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كتبــت هــذه الورقــة بنــاء علــى مقابــات أجريــت مــع ضبــاط منشــقين عــن جيــش النظــام
الســوري ومقاتليــن فــي املعارضــة الســورية املســلحة ،ومنشــقين عــن تنظيــم الدولــة
اإلســامية وبعــض الســكان النازحيــن مــن محافظــة ديــر الــزور ،إضافــة إلــى معلومــات
أخــرى زودتنــا بهــا منظمــة ديــرالــزور 24حــول تــوزع فصائــل املعارضــة ومعاركهــا األخيــرة.
تــزداد الرغبــة الدوليــة وعلــى األخــص لــدى الواليــات املتحــدة األمريكيــة فــي القضــاء علــى تنظيــم
الدولــة اإلســامية الــذي ينتشــر بشــكل أسا�ســي فــي ســورية والعـراق ،وهــو مــا يجعــل التنظيــم
تحــت الضغــط الكبيــر لالســتغناء عــن بعــض املناطــق الضعيفــة والتمركــز فــي املناطــق ذات
األهميــة بالنســبة لــه والتــي تحــوي علــى الثــروات الباطنيــة وتــدر عليــه املــال الوفيــر لخزنتــه التــي
توفــر الدعــم آللتــه العســكرية واإلعالميــة وملقاتليــه.
وبعــد انطــاق معركــة املوصــل والتحضيــر القتحــام مدينــة الرقــة بــدأ التنظيــم املتشــدد فــي
االنحســار نحــو الشــرق مــن ســورية ،وعلــى التحديــد نحــو محافظــة ديــر الــزور والتــي تحــوي
علــى العديــد مــن آبــار النفــط كمــا تحــوي علــى أكبــر معمــل غــاز فــي الشــرق األوســط (كونيكــو)،
وتناقلــت عــدد مــن وســائل اإلعــام معلومــات تفيــد بــأن التنظيــم نقــل مقــر العاصمــة مــن
الرقــة إلــى ديــر الــزور.
إن مســار العمليــات العســكرية التــي يقودهــا التحالــف الدولــي ضــد تنظيــم الدولــة اإلســامية
يقــود إلــى أن األخيــر ســيتراجع بكافــة قــواه إلــى محافظــة ديــر الــزور ،حيــث املواجهــة الكبــرى
والتــي ســتكون أم املعــارك علــى اإلطــاق ،اذ ســوف يضــع التنظيــم كامــل قــواه مــن أجــل الدفــاع
عــن وجــوده وعــن الثــروات التــي اعتــاد علــى كســبها منــذ نحــو أربعــة أعــوام.
وقــد شــهدت القــوى الدوليــة واإلقليميــة خالفــات فيمــا بينهــا حــول الجهــة التــي ســتقوم بطــرد
التنظيــم مــع انطــاق أي معركــة ،وكــون أن املعــارك التــي ستشــهدها ديــر الــزور ســتكون
األكبــر ،نحــاول مــن خــال هــذه الورقــة التعــرف علــى االنتشــار املكانــي للتنظيــم فــي ديــر الــزور،
والخيــارات العســكرية أو العناصــر العســكرية املتوفــرة والقــادرة علــى طــرد التنظيــم بأفضــل
نتيجــة ،وبمــا يســاهم فــي منــع خلــق تنظيــم متطــرف جديــد فيمــا بعــد.
عيون التنظيم على ديرالزور
مــع بدايــة الخالفــات بيــن تنظيــم الدولــة اإلســامية وباقــي الفصائــل اإلســامية والجيــش
الســوري الحــر ًفــي املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري بدايــة عــام  ،٢٠١٤حــاول
التنظيــم جاهــدا الســيطرة علــى محافظــة ديــر الــزور صاحبــة اآلبــار النفطيــة واملــوارد املاليــة
الكبيــرة ،بعــد أن أمــن مركــزه وقاعدتــه فــي مدينــة الرقــة ،لكــن القــوى العســكرية املوجــودة
هنــاك فــي ذلــك الوقــت صدتــه بشــكل قــوي ،وقتلــت العديــد مــن عناصــره وهــو مــا يفســر حنــق
التنظيــم علــى املنطقــة وارتكابــه العديــد مــن املجــازر فيمــا بعــد ،وبنــاء علــى ذلــك ســعى التنظيــم
إلــى اســتراتيجية أخــرى غيــر عســكرية للدخــول إلــى املحافظــة ،وذلــك عبــر كســب تأييــد رؤوس
العشــائر العربيــة التــي لهــا شــأن فــي املنطقــة ،إضافــة إلــى قبــول “بيعــة” بعــض فصائــل الجيــش
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الحــر فــي املنطقــة والتــي حــاول تنظيــم جبهــة النصــرة القضــاء عليهــا ،ومــن تلــك الفصائــل لــواء
“هللا أكبــر” الــذي كان يقــوده صــدام الرخيتــة وامللقــب ب ـ “صــدام الجمــل” وهــو أحــد أبنــاء
مدينــة البوكمــال ،والــذي قامــت جبهــة النصــرة بمهاجمــة مقراتــه وقتــل أخــاه وحــرق منزلــه،
بســبب معلومــات حصلــت عليهــا النصــرة تفيــد بــأن لــواء “هللا أكبــر” التابــع للــواء “أحفــاد
الرســول” الــذي يقــوده الضابــط املنشــق عــن النظــام الســوري ماهــر النعيمــي ،يحــاول محاربــة
الفصائــل اإلســامية والقضــاء عليهــا.
بعــد حادثــة اعتــداء جبهــة النصــرة علــى مقـرات لــواء “هللا أكبــر” ظهــر الجمــل فــي بلــدة “مركــدة”
برفقــة عــدد مــن عناصــره فــي اللــواء ،ليلتقــي بعامــر الرفــدان القيــادي فــي تنظيــم الدولــة
اإلســامية وعــدد مــن عناصــر التنظيــم املندحريــن مــن القريــة نفســها ويعلــن مــع عناصــره
بيعتــه ل ـ “الدولــة اإلســامية”.
