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 ١١تحالف يضم ميليشيات كردية وعربية وسريانية وأرمنية وتركمانية، وتم تشكيله في  وهييمقراطية: وتعرف أيضاً باسم "قسد"، قوات سوريا الد

فصيل عسكري وهي : )لواء المهام الخاصة ، حيث تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عصبها األساسي، وتتكون من تشرين األول/أكتوبر 

لواء القعقعاع وجبهة األكراد ولواء السالجقة ولواء السلطان سليم ولواء عين جالوت وقوات عشائر حلب وتجمع ألوية الجزيرة ولواء مشاة و ولواء

ولواء شهداء راوية تجمع شهداء جزعة ولواء شهداء تل حميس ولواء شهداء تل براك ولواء شهداء كرهوك ولواء شهداء مبروكة ولواء شهداء الحسكة

وكتيبة شهداء سد وقوات الصناديد ولواء التحرير والمجلس الفرات وكتيبة تجمع فرات جرابلس وكتيبة احرار جرابلس وكتيبة شهداء الفراتوية أل

 العسكري السرياني وكتائب شمس الشمال وجبهة ثوار الرقة ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة.

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

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

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

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

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

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

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

 يفة للمسلمين"، واتّخذ التنظيم من مدينة الرقة السورية "عاصمة له".نفسه "خل
 .حزيران/يونيو  انظر تقرير لجنة التحقيق الدولية حول ارتكاب داعش لجريمة اإلبادة الجماعية بحق األيزيديات، المنشور بتاريخ 

 منطقةزيديين في يلجنة، تشرف على تنظيم وإدارة أمور األ حيث يتألف من ، كانون الثاني/يناير  يزيديي سنجار/شنكال، في أتأسس مجلس 

 ، كما أنه يتولى اإلشراف على أمور المخطوفين األيزيدين من قبل تنظيم "داعش".سنجار

https://www.google.com.tr/maps/place/Sinjar,+Iraq/@36.3206901,41.8466018,5091m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x154ce1669783ccc1:0x83a8e22f94bf9dc5!8m2!3d36.3142158!4d41.8624425/
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx
http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20113&LangID=A
https://www.stj-sy.com/ar/index/news
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http://kirkuknow.com/arabic/?p=53512
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201703271023088702-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4/
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
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 .األول/أكتوبر  تشرين نجحت قوات سوريا الديمقراطية في انتزاع مدينة الرقة من قبضة التنظيم، وأعلنت عن السيطرة عليها بتاريخ  
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ألف مقاتل سني، وقد  ألف مقاتال، منهم  فصيال مسلحا وبتعداد  وهي إحدى الفصائل التابعة للقوات الحكومية العراقية، حيث أنها تتألف من 

العراقي ه القوات في حملة الجيش ، بدعوة من المرجع الديني الشيعي "آية هللا علي السيستاني"، وشاركت هذتأسس في أوائل حزيران/يونيو 

، كما شاركت هذه القوات إلى جانب الجيش العراقي في معاركه ضد تنظيم "داعش" في وسط مدينة الموصل في تشرين األول/أكتوبر  الستعادة

 وغرب العراق.
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