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من محافظة   سسها "حمود غول آغاسي" )أبو القعقاع ( أكتائب غرباء الشام: جماعة إسالمية تأسست في محافظة حلب عقب بدء الصراع المسلح في سوريا،  1

وضمت هذه ة، العراق، من خالل إرسال المتطوعين إلى العراق والفلوج، والذي تشير العديد من المصادر إلى أنه ساهم في تشكيل أول نواة لتنظيم القاعدة في حلب

، كانت أبرزها كتيبة "طيور األبابيل" بقيادة "حسن جزرة" الذي  (2003رب العراق عام عمر هالل" )جهادي سبق أن شارك في ح "الشيخ كتيبة بقيادة   22الجماعة 

نهم من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" في ساحة بلدة "األتارب" بريف حلب أواخر تشرين  من مسلحي الكتيبة بإطالق رصاصة على رأس كل م  6أعدم مع 

 .2014ُحلّت كتائب غرباء الشام في عام  دوقبتهمة السلب والنهب،   2013الثاني من عام 

https://www.google.com/maps/place/Sari+Kani,+Syria/@36.844733,40.0555515,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154a8755baff3ac9:0x9c45b1bad25ae374!8m2!3d36.8481076!4d40.0786867
https://www.google.com/maps/place/Sari+Kani,+Syria/@36.844733,40.0555515,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154a8755baff3ac9:0x9c45b1bad25ae374!8m2!3d36.8481076!4d40.0786867
https://www.youtube.com/watch?v=2rvT_6keF6Y&feature=share&fbclid=IwAR1VohwClACUvMlKjR4BBa8VscobMmdlQgY5Ebh7W39PioEMJSFljCbRLMI
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تشرين  8. آخر زيارة بتاريخ 2019األول/أكتوبر تشرين  5" وكالة األناضول في أردوغان: أصدرنا توجيهات إلطالق عملية عسكرية وشيكة شرق الفرات " 2

 . 1603022الفرات/-شرق-وشيكة-عسكرية-عملية-إلطالق-توجيهات-أصدرنا-العربية/أردوغان-الدولaa.com.tr/ar/https://www..  2019األول/أكتوبر 
  11زيارة للرابط . آخر  2019تشرين األول/أكتوبر  1". وكالة األناضول التركية الرسمية.  االنتظار حيال الوضع في شرقي الفراتأردوغان: لم يعد بمقدورنا  " 3

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-.  2019وفمبر تشرين الثاني/ن

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%

-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%85-8%A7%D9%86D

-9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D%

-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%84-%B8%D8%A7%D8%B1D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%

-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%

D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1599068%  . 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1603022
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1603022
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1599068
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1599068
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1599068
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1599068
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1599068
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1599068
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1599068
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 . /https://www.facebook.com/952306884959249/posts/1130589620464307للمزيد من االطالع :  4
رين تش 31. آخر زيارة بتاريخ 2019أكتوبر  21نشر بتاريخ ، موقع ترك برس،  أنقرة تؤكد عدم استخدامها أسلحة محرمة دوليا في عملية نبع السالم 5

http://www.turkpress.co/node/65713?fbclid=IwAR3ufYpGAR4rE5GVwd8_EMc_k7G4qmIc6oj6yiH-.  2019األول/أكتوبر 

JyRfwP0-eeQMKFjnhVL . 
  31. آخر زيارة بتاريخ 2019تشرين األول/أكتوبر   23" وكالة االناضول التركية في ياع التركية": لم تعد هناك ضرورة لشن عملية عسكرية جديدة بسور"الدفا 6

.  2019تشرين األول/أكتوبر 

//www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%https:

-%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-A7%D8%B9

-D9%88%D8%B1%D8%A9%D8%B6%D8%B1%-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-D8%AA%D8%B9%D8%AF%

-D9%8A%D8%A9%D8%B9%D9%85%D9%84%-D9%84%D8%B4%D9%86%

-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%

D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/1623205% . 
  31. آخر زيارة بتاريخ 2019تشرين األول/أكتوبر  21بالعربية في   CNNقع " موقوات سوريا الديمقراطية تنسحب من رأس العين تنفيذًا لالتفاق مع تركيا" 7

 . kurds-zone-safe-keytur-dfs-east/article/2019/10/21/syria-https://arabic.cnn.com/middle.  2019تشرين األول/أكتوبر 
  18" منظمة العفو الدولية في سوريا: أدلة دامغة على جرائم الحرب وغيرها من االنتهاكات التي ارتكبتها القوات التركية والجماعات المسلحة المتحالفة معها " 8