رغبــة “الجمــل” باالنتقــام مــن النصــرة وحلفائهــا كانــت الدافــع الرئيــس النضمامــه لتنظيــم
الدولــة .فــي املقابــل ،توافــرت لــدى عناصــر التنظيــم نزعــة انتقاميــة الســيما وأن هزيمــة ديــر
الــزور أفقدتهــم هامــش الحركــة والتواصــل الجغرافــي مــع الع ـراق وعزلتهــم فــي الرقــة وريــف
حلــب الشـ ّ
ـرقي ،وأفقدتهــم حقــول النفــط أهــم ا ًملــوارد املاليــة بالنســبة إليهــم مــا جعلهــم يقبلــون
تلــك “بيعــة” مــع أنهــم وصفــو “الجمــل” ســابقا باملرتــد ،العميــل ،وقائــد الصحـ ًـوات ..الــخ،
وعلــى الرغــم مــن ســمعته الســيئة قبــل وبعــد الثــورة ،عيــن “الجمــل” قائـ ًـدا عســكريا للتنظيــم
فــي “مركــدة” ،وكلــف بإعــداد خطــة عسـ ّ
ـكرية لهجــوم مباغــت علــى البوكمــال ،ولــم يمــض
شــهر علــى تعيينــه ذلــك حتــى اقتحــم املدينــة بشــكل مفاجــئ بمعركــة ســميت “غــزوة تحريــر
األســرى” ،فــي فجــر  11نيســان /أبريــل  2014تمــت عبــر محــور قريــة الســكرية والباديــة ،حيــث
ادعــى التنظيــم وجــود أســرى فــي ســجن الهيئــة الشــرعية (التــي أسســتها جبهــة النصــرة) وتوجــه
إلــى مقــر الهيئــة الشــرعية وحاصرهــا مــع عناصــره قبــل اقتحامهــا ،وقتــل مــن فــي داخلهــا مــن
شــرعيين وعناصــر وفــي مقدمتهــم “محمــد ناجــي املجــول الـراوي” ،قا�ضــي الهيئــة الشــرعية فــي
البوكمــال ،حيــث قــام بقطــع رأســه.
ً
والفصائــل
لــم يكــن اقتحــام التنظيــم للبوكمــال متوقعــا مــن قبــل كتائــب الجيــش الحــر
ً
ى
وعجــز األخيــر أيضــا علــى
اإلســامية بحكــم اختــال موازيــن القــو وهشاشــة التنظيــمّ ،
الدفــاع عــن مقراتــه املتبقيــة فــي الريــف البعيــد للمحافظــة ،وقــد مثــل االقتحــام فــي بدايتــه
صدمــة ســرعان مــا ًجــرى امتصاصهــا (بعــد يوميــن) ،ليبــدأ هجــوم مضــاد مــن قبــل الكتائــب
الســابقة حســم فــورا وانتهــى بهزيمــة التنظيــم ومقتــل أكثــر مــن  150مــن عناصــره أبرزهــم
نــادر الرخيتــه الشــقيق الثانــي لصــدام الجمــل .ومــن أبــرز الفصائــل التــي شــاركت فــي املعركــة؛
النصــرة ،أحـرار الشــام ،لــواء عمــر املختــار ،كتائــب الشــعيطات ،كتائــب تابعــة للجيــش الحــر
فــي ريــف البوكمــال الغربــي ،بشــائر النصــر.
تــم طــرد التنظيــم مــن مدينــة البوكمــال بشــكل كامــل إثــر هــذه املعركــة ،لينســحب عناصــر
التنظيــم ويتمركــزون فــي الباديــة ضمــن محطــة  T2النفطيــة (محطــة لضــخ النفــط القــادم مــن
العـراق وحقــول ديــر الــزور باتجــاه املحطــة الثالثــة  T3القريبــة مــن تدمــر) واملعروفــة بمنطقــة
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ً
“الكم” والتي تبعد عن مدينة البوكمال  85كم جنوبا.
العودة الكبرى
كان االنســحاب مــن ديــر الــزور ،ومــن ثــم فشــل اقتحــام مدينــة البوكمــال أكبــر ضربــة مؤملــة
تلقاهــا تنظيــم الدولــة اإلســامية منــذ تأسيســه فــي ســور ّية  9نيســان /أبريــل  ،2013فعــدا عــن
تداعياتهــا املباشــرة كافتقــاده معبــر “القائــم” الرئي�ســي مــع الع ـراق ،وخســارته أغلــب حقــول
النفــط؛ فقــد أظهــرت ًمعركــة ديــر الــزور جبهــة النصــرة التــي تحمــل فكــر الســلفية الجهاديــة
(التــي ينتمــي إليهــا أيضــا التنظيــم) ،قــوة عسـ ّ
ـكرية متماســكة ،وهــو مــا جعــل التنظيــم يضــع
تتمركــز بشــكل أسا�ســي فــي
محافظــة ديــر الــزور علــى ســلم أولوياتــه كــون جبهــة النصــرة ــالتي ً
تلــك املحافظ ـةـ هــي الخصــم واملنافــس الــذي يجــب القضــاء عليــه فــورا.
وفيمــا كانــت كل التقدي ـرات ترجــح انحســار نفــوذ التنظيــم فــي ســورية ،اســتيقظ العالــم فــي
العاشــر مـ ًـن حزي ـران /يونيــو  ،2014علــى وقــع مفاجــأة انهيــار الجيــش العراقــي فــي محافظــة
نينوى تاركا وراءه مستودعات من األسلحة ومئات من املدرعات والدبابات وعربات الجنود
ّ
األميركيــة “غنيمــة” ســهلة للتنظيــم ،عــدا عــن األمــوال املوجــودة فــي البنــوك ،وباقــي ممتلــكات
الدولــة ومؤسســاتها الحكوميــة.
أربــك صعــود تنظيــم الدولــة اإلســامية ًالحســابات السياســية ملختلــف القــوى املحليــة
واإلقليميــة والدوليــة .وشــكل نجاحــه تحديــا ملنطــق الدولــة التــي مازالــت تعــد نفســها الفاعــل
ـان الخالفــة
األسا�ســي فــي النظــام الدولــي ،الســيما إزالــة الحــدود بيــن ســورية والع ـ ًراق وإعـ ً
اإلســامية بتاريــخ  29حزي ـران /يونيــو  2014ليؤمــن وألول مــرة تواصــا جغرافيــا وخطــوط
إمــداد بيــن مناطــق ســيطرته فــي كل مــن البلديــن.
وظــف تنظيــم الدولــة تفوقــه العســكري واملعنــوي إلعــادة الســيطرة علــى محافظــة ديــر الــزور
مــن محــاور مختلفــة ،وبــدأ هجومــه مــن محافظــة الرقــة علــى ريفهــا الغربــي.
