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، أعلن "مجلس دير الزور العسكري" المنضوي تحت قوات سوريا الديمقراطية بدء معركة "عاصفة الجزيرة" وذلك بدعم من أيلول/سبتمبر  في 

ة تنظيم الدولة اإلسالمية، إضافة إلى مناطق قوات التحالف الدولي بغية السيطرة على الريف الجنوبي المتبقي من محافظة الحسكة والخاضع لسيطر
 شرقي الفرات والتي تتبع إدارياً لمحافظة دير الزور

، عن معركة ديرالزور بغية طرد مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية من وكانت القوات النظامية السورية قد أعلنت مسبقاً وفي شهر حزيران/يونيو 

المعارك كانت مترافقة بعمليات قصف روسية وسورية عنيفة جداً إضافة إلى قصف الطيران التابع للتحالف الطرف الغربي من نهر الفرات، هذه 
 .الدولي، ما أدى إلى نزوح أهالي محافظة ديرالزور وبشكل يومي

حت اسم "الدولة اإلسالمية في ت -ظهر ألول مرة بعد إندالع النزاع في سوريا عام -تنظيم "الدولة اإلسالمية" والمعروف باسم تنظيم داعش 

وتم الترويج له على أّنه نتيجة اندماج ما بين تنظيم "دولة العراق اإلسالمية" من جهة، وتنظيم  العراق والشام" في شهر نيسان/أبريل من العام 

اهري من التنظيم الجديد "التركيز" على "جبهة النصرة" من جهة أخرى، قبل رفض األخيرة لهذا الطرح، ومطالبة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظو
 العراق و "ترك" سوريا لجبهة النصرة آنذاك

قب تولّي "أبو قبل هذا التاريخ، كان التنظيم ينشط في العراق تحت اسم "جماعة التوحيد والجهاد" قبل تحولها إلى "تنظيم القاعدة في بالد الرافدين" ع
 الن البيعة لزعيم تنظيم القاعدة السابق "أسامة بن الدنوإع مصعب الزرقاوي" قيادته في العام 

، تزّعم التنظيم "أبو حمزة المهاجر" ليتم اإلعالن بعد أشهر قليلة عن تشكيل بعد مقتل "أبو مصعب الزرقاوي" على يد القوات األمريكية في العام 

 بو حمزة المهاجر" منصب مساعد زعيم التنظيم"دولة العراق اإلسالمية" ولكن بزعامة "أبي عمر البغدادي" وتولى "أ

، قيام "الخالفة اإلسالمية، ونّصب حزيران/يونيو  أبو بكر البغداي "عبد هللا إبراهيم"، والذي جاء خلفاً لـ "أبي عمر البغدادي" كان قد أعلن في 

نفسه "خليفة للمسلمين"، واتّخذ التنظيم من مدينة الرقة السورية "عاصمة له".

ً باسم "قسد"،  تحالف يضم ميليشيات كردية وعربية وسريانية وأرمنية وتركمانية، وتم  وهيقوات سوريا الديمقراطية: وتعرف أيضا

عسكري فصيل  ، حيث تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عصبها األساسي، وتتكون من تشرين األول/أكتوبر  ١١تشكيله في 

مشاة ولواء القعقعاع وجبهة األكراد ولواء السالجقة ولواء السلطان سليم ولواء عين جالوت  ولواءوهي : )لواء المهام الخاصة

وقوات عشائر حلب وتجمع ألوية الجزيرة ولواء شهداء جزعة ولواء شهداء تل حميس ولواء شهداء تل براك ولواء شهداء كرهوك ولواء 

وية الفرات وكتيبة تجمع فرات جرابلس وكتيبة احرار جرابلس وكتيبة ألراوية تجمع ولواء شهداء شهداء مبروكة ولواء شهداء الحسكة

وكتيبة شهداء سد وقوات الصناديد ولواء التحرير والمجلس العسكري السرياني وكتائب شمس الشمال وجبهة ثوار الرقة شهداء الفرات

 ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة.

 

https://www.google.com.tr/maps/place/Qamishli,+Syria/@37.0490315,41.2064087,10085m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x400a0579690ce791:0xcc7364779b0bff3f!8m2!3d37.054943!4d41.2282471
https://www.google.com.tr/maps/place/Qamishli,+Syria/@37.0490315,41.2064087,10085m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x400a0579690ce791:0xcc7364779b0bff3f!8m2!3d37.054943!4d41.2282471
https://www.google.com.tr/maps/place/Qamishli,+Syria/@37.0490315,41.2064087,10085m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x400a0579690ce791:0xcc7364779b0bff3f!8m2!3d37.054943!4d41.2282471
https://www.stj-sy.com/ar/index/news
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.عشرات اآلالفالكردية القوة العسكرية التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، ويبلغ تعدادهم  تعتبر قوات البيشمركة
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 كيلو مترا غربي الموصل، وعثرت عليه الشرطة االتحادية العراقية في  يقع سجن تلعفر في قضاء تلعفر شمال غربي العراق، على بعد 

لن التي نفذتها القوات العراقية ضد تنظيم داعش في قضاء تلعفر، وفي أواخر آب/أغسطس أع "قادمون يا تلعفر"باسم أغسطس/آب بعد عملية عسكرية 
 قائد العمليات الفريق عبد األمير رشيد يارهللا عن إنتهاء العملية العسكرية بالسيطرة على قضاء تلعفر بشكل شبه كامل

أشهر منذ إنطالقها في إكتوبر/تشرين األول عام  يوما من انتهاء العمليات العسكرية في الموصل والتي استمرت لنحو  وتم تحرير بلدة تلعفر بعد 
 

ية بحسب قائد الشرطة رائد شاكر جودت فأن السجن كان يحوي غرف وزنازين العتقال وتعذيب المواطنين كما وقد عثر بداخله على كميات من األدوو
 والحبوب المخدرة.

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201708281025865338-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%B9%D9%81%D8%B1/
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ة الشعب التي تعرف وتعتبر وحدات حماي، وهي ناحية تتبع إداريا لمحافظة الرقة وقد سيطرت عليها وحدات حماية الشعب في منتصف حزيران 

القوى العسكرية التابعة لإلدارة الذاتية الديمقراطية المعلنة من قبل حزب االتحاد الديمقراطي في مناطق شمال سوريا، وتعتبر الوحدات بـإختصارا 

ة والتي تدعمها قوات التحالف في الكردية العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من فصائل عسكرية عدة من مختلف مكونات المنطق
 حربها ضد تنظيم داعش.

 .دير الزور والرقةمحافظتي وتطلق صفة الجزراوي على سكان مناطق الجزيرة السورية في شمال شرق سوريا حتى نهر الفرات بالقرب من 
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