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syria-.  2019تشرين األول/أكتوبر  31. آخر زيارة بتاريخ 2019تشرين األول/أكتوبر 

allies/-their-and-orcesf-kishtur-by-violations-other-and-crimes-war-of-evidence-damning 

https://www.facebook.com/952306884959249/posts/1130589620464307/
http://www.turkpress.co/node/65713?fbclid=IwAR3ufYpGAR4rE5GVwd8_EMc_k7G4qmIc6oj6yiH-eeQMKFjnhVL-JyRfwP0
http://www.turkpress.co/node/65713?fbclid=IwAR3ufYpGAR4rE5GVwd8_EMc_k7G4qmIc6oj6yiH-eeQMKFjnhVL-JyRfwP0
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/1623205
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/1623205
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/1623205
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/1623205
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/1623205
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/1623205
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/10/21/syria-sdf-turkey-safe-zone-kurds
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/


 

www.stj-sy.org  Page | 6  

 رأس العين/سري كانييه: الصراع على "بوابة الجزيرة السورية" في ذكراه السابعة

 

 

 
  كمناطق حمص وحلب ودرعا، التي كانت المعارضة المسلّحة والقوات الحكومية السورية يتصارعان للسيطرة عليها.9

أبرزها آنذاك  حزباً سياسياً كردياً )كان  14من  2011تشرين األول/اكتوبر  26المجلس الوطني الكردي في سوريا: ائتالف سياسي معارض تأسس بتاريخ  10

دي في سوريا، وحزب  يكيتي، والحزب الديمقراطي التقدمي الكر –البارتي، وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا   –الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا 

التنسيقيات والحركات الشبابية الثورية يكيتي الكردي في سوريا، وجناحي حزب آزادي الكردي في سوريا(، باإلضافة إلى أعضاء من منظمات المجتمع المدني و

، كما تبنى في عام 2013آب/أغسطس    27 وشخصيات مستقلة. انضم المجلس الوطني الكردي إلى االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بتاريخ

راق عقب بدء الصراع المسلح في سوريا، والزالت تنتشر  قوات "بشمركة روج" وهي وحدة عسكرية مسلحة من ُكرد سوريا، تشكلت في اقليم كردستان الع  2015

 هناك.
د الديمقراطي الكردي في سوريا "الُمقرب من حزب العمال  ، يُشكل حزب اإلتحا2011مجلس الشعب في غربي كردستان: تأسس في كانون األول/ديسمبر  11

الهادف إلى تغيير جذري للنظام بكل مؤسساته ومرتكزاته، وفقاً للبيان الختامي ألعمال   الُكردستاني" نواته األساسية، بهدف دعم الحراك الشعبي السلمي الديمقراطي

 . 2011كانون األول/ديسمبر   19مؤتمره األول بتاريخ 
 نواته األساسية.  PYDعسكرية أسسها مجلس الشعب في غربي ُكردستان، والذي يُشكل حزب اإلتحاد الديمقراطي الكردي قوى  12
 . 2012تشرين الثاني/نوفمبر  8لمدينة رأس العين/سري كانيه، بتاريخ   اقتحامها  المعارضة المسلّحةفصائل  اعالنمقطع مصور يظهر   13
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-9nW-ature=youtu.be&fbclid=IwAR0WRpmy4_Gww.youtube.com/watch?v=bTREsipsR8c&fehttps://w

exk9ufw-RzjzDsDfK9HyeyJrhP7KOAC3u8hg6oBsxWa . 

https://www.youtube.com/watch?v=bTREsipsR8c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0WRpmy4_G-9nW-RzjzDsDfK9HyeyJrhP7KOAC3u8hg6oBsxWa-exk9ufw
https://www.youtube.com/watch?v=bTREsipsR8c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0WRpmy4_G-9nW-RzjzDsDfK9HyeyJrhP7KOAC3u8hg6oBsxWa-exk9ufw
https://www.youtube.com/watch?v=bTREsipsR8c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0WRpmy4_G-9nW-RzjzDsDfK9HyeyJrhP7KOAC3u8hg6oBsxWa-exk9ufw
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 .=O74uGIb_Yw-https://www.youtube.com/watch?vللمزيد من االطالع:   14

https://www.youtube.com/watch?v=-O74uGIb_Yw
https://www.youtube.com/watch?v=-O74uGIb_Yw
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 . world/arabs/2012-https://www.albayan.ae/one-11-08-1.1763173 :البيان صحيفة 15

https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2012-11-08-1.1763173
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  28، )آخر زيارة بتاريخ 2019ايو أيار/م  18الجمل أبرز الجزارين السوريين في داعش" معتقل بالعراق"، الشبكة السورية لإلعالم المطبوع، نُشر بتاريخ " 16