ويقســم نهــر الف ـرات ريــف ديــر الــزور الغربــي إلــى قســمين يســمى األول “شــامية” مــن جهــة
والثانــي مــن ً جهــة الجزيــرة الســورية (الحســكة) ويســمى “جزيــرة” ،وينقســم
باديــة الشــامً ،
هــذا الريــف أيضــا عشــائريا إلــى خطيــن؛ األول يعــرف ب ـ “خــط البوس ـرايا” نســبة إلــى عشــيرة
البوس ـرايا ،وتقطــن فــي “شــامية” ،والثانــي يعــرف ب ـ “خــط البــكارة” نســبة إلــى عشــيرة البــكارة
وتقطــن فــي “جزيــرة”.
وكانــت ســيطرة التنظيــم علــى قســم “شــامية” ســهل ودون أي مقاومــة بســبب حفاظــه علــى
وجــوده فــي منطقــة مناجــم امللــح التــي تحــوي علــى أنفــاق وطبيعــة جغرافيــة صعبــة فــي قريــة
التبنــي ،وســيطر التنظيــم علــى الريــف الغربــي “شــامية” ،بالتزامــن مــع اقتحــام القســم اآلخــر
“جزيــرة” مــن محــاور مختلفــة:
األول :محــور ديــر الــزور  -الحســكة ،أو مــا يعــرف بخــط الخابــور ،إذ ســيطر علــى عــدد مــن
القــرى فــي هــذا الخــط وخــاض معركــة شرســة وطويلــة ضــد الفصائــل العســكرية املتنوعــة
وعلــى رأســها النصــرة فــي مدينــة “مركــدة” ،تلــك املعركــة التــي كانــت فاصلــة وانتهــت بانتصــار
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التنظيــم ودحــر الفصائــل ،حيــث بــدأت جبهــة النصــرة باســتخدام االستشــهاديين ألول مــرة فــي
ديــر الــزور ضــد التنظيــم ،مــا أجبــر التنظيــم علــى وقــف زحفــه عنــد مدينــة “الصــور” ،ليتفــرغ
ملعــارك املحــور الثانــي والثالــث.
الثانــي :جنــوب ديــر الــزور أو مــا يعــرف ب ـ “طريــق الشــام” ،إذ دخــل مواجهــة مــع كتائــب الجيــش
الحــر والنصــرة فــي قريــة “كباجــب” انتهــت بانســحابها مــن القريــة ،ومــع أحـرار الشــام فــي منطقــة
“الجولــة” انتهــت باتفـ ًـاق يضمــن انســحاب آمــن لعناصــر األحـرار ،لكــن التنظيــم حنــث بوعــده
وقتــل نحــو  51مقاتــا مــن األحـرار.
الثالــث :الريــف الغربــي مــن (جزيــرة) والــذي تســكنه عشــيرة البــكارة ،ولــم يصمــد فــي وجــه
التنظيم أكثر من  48ساعة ألسباب تتعلق باختالف الحامل االجتماعي عن ريف دير الزور
الشــرقي ،إذ لــم يشــارك الريــف الغربــي بزخــم فــي الثــورة (الســلمية أو املســلحة) مقارنــة بريــف
ديــر الــزور الشــرقي .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن “تحريــر” قــرى وبلــدات ريــف ديــر الــزور الغربــي
حصــل علــى يــد كتائــب الجيــش الحــر مــن الريــف الشــرقي .لذلــك اعتــاد أهالــي الريــف الغربــي
علــى التأقلــم مــع أي قــوة مســلحة موجــودة أكانــت جبهــة النصــرة أو النظــام أو كتائــب الجيــش
الحــر ،أو تنظيــم الدولــة( .هنــا أغلــق الشــريان الوحيــد ملدينــة ديــر الــزور  -جســر السياســية -
حيــث أصبحــت كتائــب املدينــة محاصــرة بيــن التنظيــم والنظــام).
الرابع :عاود التنظيم هجومه على القرى املمتدة على نهر الخابور باتجاه محافظة الحسكة
للســيطرة علــى مــا تبقــى مــن هــذا الخــط ،الــذي يمتــد بطــول  70كــم مــن قريــة “البصيــرة” وحتــى
الحــدود اإلداريــة ملحافظــة ديــر الــزور مــع محافظــة الحســكة حيــث ينتهــي بقريــة “غريبــة”.
وســيطر عليــه بعــد هزيمــة الفصائــل العســكرية فــي “مركــدة” بفضــل األســلحة الثقيلــة
والنوعيــة التــي جلبهــا مــن الع ـراق.
معركة الثروات والعشائر(الريف الشرقي)
ّ
كان ل ـ “ســقوط” ريــف الديــر الغربـ ّـي أثــره املباشــر علــىً املشـ ًـهد العســكري فــي ديــر الــزور ،إذ
اقتــرب تنظيــم الدولــة مــن مركــز املدينــة وفــرض حصــارا جزئيــا علــى أحيائهــا ،ونصــب حواجــز
عسـ ّ
ـكرية علــى الطــرق املؤديــة إليهــا ،وبــدأ تحصيــن املناطــق التــي ســيطر عليهــا قبــل دخــول
مواجهــة مســلحة فــي الريــف الشــرقي حيــث الثقــل العشــائري واملــوارد والثــروات .وأمــام هــذا
ّ
ومعنويــة
التهديــد بــدأت الفصائــل العســكرية املتنوعــة بحشــد مــا لديهــم مــن قــدرات ماديــة
(خطــب فــي املســاجد) ملواجهــة التنظيــم فــي ً هــذه املنطقــة .وكمــا هــو الحــال فــي الريــف الغربــي
يقســم نهــر الف ـرات الريــف الشــرقي أيضــا إلــى قســمين يعرفــان بنفــس األســماء “جزيــرة”،
و”شــامية”.
جزيرة
شــهد هــذا الريــف الص ـراع الدمــوي األكبــر فــي معــارك تنظيــم الدولــة وباقــي الفصائــل ،وكان
النفط والغاز محركه الرئيس ،إذ توجد أكبر الحقول واملنشآت النفطية؛ معمل غاز كونيكو
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“أكبــر معمــل غــاز فــي الشــرق األوســط” ،حقــل العمــر النفطــي ،حقــل التنــك (الشــعيطات)،
بيــر امللــح ،وآبــار نفطيــة متفرقــة ال تقــل ً
أهميــةً .
