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3  مركز معلومات
روجافا

1- املقدمة

 بــررت تركيــا غزوهــا لشــال ورشق ســوريا يف عــام 2019 بخطــاب مناهــض لإلرهــاب، بحجــة تواجــد قــوات ســوريا

 الدميقراطيــة عــىل حدودهــا الجنوبيــة يشــكل تهديــداً وجوديــاً للدولــة الركيــة، يف الواقــع كانــت القــوات الركيــة

 هــي مــن يفعــل ذلــك، حيــث شــنت أكــر مــن 30 هجومــاً عــر الحــدود ضــد شــال ورشق ســوريا مــن ينايــر 2019

ــاة املدنيــني وخلفــت عــرات الجرحــى وبشــكل ــة بحي ــن األول .1 أودت الهجــات الركي ــى الغــزو يف   تري  حت

  أســايس املزارعــون والرعــاة الذيــن يرعــون األرايض بالقــرب مــن الحــدود، مل تشــهد تركيــا ســوى هجــوم واحــدة فقــط

 عــر الحــدود مــن شــال ورشق ســوريا يف نفــس الفــرة الزمنيــة، مــع القبــض عــىل الجــاين بواســطة قــوات ســوريا

.الدميقراطيــة

       

 مل يقنــع خطــاب تركيــا املناهــض لإلرهــاب بســوء نيــة املجتمــع الــدويل، جميــع القــوى والهيئــات الدوليــة الكــرى

ــه ــش حاميات ــة داع ــدة لهزمي ــات املتح ــادة الوالي ــدويل بقي ــف ال ــحب التحال ــإن س ــك، ف ــع ذل ــزو . وم ــن الغ  تدي

ــازح، ــدين، و 200.000 ن ــل حــوايل 200 م ــب. قُت ــد ترام ــي دونال ــس األمري ــن الرئي ــر م ــرة بأوام ــة الصغ  الحدودي

ــل أبيــض ــني، رأس العــني وت ــة واســتولت عــىل مدينتــني حدوديت ــا موجــة مــن الغــارات الجوي  .حيــث شــنت تركي

اعتمدت تركيا عىل تفوقها الجوي لصد قوات سوريا الدميقراطية مدعومة بهجوم بري قادته

 مــن قبــل الجيــش الوطنــي الســوري، وهــو كيــان تســيطر عليــه تركيــا وتديــره ومتولــه ويضــم عــرات املليشــيات

. العربيــة الســنية والركــان يف املقــام األول

 تــم اســتخدام نفــس التكتيــكات يف غــزو تركيــا واحتاللهــا يف ينايــر 2018 عفريــن، كانــت هــذه املنطقــة املعزولــة

 يف الســابق مأهولــة بالكامــل تقريبــاً مــن قبــل األكــراد، ولكــن تــم طــرد غالبيــة هــؤالء الســكان كجــزء مــن عمليــة

 مســتمرة مــن اإلكــراه و التغيــر الدميوغــرايف، يتــم إعــادة إســكان املنطقــة مــن قبــل املليشــيات العربيــة الســنية و

 عائالتهــم، التــي نقلتهــا تركيــا إىل منــازل األكــراد النازحــني واإليزيديــني والعلويــني واملســيحيون، يف عمليــة تتكــرر

.اآلن يف رأس العــني وتــل أبيــض

ــي ــامح الدين ــتويات التس ــىل مس ــر أع ــا توف ــىل أنه ــاً ع ــا عموم ــرف به ــوريا  مع ــال ورشق س ــة لش      اإلدارة الذاتي

 والعرقــي وحقــوق اإلنســان و احــرام ســيادة القانــون ألي جهــة فاعلــة يف ســوريا ، منــذ احتاللهــم عفريــن، ورأس

،العــني و تــل أبيــض انتقلــوا مــن حالــة ســالم نســبي وعلانيــة وازدهــار
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 مركز معلومات
روجافا

   إىل جرميــة ترتكــب فيهــا الجاعــات املســلحة التــي تســيطر عليهــا تركيــا مجموعــة واســعة مــن جرائــم الحــرب 

 ضــد الســكان املدنيــني ،  مبــا يف ذلــك اغتصــاب النســاء والتعذيــب واإلعــدام بإجــراءات موجــزة، الخطــف مقابــل

 فديــة،  واالبتــزاز، وحبــس املــرأة قــراً يف املنــزل، ويف بعــض الحــاالت فــرض تفســر صــارم للريعــة   )انظــر القســم

.)4 أدنــاه

 بعيــًدا عــن العمــل عــىل مكافحــة اإلرهــاب، إذن غــزوات تركيــا وتركيــب نظــام الجيــش الوطنــي يف املناطــق التــي

 كان يســيطر عليهــا الجيــش الوطنــي الســوري ســابقاً، وفــرت املــالذ اآلمــن لإلرهابيــني  املطلوبــني عامليــاً . تســتهدف

 الرضبــات الجويــة األمريكيــة بانتظــام املســلحني رفيعــي املســتوى املرتبطــني بالقاعــدة أو داعــش، التحــرك بحريــة يف

 .األرايض الخاضعــة للســيطرة الركيــة

   

 يف عام 2019، نر مركز معلومات روجافا تقريراً مغطى عىل نطاق واسع يحدد أكر من 40 من أعضاء داعش

 السابقني   اآلن جزء من القوات املدعومة من تركيا يف عفرين، وهي تشمل األمراء والقادة السابقني واملسؤولون عن

تنسيق املقاتلني الجهاديني معهم املتعاملني يف املخابرات العسكرية الركية .2

 

 ويتوســع التقريــر الحــايل يف هــذا العمــل، تطبيــق منهجيــة أكــر رصامــة، ذلــك يحــدد أكــر مــن 40 مــن أعضــاء

 داعــش الســابقني الذيــن تــم إيواؤهــم اآلن بأمــان كجــزء مــن الفصائــل التــي تســيطر عليهــا تركيــا يف رأس العــني

 الســابقة التــي تتنــاول الوضــع اإلنســاين البائــس يف  RIC وتــل أبيــض، والعديــد منهــم ألول مــرة، إىل جانــب تقاريــر

.املناطــق املحتلــة، فإنــه يشــكل دليــالً آخــر عــىل أن تركيــا تتــرف كدولــة راعيــة لإلرهــاب

 عــىل الرغــم مــن كونهــا عضــواً رســمياً يف التحالــف الــدويل ضــد داعــش، فقــد شــنت تركيــا عمليتــني مدمرتــني ضــد

  القــوة التــي قــادت الــراع، لهزميــة داعــش ككيــان إقليمــي ، مــع توفــر املــأوى واألجــور و دعــم عنــارص داعــش.