9nW-https://snpsyria.org/?p=16121&fbclid=IwAR0WRpmy4_G-(.2019ول/أكتوبر تشرين األ

exk9ufw-sxWaRzjzDsDfK9HyeyJrhP7KOAC3u8hg6oB . 
انتشر على وسائل  مقطع فيديو، من خالل 2011أيار/مايو   29"مهيمن الرميض الطائي" قد أعلن انشقاقه عن صفوف القوات الحكومية السورية في كان  17

عن تأمين والً في بداية الحراك كما كان مسؤ "األسعد  رياض" في الحسكة، حيث التحق بعد انشقاقه ب  "الجيش الحر"من مؤسسي  التواصل االجتماعي، واعتبر

   . https://www.youtube.com/watch?v=alqDQyfAuIUللمزيد من االطالع: ، دعم الكتائب في الحسكة، وبعض أبناء العشائر العربية في بلدة الجوادية
 . https://www.youtube.com/watch?v=LPBzrHIKpVk&feature=youtu.beللمزيد من االطالع:   18

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-5-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/311001?fbclid=IwAR0YOlC-REXwx3sUVP8w1zMWcUODdHPCrkFOgvbf3fZLyzWtsyCQAaF2oIY
https://snpsyria.org/?p=16121&fbclid=IwAR0WRpmy4_G-9nW-RzjzDsDfK9HyeyJrhP7KOAC3u8hg6oBsxWa-exk9ufw
https://snpsyria.org/?p=16121&fbclid=IwAR0WRpmy4_G-9nW-RzjzDsDfK9HyeyJrhP7KOAC3u8hg6oBsxWa-exk9ufw
https://www.youtube.com/watch?v=alqDQyfAuIU
https://www.youtube.com/watch?v=LPBzrHIKpVk&feature=youtu.be
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ن  تشري 28، )آخر زيارة بتاريخ 2015أيار/مايو  18مقتل القيادي في داعش "مهيمن الطائي" خالل معركة تدمر، موقع الحل السوري، نُشر بتاريخ  19

 (. 2019األول/أكتوبر 

-net/2015/05/18/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84https://7al.

-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A

-%D9%85%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86-D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%

%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/-D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%8A% 
 . o&feature=youtu.be-https://www.youtube.com/watch?v=yNYHf8NVJ  للمزيد من االطالع: 20

https://www.youtube.com/watch?v=LPBzrHIKpVk&feature=youtu.be
https://7al.net/2015/05/18/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/
https://7al.net/2015/05/18/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/
https://7al.net/2015/05/18/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/
https://7al.net/2015/05/18/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/
https://www.youtube.com/watch?v=yNYHf8NVJ-o&feature=youtu.be
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 . 2019تشرين األول/أكتوبر  28. آخر زيارة بتاريخ 2012تشرين الثاني/نوفمبر  9مقطع مصور تّم نشره بتاريخ  21

-https://www.youtube.com/watch?v=NOJuoVBeuQ0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1E9rZWOiPv

ow9uuLwu3W49YdR_A7Re7BBgFWq9wWTZcTOIVLaVGBreWr 

https://www.youtube.com/watch?v=yNYHf8NVJ-o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NOJuoVBeuQ0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1E9rZWOiPv-uuLwu3W49YdR_A7Re7BBgFWq9wWTZcTOIVLaVGBreWrw9o
https://www.youtube.com/watch?v=NOJuoVBeuQ0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1E9rZWOiPv-uuLwu3W49YdR_A7Re7BBgFWq9wWTZcTOIVLaVGBreWrw9o
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 . 2012تشرين الثاني/نوفمبر  10مقطع مصور يظهر سيطرة فصائل المعارضة المسلّحة على مقر األمن العسكري في رأس العين/سري كانيه بتاريخ  22

-https://www.youtube.com/watch?v=V

hO_Xdg-d=IwAR0VmXsIdVZG0zKKsA5Sn0Ci2HKygGOq3Z25iH5cJIJLbuIgan8Ny5WS9LBd0&feature=youtu.be&fbcli 
في مقر األمن الععسكري بعد السيطرة   يةالحكوم القوات تركتها التي والدخائر األسلحة من كبيرة  كميات  على ء فصائل الجيش الحراستيالمقطع مصور يظهر   23