كان البعــد العشــائري فــي الص ـراع واضحــا جــدا ،وذلــك بســبب اســتغالل الطرفيــن ملراكـ ًـز
الثقــل ًالعشــائري فــي هــذا الريــف ،حيــث اتخــذت النصــرة وباقــي الفصائــل مــن “شــحيل” معقــا
رئيســيا لهــا ،فتحالفــت مــع عشــيرة العكيــدات “الكامــل” .باملقابــل اتخــذ التنظيــم مــن “جديــد
عكيــدات” و “البريهــة” مراكــز رئيســية لــه ،وتحالــف مــع عشــيرة العكيــدات “البكيــر”ً .
اختــار التنظيــم أهدافــه بدقــة خــال توســعه فــي هــذا الريــف ،وبــدأ باألســهل عســكريا كقريــة
حطلــة ،ذات األغلبيــة الشــيعية ،والتــي خــاض عــدد مــن أهلهــا مواجهــات ســابقة مــع فصائــل
املعارضــة ،وثــم ّ
قريــة “م ـراط” ،حيــث تنتشــر عشــيرة البــكارة ،وقريتــي “مظلــوم” و ً“خشــام”
معقل ألوية “عبد هللا الزبير” التي التزمت الحياد في ذلك الصراع ،وعقد معها اتفاقا يضمن
ســيطرته علــى القــرى الخاضعــة لهــذه األولويــة ،وبهــذا وصــل التنظيــم إلــى حقــل كونيكــو (أكبــر
حقــل إلنتــاج الغــاز فــي الشــرق األوســط) ،وســيطر علــى القــرى املحيطــة بــه .انتقــل التنظيــم
ّ
“طابيــة جزيــرة”
بعــد ذلــك الســتهداف قــرى تســيطر عليهــا جبهــة النصــرة وأحـرار الشــام كقريــة
كتائــب ً“البتــار” املبايعــة لــه ،مــا أجبــر
ومحيطهــا ،حيــث اســتقدم تعزي ـزات ضخمــة مــن ً
خصومــه علــى االنســحاب منهــا ،فــي حيــن لــم يبــذل جهــدا كبيـرا فــي اقتحــام “جديــدة عكيــدات”
مســقط رأس عامــر الرفــدان ،لوجــود خاليــا نائمــة تابعــه لــه (نهايــة حزي ـران /يونيــو .)2014
وظــف التنظيــم الزخــم العســكري واملعنــوي الــذي اكتســبه مــن انتصاراتــه املتتاليــة ليبــدأ
عنوانهــا “انت ـزاع” املعاقــل الرئيســية لجبهــة لنصــرة ،وفصائــل
مرحلــة جديــدة فــي هــذا الريــف ً
العشــائر املتحالفــة معهــا مســتغال التناقضــات العشــائرية كمــا حصــل فــي قريــة “الصبحــة”،
والــزر ،وغيرهمــا حتــى وصــل إلــى قريــة شــحيل ،املركــز الرئيــس لجبهــة النصــرة فــي محافظــة ديــر
الــزور.
ً
تقــع شــحيل فــي الريــف الشــرقي لديــر الــزور ،ويعــود ســكانها (نحــو  30ألــف نســمة) عشــائريا
لعشــيرة العكيــدات (الكامــل) ،وتعــد القريــة مــن أوائــل القــرى التــي ثــارت ضــد النظــام فــي
ـرف بأنهــا “صــدرت” مئــات املقاتليــن الســوريين للع ـراق بعــد الغــزو األمير ـكـي
املحافظــة ،وتعـ ً
عــام ًً .2003ونظ ـرا لوجـ ًـود حاضنــة اجتماعيــة “جهاديــة” ،و”عشــائرية” اتخذتهــا النصــرة
مرك ـزا رئيســيا لهــا ،ومق ـرا إلقامــة “أبــو ماريــا القحطانــي” شــرعيها العــام “الســابق” للنصــرة،
وقائــد ًعملياتهـ ًـا فــي املنطقــة الشــرقية .اتخــذ الص ـراع فــي الشــحيل أبعـ ًـادا مختلفــة ،فــكان
الواجهــة السياســية للنصــرة منــذ
صراعــا جهاديــا بيــن تياريــن أولهمــا؛ منفتــح ،كان يشــكل ً
تأسيســها وحتــى منتصــف عــام  2014يقــوده ويؤطــر لــه شــرعيا أبــو ماريــا القحطانــي ،ويرفــض
طروحــات تنظيــم الدولــة وممارســاته ويســعى لعالقــة تعــاون وثيقــة مــع الفصائــل الســورية،
وثانيهمــا؛ جهـ ّ
ـادي متشــدد يمثلــه قــادة تنظيــم الدولــة وفــي مقدمتهــم “أبــو علــي األنبــاري” و”أبــو
محمــد العدنانــي” ،الراغبيــن بالقضــاء علــى القحطانــي ألنــه ،وبحســب رأيهــم ،أقنــع أبــو محمــد
الجوالنـ ّـي قائــد النصــرة بعــدم قبــول خطــوة الدمــج غــداة اإلعــان عــن الدولــة اإلســامية فــي
الع ـراق والشــام.
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ً
ً
ومــن جهــة أخــرى ،كان صراعــا عشــائريا بيــن أبنــاء العمومــة “الكامــل” ،و”البكيــر” الذيــن
ينتمــون للعشــيرة ذاتهــا “العكيــدات” .وعلــى الرغــم مــن املقاومــة الصلبــة ألهالــي الشــحيل،
رجحــت كفــة املوازيــن العسـ ّ
ـكرية فــي النهايــة لصالــح تنظيــم الدولــة ،وأصبحــت القريــة أمــام
خياريــن إمــا مبايعتــه وع ًقــد اتفــاق معــه ( 6تمــوز /يوليــو  ،)2014أو انتظــار مجــزرة محققــة
توعــد بهــا قادتــه .وخوفــا مــن انتقــام التنظيــم عقــد اتفــاق بيــن أهالــي الشــحيل والتنظيــم
نــص علــى ســامة املدنييــن ،واحتفــاظ األهالــي واملقاتليــن غيــر الراغبيــن بالخــروج مــن القريــة
بأســلحتهم ،ومبايعــة التنظيــم .وكنتيجــة لذلــك ،انســحبت جبهــة النصــرة برفقــة ألويــة “عمــر
املختــار” ،و”بشــائر النصــر” ،و”أح ـرار الشــام” وفصائــل الشــعيطات التــي رفضــت مبايعــة
تنظيم الدولة ،وافترقوا في البادية ،فتوجه مقاتلوا أحرار الشــام ،وجبهة األصالة والتنمية،
وعمــر املختــار ،والشــعيطات إلــى منطقــة القلمــون ،فيمــا توجهــت جبهــة النصــرة إلــى محافظــة
درعــا ،كمــا اختــارت بعــض الفصائــل العســكرية األخــرى التوجــه إلــى الشــمال وشــاركت فــي
عمليــة “درع الف ـرات” األخيــرة التــي دعمهــا الجيــش التر ـكـيً .
