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قدمون عىل قتىلي 
ُ
ي فقد ي

 "لغسل العار الذي إن عدت إىل قريت 

ي   لحق بهم" بسبت 
داعش -قّصة الناجية الرسيانية "ريتا حبيب أيوب" من قبضة عنارص تنظيم الدولة اإلسالمية   
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تحت اسم "الدولة اإلسالمية في  -ظهر ألول مرة بعد إندالع النزاع في سوريا عام -تنظيم "الدولة اإلسالمية" والمعروف باسم تنظيم داعش 

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

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

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

يم "أبو حمزة المهاجر" ليتم اإلعالن بعد أشهر قليلة عن تشكيل ، تزّعم التنظبعد 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 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".
 كيلومترا. يقطنها غالبية مسيحية كما ويعد قضاء أربيل غربا حوالي مدينة كيلومترا وتبعد عن  تقع قرية الحمدانية شرق مدينة الموصل نحو 

 الحمدانية واحداً من األقضية الثالث التي تشكل سهل نينوى، كقضاء الشيخان وتلكيف.
، أعلن "مجلس دير الزور العسكري" المنضوي تحت قوات سوريا الديمقراطية بدء معركة "عاصفة الجزيرة" وذلك بدعم من أيلول/سبتمبر  في 

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

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

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

 ١١م ميليشيات كردية وعربية وسريانية وأرمنية وتركمانية، وتم تشكيله في قوات سوريا الديمقراطية: وتعرف أيضاً باسم "قسد"، وهي تحالف يض

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

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

تجمع شهداء جزعة ولواء شهداء تل حميس ولواء شهداء تل براك ولواء شهداء كرهوك ولواء شهداء مبروكة ولواء شهداء الحسكة ولواء شهداء راوية 
ابلس وكتيبة شهداء الفرات وكتيبة شهداء سد وقوات الصناديد ولواء التحرير والمجلس ألوية الفرات وكتيبة تجمع فرات جرابلس وكتيبة احرار جر

 العسكري السرياني وكتائب شمس الشمال وجبهة ثوار الرقة 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.stj-sy.com/ar/index/news
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 حقيقة والعدالة، تظهر الناجية السريانية "ريتا حبيب" أيوب"صورة خاصة بسوريون من أجل ال
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سيطرة تنيظم "داعش" عليها، وهو ما أدى إلى نزوح  السكان عشية( ألف من فقد كان يعيش في القرية حوالي ) بحسب صحيفة الشرق األوسط

 غالبيتهم إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

https://aawsat.com/home/article/764416/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A7%D8%AA%C2%BB
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ات هي إحدى العشائر العربية السنية والتي تنتشر في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، مثل قرى )غرانيج وكشكية وأبو حمام( وكان الشعيط

ي يتزعمها "رافع عكلة الرجو" كشيخ للعشيرة التي أعلنت مبايعتها للتنظيم ولكن سرعان ما ثارت العشيرة ضد التنظيم وأخرجته من مناطقها ف
، ليعود بعدها التنظيم ويسيطر على المنطقة بأكملها بعد معارك عنيفة مع أبناء الشعيطات، ويعدم المئات منهم ، وقدر عددهم آنذاك و تموز/يولي

 شخص من أبناء العشيرة مجهوالً حتى اآلن. شخص، فيما بقي مصير نحو  بنحو 
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، وذلك بعد فتوى للداعية اإلسالمي السعودي "محمد العريفي" دعا فيها ا في مطلع عام أثيرت قضية جهاد النكاح في سوريوفقاً لعدة مصادر فقد 

ت الكثير النساء المجاهدات إلشباع الرغبات الجنسية للمجاهدين ودعم معنوياتهم ضد النظام السوري واعتبره جهادا في سبيل هللا. وعلى إثرها هاجر
 م إلى سوريا لإلنضمام إلى صفوف المجاهدين المتمثلين بتنظيم "داعش" بغرض إشباع رغباتهم الجنسية.من الفتيات والنسوة من مختلف بلدان العال
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، وهي منظمة نسائية إنبثقت عن االتحاد النسائي السرياني، وتهدف المنظمة شباط/فبراير  وتأسس "اتحاد نساء بيث النهرين" في سوريا بتاريخ 

والعمل مع المنظمات النسائية للمكونات األخرى بحكم أن لهم قضية مشتركة وهي قضية المرأة، كذلك تسعى المنظمة  لتمكين دور المرأة السريانية
 لتقديم يد العون للنساء جميعا

ين الحماية وينشط اتحاد نساء بيث نهرين في كل من سوريا والعراق ولها فروع في أوروبا وغيرها، وبعد وصول ريتا تبنى االتحاد قضيتها وقام بتأم
 والرعاية لها
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https://www.stj-sy.com/ar/view/400
https://www.stj-sy.com/ar/view/394