 . 2012تشرين الثاني/نوفمبر  9عليه من قبل الجيش الحر بتاريخ 

ube.com/watch?v=EzRlcxF3n6I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR35Y2ucBAab8PZE1QcW_gLlrc4j163gZww.youthttps://w

XZH42VJ0ijDxDg-4N2h8QpAO_z . 

https://www.youtube.com/watch?v=NOJuoVBeuQ0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1E9rZWOiPv-uuLwu3W49YdR_A7Re7BBgFWq9wWTZcTOIVLaVGBreWrw9o
https://www.youtube.com/watch?v=V-y5WS9LBd0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0VmXsIdVZG0zKKsA5Sn0Ci2HKygGOq3Z25iH5cJIJLbuIgan8N-hO_Xdg
https://www.youtube.com/watch?v=V-y5WS9LBd0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0VmXsIdVZG0zKKsA5Sn0Ci2HKygGOq3Z25iH5cJIJLbuIgan8N-hO_Xdg
https://www.youtube.com/watch?v=EzRlcxF3n6I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR35Y2ucBAab8PZE1QcW_gLlrc4j163gZ4N2h8QpAO_z-XZH42VJ0ijDxDg
https://www.youtube.com/watch?v=EzRlcxF3n6I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR35Y2ucBAab8PZE1QcW_gLlrc4j163gZ4N2h8QpAO_z-XZH42VJ0ijDxDg
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https://www.youtube.com/watch?v=EzRlcxF3n6I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR35Y2ucBAab8PZE1QcW_gLlrc4j163gZ4N2h8QpAO_z-XZH42VJ0ijDxDg
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تلك   مقطع مصور يظهر مطالبة أحد مسلحي فصائل الجيش الحر ألحد الشبان الكرد بإنزال العلم الكردي بالقرب من مركز األمن العسكري عقب سيطرة 24

 . 2012تشرين الثاني/نوفمبر  9عليه، بتاريخ فصائل ال

-AR1E9rZWOiPvclid=Iwhttps://www.youtube.com/watch?v=wZVUMgzgdIY&feature=youtu.be&fb

uuLwu3W49YdR_A7Re7BBgFWq9wWTZcTOIVLaVGBreWrw9o 

https://www.youtube.com/watch?v=wZVUMgzgdIY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1E9rZWOiPv-uuLwu3W49YdR_A7Re7BBgFWq9wWTZcTOIVLaVGBreWrw9o
https://www.youtube.com/watch?v=wZVUMgzgdIY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1E9rZWOiPv-uuLwu3W49YdR_A7Re7BBgFWq9wWTZcTOIVLaVGBreWrw9o
https://www.youtube.com/watch?v=wZVUMgzgdIY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1E9rZWOiPv-uuLwu3W49YdR_A7Re7BBgFWq9wWTZcTOIVLaVGBreWrw9o
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تشرين   12مقطع مصور يظهر اللحظات األولى من تعرض حي المحطة في رأس العين/سري كانيه لقصف جوي من قبل طائرات النظام السوري بتاريخ  25

 . 2012الثاني/نوفمبر 

-https://www.youtube.com/watch?v=GT0NlqPfx0E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR29KdU2GlC1LkDBIvK0VkQ

0k1ygLOhxKvdj1OCNgRW8MJvATC106W7VTc 

https://www.youtube.com/watch?v=GT0NlqPfx0E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR29KdU2GlC1LkDBIvK0VkQ-0k1ygLOhxKvdj1OCNgRW8MJvATC106W7VTc
https://www.youtube.com/watch?v=GT0NlqPfx0E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR29KdU2GlC1LkDBIvK0VkQ-0k1ygLOhxKvdj1OCNgRW8MJvATC106W7VTc
https://www.youtube.com/watch?v=GT0NlqPfx0E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR29KdU2GlC1LkDBIvK0VkQ-0k1ygLOhxKvdj1OCNgRW8MJvATC106W7VTc
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www.stj-sy.org  Page | 23  