 متنــح ترفــات تركيــا يف شــال ورشق ســوريا الفرصــة لعنــارص داعــش إلعــادة التجمــع وإعــادة التنظيــم واالســتمرار

ــارص داعــش ــا الوقــح لعن ــواء تركي ــة عــىل تعــداد الســكان املحــي . إن إي ــة إســالمية راديكالي  يف فــرض أيديولوجي

. الســابقة ســيكون لــه نتائــج خطــرة عــىل أوروبــا والواليــات املتحــدة واملجتمــع الــدويل
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2- املنهجية

 توثــق الصحافــة املحليــة واملراقبــون اإلقليميــون وجــود عنــارص داعــش يف رأس العــني وتــل أبيــض منــذ األيــام األوىل

 للغــزو الــريك، عــىل وجــه الخصــوص، قامئــة منتــرة عــىل نطــاق واســع نرهــا مركــز توثيــق االنتهــاكات يف شــال

 حــوايل 80 مــن داعــش والقاعــدة أعضــاء اآلن جــزء مــن ميليشــيات الجيــش الوطنــي يف ، )VDC-SNY) ســوريا

.املدينتــني املحتلتــني

 فقــط الحــاالت التــي تكــون فيهــا هويــة داعــش وتــم تأكيــد العضــو مــن قبــل RIC بالنســبة لهــذا التقريــر، تضمــن

 مصدريــن منفصلــني أو أكــر، البعــض - مثــل فيصــل بيلــو وعائلــة العقــل - شــخصيات بــارزة يف داعــش متــت تغطيــة

. وجودهــا يف املنطقــة الخاضعــة للســيطرة الركيــة بشــكل متكــرر مــن قبــل أغلبيــة املراقبــني اإلقليميــني

 تــم تحديــد األفــراد املوجوديــن يف القامئــة مــن قبــل اثنــني مــن املحاوريــن املحليــني، بينــا يف بعــض الحــاالت تــم

 بواســطة محــاور محــي واحــد. تــم تضمني RIC لـــ VDC-SNY تأكيــد هويــة وخلفيــة األفــراد املوجوديــن يف قامئــة

. معلومــات الســرة الذاتيــة الثانويــة عــىل أســاس مــن مصــدر واحــد

 محاورونــا املحليــون هــم صحفيــون ونشــطاء محليــون مــن املــدن التــي احتلهــا تركيــا يف عــام 2019 ، أو مــن مــدن

 أخــرى يف شــال ورشق ســوريا حيــث متكنــت داعــش مــن تجنيــد أعضــاء، ومــن بينهــم نشــطاء كانــوا منخرطــني مــع

 فصائــل الجيــش الســوري الحــر يف تــل أبيــض يف بدايــة الثــورة الســورية قبــل االنتقــال إىل مناطــق اإلدارة الذاتيــة

 لشــال ورشق ســوريا ، أصبــح الجيــش الســوري الحــر متطرفــا بشــكل متزايــد، ونشــطاء عاشــوا تحــت حكــم داعــش

 .يف الرقــة

 هــذا يعنــي أن القامئــة كــا تــم نرهــا هنــا يهيمــن عليهــا األفــراد الذيــن نشــأوا مــن تــل أبيــض أو مناطــق أخــرى 

 مــن شــال رشق البــالد، وخاصــة ديــر الــزور والرقــة. ولذلــك فمــن املرجــح أن هنــاك العديــد مــن أعضــاء داعــش

 الســابقني املوجوديــن يف تــل أبيــض ورأس العــني، الذيــن نشــأوا مــن مناطــق أخــرى يف ســوريا أو يف الخــارج، لكــن ال

.ميكــن أن تكــون هوياتهــم خــالل التحقيــق الحــايل

 التــي نشــأت VDC-SNY وباملثــل ، متكنــا مــن التحقــق مــن هويــات أكــر مــن 50٪ مــن هــؤالء األفــراد مــن قامئــة

 مــن املناطــق الخاضعــة لســيطرة اإلدارة الذاتيــة لشــال ورشق ســوريا، مــا يشــر إىل ذلــك الكثــر مــن املعلومــات
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 .الــواردة يف  تلــك القامئــة تتعلــق بأفــراد مــن مناطــق أخــرى مــن ســوريا

 تحتــوي أيًضــا VDC-SNY مــن املحتمــل أيًضــا أن تكــون دقيقــة عــىل نطــاق واســع - عــىل الرغــم مــن أن قامئــة

 .عــىل بعــض األخطــاء الواضحــة

ــة ــة املحتل ــى اآلن ألعضــاء داعــش الســابقني موجــودة يف املنطق ــر هــو أدق ســجل حت ــإن هــذا التقري ــايل ف  وبالت

ــة ــي الســوري الخاضــع للســيطرة الركي ــاً ك جــزء مــن الجيــش الوطن  .حديث

3-  الدعم الرتكي التكتيكي لداعش

 قــال الرئيــس الفرنــي إميانويــل ماكــرون يف ديســمر/ كانــون األول 2019 عقــب عمليــة تركيــا األخــرة ضــد قــوات

 ســوريا الدميقراطيــة:  » عندمــا أنظــر إىل تركيــا ، فإنهــم يقاتلــون ضــد أولئــك الذيــن قاتلــوا معنــا إىل جانبنــا ضــد

 .»داعــش ) الدولــة اإلســالمية ) وأحيانــا يعملــون مــع وكالء داعــش

 كثــرا مــا تــم إثبــات اتهامــات الرئيــس الفرنــي مــن قبــل صحفيــني الغــرب واملحللــني وتقاريــر املخابــرات. بينــا

 تواجــه يف الوقــت ذاتــه داعــش وهجــات عــدة عــىل أراضيهــا ، والقيــام بعمليــات محــدودة ضــد داعــش يف ســوريا

 ، تالعبــت تركيــا  اســراتيجيًا بتهديــد داعــش لتحقيــق أهدافهــا الخاصــة، متبعــة سياســة مناهضــة لألكــراد يف ســوريا

.حتــى عــىل حســاب تعزيــز اإلرهــاب

ــب  ــاالت حس ــض الح ــال ويف بع ــش - باإلغف ــض داع ــاعدة وتحري ــة يف مس ــة الركي ــجل الحكوم ــل لس ــح كام  مس

 العمولــة - خــارج نطــاق هــذا التقريــر. الشــهادة املقدمــة إىل الكونغــرس األمريــي تجمــع بــني األدلــة عــىل »التعاون

 العســكري ونقــل األســلحة ]مــن خــالل[ إىل الدعــم اللوجســتي ، واملســاعدة املاليــة ، وتوفــر الخدمــات الطبيــة . ،

 نقــالً عــن أبحــاث مــن عــرات املصــادر ، مبــا يف ذلــك ذا نيويــرك تاميــز ، و واشــنطن بوســت ، والجارديــان ، وديــي

 و Hurriyet Daily News و CNN Turk :ميــل ، ويب يب يس ، وســكاي نيــوز ، باإلضافــة إىل مصــادرة الركيــة مثــل

Taraf و Cumhuriyet و Radikal.

