 محافظة	 ومنها	 املناطق،	 بعض	
في	جمعة	 مليون	 نصف	 من	 أكثر	 إلى	 املتظاهرين	 عدد	 الفًتا،	حيث	وصل	 ازدياًدا	 املتظاهرين	 أعداد	
)أحفاد	خالد()26(	واستمرار	التظاهر	السلمي	في	كامل	أرجاء	محافظة	دير	الزور،	حتى	شهر	رمضان/	
200	دبابة	وآلية	 النظام	السوري	للمحافظة	بنحو	 2011	الذي	شهد	اجتياح	جيش	 آب/	أغسطس	
عسكرية)27(،	وتعد	هذه	الحملة	العسكرية	شرارة	بدء	ظاهرة	النزوح)28(	التي	نزح	فيها	عدد	من	سكان	

محافظة	دير	الزور،	باتجاه	املدن	الكبرى،	منها		دمشق	وحلب	اللتين	كانتا	مستقرتين	نوًعا	ما.

بفعل	عوامل	 املدنيين	 نزوح	 في	 وتتسبب	 املجتمعات	 تواجه	 إشكالية	 بأنه	 النزوح،	 تعريف	 ويمكن	
مختلفة،	منها	الصراعات	العسكرية	والحروب	األهلية	ذات	الطابع	اإلثني	والعرقي	والديني،	وهي	األكثر	
خطورة	بسبب	فرض	األطراف	املختلفة	للنزاع	أجنداتها	األيديولوجية	من	خالل	أدوات	كثيرة،	إما	القتل	
	إلى	التغيير	الديموغرافي	لفرض	التجانس	األيديولوجي	الذي	يلبي	

ً
الجماعي	أو	التهجير	القسري	وصوال

رغبات	الفصيل	العسكري.

سابًعا: حملة الحرس الجمهوري في دير الزور: عنف ُمباح وإبادة جماعية

مع	بدء	فصائل	املعارضة	املسلحة	سيطرتها	على	مدينة	دير	الزور،	كان	النظام	السوري	يرد	بقصف	
عنيف	ُمتبًعا	سياسة	األرض	املحروقة،	وبخاصة	أنه	بدأ	يخسر	املناطق	تدريجًيا	سواء	في	دير	الزور	
جبر	على	

ُ
،	ثم	أ

ً
املدينة،	أم	في	ريف	املحافظة،	وهو	ما	دفع	النظام	إلى	التقوقع	داخل	مراكز	املدن	أوال

االنسحاب	من	بعضها	بفعل	ضربات	فصائل	املعارضة	املسلحة،	ولكنه	بقي	مصًرا	على	املحافظة	على	

)26(		بحسب	املرصد	السوري	لحقوق	اإلنسان	الذي	قدر	أعداد	املتظاهرين	بحوالي	550	ألف	متظاهر،	موقع	عرب	48،	جمعة	»أحفاد	
 https://bit.ly/3tpJGfM	.)2011يوليو	تموز/	)22	وجرحى،	قتلى	وسقوط	وحماة،	الزور	دير	في	املليون	تجاوزت	مظاهرات	خالد«:

)27(		عزمي	بشارة،	درب	اآلالم	نحو	الحرية،	محاولة	في	التاريخ	الراهن،	)الدوحة/	بيروت،	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	
2013،	ص153.

	من	العجز	األمني	تسببت	في	
ً

)28(		بحسب	الباحث	جمال	باروت	فإن	االستراتيجية	األمنية	للنظام	السوري	واستخدام	الجيش	بديال
إحداث	كوارث	إنسانية	تمثلت	بالنزوح	القسري.

السياسات،	 ودراسة	 لألبحاث	 العربي	 املركز	 )بيروت:	 واإلصالح،	 الجمود	 جدلية	 سورية	 تاريخ	 في	 األخير	 العقد	 باروت،	 جمال	 محمد	
2012(،	ص	290.

https://bit.ly/3tpJGfM
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املربع	األمني	في	مركز	مدينة	دير	الزور،	لتشهد	املدينة	بعد	ثالثة	أشهر	من	سيطرة	فصائل	املعارضة	
املسلحة	على	املدينة	حملة	عسكرية	شرسة	للواء	105	من	الحرس	الجمهوري	التابع	للنظام	السوري،	
إلى	مقتل	عدد	كبير	من	 الزور،	وقد	أدت	 التي	تشهدها	محافظة	دير	 الثانية	 وهي	الحملة	العسكرية	
ا	من	عمليات	االنتقام	التي	ستحدث،	

ً
،	ونزوح	قسم	كبير	من	عائالت	املدينة	ثانًيا	وذلك	خوف

ً
املدنيين	أوال

وقد	قدرت	بعض	اإلحصاءات	نزوح	حوالى	30.000	مدني	من	مدينة	دير	الزور	إلى	مناطق	متفرقة	من	
سورية)29(،	وقد	بدأت	الحملة	في	أواخر	شهر	أيلول/	سبتمبر	عام	2012	عندما	أرسل	النظام	السوري	
اللواء	105	من	الحرس	الجمهوري	بقيادة	ضباط	معظمهم	من	الطائفة	العلوية،	ومنهم	الضابط	علي	
خزام)30(،	حيث	اقتحمت	مدينة	دير	الزور	حوالى	150	مدرعة	ودبابة	عسكرية،	وحوالى	2400	عنصر،	
نشاط	 أي	 لديهم	 يكن	 لم	 مدنيين	 بحق	 وإبادة	جماعية	 واسعة	 انتقام	 عمليات	 الحملة	 وقد	شهدت	
عسكري	آنذاك)31(.	فعندما	يقتحم	الجيش	املدينة	يبدأ	بتصفية	الجميع	حيث	يصفهم	بتهمة	معلبة	
وجاهزة	وهي	أنهم	خاليا	نائمة،	وذلك	يحصل	للناس	البسطاء	الذين	يحسبون	أن	عدم	انخراطهم	في	

الثورة	سيحميهم	من	آلة	القتل	التي	ال	تفرق	بين	معارض	أو	موال.

انتهاكات	صارخة	تتعارض	مع	أساس	 105	من	الحرس	الجمهوري	 وفي	هذه	الحملة	ارتكب	اللواء	
عقاب	 خالل	 من	 وذلك	 املسلحة،	 النزاعات	 أثناء	 في	 املدنيين	 حماية	 وهو	 اإلنساني	 الدولي	 القانون	
عرف	

ُ
املدنيين	جماعًيا	بقتلهم	ملحض	وجودهم	في	مناطق	تخضع	لسيطرة	املعارضة	املسلحة،	حيث	ت

أفعال	العقاب	الجماعي	هذه	على	أنها	))جرائم	مرتكبة	بحق	املدنيين	من	خالل	قتلهم	عمًدا	أو	إبادتهم	
أو	تهجيرهم(()32(،	وذلك	فعل	مناف	ملبدأ	القانون	الدولي	اإلنساني	الذي	يطالب	أطراف	النزاع	بالتمييز	
بين	املدنيين	واملقاتلين،	بحيث	ال	يجوز	استهدافهم	عمًدا)33(	بل	يجب	توفير	الحماية	لهم،	ومعاملتهم	

معاملة	إنسانية	بما	يحفظ	لهم	كرامتهم.

ا	
ً
خوف قسرًيا	 والتهجير	 الهرب	 إلى	 املدنيين	 من	 األكبر	 القسم	 دفعت	 الوحشية	 املمارسات	 هذه	
من	عمليات	االنتقام	الجماعية	التي	حدثت	في	بداية	هذه	الحملة	العسكرية،	وشهدت	هذه	الحملة	

)29(	 	Office	 for	Coordination	Humanitarian	Affairs	OCHA,	Humanitarian	Bulletin	 issue	3,	 (	 July	2012(,	https://bit.
ly/37mBSEb 

)30(	Uğur	Ümit	Üngör,	Ali	Khizam	and	the	specter	of	sectarian	violence	in	Syria,	)The	Routledge	Handbook	of	Religi-
on,	Mass	Atrocity,	and	Genocide,2021(,	56.

)31(		محمود	الحسين،	مقابلة	شخصية	مع	خالد	مهيدي،	عبر	الهاتف،	)27	شباط/	فبراير	2022(.

)32(		عبد	هللا	عي�سى	الكواري،	»حماية	املدنيين	أثناء	النزاعات	املسلحة	الحالة	السورية	أنموذجا	».

 https://bit.ly/3JuOUO3	،»املسلحة	»النزاعات	الدولية،	العفو	منظمة		33((

https://bit.ly/37mBSEb
https://bit.ly/37mBSEb
https://bit.ly/3JuOUO3
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مشاركة	عسكرية	ميدانية	مباشرة	لضباط	من	الحرس	الثوري	اإليراني)34(،	وبحسب	شهادات	أهالي	
مدينة	دير	الزور	الذين	شهدوا	الحملة	العسكرية،	فقد	ارتكب	لواء	الحرس	الجمهوري	عمليات	قتل	
ممنهجة	ومتعمدة	بحق	املدنيين،	وطهر	عناصر	هذا	اللواء	-بإشراف	مباشر	من	الضابط	علي	خزام-	
املنازل	واحًدا	تلو	اآلخر،	وأعدموا	املدنيين	ميدانًيا)35(،	وهو	ما	يخالف	القانون	الدولي	اإلنساني	الذي	
ينص	على	وجوب	حماية	املدنيين	في	أوقات	النزاعات	املسلحة.	وبحسب	ما	هو	موثق	فإن	عدد	ضحايا	
إلى	عدد	كبير	من	 إليهم)36(،	إضافة	 التعرف	 تم	 الذين	 150	ضحية	من	املدنيين	 يتجاوز	 هذه	املجزرة	
الضحايا	يصل	عددهم	إلى	حوالى	90	مدنًيا	دفنوا	في	إحدى	الحدائق،	ولم	يتم	التعرف	إليهم	بسبب	آثار	

الحرق	والتشويه	التي	طالت	جثثهم)37(.