اســتمر التنظيــم فــي حملتــه العســكرية فــي هــذا الريــف موقعــا القــرى واحــدة تلــو األخــرى؛
الحوايــج ،ذبيــان ،الطيانــة ،ودرنــج ،ســويدان جزيــرة ،والجــرذي ال ًشــرقي أهــم معاقــل النصــرة
بعــد الشــحيل ،وســيطر بعدهــا علــى “أبــو حــردوب” ليصبــح وجهــا لوجــه مــع قــرى وبلــدات
عشــيرة الشــعيطات املؤلفــة مــن (أبــو حمــام ،غرانيــج ،الكشــكية).
ً
آنــذاك ،عجــزت عشــيرة الشــعيطات عــن صــد التقــدم املتســارع لعناصــر التنظيــم خصوصــا
بعــد هزيمــة شــحيل وانســحاب جبهــة النصــرة وباقــي فصائــل الثــورة الســورية باتجــاه درعــا،
فــكان أن قــررت كتائــب ثوريــة مــن الشــعيطات إب ـرام اتفــاق مــع التنظيــم يق�ضــي بتســليم
الســاح ومســتودعات الذخيــرة ،وخــرج أغلــب قــادة الفصائــل إلــى تركيــا لعــدم رغبتهــم فــي
مبايعــة التنظيــم ،فــي حيــن انســحب ًالقســم األكبــر مــن املقاتليــن نحــو جبــال القلمــون.
كانــت قــرى الشــعيطات تشــكل درعــا يحمــي مدينــة البوكمــال وريفهــا مــن تنظيــم الدولــة،
وبمجــرد نفــاذ االتفــاق بيــن الشــعيطات وتنظيــم الدولــة ،ســارعت قــرى ريـًـف البوكمــال
(هجيــن ،أبــو خاطــر ،أبــو الحســن ،الشــعفة ،السوســة) ملبايعــة التنظيــم خوفــا مــن انتقامــه،
فدخلهــا دون مقاومــة ،وأطبــق حصــاره علــى مدينــة البوكمــال ،والتــي دخلهــا هــي األخــرى دون
مقاومة بتاريخ  1تموز /يوليو  .2014وتعود أســباب ســيطرة التنظيم على البوكمال بســرعة
وبســهولة إلــى املبايعــة املفاجئــة لجــزء كبيــر مــن جبهــة النصــرة للتنظيــم ،وانهيــار قــوة عشــيرة
الشــعيطات ،باإلضافــة إلــى التهديــد الــذي شــكله مقاتلــوا التنظيــم مــن جهــة الع ـراق.
ولــم يم�ضــي شــهر علــى ســيطرة التنظيــم علــى البوكمــال وريفهــا حتــى عــادت قــرى الشــعيطات
إلــى الواجهــة مــن جديــد فيمــا عــرف ب ـ “انتفاضــة الشــعيطات” ،إذ اندلعــت مواجهــات مســلحة
محــدودة بيــن األهالــي وتنظيــم الدولــة اإلســامية إثــر مقتــل أحــد أبنائهــا علــى يــد مســلحي
التنظيم .آنذاك ،دخل فصيل مســلح على خط انتفاضة األهالي فاشــتبك مع مقاتلي تنظيم
الدولــة وطردهــم مــن قريتــي “أبــو حمــام” و”غرانيــج” .ومــع معرفــة التنظيــم بتفاصيــل املواجهــة
فــي قــرى الشــعيطات ،وقدرتــه علــى هزيمــة هــذا الفصيــل محــدود العــدة والعتــاد بســهولة ودون

7

خســائر بشــرية كبيــرة ،أفــرط بالعنــف واإلجـرام لــردع مــن يفكــر بالخــروج عليــه أو مواجهتــه،
آب /أغسطس ،2014
فاستقدم تعزيزات عسكرية كبيرة ،واقتحم القرى الثالث بتاريخ ًً 10
وارتكــب مجــزرة مروعــة وأعــدم مئــات مــن شــباب الشــعيطات ذب ًحــا ورميـ ًـا بالرصــاص ،وهجــر
ّ
البادية الســور ّية حيث ق�ضى بعضهم جوعا وعطشــا ،فيما نزح الباقون
عشـرات اآلالف إلى
إلــى القــرى املجــاورة قبــل أن يفتــح لهــم بــاب التوبــة فــي شــهر تشــرين الثانــي /نوفمبــر .2014

أسرى من عشيرة الشعيطات لدى تنظيم الدولة اإلسالمية
شامية
ً
ً
اتبــع تنظيــم الدولــة فــي هــذا القســم مــن الريــف الشــرقي تكتيــكا مختلفــا وســعى إلــى “مهادنــة”
فصائلــه ،وترغيبهــا و”إقناعهــا” بمبايعتــه دون قتــال مــع ضمــان بقائهــا وأســلحتها ومصالحهــا،
وســاعده فــي ذلــك ضعــف العامــل العشــائري فــي هــذا الجــزء مقارنــة ب ـ “جزيــرة” ،فأغلــب
الفصائــل املنتشــرة هنــاك هــي فصائــل “جيــش حــر” غيــر مؤدلجــة ال ترتبــط بعالقــات وثيقــة
مــع النصــرة والفصائــل اإلســامية األخــرى ،وليــس لديهــا روابــط عشـ ّ
ـائرية قويــة .وقــد فضلــت
هــذه الكتائــب ،املرابطــة علــى جبهــة مطــار ديــر الــزور ،وعــدم الدخــول فــي مواجهــة مــع التنظيــم
لعــدم قدرتهــا علــى خــوض معركــة علــى جبهتيــن مــع تنظيــم الدولــة والنظــام ،وملنــع األخيــر مــن
اســتثمار املواجهــة ،فيمــا لــو بــدأت ،إلعــادة الســيطرة علــى القــرى واملواقــع املحيطــة باملطــار،
وفــك الحصــار عنــه .ومــن جهــة أخــرى ،لــم يســتطع مقاتلــوا النصــرة خــوض مواجهــة مســلحة
فــي هــذا الريــف بعــد أن أنهكتهــم املعــارك واملواجهــات فــي (جزيــرة).