 

 تشــر تقاريــر متعــددة إىل أن تركيــا ســمحت ملقاتــي داعــش بالعبــور إىل أراضيهــا لالنطــالق هجــات عــىل املواقــع

 الكرديــة خــالل اعتــداءات تنظيــم الدولــة اإلســالمية عــىل مدينتــي كوبــاين وتــل أبيــض: اشــرى النفــط مــن داعــش
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ــاحنات ــل ش ــة، ونق ــة الطبي ــة للرعاي ــة املخصص ــل املنطق ــفر إىل داخ ــش بالس ــي داع ــمح ملقات ــطاء،  س ــر وس  ع

ــكل ــرة يف ش ــش ، متنك ــدي داع ــاف يف أي ــة املط ــالميون ويف نهاي ــا اإلس ــيطر عليه ــي يس ــلحة إىل األرايض الت  األس

 مــن قبــل أعضــاء داعــش يف أرس RIC مســاعدات إنســانية 12/11/10/9/8/7/6 تقاريــر ماثلــة تــم تكرارهــا عــىل

. قــوات ســوريا الدميقراطيــة خــالل مقابــالت متعــددة أجريــت خــالل عامــي 2019 و 2020

 األهــم مــن ذلــك ، ســمحت تركيــا لعــرات اآلالف مــن املقاتلــني األجانــب بالعبــور مل تتعــرض أراضيهــا ألي مضايقــة

 لالنضــام إىل تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف ســوريا، اعتبــاراً مــن أوائــل عــام 2016، تدفــق أكــر مــن 25000 مجنــد

 أجنبــي   مــن داعــش إىل العــراق وســوريا عــر تركيــا ، مســتفيدين مــن ذلــك لشــبكة مــن البيــوت اآلمنــة وعمــالء

 داعــش العاملــني يف تركيــا للمــرور مــن أوروبــا ، أمريــكا الشــالية ، وأماكــن أخــرى يف منطقــة ســيطرة داعــش مــن

خــالل مــا يســمى ب »طريــق بوابــة الجهــاد« .13 / 14

 حصلــت صحيفــة الغارديــان عــىل وثائــق تشــر إىل أن تركيــا أدارت معــر بورديــر رســميًا مــع داعــش ، مــا يشــكل

 »عمليــة هجــرة معقــدة ... مســافر تحمــل القوائــم املؤرخــة بــني كانــون األول )ديســمر) 2014 وآذار )مــارس) 2015

 ، والتــي تــم االســتيالء عليهــا مــن قبــل قــادة األكــراد يف تــل أبيــض ، أختــام »دائــرة الهجــرة« التابعــة لداعــش ، و

 »دائــرة النقــل«. يظهــرون أن الحافــالت مــرت عــر البلــدة وتقديــم األســاء وتواريــخ املواليــد وأرقــام الهويــة وحتــى

   .» مــكان والدة عــرات املســافرين

1.3 إيواء داعش

ــات املتحــدة لهزميــة داعــش ــادة الوالي ــدويل بقي ــف ال ــل التحال ــن قب ــاً م ــا تدريجي ــق داعــش وهزميته ــع تطوي  م

ــطء، ــاد بب ــق أعضــاء داعــش ع ــإن تدف ــراق، ف ــف يف الع ــة للتحال ــوات الريك ــة  والق ــوات ســوريا الدميقراطي  وق

 طــوال هزميــة داعــش األخــرة حتــى يومنــا هــذا، عــادة مــا يتجــه معظــم أعضــاء داعــش األجانــب القادريــن عــىل

 دفــع أمــوال للمهربــني للفــرار لركيــا أو األرايض التــي تســيطر عليهــا تركيــا داخــل ســوريا ، حيــث ميكنهــم محاولــة

ــة . العــودة إىل بلدانهــم األصلي

 

 االغتيــال األمريــي ألمــر داعــش الســابق أبــو بكــر البغــدادي ، وحايــة 5 كيلومــر فقــط مــن الحــدود الركيــة  لفــت

 االنتبــاه عــىل عالقــة تركيــا مــع داعــش. ويف حديثــه بعــد العمليــة، أشــار خــراء أمنيــون إىل أنــه »كان هنــاك مخــاوف

 حقيقيــة بشــأن اســتعداد تركيــا لتقديــم نطــاق واســع مــن الدعــم لـــ الجاعــات التــي تعترهــا الواليــات املتحــدة
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»والغــرب وحلــف شــال األطلــي مرتبطــة بداعــش

 

 اســتهدفت غــارات أمريكيــة بطائــرات متعــددة بــدون طيــار كبــار قــادة داعــش والقاعــدة الذيــن يعيشــون وتعمــل 

  .بحريــة يف مناطــق الســيطرة الركيــة املبــارشة يف شــال غــرب ســوريا

  يف اآلونــة األخــرة، اغتيــل أمــر داعــش الســابق يف الرقــة برضبــة صاروخيــة أمريكيــة، ويف البــاب ،الخاضعة للســيطرة

. .الركيــة منــذ 2016. كان قــد حــرض ســابًقا اجتاعــات يف تــل أبيــض املحتلــة حديثـًـا

 الســابقة العــرات مــن عنــارص داعــش الذيــن شــاركوا يف غــزو RICكــا هــو مذكــور أعــاله ، تــرد قاعــدة بيانــات

 تركيــا لعفريــن 2019 ضمــن القــوات املدعومــة مــن تركيــا ،ويعيشــون اآلن ويعملــون بحريــة عــىل الرواتــب الركيــة

 يف عفريــن وغرهــا مــن األرايض التــي تحتلهــا تركيــا يف شــال غــرب ســوريا. 18

4- اجليش الوطني السوري

1.4 القيادة والسيطرة يف مناطق االحتالل الرتكي

 تحقيــق رسيــع يف هيــكل القيــادة والســيطرة لفصائــل الجيــش الوطنــي الســوري يظهــر أن املســؤولية تتدفــق مبارشة

.إىل القــوات املســلحة الركيــة وبالتــايل قائدهــم األعــىل رجــب طيــب أردوغان

 هــذه الفصائــل تابعــة مــن الناحيــة التقنيــة للحكومــة الســورية املؤقتــة )هيئــة ترعاهــا تركيــا متــارس الضغــط نيابــة

 عــن الجيــش الوطنــي الســوري يف جنيــف وغــره مــن العواصــم األجنبيــة ). ومــن الناحيــة العمليــة ، يتــم تدريبهــم

ــي الســوري ــس الوطن ــي الجي ــغ عــدد مقات ــا ، »ويبل ــة الركي ــل الحكوم ــن ِقب ــم م ــم وقيادته  وتســليحهم ومتويله