وهذا	يعني	أن	األدوات	التي	يستخدمها	النظام	السوري	لفرض	حالة	التجانس،	قائمة	على	أساس	
الوالء	السيا�سي،	عبر	الحمالت	العسكرية	نحو	املناطق	املنتفضة،	وتشارك	فيها	قوات	رسمية	كالجيش	
يمارس	 وفيها	 طائفًيا،	 املشحونة	 وامليليشيات	 الشبيحة	 كقوات	 رسمية	 غير	 وقوات	 األمن،	 وقوات	
العنف	بطريقة	غير	مسبوقة	بهدف	العقاب	والقتل	الجماعي،	ومن	ثم	تهجير	السكان	عنوة.	وتستهدف	
أيًضا	منازل	املدنيين	واملنشآت	الحيوية	من	خالل	استخدام	قوة	نارية	كبيرة	جًدا	تهدف	إلى	إحداث	
أكبر	قدر	من	الدمار	املادي	في	املناطق	التي	تسيطر	عليها	فصائل	املعارضة	املسلحة،	وهذا	ما	ُيطلق	
عليه	في	املجال	العمراني	باألوربسايد	)Urbicide)38،	وهي	الحروب	التي	تستهدف	املدن	وساكنيها	بهدف	
إلى	 في	ما	لو	هدأت	العمليات	العسكرية،	ومن	ثم	الوصول	 إليها	 تشريدهم	قسًرا	منها،	ومنع	عودتهم	
مجتمع	»متجانس«	ال	مجال	فيه	لآلخر،	بل	القضاء	على	املختلف،	وطمسه	كلًيا،	سواء	كان	االختالف	
سياسًيا	أم	عرقًيا	أم	دينًيا.	وهو	ما	يتطابق	تماًما	مع	الخطاب	الذي	أصدره	رئيس	النظام	السوري	بشار	

األسد	في	العام	2017 )39(	الذي	قال	فيه:

))خسرنا	خيرة	شبابنا	وبنية	تحتية	كلفتنا	الكثير،	صحيح	لكننا	باملقابل	ربحنا	مجتمًعا	أكثر	صحة	

)34(	Uğur	Ümit	Üngör,	Ali	Khizam	and	the	specter	of	sectarian	violence	in	Syria,	)The	Routledge	Handbook	of	Religi-
on,	Mass	Atrocity,	and	Genocide,2021(,	b.	56.

)35(		Uğur	Ümit	Üngör,	Ali	Khizam	and	the	specter	of	sectarian	violence	in	Syria,	b.56.

)36(		د.م،	»انتهاكات	”الحرس	الجمهوري“	وخفايا	مجزرة	حيي	”الجورة	و“	القصور“	في	دير	الزور«،	مع	العدالة،	)أيلول/	سبتمبر	2018(،

 https://bit.ly/3twA2Id 

 https://bit.ly/3Mo3zMW	،)2012	األول	تشرين	)أكتوبر/	الجزيرة«،	شبكة	بسوريا،	القصف	وتصاعد	الزور	دير	في	»مجزرة	د.م،		37((

)38(		سوسن	أبو	زيدان،	كيف	انتزع	األسد	مّنا	سورياه	املتجانسة.

 https://bit.ly/31EDVxV	،2017	عام	واملغتربين	الخارجية	وزارة	مؤتمر	افتتاح	خالل	األسد	بشار	خطاب	ضمن	املفهوم	هذا	جاء		39((

https://bit.ly/3twA2Id
https://bit.ly/3Mo3zMW
https://bit.ly/31EDVxV
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أساس	 هو	 التجانس	 هذا	 باملجامالت،	 أو	 اإلنشائي	 باملعنى	 وليس	 الحقيقي	 باملعنى	 تجانًسا	 وأكثر	
الوحدة	الوطنية،	تجانس	العقائد،	تجانس	األفكار،	التقاليد،	العادات،	املفاهيم،	الرؤى،	على	تنوعها	

واختالفها.	التجانس	ال	يعني	التطابق،	التجانس	يعني	أن	تكون	متكاملة	مع	بعضها	البعض)40(((.

	من	الدمار	الذي	لحق	بمراكز	املدن	الثائرة	نتيجة	العمليات	
ً

تشير	أدبيات	البحث	إلى	أن	كًما	هائال
العسكرية	املستمرة	للنظام	السوري	ومن	ثم	إيران	وروسيا	بعد	تدخلهما	املباشر	في	الحرب	السورية	
التوالي،	ولم	يكن	ذلك	إال	جزًءا	من	سياسات	فرض	التجانس	ضمن	سياسة	التهجير	القسري	 على	
املمنهج	والدمار	الواسع	للبنى	التحتية	في	املناطق	الخارجة	عن	سيطرة	النظام،	وهو	ما	يؤكده	تقرير	
ألحياء	 املشروع	 غير	 الهدم	 عمليات	 باألرض:	 )التسوية	 عنوان	 حمل	 الذي	 	Human	Rights	Watch
سكنية	في	سوريا	في	2012-2013()41(،	حيث	يخلص	التقرير	إلى	أن	كثيًرا	من	املباني	واملنازل	السكنية	
ستهدف	بغرض	التدمير	وبهدف	حرمان	

ُ
ا	عسكرية	فقط،	بل	كانت	ت

ً
التي	ُسويت	باألرض	لم	تكن	أهداف

في	 فعلًيا	 ما	حدث	 وهو	 السكان	 من	 خالية	 املدن	 تبقى	هذه	 ولذلك	 إليها	الحًقا،	 العودة	 من	 قاطنيها	
محافظة	دير	الزور،	وذلك	يفسر	أيًضا	بأنه	نوع	من	االنتقام	الشامل	فالبيت	يعد	شيًئا	غالًيا	ألهله	

)انظر	الصورة	رقم1	أدناه(.	

الصورة	رقم1:	تظهر	الدمار	في	أحد	أحياء	مدينة	دير	الزور)42)

آب/	 واملغتربين،	 الخارجية	 وزارة	 مؤتمر	 افتتاح	 خالل	 األسد	 بشار	 كلمة	 السوري،	 للنظام	 التابعة	 واملغتربين	 الخارجية	 وزارة	 	 	)40(
https://bit.ly/3ImrQQh 2017	أغسطس

)41(	 	Human	Rights	Watch,	 »Razed	 to	 the	Ground:	Syria’s	Unlawful	Neighborhood	Demolitions	 in	2012-2013«,	 (
January	30,	2014),	https://bit.ly/3hUM2Os 

 https://bit.ly/3MIQbTB	،2020	األول	تشرين	أكتوبر/	إزالتها،	يتجاهل	والنظام	بالركام	غارقة	الزور	دير	أحياء	سوريا،	تلفزيون		42((

https://bit.ly/3ImrQQh
https://bit.ly/3hUM2Os
https://bit.ly/3MIQbTB
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مناطق	مختلفة	من	سورية،	 في	 )فاعليتها(	 أثبت	 قد	 االستراتيجية	 أن	هذه	 السوري	 النظام	 يظن	
)43(،	وهو	ما	دفع	  2012 بابا	عمر	في	والغوطة	الشرقية	في	أوقات	مختلفة	من	عام	 كما	حدث	في	حي	
النظام	السوري	إلى	إرسال	اللواء	نفسه	105	من	الحرس	الجمهوري	على	رأس	هذه	الحملة	العسكرية،	
	قتل	عدد	كبير	من	أبناء	املحافظة،	وثانًيا	تهجير	

ً
والنتيجة	كانت،	بحسب	مدنيين	من	املحافظة،	أوال

ا	من	عمليات	
ً
قسم	كبير	من	املدنيين،	ما	أدى	إلى	أن	أول	قرار	يتخذه	اإلنسان	هو	النزوح	والهجرة	خوف

القتل	التي	ال	يراعى	فيها	أي	اعتبار	لحق	حماية	املدنيين	في	أثناء	النزاعات	املسلحة،	أو	حتى	السماح	
املدينة)44(،	 أبناء	 من	 ناشطين	 وبحسب	 املحاصرة.	 املناطق	 من	 الخروج	 لهم	 تتيح	 إنسانية	 بممرات	
500	مدني	فقط،	 فإن	عدد	املدنيين	الذين	بقوا	في	مدينة	دير	الزور	بعد	هذه	الحملة	كان	أقل	من	
أما	 نسمة)45(.	 مليون	 نصف	 بنحو	 يقدر	 كان	 الذي	 الثورة	 اندالع	 قبل	 املدينة	 قاطني	 بعدد	 	

ً
مقارنة

النزوح	قسًرا	خارج	املحافظة.	وهذا	هو	االنتهاك	 جبروا	على	
ُ
أ أبناء	املدينة	فقد	 األغلبية	العظمى	من	

الثاني	)التهجير	القسري(	الذي	يعرفه	القانون	الدولي	اإلنساني	بأنه:	))اإلخالء	القسري	وغير	القانوني	
محددة،	 جغرافية	 بقعة	 التطهير	ضمن	 بعمليات	 مرتبطة	 ملمارسات	 كنتيجة	 املدنيين	 من	 ملجموعة	
أو	سيا�سي	 أو	عرقي	 ديني	 أساس	 الجماعي	على	 والقتل	 العنف	 باستخدام	 بها	فصيل	عسكري	 يقوم	

لدفعهم	للهروب	وهم	مرغمون	من	منطقتهم(()46( .

ا: تنظيم الدولة )داعش( يشن حرًبا على محافظة دير الزور
ً
ثامن

في	 النظام	السوري	 في	املناطق	الخارجة	عن	سيطرة	 بالتغلغل	تدريجًيا	 بدأ	تنظيم	الدولة	داعش	
التي	 النصرة	 منها	جبهة	 املناطق،	 تلك	 2013،	مستفيًدا	من	سيطرة	فصائل	إسالمية	على	 نهاية	عام	
وأنشأت	 وأحكامها،	 قوانينها	 فيها	 وفرضت	 الشرقي	 الزور	 دير	 ريف	 على	 كامل	 شبه	 بشكل	 سيطرت	
)47(2013،	وفي	هذه	املرحلة	بدأ	بعض	 محاكم	شرعية،	منها	تلك	التي	أحدثتها	في	مدينة	امليادين	عام	

)43(		Üngör,	Uğur	Ümit.	“Ali	Khizam	and	the	specter	of	sectarian	violence	in	Syria.”	The	Routledge	Handbook	of	Reli-
gion,	Mass	Atrocity,	and	Genocide	)2021(:	56.

)44(		محمود	الحسين،	مقابلة	شخصية	مع	خالد	مهيدي،	عبر	الهاتف،	)27	شباط/	فبراير	2022(.

