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ً  يعرف كان كما أو ، "العريشة"  مخيم 1  معاركها إبان 2017 عام من يوليو/تموز شهر في الديمقراطية سوريا قوات أنشأته ، " البحرة"  بمخيم سابقا

 جنوب كيلومتراً  30 حوالي بعد على الباسل سد بحيرة حوض في ويقع تفتيش،  كنقطةوالمعروف باسم تنظيم "داعش"  اإلسالمية الدولة تنظيم ضد

 .الحسكة مدينة
 شمال  في  منطقة"  المعارض"   السوري  الوطني  الجيش  من  مباشرة  بمساندة"  التركية  المسلحة  القوات"  غزت  ،2019  أكتوبر/األول  تشرين  9  بتاريخ  2

ً  المكونة ، "الديمقراطية سوريا قوات" لسيطرة خاضعة كانت سوريا شرقي  التوغل،  بدء منذ. األكراد يقودها التي" الشعب حماية وحدات"  من أساسا
 كانيه، سري/العين ورأس سبي كري/أبيض تل بين الواقعة المنطقة على وسيطرت عشوائياً، المدنيين مناطق تدعمها التي والفصائل تركيا قصفت
ً . سوريا شرق وشمال تركيا شرق جنوب بين الممتد (M4) الدولي السريع الطريق من وجزء  نزوح إلى البداية في التوغل أدى المتحدة،  لألمم وفقا

 .األقل على شخص ألف 200
 17 . آخر زيارة2019تشرين الثاني/نوفمبر  20" سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في التصور المحتمل لشكل عملية حفظ السالم في سوريا"  3

sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d8%b1-https://stj-. 2020شباط/فبراير 
-%d9%84%d8%b4%d9%83%d9%84-5%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%8
-%d8%ad%d9%81%d8%b8-d9%84%d9%8a%d8%a9d8%b9%d9%85%%

d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/% 
 وذلك ، "الجزيرة عاصفة"  معركة بدء الديمقراطية سوريا قوات تحت المنضوي" العسكري الزور دير مجلس"  أعلن ،2017 سبتمبر/أيلول 9 في 4

 والريف الفرات شرق ومنطقة السورية الجزيرة في" داعش"  اإلسالمية الدولة تنظيم معاقل آخر على السيطرة بغية الدولي التحالف قوات من بدعم
 .الزور دير لمدينة الشرقي

 اإلسالمية الدولة تنظيم مسلحي طرد بغية ديرالزور معركة عن ، 2017 يونيو/حزيران شهر وفي مسبقاً  أعلنت قد السورية النظامية القوات وكانت

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

https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%85%d9%84-%d9%84%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%85%d9%84-%d9%84%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%85%d9%84-%d9%84%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%85%d9%84-%d9%84%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/
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 فضل الشاهد عدم الكشف عن اسمه ألسباب أمنية وحفاظاً على عمله في المنظمة. 5
 االطالع انظر:للمزيد من  6

https://www.facebook.com/952306884959249/posts/1125222817667654. 

https://www.facebook.com/952306884959249/posts/1125222817667654
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 للمزيد من االطالع انظر: 7

https://www.facebook.com/952306884959249/posts/1125222817667654 

 

https://www.facebook.com/952306884959249/posts/1125222817667654
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 17آخر زيارة بتاريخ   .2019تشرين األول/أكتوبر   13مقطع مصور يظهر سيطرة الجيش الوطني السوري على منطقة "مبروكة"، نشر بتاريخ    8

 https://youtu.be/tPVVlEfskY4. 2020شباط/فبراير 
 19بتاريخ  ، نُشرمقطع مصور يظهر مخيم مبروكة عقب سيطرة تركيا والجيش الوطني السوري عليه، نشر بواسطة "شبكة الخابور اإلعالمية"  9

 .2019تشرين األول/أكتوبر 

https://youtu.be/WLlrs_ZWBuw. 

 
 

https://youtu.be/tPVVlEfskY4
https://youtu.be/WLlrs_ZWBuw
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 فضل المصدر عدم الكشف عن اسمه ألسباب أمنية وحفاظاً على عمله في المنظمة. 10

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