 35000 مقاتــل بــدوام كامــل  عــىل األقــل، وجميعهــم تحــت الســيطرة شــبه الكاملــة لــوزارة الدفــاع الركيــة ومنظمــة

.MIT(«19) املخابــرات الركيــة

ــي الســوري« مينحــون اســتقاللية محــدودة لنهــب ــش الوطن  ويف املناطــق الخاضعــة للســيطرة األســمية لـــ »الجي

ــن خــالل ــا، م ــل  تركي ــن قب ــة م ــوة الحقيقي ــاظ بالق ــم االحتف ــن يت ــني. ولك ــن الســكان املحلي ــوال م ــزاز األم  وابت

 الســيطرة املبــارشة عــىل الهيئــات السياســية املحليــة، واســتغالل مــن أعــىل إىل أســفل للمــوارد االقتصاديــة، والحوكمة

  »مــن خــالل وكالء »تعتمــد عــىل تركيــا لدعــم ســيايس واقتصــادي وعســكري مــن أجــل بقائهــم
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 .ويف ساحة املعركة، يأخذ الجيش الوطني السوري أوامره مبارشة من تركيا

ــث إىل مصــادر متعــددة ضمــن ــث تســوركوف ، ويف حدي ــا اليزابي ــي أجرته ــة الت  مجموعــة مــن البحــوث املتعمق

 صفــوف  الجيــش الوطنــي الســوري، يؤكــد: واضــاف ان »جميــع القــرارات الكبــرة والصغــرة يف الجيــش الوطنــي

ــات التــي تديرهــا االســتخبارات الركيــة«. 20  الســوري تتخذهــا غرفــة العملي

 وتعتمــد تركيــا عــىل هــذه امليليشــيات لقيــادة الهجــات عــىل األرايض الســورية، والحــد يف آن واحــد مــن الخســائر

ــزاع، والعمــل ك ورقــة تــني للتوســع ــا مــن منطقــة الن ــة، وترويــع الســكان املدنيــني، وطــرد النازحــني داخلي  الركي

ــة إىل ــام األول مــن العــرب الســنة الســوريني، باإلضاف ــي الســوري هــي يف املق ــريك. وميليشــيات الجيــش الوطن  ال

 .  أقليــة كبــرة مــن الركــان، إىل جانــب بعــض املقاتلــني األجانــب مــن العــراق وخارجــه

 ومــع ذلــك، فــإن ال عالقــة لغالبيــة هــؤالء املقاتلــني بعفريــن أو رأس العــني أو تــل أبيــض ، بعــد أن نقلتهــم تركيــا

 مــن مــدن

 .سورية مثل حمص والغوطة وإدلب للمشاركة يف الهجات

 بحســب الصحفــي املحــي ديــار أحمــد ، فــإن هــذه الصــورة اإلجاليــة تنطبــق عــىل منطقــة االحتــالل الجديــدة : 

 »]فصائــل الجيــش الوطنــي الســوري[ ليــس لديهــا بنيــة جيــدة التنظيــم. الن هنــاك 20 جاعــة مســلحة يف ]رأس

 .العــني[ ، يتقاتلــون فيــا بينهــم. مــا النظــام الــذي فرضتــه تركيــا هنــاك؟

 غالبيــة األشــخاص الذيــن يشــاركون يف مجلــس املدينــة هــم أولئــك الذيــن غــادروا املدينــة يف عــام 2013 ]عندمــا«

ــا. وعــادوا خــالل الغــزو ــوا إىل تركي ــة النــرة[، وذهب ــة مــن جبه ــة الشــعب عــىل املدين  اســتولت وحــدات حاي

ــة ــة. ويقــع املعــر الحــدودي تحــت ســيطرة الدول ــوا مــع أجهــزة االســتخبارات الركي  األخــر ل رأس العــني، وعمل

 الركيــة. يف اآلونــة األخــرة، أراد عــدد مــن املقاتلــني املدعومــني مــن تركيــا تغيــر مواقعهــم، مــع رغبــة مقاتلــني مــن

 إدلــب يف العــودة ]إىل إدلــب[. لكــن تركيــا أغلقــت املعــر ومل تســمح لهــم بالعــودة. ويف الوقــت نفســه، خفضــت

تركيــا رواتبهــا مــن أجــل مارســة الضغــط«. 21

2.4 االنتهاكات التي يرتكبها نظام احلسابات القومية

 وجــدت األمــم املتحــدة أن امليليشــيات التــي تســيطر عليهــا تركيــا ارتكبــت مجموعــة مــن الفظائــع وجرائــم الحــرب،
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: مبــا يف ذلك

ــاء،«  - ــام أو امل ــن الطع ــان م ــب والحرم ــرضب والتعذي ــام األول« لل ــردي يف املق ــل ك ــن أص ــون »م ــرض املدني  تع

ــم ــم وعرقه ــأن فواته ــتجوابهم  بش »واس

احتجاز الرهائن »السائد واملتكرر« والتعذيب بسبب االبتزاز ومعاقبة املنشقني -

  

  تهجر األكراد بشكل منهجي وعنيف ، عىل أساس عرقي يف كثر من األحيان- 

 االغتصــاب الجاعــي واالختطــاف والــزواج القــري و«منــاخ الخــوف« للنســاء غــر القــادرات اآلن عــىل مغــادرة -

 املنــزل

االغتصاب الجاعي للقارصات كوسيلة للتعذيب -

اعتقال جاعي للنساء الكرديات واإليزيديات يف مواقع سوداء مجهولة -

التحول القري والتريد شبه الكامل لليزيديني -  

النهب »املنهجي« و »املنسق« واالستيالء عىل املمتلكات  -

 إجبــار الســكان األكــراد يف املقــام األول عــىل الفــرار مــن خــالل التهديــد واالبتــزاز والقتــل واالختطــاف والتعذيــب« -

»واالحتجاز

تدنيس وتدمر املقابر واملواقع التاريخية والدينية -

 هــذه االنتهــاكات “قــد يرتــب عليهــا مســؤولية جنائيــة للقــادة األتــراك الذيــن كانــوا عــىل علــم أو كان ينبغــي أن

يعلمــوا عــن هــذه الجرائــم«، خلصــت األمــم املتحــدة.22

ــات لعــام 2019 نرتهــا ــاك قاعــدة بيان ــة إســاءة وجرميــة حــرب ارتكبتهــا RIC وهن  تفصــل أكــر مــن 150 حادث

 فصائــل الجيــش الوطنــي الســوري خــالل غــزو رأس العــني وتــل أبيــض،23 يف حــني يعطــي تقريــر صــادر عــن جيــش
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 تحريــر الشــام لعــام 2020 صــورة أكمــل للحيــاة يف ظــل االحتــالل الــريك، مســتفيدا مــن مشــاهدات مــع 10 مدنيــني