)45(		مقابلة	شخصية	عبر	الهاتف	مع	عدد	من	ناشطي	مدينة	دير	الزور	الذين	كانوا	موجودين	في	مدينة	دير	الزور	في	أثناء	الحملة	
العسكرية	للحرس	الجمهوري	في	شهر	أيلول/	سبتمبر	2012،	)شباط/	فبراير	2022(.

 Journal	of	University	of	Babylon	for	Humanities	26,	“.نموذجا	املوصل((	الحرب	وجرائم	النزوح”	,Dalal	Sadek	Ahmed  )46(
.no.	8	)2018(,	b.	566-580

)47(		د.م،	»هيئة	شرعية«	إسالمية	جديدة	»تتولى	شؤون	الناس«	في	شرق	سوريا،	فرانس	24،	)تشرين	األول/	أكتوبر	2013(،
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النزاع	 مدة	 طول	 أولها	 كثيرة	 أسباب	 إلى	 يعود	 وهذا	 سورية،	 خارج	 بالهجرة	 جدًيا	 بالتفكير	 املدنيين	
ثانًيا،	املمارسات	املرتكبة	من	جبهة	النصرة	 وازدياد	الوضع	امليداني	تعقيًدا،	وغياب	الحل	السيا�سي	

ا.
ً
تجاه	املدنيين	ثالث

2014،	بدأت	تلوح	في	األفق	حرب	قادمة	 2013	وبدايات	عام	 في	هذه	املرحلة،	أي	في	أواخر	عام	
باتجاه	املناطق	الشرقية،	سببها	الخالف	الذي	بدأ	يظهر	للعلن	بين	جبهة	النصرة	وحركة	أحرار	الشام	
اإلسالمية	التي	تعرف	بفصائل	الجبهة	اإلسالمية	من	جهة،	وتنظيم	الدولة	من	جهة	أخرى،	في	إثر	هذا	
الخالف	طردت	فصائل	الجبهة	اإلسالمية	عناصر	تنظيم	الدولة	من	محافظة	دير	الزور	بصورة	كاملة	
في	كانون	الثاني/	يناير	2014.	إال	أن	التنظيم	بدأ	يعد	العدة	ويستجمع	قواه	للعودة	مجدًدا	إلى	محافظة	
،	بعد	معركة	استمرت	حوالى	سبعة	أشهر،	خسرت	محافظة	دير	الزور	

ً
دير	الزور،	وهو	ما	حدث	فعال

الجزء	 الدولة	على	 تنظيم	 2014	سيطر	 في	عام	 أبنائها)48(،	ومع	دخول	شهر	رمضان	 عدًدا	كبيًرا	من	
األكبر	من	محافظة	دير	الزور،	وال	بد	من	اإلشارة	هنا	إلى	أن	تسارع	األحداث	في	العراق	كان	له	تداعياته	
على	محافظة	دير	الزور،	وبخاصة	بعد	تيسير	سقوط	املوصل	في	يد	عناصر	تنظيم	الدولة	واستحواذه	
الزور)50(،	 دير	 محافظة	 في	 املعارضة	 فصائل	 حربه	ضد	 في	 ساعدته	 كثيرة)49(	 ومعدات	 أسلحة	 على	
ولعل	ذلك	كان	مقصوًدا	حيث	ترك	بنك	املوصل	من	غير	إخالء	وتركت	أسلحة	فرق	كاملة	،	وكان	أن	
تنظيم	داعش	لم	يعلن	عن	)خالفته(	إال	بعد	السيطرة	على	كامل	محافظة	دير	الزور)51(،	وبذلك	بدأ	

األهالي	بالنزوح	والهجرة	خارج	املحافظة	كلًيا،	ويعود	كل	من	النزوح	والهجرة	إلى	األسباب	اآلتية:

الحرب	الطويلة	التي	دارت	بين	التنظيم	وفصائل	املعارضة	في	محافظة	دير	الزور،	وال	سيما	. 1
سبب	 الحرب	 هذه	 مدة	 طول	 الجزيرة،	 عليها	 يطلق	 التي	 الفرات	 لنهر	 اليسرى	 الضفة	 على	

 https://bit.ly/3J5nChc 

)48(		تشير	بعض	اإلحصاءات	إلى	أن	عدد	الضحايا	من	أبناء	محافظة	دير	الزور	خالل	الحرب	مع	تنظيم	الدولة	داعش	يقدر	بحوالى	
6000	شخص.

https://bit.ly/3t4XDRh	،)2014	تموز	)يوليو/	الجزيرة،	شبكة	الزور،	بدير	بلدة	من	اآلالف	يهّجر	الدولة	تنظيم	د.م،

)49(	w.r,	How	 ISIL	 seized	most	of	 its	weapons	 from	 Iraq	military,	Al	 Jazeera	English,)December	2015(,	https://bit.
ly/3L0uUDm 

)50(		بوغالم	غب�سي،	»ما	هو	السر	وراء	»القوة	العسكرية«	لتنظيم	»الدولة	اإلسالمية«؟«،	شبكة	فرانس	24،	)آب/	أغسطس	2014(،

 https://bit.ly/3I4jIDW 

)51(		د.م،	»داعش	يعلن	إقامة	»الخالفة	اإلسالمية«	ويبايع	زعيمه	خليفة	للمسلمين«،	BBCعربي،	)يونيو/	حزيران	2014(،

 https://bbc.in/3CLUclX 

https://bit.ly/3J5nChc
https://bit.ly/3t4XDRh
https://bit.ly/3L0uUDm
https://bit.ly/3L0uUDm
https://bit.ly/3I4jIDW
https://bbc.in/3CLUclX
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للتنظيم	خسائر	كثيرة	في	عناصره،	وهو	األمر	الذي	لم	يحصل	في	أي	منطقة	أخرى،	وهو	ما	
زاد	من	نقمة	التنظيم	وعناصره	على	أهالي	محافظة	دير	الزور،	ولذلك	بدأت	أعداد	املهجرين	
والقتل	 االنتقام	 عمليات	 من	 ا	

ً
خوف املحافظة	 على	 داعش	 تنظيم	 سيطرة	 بعد	 باالرتفاع	

والعقاب	الجماعي.
بعد	أن	سيطر	تنظيم	الدولة	على	محافظة	دير	الزور	بعد	معارك	عسكرية	طويلة،	ُهّجر	أهالي	. 2

بعض	القرى	الواقعة	في	الريف	الشرقي	للمحافظة،	منها	قرى	الشحيل	وطابية	جزيرة	وخشام،	
رهم	خارج	قراهم	وفرض	 التنظيم)52(،	إال	أن	األخير	َهجَّ وعلى	الرغم	من	مبايعة	هذه	القرى	
الذين	 املدنيين	 عدد	 ويقدر	 داعش،	 تنظيم	 قاتلوا	 أنهم	 بحجة	 قاسية)53(،	 ا	

ً
شروط بحقهم	

30.000	مدني	من	قريتي	طابية	 35.000	مدني	من	قرية	الشحيل	وما	يقارب	 هجروا	بحوالى	
جزيرة	وخشام	في	ريف	دير	الزور	الشرقي)54(.	وهذا	ما	يندرج	ضمن	أهداف	تنظيم	داعش	في	
سعيه	إلى	فرض	مجتمع	»متجانس«	أيديولوجًيا	ال	مكان	فيه	لآلخر	الذي	يرفض	وجوده	كلًيا	
في	محافظة	دير	الزور.	ولذلك	مارس	تنظيم	داعش	أق�سى	درجات	العنف	بحق	املدنيين	ضمن	
سياسة	إدارة	التوحش)55(	التي	يؤمن	بها	بهدف	التضييق	على	السكان	األصليين	ودفعهم	إلى	
الوافدين	ملناطق	 املقاتلين	األجانب	 ارتفاع	أعداد	 بالتزامن	مع	 مغادرة	مناطقه	قسًرا،	وذلك	
فرض	 في	 أهدافه	 يخدم	 ما	 وهو	 وأفكاره،	 التنظيم	 بمعتقدات	 يؤمنون	 الذين	 سيطرته،	

التجانس	األيديولوجي	الذي	يسعى	إليه.
التضييق	الذي	مارسه	التنظيم	بحق	أبناء	محافظة	دير	الزور	في	املناطق	التي	يسيطر	عليها،	. 3

التنظيم	 اللباس	والعمل	من	خالل	جهاز	أحدثه	 منها	 اليومية،	 الحياتية	 في	األمور	 واملتعلقة	
احتجاز	 أو	 املارة	 أمام	 والجلد	 السجن	 بين	 تراوح	 العقوبات	 وكانت	 )الحسبة(،	 عليه	 وأطلق	

الشباب	وسوقهم	إلى	مطار	دير	الزور	العسكري	لحفر	الخنادق	وتنصيب	املتاريس.
عمليات	القتل	واإلعدام	وقطع	الرؤوس	التي	مارسها	تنظيم	داعش	بحق	أبناء	محافظة	دير	. 4

أيديولوجية	 وفرض	 السكان	 ترهيب	 هو	 والهدف	 له،	 مثيل	 ال	 وح�سي	 بربري	 بعنف	 الزور	
ولهذا	 التنظيم،	 حكم	 يقوض	 قد	 املحلية	 للمجتمعات	 تحرك	 بأي	 السماح	 وعدم	 التنظيم	

 https://bit.ly/3w7mDcJ	،2014	يوليو	تموز/	21،	عربي	لهم«،	عقاًبا	الزور	دير	ريف	سكان	يهجر	»داعش	فتوح،	محمد		52((

)53(		د.م،	تنظيم	دولة	العراق	والشام	يهجر	مدن	وبلدات	ريف	دير	الزور	الشرقي،	الشبكة	السورية	لحقوق	اإلنسان،	)تموز/	يوليو	
 https://bit.ly/3pUHCLR	،)2014

 https://bit.ly/3t4XDRh	،)2014	تموز	)يوليو/	الجزيرة،	شبكة	الزور،	بدير	بلدة	من	اآلالف	يهّجر	الدولة	تنظيم	د.م،		54((

 https://arbne.ws/39DccnT	،)2016	)فبراير/شباط	الحرة،	قناة	الشعوب،	إلرهاب	داعش	‹دستور‹	التوحش..	إدارة	كتاب	د.م،		55((
فالح	عبد	الجبار،	دولة	الخالفة	التقدم	إلى	املا�سي،	)بيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	تشرين	األول/	أكتوبر	2017(،	