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يبــدأ ًالريــف الشــرقي (شــامية) بقريــة الجفــرة املوال ًيــة للنظــام ،والتــي تشــكل خــط دفــاع أول،
وســورا يحمــي مطــار ديــر الــزور العســكر ّي .ونظ ـرا لذلــك ،ولعــدم رغبتــه آنــداك فــي خــوض
مواجهــة مباشــرة مــع النظــام لــم يدخلهــا التنظيــم ،تأتــي بعــد الجفــرة قريتــي “املريعيــة”
و “البوعمــر” ،وطابيــة شــامية وهــي بلــدات قريبــة مــن املطــار ،نــزح معظــم ســكانهما نتيجــة
القصــف ،وتنتشــر فيهمــا كتائــب عــدة مــن الجيــش الحــر ولعــل أبرزهــا “لــواء الفتــح” فــي قريــة
طابيــة شــامية بقيــادة “أبــو بــرزان” .وبخــاف مــا جــرى فــي الجفــرة ،حاصــر التنظيــم “املريعيــة”
و”البوعمر” و”طابية” ّ
وخير الكتائب بين مبايعته ،أو حل نفسها أو االنسحاب ،وقد فضل
معظــم قــادة الكتائــب االنســحاب علــى مبايعــة التنظيــم والعمــل تحــت إمرتــه ،وهــو مــا ألقــى
بتداعياتــه علــى العمــل العســكر ّي فــي جبهــة املطــار ،خاصــة بعــد قيــام النظــام بهجمــات مضــادة
اســتطاع خاللهــا اســتعادة مواقــع هامــة .وبســيطرته علــى القــرى الثــاث الســابقة ،أصبحــت
ّ
الرمزيــة فــي الثــورة الســور ّية وخاصــة لــدى أهالــي املنطقــة الشـ ّ
ـرقية،
مدينـ ًـة موحسـ ًـن ،ذات
هدفــا مكشــوفا للتنظيــم.
تقــع موحســن فــي ريــف ديــر الــزور الشــرقي علــى بعــد  20كــم مــن مركــز املدينــة علــى الضفــة
اليمنــى لنهــر الفـرات (الشــامية) .يعــرف ســكان املدينــة بخلفيتهــم اليســارّية ،إذ كان يطلــق علــى
موحســن اســم “موســكو الصغــرى” .شــاركت املدينــة بزخــم كبيــر فــي الحـراك املدنــي واملســلح،
وتشــكلت فيهــا قيــادة املجلــس العســكري للمحافظــات الشــرقية الثــاث محافظــات (الرقــة،
ديــر الــزور والحســكة) بســبب وجـ ًـود عــدد كبيــر مــن أبنائهــا الضبــاط ،والذيــن انشــقوا عــن
مؤسســة الجيــش بعــد الثــورة .ونظـرا لرمزيتهــا ،ولخشــيته مــن أن تتحــو ًل املدينــة نــواة ملقاومــة
عسـ ّ
ـعى تنظ ًيــم الدولــة الســتمالة عــددا مــن ضباطهــا ،وعقــد
ـ
س
ـرقي
ـ
ش
ال
ـف
ـ
ي
الر
ـي
ـ
ف
ـده
ـ
ض
ة
ـكري
ً
معهم ،أثناء معاركه في (جزيرة) ،اتفاقا سريا ينص على مبايعته وتسليم املدينة .كان هؤالء
الضبــاط أشــبه بخليــة نائمــة لتنظيــم الدولــة فــي موحســن ،ظهــرت للعلــن بدايــة ســيطرته علــى
الشــامية ،وطالــب أفرادهــا أهالـ ّـي املدينــة وباقــي الضبــاط بتجنــب الدخــول فــي مواجهــة مــع
التنظيــم بذريعــة اختــال موازيــن القــوى ،والتفــرغ لجبهــة املطــار العســكري .وبالفعــل نجــح
هــؤالء فــي إقنــاع فصائــل مــن املدينــة بمهادنــة التنظيــم ،واإلبقــاء علــى الفصائــل املرابطــة فــي
املطار دون بيعة ،شريطة أن يستمروا في مهامهم القتالية ،ويتولى التنظيم إعداد الخطط،
وتأميــن الذخيــرة.
ً
فتــح اتفــاق املوحســن البــاب واســعا أمــام ًباقــي املــدن والبلــدات؛ البوليــل ،ســعلو ،الزبــاري،
بقــرص ،املياديــن ،الطيبــة ،محــكان ،وصــوال إلــى القوريــة حيــث كانــت األخيــرة مهيــأة الســتقبال
عناصــر التنظيــم بســبب وجــود محمــود مطــر ،قا ًئــد لــواء القعقــاع ،والــذي تجمعــه صلــة
قرابــة مــع صــدام الجمــل ،ا ًلــذي أصبــح بــدوره واليــا للبوكمــال بعــد ســيطرة التنظيــم عليهــا.
توقــف تقــدم التنظيــم قليــا عنــد قريــة العشــارة والتــي شــهدت مقاومــة بســيطة قادهــا لــواء
“بشـ ًـائر النصــر” قبــل انســحابه منهــا إلــى القلمــون لغيــاب أي مــؤازرة عســكرية ،واستســام
عــددا مــن عناصــره وتســليم أســلحتهم للتنظيــم ،ثــم تابــع باتجــاه القــرى املتبقيــة؛ ســويدان
شــامية ،غريبــة شــويط ،دبــان ،صبيخــان ،الكشــمة ،الدويــر دون أن يواجــه مقاومــة تذكــر
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ً
ً
ً
ما عدا قرية صبيخان ،والتي شهدت احتكاكا بسيطا كونها كانت معقال لجبهة النصرة.
تسليم مدينة ديرالزور :انعدام الخيارات
بعــد ســقوط أريــاف ديــر الــزور كاملــة وإحــكام ســيطرة التنظيــم عليهــا لــم يبــق أمامــه ســوى
مدينــة ديــر الــزور والتــي يتقاســمها الجيــش الحــر والفصائــل اإلســامية مــع الن ًظــام الســوري.