ــت ــي الســوري يف ســري كاين.24 ويف الوق ــش الوطن ــوات الجي ــل ق ــن قب ــم وابتزازهــم م ــم وتعذيبه ــم  اعتقاله  ت

ــة املســتقلة ميغــان بوديــت معلومــات شــاملة عــن أكــر مــن 150  نفســه، توفــر قاعــدة بيانــات جمعتهــا الباحث

 امــرأة تعرضــن لالختفــاء القــري واالغتصــاب واالعتــداء البــدين واالحتفــاظ بهــن للحصــول عــىل فديــة مــن فصائــل

الجيــش الوطنــي الســوري يف عفريــن. 25

3.4 مقارنة اجليش الوطني السوري وداعش

 غالبــا مــا يشــر املدنيــون يف شــال ورشق ســوريا إىل الجيــش الوطنــي وداعــش يف نفــس الوقــت، حيــث يســتخدم

ــني ــارة إىل املجموعت ــح لإلش ــس املصطل ــون نف ــون الكردي ــات«. ،»çete« - املتحدث ــرق« أو »العصاب ــاع الط  أي »قط

 وعــىل الرغــم مــن الوجــود الكبــر لعنــارص داعــش الســابقة يف صفــوف الجيــش الوطنــي، إال أن هنــاك اختالفــات

.كبــرة بــني أيديولوجيــة وتنظيــم ومارســة التنظيمــني

 يف الواقــع، ذهــب أحــد املحاوريــن املحليــني الذيــن فــروا مــن حكــم داعــش ملواجهــة ســيطرة الجيــش الوطنــي يف

 عفريــن إىل حــد التأكيــد: »أقــول لكــم الحقيقــة، كانــت حيــاة النــاس أفضــل يف ظــل داعــش منهــا يف ظــل ]الجيــش

 الوطنــي[. داعــش لديهــا نظــام. إنهــم ال يقبلــون غــر املســلمني، ولكــن بالنســبة للمســلمني الذيــن يقبلــون نظــام

.داعــش، ليــس لديهــم أي مشــاكل

 مــن املمكــن العيــش تحــت حكــم داعــش. لكــن يف ظــل الجيــش الوطنــي الســوري ، ال توجــد قواعــد. هــم فقــط

 ينهبــون ويخطفــون النــاس. النســاء ، واألطفــال ، واألكــراد ، والعــرب ، وكبــار الســن ، والصغــار ، وال أحــد يســتطيع

 العيــش يف ظلهــم ». 27/26

 هــذه التعليقــات ال تعمــل عــىل إصــدار حكــم قيمــي ، بــل لتوضيــح مــدى االختــالف بــني داعــش والجيــش الوطنــي

.السوري

 يضــم الجيــش الوطنــي الســوري مجموعــة واســعة مــن الجاعــات ، بعضهــا ينتمــي إىل ســلفي ، وتوحــدت بعــض

 امليليشــيات الركيــة األكــر تطرفــاً تحــت ســيطرتها، تــم اتهامهــم بارتــكاب جرائــم حــرب مــن قبــل األمــم املتحــدة

 ومنظمــة العفــو الدوليــة ، مبــا يف ذلــك اغتصــاب النســاء ، وتنفيــذ عمليــات قتــل جاعــي ضــد املدنيــني األكــراد ،

والتعذيــب، والصعــق بالكهربــاء وإعــدام املدنيــني يف الشــوارع أو اســتخدامهم كــدروع بريــة.28
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 غالبًــا مــا عملــت امليليشــيات املدعومــة مــن تركيــا جنبًــا إىل جنــب مــع جبهــة النــرة ، وعملــوا مًعــا »عــىل تفســر

ــات ــىل املخالف ــة ع ــوء املعامل ــن رضوب س ــره م ــب أو غ ــى إىل التعذي ــات ترق ــت عقوب ــة وفرض ــارم للريع  ص

املتصــورة«، فضــال عــن تعذيــب واختفــاء املحامــني ونشــطاء املجتمــع املــدين.29

 تقاريــر مــن عفريــن، ورأس العني،وتــل أبيــض يتشــر إىل أن  بعــض الجاعــات اســتمرت يف فــرض هــذه األيديولوجية 

 .يف املناطــق الخاضعة لســيطرتها

 

 ال تســتطيع النســاء مغــادرة املنــزل بــرأس مكشــوف أو بــدون رجــل كــويص ، ومواجهــة اإلســاءة. يف غضــون ذلــك

 ، قــال أبنــاء األقليــة اليزيديــة يف عفريــن تــم إجبارهــم عــىل »اعتنــاق اإلســالم« بقولهــم »الشــهادتني«، مــع مقتــل

ــر ــة ، واملقاب ــع املقدس ــك املواق ــني و كذل ــيحيني واليزيدي ــرات املس ــال. ع ــم االمتث ــبب رفضه ــراد بس ــض األف  بع

املســيحية واليزيديــة والكرديــة .ُدنســوا أو ُدمــروا مــن قبــل قــوات الجيــش الوطنــي الســوري

 

 مــن أردوغــان إىل أعضــاء الجيــش الوطنــي الســوري العاديــني ، ال ميكــن إنــكار أن ميليشــيات الجيــش الوطنــي تــرر

 أفعالهــا مــن خــالل لغــة الجهــاد. أصــدر رجــال الديــن املرتبطــون بالجيــش الوطنــي الســوري فتــوى لـــترير غــزو

 تركيــا لـــشال ورشق ســوريا لعــام 2019 بأنــه »جهــاد يف ســبيل اللــه« ضــد »األرواح الريــرة ... امللحديــن الذيــن

 يســخرون مــن الديــن«. خطــاب أردوغــان - »ســنكون عنيفــني بــني الوثنيــني ، كــا نحــن يف ســوريا »31 - ردد مقاتلــو

 الجيــش الوطنــي الســوري عــىل األرض تهديــدات بالقتــل ضــد »الكفــار«،32

 وارتــداء بقــع داعــش، وجعلــوا إميــاءة اإلصبــع املرفوعــة املرتبطــة عــادة بداعــش أثنــاء ركوبهــم الــدروع الركيــة يف

.الــراع خــالل هجــوم 2019

ــة عــىل ــرض مارســات إســالمية راديكالي ــس ف ــي الســوري لي ــش الوطن ــع األســايس للجي ــإن الداف ــك ، ف ــع ذل  وم

 الســكان املحليــني يف حــد ذاتهــا. كباحثــني يعملــون مــع الجيــش الوطنــي الســوري. وأشــار املقاتلــون والقــادة إىل أن

 غالبيــة ميليشــيات الجيــش الوطنــي تعمــل كعصابــات إجراميــة وليــس كعصابــات إيديولوجيــة، أســلوب عمــل هــذه

.الجاعــات هــو ابتــزاز الســكان املحليــني وفــرض الرضائــب عليهــم ونهبهــم واختطافهــم مــع الخصــوم