 رأس العين/سري كانييه: الصراع على "بوابة الجزيرة السورية" في ذكراه السابعة
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https://www.youtube.com/watch?v=4udjVSFrtN4&feature=relmfu
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https://www.facebook.com/pg/%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87-484849798240939/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87-484849798240939/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87-484849798240939/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87-484849798240939/photos/?ref=page_internal
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https://www.facebook.com/pg/%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87-484849798240939/photos/?ref=page_internal
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 . 2012تشرين الثاني/نوفمبر  15الجيش الحر السيطرة على مزرعة "أصفر ونجار" جنوب رأس العين/سري كانيه، بتاريخ فصائل مقطع مصور يظهر اعالن  26

/www.youtube.com/watch?v=l5bM5Xs6eEs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dLEP9HQDl1zp45HJzfUrDqC8d_0njhttps:/

oACnuMy68jfQO9c68krw75sVYbg 

https://www.youtube.com/watch?v=l5bM5Xs6eEs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dLEP9HQDl1zp45HJzfUrDqC8d_0njoACnuMy68jfQO9c68krw75sVYbg
https://www.youtube.com/watch?v=l5bM5Xs6eEs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dLEP9HQDl1zp45HJzfUrDqC8d_0njoACnuMy68jfQO9c68krw75sVYbg
https://www.youtube.com/watch?v=l5bM5Xs6eEs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dLEP9HQDl1zp45HJzfUrDqC8d_0njoACnuMy68jfQO9c68krw75sVYbg
https://www.youtube.com/watch?v=l5bM5Xs6eEs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dLEP9HQDl1zp45HJzfUrDqC8d_0njoACnuMy68jfQO9c68krw75sVYbg
https://www.youtube.com/watch?v=l5bM5Xs6eEs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dLEP9HQDl1zp45HJzfUrDqC8d_0njoACnuMy68jfQO9c68krw75sVYbg
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 .q7s-https://www.youtube.com/watch?v=OROjBpHللمزيد من االطالع:   27

https://www.youtube.com/watch?v=OROjBpH-q7s
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 رأس العين/سري كانييه: الصراع على "بوابة الجزيرة السورية" في ذكراه السابعة

 

 

 
 بين تعاون اتفاقية لتوقيع كنتيجة  تأسست كردستان، غربي في شعب ال ومجلس  ،في سوريا الكردي الوطني  المجلس من  مشتركة هيئة  هيئة الكردية العليا: الهي 28

، وقد انحلّت في عام قليماإل عاصمة هولير،/أربيل مدينة  في آنذاك، العراق  كردستان إقليم  رئيس" بارزاني مسعود" برعاية 2012 يوليو/تموز 12 ريخبتا الطرفين،

 عقب خالفات بين الطرفين.  2013
  25أنباء الفرات "المقربة من اإلدارة الذاتية"، نُشر بتاريخ وحدات حماية الشعب تعلن عن تأسيس كتيبة الشهيد "أردال" في رأس العين/سري كانيه، وكالة  29

 (. 2019كتوبر تشرين األول/أ 30، )آخر زيارة بتاريخ 2012تشرين األول/اكتوبر 

-knyh-yhsr-fy-rdl-lshhyd-ktyb-tshkyl-n-ln-t-khbr/ypg-l-https://anfarabic.com/akhr

VWnp_i10SzKs3A81ppFwAcrDp8A-5559?fbclid=IwAR08gSWN86LEa9NOYWNfvQSerIHyPRI 

https://anfarabic.com/akhr-l-khbr/ypg-t-ln-n-tshkyl-ktyb-lshhyd-rdl-fy-sryh-knyh-5559?fbclid=IwAR08gSWN86LEa9NOYWNfvQSerIHyPRI-VWnp_i10SzKs3A81ppFwAcrDp8A
https://anfarabic.com/akhr-l-khbr/ypg-t-ln-n-tshkyl-ktyb-lshhyd-rdl-fy-sryh-knyh-5559?fbclid=IwAR08gSWN86LEa9NOYWNfvQSerIHyPRI-VWnp_i10SzKs3A81ppFwAcrDp8A
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 رأس العين/سري كانييه: الصراع على "بوابة الجزيرة السورية" في ذكراه السابعة

 

 
 . 2012كانون األول/ديسمبر  3بالقرب من دوار األعالف في رأس العين/سري كانيه بتاريخ  مقطع مصور يظهر اللحظات األولى من غارة الطائرات السورية 30

https://www.youtube.com/watch?v=Ziw_DnqLlr4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Ziw_DnqLlr4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1wTFbRFagTCyt-tYfJTbqfAAk-uEiPzK1hbElUeUJguCfcUujElGhXfX8
https://www.youtube.com/watch?v=Ziw_DnqLlr4&feature=youtu.be
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 رأس العين/سري كانييه: الصراع على "بوابة الجزيرة السورية" في ذكراه السابعة