ص	89.

https://bit.ly/3w7mDcJ
https://bit.ly/3pUHCLR
https://bit.ly/3t4XDRh
https://arbne.ws/39DccnT
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الناس)56(،	 أمام	 علًنا	 ودحرجتها	 األعناق	 وحز	 الرؤوس	 قطع	 عمليات	 يمارس	 كان	 الهدف	
ا	مع	جنس	العمل،	ومع	عمليات	القتل	هذه	كانت	ترتفع	أعداد	

ً
بوصفها	عقاًبا	ال	يتساوى	إطالق

املهجرين،	باملقابل	كانت	أعداد	املقاتلين	العرب	واألجانب	وعائالتهم	القادمة	إلى	محافظة	دير	
الزور	في	ازدياد	مستمر.	وفي	ذلك	تجسيد	عملي	لخطاب	نظري	أيديولوجي	تؤمن	به	الجماعات	
الدينية،	وهو	)الهجرة(	إلى	)دار	الحرب(	أو	)أرض	الخالفة(،	وهذا	ما	تؤكده	اإلحصاءات	عن	
من	 وهم	 سورية،	 في	 الجهاد(	 )أرض	 إلى	 واألجانب	 العرب	 املقاتلين	 من	 آالف	 عشرات	 سفر	
على	 القائم	 بالتغيير	 وصفه	 يمكن	 ما	 وهذا	 جنسية)57(،	 ثمانين	 إلى	 تصل	 مختلفة	 جنسيات	
أساس	أيديولوجي	بهدف	فرض	التجانس	الديني،	أي	استبدال	مقاتلين	من	جنسيات	مختلفة	
مع	عائالتهم	بسكان	املجتمعات	املحلية،	فقط	ألنهم	متفقون	من	حيث	األيدلوجية،	ويؤمنون	
بفكر	واحد	ألن	تنظيم	داعش	يرى	اإلسالم	على	طريقته،	)كإسالم	جهادي(،	وهذه	املناطق	دار	
حرب	ينبغي	الجهاد	فيها،	وليس	اإلسالم	الوسطي	املعتدل	الذي	يؤمن	به	أبناء	محافظة	دير	
الزور،	وعلى	الرغم	من	أنهم	مسلمون	سنة،	إال	أنه	يرى	القسم	األكبر	منهم	مرتدين	ألنهم	لم	
يعتقد	 فيها،	ولذلك	يجب	عليهم	)االستتابة(،	وكذلك	 التي	يرغب	 بالطريقة	 التنظيم	 يبايعوا	
التنظيم	أن	أسلوب	تدين	أهالي	املناطق	التي	سيطر	عليها،	منها	محافظة	دير	الزور،	ال	يتناسب	

	ومطلًقا.
ً

مع	النهج	الذي	يسعى	إليه	القائم	على	التوحش	ووأد	الطرف	املختلف	وأًدا	كامال
حرمان	املوظفين	املدنيين	الذين	يعملون	في	مؤسسات	الدولة	السورية	من	رواتبهم	وإجبارهم	. 5

أن	من	 يرى	 استتابة(	ألنه	 )دورات	 تنظيم	داعش	 عليها	 أطلق	 لدورات	شرعية	 الخضوع	 على	
التربية	والتعليم	 إلى	وزارتي	 املنتسب	 السورية،	وخصوًصا	 الدولة	 كان	يعمل	لدى	مؤسسات	
))بحكم	الشخص	الواقع	في	الكفر	والردة	والخارج	عن	ملة	اإلسالم(()58(،	ولذلك	يجب	عليه	
القتل.	وبذلك	أصبح	 الدورات	الشرعية	وإكمالها،	وإال	سيكون	مصيره	 التوبة	وحضور	هذه	
هؤالء	املدرسون	جميعهم	بال	مصدر	دخل	بعد	قرارات	تنظيم	داعش	األخيرة،	وهو	ما	دفع	

عدًدا	كبيًرا	منهم	إلى	الهجرة	خارج	سورية.
وأعلن	. 6 الزور،	 دير	 محافظة	 على	 داعش	 سيطر	 أن	 بعد	 البشري:	 العنصر	 إلى	 الحاجة	

اسم	 عليها	 أطلق	 عدة	 مؤسسات	 عبر	 عليها	 يسيطر	 التي	 املناطق	 إدارة	 حاول	 )الخالفة(،	
ضد	 حربه	 منها	 مختلفة،	 عسكرية	 جبهات	 على	 عدة	 معارك	 فتحه	 إلى	 إضافة	 )الدواوين(،	

)56(		فالح	عبد	الجبار،	دولة	الخالفة	التقدم	إلى	املا�سي،	ص	100.

)57(	علي	صالح	املولى،	العنف	والسياسة	في	املجتمعات	العربية	املعاصرة:	الجزء	الثاني	ثنائية	الثقافة	والخطاب،	ثقافة	النحر	وحرفة	
قطع	الرؤوس	أي	معقولية؟	مقاربة	تحليلية	نقدية،	)بيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،2017(،	ص	52.

)58(		ياسر	العي�سى،	»ماذا	بعد	»استتابة«	تنظيم	الدولة	املعلمين	في	دير	الزور؟«،	شبكة	الجزيرة،	)فبراير/	شباط	2015(،
 https://bit.ly/3MFX7Bb 

https://bit.ly/3MFX7Bb
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النظام	السوري	وفصائل	املعارضة	املسلحة،	ومن	ثم	ما	يعرف	بقوات	سوريا	الديمقراطية	
الحًقا،	ولذلك	أصبح	بحاجة	إلى	العنصر	البشري،	إما	للعمل	أو	القتال،	ولذلك	كان	يستهدف	
فئة	الشباب	بخاصة،	وكذلك	األطفال	الذين	يطلق	عليهم	مصطلح	)أشبال	الخالفة(،	وكان	
يخضعهم	لدورات	تدريب	عسكرية	وأمنية	وشرعية،	ألنه	يعول	عليهم	كثيًرا،	ألنه	يعرف	أنهم	
مادة	خام	ويمكن	غسل	أدمغتهم	بخطاباته	البراقة	وشعاراته	الوهمية،	وبذلك	كان	استهداف	
الشباب	من	تنظيم	داعش	أكبر	هاجس	وتخوف	لدى	أهالي	املحافظة،	وهو	ما	دفع	عدًدا	كبيًرا	
ا	على	أبنائهم	من	االلتحاق	بتنظيم	

ً
من	العائالت	إلى	الهجرة	خارج	مناطق	سيطرة	التنظيم	خوف

داعش.

وألن	التنظيم	سعى	إلى	إثبات	فشل	)تنظيم	القاعدة(	في	طريقة	تعامله	مع	األطراف	املختلفة	-ومن	
ضمنها	املجتمعات	املحلية-	عمل	على	فرض	مجتمع	متجانس	أيديولوجًيا،	وهندسته	اجتماعًيا	بطريقة	
كان	 وقد	 النازية)59(،	 وأملانيا	 السوفييتي	 االتحاد	 في	 الدكتاتورية	 األنظمة	 سابًقا	 فعلت	 كما	 شمولية	
شعار	التنظيم	غير	املعلن:	))من	ليس	معنا،	فهو	ضدنا	بالضرورة((،	معادلة	صفرية،	والنتيجة	كانت	
تهجير	فئات	كبيرة	من	األهالي	في	املناطق	التي	سيطر	عليها	التنظيم،	وهذا	ما	يدحض	فكرة	أن	البيئة	
السنية	هي	))حاضنة	للتنظيم(()60(.	في	املقابل	السماح	ملقاتلي	التنظيم	من	العرب	واألجانب	بالسكن	

واإلقامة	في	منازل	وبيوت	من	يراهم	التنظيم	)كفاًرا	أو	مرتدين(.

التي	حدثت	خالل	مدة	سيطرة	 الزور	 دير	 القسرية	من	محافظة	 التهجير	 ويمكن	إجمال	مراحل	
تنظيم	داعش	على	املحافظة	من	منتصف	عام	2014	حتى	عام	2017	باملراحل	اآلتية:

املرحلة األولى:	وهي	التي	اشتد	فيها	القتال	مع	تنظيم	داعش	خالل	سعيه	إلى	السيطرة	على	محافظة	
دير	الزور	في	النصف	األول	من	عام	2014،	وفي	هذه	املرحلة	وتحديًدا	في	رمضان	2014	وبعد	سيطرة	
داعش	على	كامل	املحافظة،	خرجت	أفواج	كبيرة	من	املدنيين	من	املناطق	التي	سيطر	عليها	داعش،	

وكانت	وجهتهم	الرئيسة	في	ذلك	الوقت	هي	تركيا)61(.

العربي	 املركز	 )بيروت،	 الظاهرة،	 فهم	 في	 نقدية	 عام	ومساهمة	 إطار	 األول:	 الجزء	 داعش،	 املكنى	 الدولة	 تنظيم	 بشارة،	 	عزمي	 	)59(
لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2018(،	ص	199.

)60(		عزمي	بشارة،	تنظيم	الدولة	املكنى	داعش،	الجزء	األول:	إطار	عام	ومساهمة	نقدية	في	فهم	الظاهرة،	ص	14.