 تدخــل ميليشــيات الجيــش الوطنــي الســوري يف اشــتباكات مميتــة حــول املمتلــكات ونقــاط التفتيــش والطــرق عــىل

ــا ســوى حــد أدىن مــن الراتــب ملقاتــي الجيــش الوطنــي الســوري ،)يف حــني تكافــئ  أســاس يومــي، ال تدفــع تركي

ــا فعــاالً لتحقيــق الربــح مــن األعــال اإلجراميــة ضــد الســكان  القــادة بوفــرة)، ولكنهــا تتيــح لهــم تفويًضــا مطلًق

ــني املحليني   .املدني
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 صحيــح أنــه يف كثــر مــن الحــاالت، يغــذي التقــارب األيديولوجــي لجاعــات الجيــش الوطنــي الســوري لكــن هنــاك

 إجــراءات، عــىل ســبيل املثــال عنــد فــرض رضائــب »دينيــة« عــىل الســكان املحليــني أو إجــراء عنــف جاعــي قائــم

ــني، ــة املدني ــزاز ورسق ــر ابت ــم اســتخدام الخطــاب اإلســالمي لتري ــوع االجتاعــي، عــىل نطــاق أوســع، يت  عــىل الن

 الفتــوى املذكــورة أعــاله متنــح مقاتــي الجيــش الوطنــي الحــق يف االســتيالء عــىل ممتلــكات أعضــاء قــوات ســوريا

 الدميقراطيــة، مــع العســكرية اإللزاميــة يف قــوات ســوريا الدميقراطيــة لشــخص واحــد عــىل األقــل مــن كل عائلــة

 - والعديــد مــن  املتســابقني املتطوعــني لالنضــام إىل وحــدات حايــة الشــعب أو القــوات  األخــرى داخــل قــوات

 ســوريا الدميقراطيــة تصبــح كل عائلــة يف الواقــع هدفــاً مروعــاً، حيــث أبلــغ املدنيــون أن أفــراد الجيــش الوطنــي

 الســوري ســوف يفعلــون ذلــك ببســاطة. 33- إلقــاء زي قديــم لوحــدات حايــة الشــعب عــىل فنــاء عقــار مرغــوب

فيــه قبــل االســتيالء عليــه

  

 هــذه االختالفــات ليســت باألبيــض واألســود، لقــد عــاىن تنظيــم داعــش نفســه مــن نوبــات شــديدة مــن االقتتــال

 الداخــي، فيــا نهــب تنظيــم داعــش املمتلــكات املدنيــة وابتــزاز األمــوال مــن الســكان املحليــني عىل أســاس منهجي،

 وباملثــل، فــإن العديــد مــن الجيــش الوطنــي الســوري يفعــل ذلــك االشــراك يف أيديولوجيــة ســلفية راديكاليــة - أو

 اختيــار عنــارص هــذه األيديولوجيــة بعنايــة، اإلســاءة إىل النســاء واألكــراد وااليزيديــني مــع تعاطــي املخــدرات ورشب

لخمر .ا .

ــتقلة ــة مس ــبه دول ــا ش ــرق بينه ــو الف ــوري ه ــي الس ــش الوطن ــش والجي ــني داع ــالف ب ــإن االخت ــك، ف ــع ذل  وم

ــن عــرات ــض م ــف عري ــة ؛ وتحال ــن جه ــدف أيديولوجــي مشــرك م ــة ومتحــدة. به ــة صارم  ومنضبطــة وهرمي

ــرى ــة أخ ــن جه ــاق م ــعة النط ــة واس ــال إجرامي ــة يف أع ــة منخرط ــمعة، متقاتل ــيئة الس ــة، س ــيات مشوش .مليش

 أصبحــت كــوادر داعــش الســابقة اآلن جــزءاً مــن فصائــل الجيــش الوطنــي الســوري، وبالتــايل تجــد نفســها يف منطقة

 بيئــة مختلفــة عــن الخالفــة املهزومــة ومــن املرجــح أن العديــد مــن هــؤالء داعــش،  ينتهــز أعضــاء اآلن جــزء مــن

 الجيــش الوطنــي الســوري الفرصــة للــأوى وإعــادة تجميــع صفوفهــم تحــت رعايــة الدولــة الركيــة، اغتنــام الفرصــة

لتعزيــز شــخصيتهم املاليــة

 

ــال  ــوريني مج ــن الس ــرار م ــعون إىل الف ــن يس ــش الذي ــاء داع ــىل أعض ــى ع ــت م ــن أي وق ــهل م ــه أس ــا أن  ك

 الــراع بالكليــة للعبــور إىل تركيــا، األفــراد اآلخــرون الذيــن عملــوا مــع داعــش أثنــاء احتاللهــم لتــل أبيــض، يعيــدون
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 مركز معلومات
روجافا

ــة ــة تركي ــة برعاي ــة للمدين .االنخــراط يف اإلدارة اإلداري

 وبغــض النظــر عــن رضبــات الطائــرات األمريكيــة بــدون طيــار، فــإن أعضــاء داعــش قــادرون عــىل التحــرك بحريــة

 باســتخدام بطاقــات هويــة صــادرة عــن تركيــا ألنهــا تعقــد اجتاعــات وتشــارك يف الهيــاكل العســكرية واإلعالنيــة

.التــي أنشــأتها أجهــزة املخابــرات الركيــة عــىل مســتويات عاليــة

 عــىل الرغــم مــن االختالفــات األيديولوجيــة والتكتيكيــة، فــإن العــرات مــن أعضــاء داعــش الســابقني فعلــوا ذلــك

 وجــدت تقاربــاً أيديولوجيــاً كافيــاً مــع الجيــش الوطنــي الســوري بحيــث ميكنهــم العمــل معــاً والبنــاء زيــادة قوتهــم،

.واالســتمرار يف ارتــكاب جرائــم وأعــال عنــف تصــل إىل حــد جرائــم الحــرب ضــد الســكان املحليــني واملدنيــني

املقارنة بني داعش واجليش الوطني السوري

اجليش الوطني السوري داعش

؛ الركيــة  العســكرية  األهــداف    إجــراء 

الشــخصية املاليــة  املكاســب 
خرات

 

 تأســيس الخالفــة محكومــة مبوجــب قانــون

الريعــة

 تحالف ضعيف للميليشيات املتحدة

للسيطرة الركية

منظمة

 

من أعىل إىل أسفل، التنظيم الهرمي

 االقتتــال املتكــرر املفــرط ، امللكية والســيطرة

عــىل نقــاط تفتيــش للتحويل

االقتتال والتطهر عىل الخطوط األيديولوجية 
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 مركز معلومات
روجافا