 
، واطالقها القذائف بشكل عشوائي  2013كانون الثاني/يناير  17ات فصائل الجيش الحر على مقبرة المدينة، بتاريخ يظهر المقطع المصور تمركز احدى دباب  31

 شمالية الشرقية التي كانت تخضع لسيطرة وحدات حماية الشعب. على أحيائها ال 

https://youtu.be/aoml_qrBuyg 
ينة، والتي كانت  صور آخر يظهر مسلحاً من الجيش الحر في رأس العين/سري كانيه اثناء اطالقه قذيفة هاون على األحياء الشمالية الشرقية من المدمقطع م  32

 . 2013كانون الثاني/يناير  20بتاريخ تخضع لسيطرة وحدات حماية الشعب، وذلك 

https://youtu.be/bikX2qMYEGw. 

https://www.youtube.com/watch?v=aoml_qrBuyg&feature=youtu.be
https://youtu.be/aoml_qrBuyg
https://youtu.be/bikX2qMYEGw
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، واطالقها القذائف بشكل عشوائي على  2013يناير كانون الثاني/ 20داخل المدينة، بتاريخ تمركز احدى دبابات فصائل الجيش الحر مقطع مصور آخر يظهر   33

 . أحيائها الشمالية الشرقية التي كانت تخضع لسيطرة وحدات حماية الشعب

https://youtu.be/8Z2_hbkiY_Y . 

https://www.youtube.com/watch?v=8Z2_hbkiY_Y&feature=youtu.be
https://youtu.be/8Z2_hbkiY_Y
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 . https://www.youtube.com/watch?v=fd3zTmXZkTg&feature=youtu.beرابط المقطع المصور:   34

 

https://www.youtube.com/watch?v=fd3zTmXZkTg&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=fd3zTmXZkTg&feature=youtu.be
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ت نقل من مدينة عين العرب/كوباني لدى فصائل المعارضة المسلّحة في رأس العين/سري كانيه، وذلك قبل أن يتم مقطع مصور يظهر احتجاز ركاب ثالث حافال 35

 . 2013انون الثاني/يناير ك  23اإلفراج عنهم بتاريخ 

EKA6Zy5kJLRhttps://www.youtube.com/watch?v=V0mzFiimmNI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0pakEHLOwKVbTXR

AdCQQ78jjIh8AtdjvBQETrbZBYLmlWs 

https://www.youtube.com/watch?v=V0mzFiimmNI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0pakEHLOwKVbTXREKA6Zy5kJLRAdCQQ78jjIh8AtdjvBQETrbZBYLmlWs
https://www.youtube.com/watch?v=V0mzFiimmNI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0pakEHLOwKVbTXREKA6Zy5kJLRAdCQQ78jjIh8AtdjvBQETrbZBYLmlWs
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لطفل اصيب جراء احدى القذائف التي كانت تطلقها   يظهر المقطع المصور محاولة اسعاف سكان حي الخرابات/روناهي حالياً في رأس العين/سري كانيه  36

 . 2013كانون الثاني/يناير  21فصائل الجيش الحر على الحي الذي كان يخضع لسيطرة وحدات حماية الشعب، وذلك بتاريخ 

5AFUbVQd4-https://youtu.be/8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8-5AFUbVQd4&feature=youtu.be
https://youtu.be/8-5AFUbVQd4


 

www.stj-sy.org  Page | 48  

 رأس العين/سري كانييه: الصراع على "بوابة الجزيرة السورية" في ذكراه السابعة
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 . 2012شباط/فبراير   17ن المعارضة المسلّحة ووحدات حماية الشعب في رأس العين/سري كانيه عقب اجتماعهما بتاريخ للمزيد شاهد بنود االتفاق بي 37

https://www.youtube.com/watch?v=oGZmmoYxg70&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1fFcUyrsVZ0HrCnAc7knoRtW0fSJ

8zJNiQ-J_SENygL0NDodzNnseHdTL. 

https://www.youtube.com/watch?v=oGZmmoYxg70&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1fFcUyrsVZ0HrCnAc7knoRtW0fSJDodzNnseHdTLJ_SENygL0N-8zJNiQ
https://www.youtube.com/watch?v=oGZmmoYxg70&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1fFcUyrsVZ0HrCnAc7knoRtW0fSJDodzNnseHdTLJ_SENygL0N-8zJNiQ
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