)61(		كاتب	هذه	املقالة	كان	من	ضمن	املهجرين	الذين	غادروا	مدينة	امليادين	في	شهر	رمضان	2014	باتجاه	والية	أورفة	في	تركيا،	وذلك	
بعد	سيطرة	تنظيم	داعش	على	كامل	محافظة	دير	الزور،	وما	الحظته	هو	وجود	أعداد	كبيرة	من	املدنيين	الذين	يغادرون	يومًيا	محافظة	
دير	الزور	باتجاه	الحدود	السورية	التركية،	ومن	ثم	يعبرون	إلى	األرا�سي	التركية،	حيث	كانت	طرق	التهريب	سهلة	نوًعا	ما	وال	توجد	عوائق	

كبيرة	في	دخول	األرا�سي	التركية.
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األمنية،	 وبسط	سيطرته	 الزور،	 دير	 محافظة	 على	 داعش	 تنظيم	 بعد	سيطرة	 الثانية:	 املرحلة 
بدأ	بالتضييق	على	املدنيين	شيًئا	فشيًئا،	وقتل	عدًدا	كبيًرا	من	أبناء	املحافظة،	وقطع	رؤوسهم	أمام	
بها	 قام	 التي	 الشهيرة	 املجزرة	 قد	شهدت	 املرحلة	 هذه	 أن	 )62(،	خصوًصا	 املدينة  في	ساحات	 املدنيين	
ويقطنون	 مدني	 	100.000 بنحو	 يقدر	عددهم	 الذين	 الشعيطات	 أبناء	عشيرة	 بحق	 داعش	 تنظيم	
قرى	)	أبو	حمام،	غرانيج،	الكشكية(	في	ريف	محافظة	دير	الزور	الشرقي،	حيث	انتفض	أبناء	العشيرة	
التنظيم	بطريقة	وحشية	جًدا	من	خالل	 ليرد	 القرى،	 تلك	 تنظيم	داعش	بعد	سيطرته	على	 في	وجه	
محاصرته	تلك	القرى،	واالنتقام	منهم	جماعًيا،	وإصدار	فتوى	بقتل	كل	من	)أنبت(،	وتجاوز	14	عاًما،	
وتشريد	أهالي	تلك	القرى	وتهجيرهم	مدة	طويلة	من	الزمن.	ويقدر	عدد	الذين	قتلهم	تنظيم	داعش	في	
تلك	املرحلة	بنحو	1200	مدني	من	أبناء	عشيرة	الشعيطات	وحدها)63(،	وهو	ما	بث	الرعب	في	نفوس	
بعض	 تناقشه	 ما	 وهو	 سيطرته.	 مناطق	 من	 قسرًيا	 املهجرين	 أعداد	 ورفع	 املناطق	 تلك	 في	 املدنيين	
	ما	يسبقها	خطاب	أيديولوجي	يصور	الطرف	اآلخر	بأنه	مهدد	له	

ً
األدبيات	بأن	املجازر	الجماعية	عادة

وعدو	ينبغي	محاربته	والقضاء	عليه)64(.

املرحلة الثالثة:	بعد	بدء	التحالف	الدولي	بقيادة	الواليات	املتحدة	األميركية	حربه	ضد	تنظيم	داعش	
العسكرية،	 تنظيم	داعش	والنقاط	 باستهداف	 الدولي	 التحالف	 بدأ	طيران	 	،2014)65( أواخر	عام	 في	
ِتل	

ُ
وعلى	الرغم	من	إعالن	التحالف	الدولي	استهدافه	املقار	العسكرية	التابعة	لتنظيم	داعش	فقط،	ق

البنى	 في	 إلى	إحداث	دمار	كبير	جًدا	 الجوية)66(،	إضافة	 التحالف	 نتيجة	غارات	 ضحايا	مدنيون	كثر	
التحتية،	وهذا	ما	يؤكده	تقرير	صادر	عن	مؤسسة	رند	لألبحاث،	بأن	حجم	الدمار	كبير	جًدا	بسبب	
العمليات	العسكرية	والقصف	الجوي	من	جانب	التحالف	الدولي	بقيادة	الواليات	املتحدة	األميركية،	
وكانت	النتيجة	بعد	انتهاء	عمليات	التحالف	الدولي	العسكرية	أن	80	باملئة	من	منازل	املدنيين	أصبح	
غير	صالح	للسكن	في	مدينة	الرقة)67(،	وهكذا	سببت	هذه	الدينامية	العسكرية	-أي	غارات	التحالف	

https://bit.ly/3MKoGcf	،)2016	سبتمبر	)أيلول/	الجمهورية،	شبكة	2(«،	من	)2	الرحبة	الفرات	»ميادين	الرحمن،	عبد	صادق		62((

 https://bit.ly/3MOsyJE		،24	الزور	دير	الزور«،	دير	في	الشعيطات	»مذبحة	د.م،		63((
 https://bit.ly/3i0guGH	،)2020	يناير	الثاني/	)كانون	العربي،	التلفزيون	هناك(«،	)كنت	الزور	دير	-	الشعيطات	»مجزرة	د.م،

)64(  Haian	Dukhan,	“The	ISIS	Massacre	of	the	Sheitat	Tribe	in	Der	ez-Zor,	August	2014”,	Journal	of	Genocide	Rese-
arch	)2021(,	19-.

)65(		ACAPS,	Regional	Analysis	for	Syria	Q3	2014	|	13	October	2014,	https://bit.ly/3J6mZDS 

 https://bit.ly/3J74jnJ	،2020	مايو	أيار/	وأفغانستان،	والعراق	سوريا	في	املدنيين	عشرات	بقتل	يعترف	البنتاغون	سوريا،	تلفزيون		66((

)67(	 	Michael	 J.	McNerney	 et	 al,	Understanding	Civilian	Harm	 in	Raqqa	 and	 Its	 Implications	 for	 Future	Conflicts,	
)RAND	Corporation,	2022(,		https://bit.ly/3xcWoSG 

https://bit.ly/3MKoGcf
https://bit.ly/3MOsyJE
https://bit.ly/3i0guGH
https://bit.ly/3J6mZDS
https://bit.ly/3J74jnJ
https://bit.ly/3xcWoSG
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الدولي-	ارتفاًعا	في	أعداد	املهجرين	من	محافظة	دير	الزور	أيًضا.

من	جانب	آخر	شهدت	هذه	املرحلة	حصار	تنظيم	داعش	أحياء	مدينة	دير	الزور	الواقعة	تحت	
سيطرة	النظام	السوري،	وقد	استمر	الحصار	حوالى	ثالث	سنوات،	2015-2017،	حيث	كان	يقطن	
في	تلك	األحياء	حوالى	ربع	مليون	مدني)68(،	تعرضوا	لحصار	قاٍس	لم	تشهده	املدينة	في	تاريخها	الحديث	
قط،	ولذلك	نشطت	عمليات	التهريب	من	تلك	األحياء	باتجاه	ريف	دير	الزور	ومن	ثم	باتجاه	الشمال	

	إلى	أوروبا.
ً
السوري	وإلى	الداخل	التركي	وصوال

املرحلة الرابعة:	بدأت	مع	انطالق	الحملتين	العسكريتين	اللتين	سعتا	إلى	استعادة	السيطرة	على	
محافظة	دير	الزور،	حيث	كان	الطرف	األول	للحملة	هو	ما	يعرف	بقوات	سوريا	الديمقراطية	بدعم	
جوي	ال	محدود	من	الواليات	املتحدة	األميركية	والتحالف	الدولي،	والطرف	الثاني	هو	النظام	السوري	
وامليليشيات	اإليرانية	بإسناد	جوي	من	الطيران	الرو�سي.	وفي	هذه	املرحلة	حدثت	كبرى	موجات	التهجير	

القسري	ألبناء	محافظة	دير	الزور	نتيجة	هاتين	الحملتين	العسكريتين.

تدمير  والنتيجة  الزور،  دير  محافظة  على  للسيطرة  عسكريتان  حملتان  تاسًعا: 
املحافظة وتهجير األهالي

ل	التحالف	الدولي	ملحاربة	اإلرهاب	من	80	دولة	بقيادة	الواليات	 ِ
ّ
ك
ُ
بهدف	محاربة	تنظيم	داعش،	ش

املتحدة	األميركية	في	أواخر	عام	2014،	وبما	أن	تنظيم	داعش	كان	يسيطر	على	املحافظات	الشمالية	
الشرقية	من	سورية،	وبالتحديد	محافظتي	الرقة	ودير	الزور،	حيث	كانتا	مسرًحا	للعمليات	العسكرية	
ا	لتداعيات	هذه	العمليات	

ً
التي	تهدف	إلى	القضاء	على	التنظيم،	وبال	شك	سيدفع	املدنيون	ثمًنا	باهظ

العسكرية	على	مناطقهم،	وأمام	حالة	تراجيدية	قاتمة	كهذه	سيكون	التهجير	والهرب	الحل	الوحيد.

بعمليات	 بدًءا	 السوري،	 امللف	 في	 عدة	 عسكرية	 ديناميات	 هناك	 كان	 	،2014 عام	 آواخر	 منذ	
في	 الرو�سي	 العسكري	 التدخل	 ثم	 ومن	 	،2014 سبتمبر	 أيلول/	 شهر	 في	 بدأت	 التي	 الدولي	 التحالف	
أيلول/	سبتمبر	2015	الذي	زاد	من	عدد	املهجرين	السوريين	زيادة	حادة	جًدا،	حيث	شهدت	املرحلة	

)68(		الشبكة	السورية	لحقوق	اإلنسان،	نداء	استغاثة	لربع	مليون	سوري	محاصر	في	أحياء	دير	الزور	أحياء	الجورة	والقصور	بين	فكي	
 https://bit.ly/3MIon1H	،(2015	أبريل	)نيسان/	كماشة،

https://bit. 	،(2017 أيلول/سبتمبر	 الزور«،(	 دير	 في	 املحتاجين	 آالف	 الجهود	ملساعدة	 تحشد	 املتحدة	 »األمم	 املتحدة،	 األمم	 أخبار	
 ly/3MKqUZ9

https://bit.ly/3MIon1H
https://bit.ly/3MKqUZ9
https://bit.ly/3MKqUZ9
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تهجير	قسري	جماعي	 16	حالة	 2021	حوالي	 عام	 نهاية	 الرو�سي،	وحتى	 العسكري	 التدخل	 تلت	 التي	
للمدنيين	في	املناطق	التي	كانت	تسيطر	عليها	فصائل	املعارضة	املسلحة)69(.