 إضافــة رواتــب تركيــة عــن طريــق النهــب 

واإلثــارة
التمويل   مبيعــات النفــط والذهــب املــروق التمويــل

   مــن دول الخليــج والجهــات املانحــة األجنبيــة

 الحــرب األرضيــة التــي يدعمهــا الــريك )

واملدافــع والصهاريــج  ) الطائــرات 

التكتيكات

باســتخدام الخاطفــة  الحــرب   مقتطفــات 

أرسهــا تــم  التــي  واملدفعيــة  الخزانــات 

 االستيالء عىل األرض واملمتلكات عن

طريق  الترف بالقوة تغير دميوغرايف

  االســتيالء عــىل األرض واملمتلــكات عــن طريق

التــرف بالقــوة تغيــر دميوغرايف

التعذيــب العنــف،  خــالل  مــن   حكــم 

بإيجــاز واإلعــدام 
 

 

 حكــم مــن خــالل العنــف، التعذيــب والعقاب

 الرأسايل

 األكــراد الذيــن ينظــر إليهــم عــىل إنهــم

ــل ــة: متثي ــة الثاني ــو الدرج ــار« ومواطن  »كف

رمــزي ل األكــراد يف بعــض امليليشــيات

نهج األقليات

إنهــم عــىل  إليهــم  ينظــر  الذيــن   األكــراد 

 »كفــار« ومواطنــو الدرجــة الثانيــة: انضــم

عــدد مــن األكــراد وقاتــل كجــزء مــن داعــش

األماكــن وتدنيــس  املســيحيون   خطــف 

 املقدســة
 خطــف املســيحيون، أعــدم، تدنيــس األماكــن

 املقدســة

 إزيديــون نازحــون، أعدمــوا، أجــر عــىل

اإلســالم اعتنــاق 

ــني يف ــة ضــد اإليزيدي ــادة الجاعي  إجــراء اإلب

ــام 2014 ع

 النســاء الــاليت عوملــن عــىل أنهــن مواطنــون

 ،مــن الدرجــة الثانيــة، أســيئت معاملتهــم

خطف واغتصاب

 النســاء الــاليت عوملــن عــىل أنهــن مواطنــون

 مــن الدرجــة الثانيــة، أســيئت معاملتهــم،

اســتعباد واغتصــاب
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 مركز معلومات
روجافا

اجليش الوطني السوري داعش

ــادر ــارش ص ــل املب ــم والتموي ــادة والتحك  القي

ــا عــن تركي

 العالقة مع تركيا

ــاد ــداء العســكري يف بعــض املجــاالت، االعت  الع

ــدان أخــرى ــا يف بل ــي عــىل تركي الضمن

اآلالت ونهــب  والشــعر  القمــح   مبيعــات 

األخــرى والســلع 

مبيعات النفط عر الوسطاء

 تعمــل تحــت الرعايــة الركيــة يف املناطــق

املحتلــة يف ســوريا
 عــرات مــن مقاتــي داعــش اآلن تحــت الحايــة

الركيــة يف املناطــق املحتلــة مــن ســوريا

قاعدة البيانات 5

1

امللقب بـ سعيد الشاهد العنر االسم

 قبيلــة املشــور الســيدة أنتــر تــل

أبيــض

مكان املنشأ سنة امليالد

يف الجيش الوطني السوري نعم اآلن عضو يف عضو يف داعش

 عمــل يف  )األمــن الداخــي) يف الرقــة، يف مــا يســمى ›أســود الســجن‹؛ هــرب إىل تركيــا بعــد ســقوط

لرقة ا

دوره يف داعش

يتمركز اآلن يف تل أبيض. مرجم يعمل مع فيصل بيلو  دوره يف االستخبارات

لركية  ا
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 مركز معلومات
روجافا

2

رحاب الشبلخ امللقب بـ االسم عبد الله أحمد العبد الله

حمص مكان املنشأ 1991 سنة امليالد

موجود يف تل أبيض اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

»انضم يف عام 2014 وعمل كجزء من »األمن الداخي دوره يف داعش

 هــرب إىل أعــزاز التــي تســيطر عليهــا تركيــا وانضــم إىل فرقــة حمــزة. اآلن يقــوم بأعــال النهــب

يف رأس العــني

 دوره يف االســتخبارات

ــة الركي
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 مركز معلومات
روجافا

3

امللقب بـ فاضل العقل االسم

سلوك تل أبيض مكان املنشأ سنة امليالد

فرقة الحمزات نعم اآلن عضو يف عضو يف داعش

متركز يف الرقة. شخصية مرجعية مع شقيقه فايز العقل الذي كان وايل الرقة دوره يف داعش

حارض يف تل أبيض لالجتاعات مع إساعيل العيدو

)خالد العقل )انظر أدناه

 دوره يف االســتخبارات

لركية  ا

4

أحمــد الشــايل-  ســعد   أبــو 

يــش رو لد  ا

امللقب بـ فايز العقل االسم

سلوك تل أبيض مكان املنشأ سنة امليالد

فقيد، كان موجود يف تل أبيض نعم اآلن عضو يف عضو يف داعش

سجنتهم الحكومة السورية الرتكابهم جرائم إرهابية قبل عام 2008 ؛

 أطلــق رساحــه مــن قبــل الجيــش الســوري الحــر يف 2013 وانضــم إىل جبهــة النــرة قبــل االنتقــال

.إىل داعش

 صعــد ليصبــح وايل )محافــظ) الرقــة. وصــف بأنــه قريــب مــن األمــر الداعــي أبــو بكــر البغدادي

 واملســؤول عــن ماليــة الجاعــة و الخدمــات اللوجســتية؛ تــرددت شــائعات بأنــه األمــر الجديــد

لداعــش يف أعقــاب اغتيــال دولــة البغــدادي

دوره يف داعش
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 مركز معلومات
روجافا

 كان حــارضا يف تــل أبيــض لالجتاعــات. هــو وأعضــاء آخريــن، كانــت عائلــة العقــل تحــاول  إنشــاء

 قــوة محليــة تحــت ســيطرتها يف املنطقــة املحيطــة بســلوك. تــم اغتيالــه برضبــة جويــة أمريكيــة

 بــدون طيــار يف مدينــة البــاب التــي تحتلهــا تركيــا يف 20 حزيــران / يونيــو 2020 ، تحمــل إصــداًرا

تركيًا

هوية باسم مستعار وقت وفاته

 دوره يف االســتخبارات

ــة  الركي

5

أبو وليد الرقاوي امللقب بـ خالد العقل االسم

سلوك تل أبيض مكان املنشأ سنة امليالد

موجود يف تل أبيض اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

 ســجنتهم الحكومــة الســورية الرتكابهــم جرائــم إرهابيــة قبــل عــام 2008 ؛ أطلــق رساحــه مــن

. قبــل الجيــش الســوري الحــر يف 2013 وانضــم إىل جبهــة النــرة قبــل االنتقــال إىل داعــش