لــم يكــن أمــام الجــزء املحــرر إال إعــان البيعــة للتنظيــم حيــث بــات محاص ـرا بيــن التنظيــم
والنظــام ،فأخــذ التنظيــم البيعــة خــال  3أيــام وســيطر علــى املدينــة ،وخرجــت الفصائــل غيــر
املبايعــة منهــا.
وغيــر التنظيــم بعــد ذلــك اســم املحافظــة ب ًشــكل ًعلنــي مـ ًـن ديــر الــزور إلــى واليــة الخيــر بعــد
ســيطرته الكاملــة عليهــا ،واســتحدث تقســيما إداريــا جديــدا للمحافظــة يقــوم علــى القطاعــات
والنواحــي ،تتكــون الناحيــة مــن  17قريــة ،ويتــم تعييــن أميــر علــى كل قطــاع يتبــع “والــي”
املحافظــة ،وبدورهــم يتبــع الــوالة لســلطة قائــد التنظيــم أبــو ً بكــر ًالبغــدادي.
لــم يضمــن التقســيم الســابق وحــدة املحافظــة نفســها جغرافيــا فتبعــا للتقســيمات الجديــدة
باتــت مدينــة “البوكمــال” الحدوديــة الســورية والتــي تقــع علــى الضفــة الغربيــة لنهــر الف ـرات
تتبــع ملحافظــة “املوصــل” فــي الع ـراق ،كمــا أصبحــت بعــض املناطــق مــن ريــف ديــر الــزور
الشــرقي تتبــع لحمــص.
فصائل ديرالزوربعد السقوط بين االنقسام والتشظي
بعد خسارة املعركة مع تنظيم الدولة اإلسالمية التي استمرت لنحو ثمانية أشهر والخروج
بشــكل كامــل مــن محافظــة ديــر الــزور أوائــل شــهر آب /أغســطس مــن العــام  ،2014كانــت
فصائــل الجيــش الحــر والفصائــل اإلســامية قــد أنهكــت بشــكل كامــل وفقــدت الكثيــر مــن
مقاتليهــا بيــن شــهيد وجريــح وبيــن مــن اعتــزل القتــال ،إضافــة إلــى الكثيــر مــن الذخيــرة والســاح،
ولم يكن أمام تلك الفصائل سوى املغادرة عن طريق بادية العشارة ومن ثم مدينة امليادين
ثــم إلــى وجهتهــم األساســية القلمــون الشــرقي ،ولكــن بعــد الوصــول إلــى هنــاك حصــل خــاف بيــن
تلــك الفصائــل وانقســمت ألربــع أقســام رئيســية وهــي:
القسم األول
جبهــة النصــرةً واتجهــت باتجــاه محافظــة درعــا وبقيــت فتــرة هنــاك مــا يقــرب العــام والنصــف
لتعــود مجــددا إلــى إدلــب فــي فتــرة تحريرهــا وانضمــت لجيــش الفتــح.
القسم الثاني
اتجه نحو ريف حلب وبقي فيه وتم تشكيل العديد من الفصائل ً هناك مثل أحرار الشرقية
والحمــزة والفصائــل التــي انضمــت إلــى عمليــة درع الفـرات ،ومؤخـرا تــم اإلعــان عــن جيــش درع
الشــرقية ،وأكــد التشــكيل العســكري الجديــد فــي بيــان لــه ،أنهــم عازمــون علــى تطهيــر املنطقــة
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الشــرقية مــن النظــام وحلفائــه ،وتنظيـ ًـم الدولــة ،وجيــش ســورية الديمقراطيــة الــذي يشــكل
األكـراد الجــزء األكبــر منــه ويلقــى دعمــا مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
ودعــا البيــان كافــة الضبــاط والعســكريين وأبنــاء الع ًشــائر والفصائــل إلــى تطهيــر املنطقــة
الشــرقية ،واالنضمــام إلــى جيــش درع الشــرقية ،موجهــا رســالة إلــى أهالــي املنطقــة الشــرقية
مفادهــا “بــأن أرواحهــم ودماءهــم ســتبذل مــن أجــل رفــع الظلــم عنهــم ولــن يحكــم املنطقــة إال
أبناؤهــا األح ـرا”.
القسم الثالث
فــي القلمــون وعمــل مــع فصائــل املنطقــة وشــكل فيمــا بعــد مــا ســمي جيــش أســود الشــرقية
والــذي الي ـزال يعمــل حتــى اللحظــة فــي تلــك املنطقــة وتمكــن مــن طــرد تنظيــم الدولــة مــن
مســاحات واســعة فــي الباديــة الســورية والقلمــون الشــرقي.
القسم الرابع
ً
توجــه إلــى درعــا ومــن ثــم تمكــن مــن الســيطرة علــى قســم مــن ريــف ديــر الــزور الجنوبي وتحديدا
عنــد معبــر التنــف تحــت مســمى “جيــش ســورية الجديــد” وهــي املنطقــة املالصقــة للحــدود مــع
األردن ،وكان قــوام الجيــش مكــون مــن جبهــة األصالــة والتنميــة وعــدد مــن فصائــل الجيــش
الحــر بقيــادة املقــدم مهنــد طــاع الــذي تولــى قيــادة أول مجلــس عســكرية ملحافظــة ديــر الــزور
فــي عــام  ،2012وبعــد ذلــك انفصلــت جبهــة األصالــة والتنميــة عــن الجيــش ليتحــول اســمه إلــى
جيــش مغاويــر الثــورة.
املناصرين :رهان الفصائل الرابح
الفصائــل اعتزلــت قتــال عناصــر التنظيــم حيــن دخولهــا إلــى محافظــة ديــر
هنــاك عــدد مــن
ً
الزور كما ذكرنا سابقا ،رغبة منها بالتركيز على قتال النظام فقط ،وعلى هذا األساس ر�ضي
التنظيــم بقــاء تلــك الفصائــل مرابطــة علــى جبهــات القتــال مــع النظــام دون إعــان مبايعتهــا،
علــى أن يقــوم التنظيــم بتزويدهــم بالســاح والذخيــرة ،ولكــن دون معاملتهــم كمعاملــة عناصــر
التنظيــم ،وأطلــق عليهــم اســم “املناصريــن”.
حــاول التنظيــم بعــد أن أمكــن ســيطرته علــى كامــل املحافظــة مــن إجبــار هــؤالء العناصــر علــى
مبايعتــه ،وهــذا مــا جعــل البعــض يرضــخ لتلــك الضغــوط ،فــي حيــن رفــض البعــض اآلخــر ،وهــو
مــا يجعلهــم كــرت رابــح فــي يــد فصائــل الجيــش الحــر التــي كانــت تقاتــل إلــى جانبهــم فــي الســابق
ضــد قــوات النظــام ،فــي حــال دخــول معركــة ديــر الــزور.