في	محافظة	دير	الزور	كان	ال	بد	للمدنيين	من	أن	يدفعوا	ثمًنا	للعمليات	العسكرية	في	مناطقهم،	
	ألن	تنظيم	داعش	يسيطر	على	هذه	املحافظة،	فأي	عملية	عسكرية	تستهدف	

ً
وذلك	ألسباب	عدة،	أوال

التنظيم	سيكون	للمدنيين	نصيُب	منها،	ثانًيا:	إن	استثناء	محافظة	دير	الزور	مما	يعرف	بمناطق	خفض	
التصعيد	ضمن	مفاوضات	أستانة	بين	النظام	السوري	واملعارضة،	إضافة	إلى	الدول	الضامنة	الثالث:	
التي	أدت	بدورها	 إلى	بقاء	هذه	املحافظة	مسرًحا	للعمليات	العسكرية	 روسيا	وتركيا	وإيران،	ما	أدى	
ا:	مع	بدء	العمليات	العسكرية	للحملتين	األخيرتين	من	جانب	النظام	السوري	

ً
إلى	تهجير	املدنيين،	ثالث

املطلة	 الجسور	 تدمير	 أبرزها	 وكان	 ومباشرة،	 بوضوح	 التحتية	 البنى	 اسُتهدفت	 الدولي،	 والتحالف	
19	جسًرا	خالل	العمليات	العسكرية	 على	نهر	الفرات	التي	تصل	ضفتي	النهر	ببعضهما،	وقد	تضرر	
تكاد	 املحافظة	 في	 الحياة	 جعل	 ما	 وهذا	 الخدمة)70(،	 من	 14	جسر	 منها	 خرج	 25	جسًرا،	 أصل	 من	
تكون	ضرًبا	من	املستحيل،	وقيد	حركة	السكان	بصورة	كبيرة	وأضاف	أعباء	مالية	إضافية	على	كاهل	
املدنيين،	ودفعهم	ذلك	إلى	استخدام	القوارب	النهرية	لعبور	نهر	الفرات	التي	لم	تسلم	هي	األخرى	من	
الضربات	الجوية،	حيث	استهدف	الطيران	الرو�سي	والسوري	املعابر	املائية	في	أثناء	محاولة	املدنيين	
النزوح	والفرار	من	عمليات	القصف	والعمليات	العسكرية	التي	تنفذها	قوات	النظام	السوري	بًرا	تجاه	
مناطق	املدنيين،	حيث	وثق	تقرير	صادر	عن	الشبكة	السورية	لحقوق	اإلنسان	ما	ال	يقل	عن	25	حادثة	
 241 في	مقتبل	 اعتداء	على	املعابر	املدنية،	استهدف	املدنيون	فيها،	وتسببت	هذه	الهجمات	الجوية	
القنابل	 2016	و2017	استخدمت	 العنقودية	خالل	عامي	 القنابل	 أيًضا	 الروس	 مدنًيا)71(.	استخدم	
	،

ً
24	طفال بينهم	 93	مدنًيا،	 في	مقتل	 121	مرة،	وتسبب	ذلك	 الرو�سي	 الطيران	 العنقودية	من	جانب	

وإصابة	ما	ال	يقل	عن	417	شخًصا	آخرين،	وبحسب	اإلحصاءات،	فإن	الطيران	السوري	قد	استهدف	
املدنيين	فقط	خالل	إلقائه	هذه	القنابل،	ولم	يوجه	ضرباته	إلى	أهداف	عسكرية،	وهذا	انتهاك	مباشر	

https://	،)2021	نوفمبر	الثاني/	)تشرين	للدراسات،	الجزيرة	مركز	التسوية،	حسابات	في	السورية	الديمغرافيا	الحسين،	محمود		69((
 bit.ly/3t4BDpv

)70(		الشبكة	السورية	لحقوق	اإلنسان،	دير	الزور	محافظة	مقطعة	األطراف	29	حادثة	اعتداء	على	الجسور	15	منها	على	يد	قوات	
 https://bit.ly/3qvsepx	،)2017(	،التحالف

)71(		كانت	حصيلة	الضحايا	املدنيين	بحسب	مرتكبي	املجازر:	النظام	السوري:	98	بينهم	7	أطفال،	و9	سيدات	أما	القوات	الروسية	
،	و14	سيدة،	ترافقت	هذه	الهجمات	مع	15	مجزرة،	ارتكب	النظام	السوري	منها	9	مجازر	في	حين	

ً
فقد	قتلت	143	مدنًيا	بينهم	21	طفال
ارتكبت	القوات	الروسية	6	مجازر.

د.م،	»تقرير	عن	استهداف	املعابر	املائية	بعد	تدمير	الجسور	في	محافظة	دير	الزور«،	الشبكة	السورية	لحقوق	اإلنسان،	)2018(،

 https://bit.ly/3uuPWmL 

https://bit.ly/3t4BDpv
https://bit.ly/3t4BDpv
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للقانون	الدولي	اإلنساني	وما	ينص	عليه	من	وجوب	حماية	املدنيين	وتمييزهم	من	األهداف	العسكرية،	
وهو	ما	يرقى	إلى	جرائم	حرب	ارتكبتها	القوات	الروسية	في	سورية)72(.

وأخيًرا	سببت	العمليات	العسكرية	البرية	املباشرة	التي	بدأت	في	الربع	األول	من	2017	وقوع	ضحايا	
السوري	 النظام	 وطيران	 الرو�سي	 الطيران	 سببها	 كان	 الزور،	 دير	 محافظة	 أبناء	 من	 كثيرين	 مدنيين	
اإلحصاءات	 سجلت	 وقد	 األميركية،	 املتحدة	 الواليات	 بقيادة	 الدولي	 التحالف	 طيران	 عن	 	

ً
فضال

الصادرة	عن	األمم	املتحدة	نزوح	ما	ال	يقل	عن	95.000	شخص	من	محافظة	دير	الزور	خالل	ثمانية	
إلى	 املهجرين	 عدد	 2017	وصل	 عام	 نهاية	 ومع	 	،2017)73( أكتوبر	 األول/	 تشرين	 شهر	 في	 فقط	 أيام	
نحو	400.000	مدني	أغلبهم	نساء	وأطفال،	وذلك	بسبب	الحملة	العسكرية	والطلعات	الجوية	للنظام	
در	عدد	النازحين	من	محافظة	دير	الزور	بنحو	

ُ
السوري	وحليفه	الرو�سي)74(.	ومع	نهاية	عام	2018	ق

107.000	مدني)75(.

بين	 	
ً

حاصال كان	 الذي	 السباق	 بسبب	 األوسط)76(،	 الشرق	 برلين	 بأنها	 الزور	 دير	 ُوصفت	 وقد	
النظام	السوري	ألن	املحافظة	كانت	 الواليات	املتحدة	األميركية	عبر	حليفتها	قسد	وروسيا	وحليفها	
املعقل	األخير	لتنظيم	الدولة	داعش،	ومع	نهاية	آذار/	مارس	2019	سيطرت	ما	تسمى	بقوات	سوريا	
الديمقراطية	على	مدينة	الباغوز	في	ريف	محافظة	دير	الزور	املعقل	األخير	لتنظيم	الدولة	داعش)77(،	
وبذلك	أفضت	الحملتان	العسكريتان	إلى	شطر	محافظة	دير	الزور	إلى	نصفين،	األول	ُيطلق	عليه	اسم	
الشامية	وهو	الضفة	اليمنى	لنهر	الفرات،	وتسيطر	عليه	قوات	النظام	السوري	وامليليشيات	اإليرانية،	
عبر	 األميركية	 املتحدة	 الواليات	 عليه	 وتسيطر	 الجزيرة	 اسم	 عليه	 يطلق	 الذي	 الثاني	 النصف	 أما	

ق	على	النظام	السوري	في	استخدام	الذخائر	العنقودية	ما	ال	يقل	عن	121	هجمة	في	عام	واحد،	 )72(		د.م،	»القوات	الروسية	تتفوَّ
 https://bit.ly/3iASHgV	،)2017(	،اإلنسان	لحقوق	السورية	الشبكة	الرو�سي«،	التدخل	منذ	هجمة	و175

8	أيام«،	شبكة	األناضول،	)تشرين	األول/	أكتوبر	 95	ألف	شخص	بدير	الزور	السورية	في	 )73(		طارق	محمد،	»األمم	املتحدة:	نزوح	
https://bit.ly/3ML6PSI	،)2017

370.000	نازح	في	دير	الزور	والرقة	في	إثر	هجمات	الحلف	السوري	الرو�سي«،	الشبكة	السورية	لحقوق	اإلنسان،	 )74(		د.م،	»قرابة	
 https://bit.ly/37eQ3ei	،)2017	أكتوبر	األول/	تشرين(

)75(		Reach	Initiatives,	Northeast	Syria:	Area-Based	Assessment	of	Deir-ez-Zor	Governorate,(	November	2018),	htt-
ps://bit.ly/3tUBTXs 

)76(	Richard	Spencer,	Powers	at	war	in	Syria	scramble	forces	to	capture	desert	‘Berlin’,	The	Times,(	May	2017),	https://
bit.ly/35Tsyaj 

)77(		Katie	Rogers,	Rukmini	Callimachi	and	Helene	Cooper,	Trump	Declares	ISIS	‘100%’	Defeated	in	Syria,	The	New	
York	times,(	February	2019),	https://nyti.ms/3a1q34f 

https://bit.ly/3iASHgV
https://bit.ly/3ML6PSI
https://bit.ly/37eQ3ei
https://bit.ly/3tUBTXs
https://bit.ly/3tUBTXs
https://bit.ly/35Tsyaj
https://bit.ly/35Tsyaj
https://nyti.ms/3a1q34f
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حليفتها	قوات	سوريا	الديمقراطية	قسد،	ومن	دفع	املدنيون	الثمن	الباهظ	لهذه	العمليات	العسكرية،	
تل	في	غارة	جوية	واحدة	للواليات	املتحدة	األميركية	حوالى	70	مدنًيا	ُجلهم	من	النساء	واألطفال،	

ُ
إذ	ق

وذلك	بعد	إلقاء	قنبلة	تزن	500	طن	على	تجمع	بشري	في	قرية	الباغوز)78(.

في	املقابل	كان	كل	من	طيران	النظام	السوري	والرو�سي	ينفذان	الطلعات	الجوية	باتجاه	محافظة	
الدفاع	الروسية،	 الزور	بحجة	محاربة	تنظيم	داعش،	وبحسب	اإلحصاءات	الصادرة	عن	وزارة	 دير	
خالل	الحملة	العسكرية	ضد	محافظة	دير	الزور	كان	الطيران	الرو�سي	ينفذ	من	ثالث	إلى	أربع	طلعات	
جوية	في	اليوم	الواحد،	وخالل	ثالث	سنوات	من	التدخل	العسكري	الرو�سي	في	سورية	نفذ	الطيران	
الرو�سي	حوالى	92.006	غارات	جوية	على	املناطق	التي	تسيطر	عليها	فصائل	املعارضة	املسلحة	وتنظيم	
داعش)79(،	ففي	يوم	واحد	فقط	قتل	45	مدنًيا	في	ريف	محافظة	دير	الزور	نتيجة	استهدافهم	املباشر	
التحتية	ومنازل	املدنيين.	وفي	هذه	املرحلة	 البنى	 في	 الرو�سي)80(،	والحصيلة	دمار	شاسع	 من	الطيران	
تحديًدا	برز	مفهوم	األوربسايد	جلًيا،	ألن	طيران	النظام	السوري	والرو�سي	كانا	يسعيان	إلى	إلحاق	أكبر	
أيًضا	ضمن	مصلحة	 املدنيين	وضمان	عدم	عودتهم،	وهذا	ما	يصب	 لتهجير	 الدمار	 قدر	ممكن	من	

امليليشيات	اإليرانية	التي	بدأت	تتغلغل	شيًئا	فشيًئا	في	املجتمع	املحلي	في	محافظة	دير	الزور.

عاشًرا: نتائج الحمالت العسكرية على محافظة دير الزور

املدنيين،	. 1 على	 كارثية	 الزور	 دير	 محافظة	 شهدتها	 التي	 العسكرية	 العمليات	 تداعيات	 كان	
وتسببت	في	تهجيرهم	من	مدنهم	وقراهم،	ولم	يستطع	القسم	األكبر	منهم	العودة	إلى	مناطقهم	
حتى	بعد	انتهاء	العمليات	العسكرية	بزمن	طويل	بسبب	الدمار	الكبير	الحاصل	الذي	تسبب	

فيه	أطراف	مختلفة،	منها	طيران	النظام	السوري	والرو�سي	والتحالف	الدولي.
برزت	أهمية	دير	الزور	بوصفها	موقًعا	حيوًيا	إليران،	إذ	تقع	محافظة	دير	الزور	على	الطريق	. 2

البري	الواصل	بين	إيران	ولبنان	عبر	العراق	ثم	سورية،	وألن	إيران	ال	حدوَد	برية	لها	مع	سورية،	
تأمين	 التي	ستبقى	مصرة	على	 في	غاية	األهمية	لطهران	 فإن	وجود	طريق	بري	مثل	هذا	أمر	

)78(		Dave	Philipps	and	Eric	Schmitt,	How	the	U.S.	Hid	an	Airstrike	That	Killed	Dozens	of	Civilians	in	Syria,	The	New	
York	Times,(	November	2021),	https://nyti.ms/3I0c9hu 

)79(		د.م،	»باألرقام	حصاد	عامين	من	املشاركة	الروسية	في	سوريا«،	روسيا	اليوم،	)،)2017	https://bit.ly/36LakrV	ا

	بقصف	الطيران	الرو�سي	على	دير	الزور«،	العربي	الجديد،	)أيلول/	سبتمبر	2017(،
ً

)80(		جالل	بكور،	»45	قتيال
 https://bit.ly/374oB2L 

https://nyti.ms/3I0c9hu
https://bit.ly/36LakrV
https://bit.ly/374oB2L
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هذا	الطريق	لوجستًيا،	ولذلك	فإن	إيران	وخالياها	وامليليشيات	املرتبطة	بها	تنتشر	انتشاًرا	
املجتمع	 نسيج	 في	 التغلغل	 بهدف	 والثقافي	 الديني	 النشاط	 وتمارس	 الفرات،	 غرب	 مكثًفا	
	حاجات	املدنيين	وظروفهم	املادية	الصعبة	وذلك	من	

ً
السوري	على	املدى	الطويل،	مستغلة

خالل	توزيع	بعض	)املساعدات(	من	خالل	منظمتي	)جهاد	البناء	والرضوان(	اللتين	تنشطان	
في	الضفة	اليمنى	لنهر	الفرات)81(،	وألن	دير	الزور	تعد	مهمة	إليران	فقد	زارها	القائد	السابق	
)لفيلق	القدس(	قاسم	سليماني	والقائد	الحالي	إسماعيل	قآني	مرات	عدة،	وينشط	في	منطقة	
غرب	الفرات	عدد	من	امليليشيات	اإليرانية	أبرزها:	ميليشيا	)الحرس	الثوري	اإليراني(	وفوج	
أبو	القرى	وميليشيات	أبو	الفضل	العباس	وميليشيات	فوج	السيدة	زينب	وميليشيات	لواء	
الشيخ	ولواء	الحسين،	إضافة	إلى	عدد	من	امليليشيات	األخرى	العابرة	للحدود،	منها	)فاطميون	
الحق	 أهل	 وعصائب	 العراقي	 الشعبي	 الحشد	 وميليشيات	 اللبناني،	 هللا	 وحزب	 وزينبيون(	
وحركة	النجباء)82(،	وقد	استجلبت	إيران	عناصر	مليليشيات	تابعة	لها	مع	عائالتهم	وأسكنتهم	
في	منازل	املدنيين،	وبخاصة	في	مدينتي	امليادين	والبوكمال،	ففي	البوكمال	على	سبيل	املثال،	في	
2018	عمدت	امليليشيات	اإليرانية	إلى	تحويل	بناء	طيني	مهدم	يطلق	عليه	اسم	)قبة	علي(	إلى	
مزار	شيعي)83(،	من	أجل	استقطاب	الشيعة	من	مناطق	مختلفة.	في	تلك	املرحلة؛	فعلى	الرغم	
من	انتهاء	العمليات	العسكرية،	كان	عدد	املدنيين	مساوًيا	تقريًبا	لعدد	امليليشيات	اإليرانية	
التي	تنشط	في	مدينة	البوكمال	وريفها)84(،	وفي	ذلك	إجابة	واضحة	عن	مشكلة	البحث،	حيث	
إن	العمليات	العسكرية	تؤدي	إلى	استدامة	تهجير	السكان	األصليين	قسًرا،	وفرض	حالة	من	

التجانس	الذي	يخدم	أيديولوجيا	الفصيل	العسكري	املسيطر	على	املنطقة.
القريبة	من	. 3 الزراعية	 14	هكتاًرا	من	األرا�سي	 امليليشيات	على	 من	جانب	آخر	استولت	هذه	

موقع	ُيسمى	عين	علي	في	بادية	امليادين	وذلك	بغية	استثمارها	في	مشروعات	دينية	ومزارات	

)81(		عدنان	األحمد،	»جهاد	البناء	ذراع	إيران	»االقتصادية	والخيرية«	للقبض	على	سورية«،	العربي	الجديد،	)تموز/	يوليو	2019(،

 https://bit.ly/3i3MbyY 

عبد	القادر	الضويحي،	»من	بوابة	الجوع..	إيران	تزيد	من	تغلغلها	في	دير	الزور«،	تلفزيون	سوريا،	)آذار/	مارس	2021(،
 https://bit.ly/3w1IodC 

)82(		د.م،	»امليليشيات	اإليرانية	العاملة	في	دير	الزور..	عناصرها..	قادتها..	مهامها	وتبعيتها«،	شبكة	نهر	ميديا،	)تموز/	يوليو	2021(،

 https://bit.ly/3KFmWiI 

)83(		زياد	عواد،	»إيران	في	دير	الزور:	االستراتيجية	والتمّدد	وفرص	التغلغل«،	مركز	روبرت	شومان	للدراسات	العليا،	)2019(،

 https://bit.ly/3tOxYwA 

)84(		زياد	عواد،	»إيران	في	دير	الزور:	االستراتيجية	والتمّدد	وفرص	التغلغل«.

https://bit.ly/3i3MbyY
https://bit.ly/3w1IodC
https://bit.ly/3KFmWiI
https://bit.ly/3tOxYwA
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الشيعة	 ببناء	مزار	يقصده	 	2018 في	 إيران	 تنفيذه	 ما	استطاعت	 الشيعة)85(.	وهو	 للحجاج	
التي	 القورية	 منها	قرية	 املزار،	 القريبة	من	هذا	 القرى	 ينعكس	على	 ما	 ألغراض	دينية،	وهذا	
أهالي	هذه	 ر	 ُهّجِ إذ	 	،

الثورة)86( اندالع	 قبل	 	50.000 5.000	مدني	من	أصل	 فيها	حوالي	 يقيم	
أو	 االنتقام	 من	 ا	

ً
خوف العودة	 يستطيعوا	 ولم	 العسكرية،	 العمليات	 بفعل	 معظمهم	 القرية	

االعتقال	من	امليليشيات	اإليرانية	ونظام	األسد.
ويقدر	عدد	عناصر	امليليشيات	اإليرانية	املوجودين	في	محافظة	دير	الزور	بنحو	15910 
نتيجة	 امليليشيات	مقابل	أجر	مادي	بسيط	 عنصر)87(،	بعضهم	من	سورية	ويعمل	مع	هذه	

صعوبة	الحياة	وتقطع	السبل	ومقابل	الحصول	أيًضا	على	بعض	االمتيازات	األمنية.
ثالثة	. 4 الزور	ضمن	 دير	 محافظة	 على	 سيطرتها	 إبقاء	 إلى	 تهدف	 إيران	 أن	 جلًيا	 يظهر	 لذلك	

يمر	 الذي	 لبنان	 طهران	 بين	 الواصل	 البري	 املمر	 على	 املحافظة	 هو	 األول	 رئيسة؛	 أهداف	
الضفة	 في	 املتمركزة	 األميركية	 القوات	 على	 الضغط	 الثاني	 والهدف	 الزور،	 دير	 بمحافظة	
املقابلة	من	نهر	الفرات،	وذلك	عبر	ميليشياتها	املنتشرة	في	منطقة	الشامية،	أما	الهدف	الثالث	
إلى	نشر	التشييع	في	املحافظة	وتغيير	املجتمع	 فهو	ديني	بعيد	املدى	تهدف	إيران	من	خالله	
الشيعية	 امليليشيات	 مقاتلي	 عائالت	 باستمرار	 تصل	 ولذلك	 عدة.	 أدوات	 عبر	 ديموغرافًيا	
في	هذه	 امليليشيات	تستوطن	 فيها	ألن	هذه	 بهدف	االستقرار	 وامليادين	 البوكمال	 إلى	مدينتي	
)88(2018،	وبعض	األحياء	أصبح	 املناطق	منذ	أن	انتهت	العمليات	العسكرية	ضد	داعش	في	
تحت	سيطرة	امليليشيات	اإليرانية	بالكامل،	يقطنها	عناصر	امليليشيات	األجنبية	وعائالتهم،	
منها	حي	التمو	في	مدينة	امليادين.	وفي	ذلك	مثال	واضح	على	السعي	اإليراني	الواضح	إلى	إحداث	
تغيير	ديموغرافي	مقترن	بفرض	التجانس	األيديولوجي	على	من	تبقى	من	السكان	األصليين،	
ألن	امليليشيات	اإليرانية	املنتشرة	في	املنطقة	الشرقية	من	سورية	تستخدم	املحرك	الطائفي	

واملذهبي	لفرض	التشيع	على	سكان	املنطقة	األصليين.
وألن	أثر	الحرب	كان	ساحًقا	للمجتمع	املحلي	في	محافظة	دير	الزور،	بحيث	أفقدهم	القدرة	. 5

على	التأثير،	وأجبر	الشباب	أغلبهم	على	النزوح	والهجرة	هرًبا	من	املالحقات	األمنية	واالعتقاالت	

)85(		ضياء	أبو	زيد،	»التغيير	الديموغرافي	في	شرق	سوريا	يحمل	تحذيًرا	ينذر	بالسوء	على	مستقبل	البالد«،	الرابطة	السورية	لكرامة	
 https://bit.ly/3iku20d	،)2021	أغسطس	)آب/	املواطن،

)86(		زياد	عواد،	»إيران	في	دير	الزور:	االستراتيجية	والتمّدد	وفرص	التغلغل«.