محاوالت النظام املشاركة في معركة ديرالزور
حافــظ النظــام علــى قواعــده فــي أحيــاء الجــورة والقصــور وهرابــش والبغيليــة ،والتــي تمثــل
نســبة  20%مــن مســاحة األحيــاء الســكنية ،باإلضافــة إلــى ذلــك يحكــم النظــام ســيطرته علــى
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مطــار ديــر الــزور العســكري الــذي يمتــد علــى رقعــة جغرافيــة واســعة تــوازي مســاحة املدينــة
بشــكل كامل ،وتمكن عناصر تنظيم الدولة اإلســامية من شــطر مناطق النظام إلى قســمين
فــي اآلونــة األخيــرة ،وذلــك مــن خــال التســلل إلــى نقــاط النظــام املتواجــدة فــي التلــة املطلــة علــى
كامــل املدينــة التــي كان يســتخدمها األهالــي فــي الســابق كمدافــن.
يقــدر ضبــاط منشــقون عــن النظــام أن عــدد قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات التــي تقاتــل
إلــى جانبــه فــي مدينــة ديــر الــزور تتـراوح بيــن ( )4-3االف مقاتــل.
ويأمــل النظــام أن يكــون أحــد األطـراف املشــاركة إلــى جانــب التحالــف الدولــي فــي طــرد التنظيــم
مــن املنطقــة ،ومــن هنــا تأتــي أهميــة حفا ًظــه علــى تلــك املناطــق واستبســاله فــي الدفــاع عنهــا،
حيــث يســعى النظــام إلــى اســتعادة بعضــا مــن شــرعيته بيــن األوســاط الدوليــة والتــي اهتــزت
خــال ســنوات الثــورة.
خالصة:
ً ً
ً
ً
أوال :شــكلت هــذه املحافظــة ثقــا اســتراتيجيا مهمــا للتنظيــم للتمــدد إلــى باقــي أنحــاء ســورية،
ماليــة ضخمــة.
ور ً
بطهــا مــع العـراق ،عــدا عــن املــوارد النفطيــة والثــروات التــي وفــرت لــه ُميزانيــة ً
ثانيــا :هزيمــة تنظيــم الدولــة فــي ديــر الــزور ليســت مســتحيلة ،فقــد طــرد ســابقا مــن عمــوم
املحافظــة عندمــا توحــدت الكتائــب علــى قتالــه ،وأغفلــت صراعاتهــا وخالفاتهــا الضيقــة
وتنافســها علــى اقتســام الثــروات والغنائــم.
ً
ي
ثالثــا :إن الفصائــل التــي كانــت تقاتــل فــي املحافظــة لديهــا الدافــع النف�ســي واملعنــو واألخالقــي
للعــودة إلــى مناطقهــم ومحــو آثــار خروجهــم خاســرين أمــام عناصــر التنظيــم املتشــدد ،وهــو
عامـ ًـل مهــم فــي العمــل العســكري.
رابعــا :إن املقاتليــن هــم مــن أبنــاء املنطقــة ،ويحظــون بثقــة الحاضنــة الشــعبية ،وهــو مــا يوفــر
عامــل االســتقرار فــي املنطقــة فــي حــال تمكنهــم مــن طــرد عناصــر التنظيــم ،كمــا أن ذلــك يمنــع
نشــوء تنظيــم متشــدد مشــابه لتنظيــم الدولــة اإلســامية ،فيمــا لــو دخــل مقاتليــن غريبيــن عــن
املنطقـ ًـة وتعاملــوا بطريقــة ســيئة مــع الســكان كمــا حصــل فــي عــدد مــن املناطــق فــي ســورية.
خامســا :اختــار التنظيــم بمنتهــى الــذكاء قادتــه مــن األنصــار فــي مختلــف مراحــل الص ـراع،
ونجح من خاللهم في شــق صف العشــائر ،واســتمالة بعضها وتحييد بعضها اآلخر ،وهذا ما
يقودنــا إلــى ضــرورة إدخــال العشــائر فــي معــارك املدينــة لتذليــل تلــك االنقســامات بيــن العشــائر
وإعادتهـًـا إلــى ســابق عهدهــا إلضعــاف التنظيــم.
سادســا :ســاهمت جبهــة النصــرة وتنظيــم الدولــة فــي تأصيــل الخــاف العشــائري ،وإضفــاء
الطابــع العقائــدي عليــه وتحويلــه إلــى صـراع مســلح ،وذلــك عبــر اســتغالل العشــائر فــي صـراع
هذيــن ً التنظيميــن.
ســابعا :علــى الرغــم مــن العــداء الشــديد الــذي يكنــه الســكان لتنظيــم الدولــة اإلســامية
بســبب املعاملــة الســيئة لهــم طــول ثالثــة أعــوام ،إال أن تواصــل غــارات طي ـران النظــام علــى
املناطق السكنية منذ أكثر من ست سنوات ،والتي تعتبر السبب األساس في عمليات القتل
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ً
والتدميــر؛ زادت تأصــا فــي عــداء الســكان لــه ،ومــن هنــا فــان تدخــل قــوات النظــام لتحريــر
املدي ًنــة قــد يواجــه صعوبــة بالغــة ،ويقــود إلــى تقويــة دعايــة التنظيــم بيــن األوســاط املدنيــة.
ثامنــا :يجــب تحييــد مناطــق النظــام فــي ديــر الــزو ًر إلــى حيــن طــرد التنظيــم ،دون التعامــل معــه
بشــكل مباشــر ،وهــو مــن شــأنه أن يضفــي مزيــدا مــن الثقــة بيــن املدنييــن والفصائــل املقاتلــة،
ومــن ًثــم التفاهــم ًمــع النظــام لتســليم كامــل تلــك املناطــق.
تاســعا :اســتراتيجيا تمثــل الجبهــة الجنوبيــة الطريــق األمثــل لدخــول ديــر الــزور حيــث ال توجــد
عوائــق طبيعيــة ،كمــا أن تواجــد النظــام فيهــا قليــل وكذلــك يعتبــر خاصــرة ضعيفــة للتنظيــم
وجبهــة طويلــة تســتنزفه فــي باديــة ديــر الــزور.
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