)87(	 	Omar	Abu	Layla,	How	Iranian	Militias	Have	Swallowed	Deir	Ezzor,	Fikra	Forum,(	February	2022)	https://bit.
ly/3IPaETy 

)88(		من	خالل	متابعة	حسابات	الناشطين	من	محافظة	دير	الزور	على	وسائل	التواصل	االجتماعي،	ومنها	حساب	السيد	زين	العابدين	
 https://bit.ly/381Z8rt	.الزور	دير	محافظة	في	اإليرانية	امليليشيات	عن	معلومات	باستمرار	ينشر	الذي

https://bit.ly/3iku20d
https://bit.ly/3IPaETy
https://bit.ly/3IPaETy
https://bit.ly/381Z8rt
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	عن	الوضع	االقتصادي	السيئ	للغاية	الذي	تعانيه	النسبة	
ً

والقتل	واإلخفاء	القسري،	فضال
الكبرى	من	سكان	محافظة	دير	الزور،	جعل	األهالي	بال	أي	حامل	اجتماعي	أو	سيا�سي	يدفع	

عنهم	أثر	التغيير	الديموغرافي	الذي	تمارسه	إيران	وميلشياتها	املتنفذة	في	املنطقة.
يوجد	في	محافظة	دير	الزور،	على	ضفتي	النهر	وبحسب	مناطق	السيطرة،	حوالي	37	قاعدة	. 6

ونقطة	عسكرية	)انظر	الخريطة	رقم	1	أدناه(	تتوزع	على	الشكل	اآلتي:
	 10	نقاط	عسكرية	أميركيةأ.
	 7	نقاط	عسكرية	روسيةب.
	 13	نقطة	عسكرية	إيرانيةت.
	 7	نقاط	عسكرية	لقوات	حزب	هللا	اإليرانيث.

ولعل	وجود	هذه	القوى	األجنبية	والنقاط	والقواعد	العسكرية	كلها،	يجعل	االستقرار	أمًرا	بعيد	
األساسية	 الخدمات	 غياب	 عن	 	

ً
فضال صعًبا،	 أمًرا	 أصبحت	 املدنيين	 عودة	 أن	 إلى	 يؤدي	 ما	 املنال،	

املتمثلة	في	املياه	والكهرباء	والخدمات	الصحية	والتعليمية،	وسط	غياب	حل	سيا�سي	للصراع	السوري	
الذي	تجاوز	العقد	من	الزمن.	إضافة	إلى	الدمار	الكبير	الذي	أحدثته	اآللة	العسكرية	لهذه	األطراف	
والسوري	 الرو�سي	 الطيران	 من	 الناتج	 الهائل	 الدمار	 سيما	 وال	 الزور،	 دير	 محافظة	 على	 املسيطرة	
)انظر	الصورة	رقم2	أدناه(	في	تجسيد	مباشر	ملفهوم	األوربسايد	الذي	يعد	جزًءا	أساًسا	من	أدوات	

املجموعات	العسكرية	في	فرض	التهجير	القسري	والتجانس	األيديولوجي.
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الصورة	رقم2:	صورة	لألقمار	الصناعية	ملدينة	دير	الزور	تظهر	حجم	الدمار	الهائل	الذي	تعرضت	له	املدينة	
خالل	عقد	من	الزمن	وبسبب	االستهداف	املمنهج	ملركز	املدينة	ومنازل	املدنيين	ضمن	مفهوم	األوربسايد	ملنع	عودة	

املدنيين	إلى	مناطقهم	حتى	بعد	انتهاء	العمليات	العسكرية.

 عن ناشطين من مدينة دير الزور
ً

املصدر: صورة لألقمار الصناعية نقال
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الخريطة	رقم	1:	تظهر	قواعد	القوى	األجنبية	ونقاطها	في	سورية)89)

على	الرغم	من	إعالن	األطراف	العسكرية	)االنتصار	بالقضاء	على	تنظيم	داعش	في	محافظة	. 7
أطراف	عسكرية	 تجاه	 داعش	 لعمليات	 مسرًحا	 بقيت	 الزور	 دير	 بادية	 أن	 إال	 الزور(،	 دير	
مختلفة)90(،	ويسَتهدف	بكمائن	عسكرية	واغتياالت	مباشرة	أناس	مدنيون	في	مناطق	سيطرة	
	أخرى،	ولذلك	فإن	خاليا	التنظيم	املنتشرة	هناك	تشكل	خطًرا	

ً
قوات	سوريا	الديمقراطية	تارة

ا	على	عودة	املدنيين،	وهذا	ما	يؤخر	حالة	االستقرار،	ما	يصّعب	على	املدنيين	العودة	
ً
وشيك

https://bit.	،2021	أكتوبر	األول/	تشرين	سورية،	في	الخارجية	القوى	ونقاط	قواعد	خريطة	للدراسات،	جسور	مركز	املصدر:		89((
 ly/3qmu4Jp

Louisa	Loveluck,	How	the	Islamic	State	used	bullying	and	bribes	to	rebuild	in	Syria,	The	Washington	Post,(	Feb-  )90(
 ruary	2022),	https://wapo.st/3Ik3bMl

https://bit.ly/3qmu4Jp
https://bit.ly/3qmu4Jp
https://wapo.st/3Ik3bMl
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إلى	مناطقهم.
خالل	سنوات	الحرب،	حدثت	عمليات	انتقام	وحشية	قام	بها	النظام	السوري	وامليليشيات	. 8

املرتبطة	به،	كما	حدث	في	محافظة	دير	الزور	خالل	حملة	الحرس	الجمهوري	التي	أشرنا	إليها	
وبخاصة	 هذه،	 االنتقام	 عمليات	 الزور	 دير	 محافظة	 أهالي	 مخيلة	 في	 بقيت	 ولذلك	 سابًقا،	
أن	من	يسيطر	على	منطقة	غرب	الفرات	ليس	النظام	السوري	وحده	فحسب،	وإنما	أيًضا	
بحق	 مباشًرا	 انتقاًما	 بوصفها	 ديموغرافي	 تغيير	 عمليات	 تمارس	 التي	 اإليرانية	 امليليشيات	
املدنيين	هناك،	ولذلك	فإن	أهالي	محافظة	دير	الزور	بقوا	متخوفين	من	هذا	األمر،	ولذلك	
HNAP	Humanitarian	Need	 As- املتحدة األمم	 برنامج	 عن	 الصادرة	 اإلحصاءات	  تشير	
عليها	 تسيطر	 التي	 املنطقة	 إلى	 عادوا	 الذين	 املدنيين	 عدد	 أن	 إلى	 	sessment	 Program)91(

انتهاء	 من	 الرغم	 على	 ضئيل	 الشامية،	 منطقة	 أي	 السورية،	 والقوات	 اإليرانية	 امليليشيات	
الذين	يقطنون	في	هذه	املنطقة	قليل	 العمليات	العسكرية	منذ	مدة	طويلة،	وعدد	املدنيين	
جًدا	)	كما	تشير	الخريطة	رقم	2	أدناه(،	وذلك	مقارنة	بعدد	الذين	يقطنون	في	منطقة	شرق	
الفرات	أو	منطقة	الجزيرة	التي	تسيطر	عليها	ما	تسمى	بقوات	سوريا	الديمقراطية،	يقيم	في	
محافظة	دير	الزور	حالًيا	حوالى	769537	مدني	أي	أقل	من	نصف	عدد	السكان	وذلك	قبل	
بدء	العمليات	العسكرية	في2012،	ولذا	فقد	لعبت	هذه	العمليات	دوًرا	كبيًرا	في	تهجير	املدنيين	
على	 تسيطر	 التي	 املختلفة	 العسكرية	 األطراف	 تسمح	 ولم	 ومناطقهم،	 مدنهم	 عن	 قسرًيا	
املحافظة	بعودتهم،	وبخاصة	النظام	السوري	وامليليشيات	اإليرانية،	ألن	املدنيين	سيشكلون	
إلى	تلك	املناطق،	ال	سيما	أن	القسم	األكبر	من	املهجرين	يعد	 خطًرا	عليهم	في	حال	عودتهم	
السوري	وحلفائه	 للنظام	 الثوري	والعسكري،	ولذلك	ال	مصلحة	 الحراك	 في	 املشاركين	 من	

بعودتهم	إلى	ديارهم.

)91(		وذلك	بحسب	التقرير	الصادر	عن	برنامج	األمم	املتحدة	HNAP	في	شهر	تشرين	األول/أكتوبر	2021.
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خريطة	رقم	2:	توضح	التوزع	السكاني	للمدنيين	بحسب	املحافظات	السورية،	وكما	هو	واضح	في	الخريطة،	فإن	
الكثافة	السكانية	الكبرى	في	محافظة	دير	الزور	تقع	في	منطقة	شرق	الفرات	)الجزيرة(،	بعكس	الضفة	اليمنى	لنهر	

الفرات	)الشامية(	التي	تسيطر	عليها	قوات	النظام	السوري	وامليليشيات	اإليرانية	التي	تنشط	هناك.

Source:	HNAP	Humanitarian	Needs	Assessment	Program	–	October	2021
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