ــر ــة منطقــة؛ تصوي ــة اإلعــالم التابعــة لداعــش ، األعــاق يف الرق ــارزة يف إنشــاء وكال  شــخصية ب

 الفظائــع مبــا يف ذلــك إلقــاء الجثــث يف كتلــة »الحوطــة« قــر قــرب الرقــة. ابــن عــم فايــز العقــل

))انظــر أعــاله

دوره يف داعش
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قاعدة البيانات: أعضاء سابقون يف داعش هم اآلن جزء من القوات املدعومة من تركيا يف رأس العني وتل أبيض      ترشين األول 2020

 مركز معلومات
روجافا

 ســافر إىل تركيــا يف عــام 2014 عندمــا كان عضــوا يف داعــش ، قبــل أن يفــر إىل تركيــا تركيــا بعــد

ســيطرة وبحســب مــا ورد يحــاول هــو وأفــراد آخــرون مــن عائلــة العقــل القيــام بذلــك

تشكيل قوة محلية تحت سيطرتهم يف املنطقة املحيطة بسلوك

 YPG عىل تل أبيض ؛ موجود اآلن يف تل أبيض.

 دوره يف االســتخبارات

ــة الركي

6

امللقب بـ إزا العقل االسم

سلوك تل أبيض مكان املنشأ سنة امليالد

فقيد- كان يف تل أبيض نعم اآلن عضو يف عضو يف داعش

عيّنه شقيقه فايز العقل يف منصب رفيع يف الرقة دوره يف داعش

ــة ــة جوي ــال األخــرة برضب ــة االغتي ــل يف عملي ــا قُت ــات. ك ــض لالجتاع ــل أبي  كان موجــوداً يف ت

ــا ــا تركي ــي تحتله ــاب الت ــة الب ــة يف مدين ــرة مســرة أمركي مفرضــة بطائ

فايز العقل )انظر أعاله

 دوره يف االســتخبارات

لركية  ا
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قاعدة البيانات: أعضاء سابقون يف داعش هم اآلن جزء من القوات املدعومة من تركيا يف رأس العني وتل أبيض      ترشين األول 2020

 مركز معلومات
روجافا

7

أبو أسامة الشامي امللقب بـ باسل غسان األسورة االسم

دمشق مكان املنشأ 1993 سنة امليالد

 فرقــة الحمــزات_ الجيــش الوطني

السوري

اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

انتقل من جبهة النرة إىل داعش عام 2014 ؛ قاتلوا يف الغوطة والسويداء دوره يف داعش

ــن ــاح عفري ــا ؛ شــارك يف 2018 اجتي ــا تركي ــي تســيطر عليه ــب إىل املناطــق الت ــوا عــر إدل  انتقل

ــض ــل أبي ــا يف ت ــز حالي ــض عــام 2019 ؛ متمرك ــل أبي ــاح ت .واجتي

 دوره يف االســتخبارات

ــة الركي

8

أبو الزيد امللقب بـ حذيفة األسد االسم

الرقة مكان املنشأ سنة امليالد
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قاعدة البيانات: أعضاء سابقون يف داعش هم اآلن جزء من القوات املدعومة من تركيا يف رأس العني وتل أبيض      ترشين األول 2020

 مركز معلومات
روجافا

أحرار الرقية اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

انضم يف عام 2015 ؛ قاتلوا بأسلحة ثقيلة يف معسكرات متعددة دوره يف داعش

شارك يف اجتياح تل أبيض 2019 ؛ بعد رؤيته يف رأس العني  دوره يف االســتخبارات

ــة الركي

9

امللقب بـ اساعيل العيدو االسم

 قبيلــة الجيــس ، أبــو خــرازة ، تــل

أبيــض

مكان املنشأ سنة امليالد

 يعمــل مــع االســتخبارات  الركيــة

 والجيــش الوطنــي الســوري

نعم اآلن عضو يف عضو يف داعش

 كان تابــع للجيــش الســوري الحــر ) فيلــق الرحمــن) قبــل االنضــام  إىل داعــش ، ومســؤول عــن

 األســلحة والتمويــل ، وتوجيــه األمــوال لداعــش مــن خــالل مكتــب الرافــة يف تــل أبيــض ورشاء

األســلحة واملتفجــرات لداعــش

دوره يف داعش
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قاعدة البيانات: أعضاء سابقون يف داعش هم اآلن جزء من القوات املدعومة من تركيا يف رأس العني وتل أبيض      ترشين األول 2020

 مركز معلومات
روجافا

 هــرب إىل تركيــا حيــث أمــى بضعــة أشــهر يف الســجن قبــل أن يبــدأ العمــل مــع أجهــزة املخابــرات

. الركيــة ؛ املتمركــزة اآلن يف تــل أبيــض

ــال املســؤول الكبــر ) عمــر علــوش) يف ــه قــدم معلومــات رائــدة باغتي  يضيــف أحــد املصــادر أن

ــة ــة يف شــال ورشق ســوريا يف الرق .اإلدارة الذاتي

 دوره يف االســتخبارات

لركية  ا

10

امللقب بـ قيص سعيد العزيز االسم

حمص مكان املنشأ 1991 سنة امليالد

فرقة الحمزات اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

.قاتل يف صفوف تنظيم داعش يف ريف دمشق وحمص دوره يف داعش

ــا ضــد عفريــن ورأس العــني 2018 و 2019؛ يتمركــز اآلن يف ــة التــي شــنتها تركي  شــارك يف الحمل

ــش ــي داع ــد مقات ــك تجني ــارك يف تحري ــه ش ــادر أن ــد املص ــف أح ــالل. يضي ــع الغ ــة صوام  عالي

ــة ــة للســيطرة الركي ــم إىل املناطــق الخاضع .الســابقني ونقله

 دوره يف االســتخبارات

ــة الركي
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قاعدة البيانات: أعضاء سابقون يف داعش هم اآلن جزء من القوات املدعومة من تركيا يف رأس العني وتل أبيض      ترشين األول 2020

 مركز معلومات
روجافا

11

أبو باكر تسينت امللقب بـ سمر محمد البغدادي االسم

الجالبية – دير الزور مكان املنشأ 1987 سنة امليالد

 فرقــة الحمــزات والجيــش الوطني

السوري

اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

ــات بعــد أن انتقــل ــزور كأمــر مســؤول للتحصين ــر ال  انضــم يف 2014 يف الشــدادي. عمــل يف دي

.إىل الرقــة

دوره يف داعش

 هــرب إىل اعــزاز عــام 2017 وانضــم إىل فرقــة الحمــزات ؛ قاتــل يف عــام 2019 يف الحملــة ضــد رأس

. العــني ؛ ويتمركــز اآلن يف ريــف رأس العــني

 دوره يف االســتخبارات

ــة الركي

12

امللقب بـ مصعب البدر االسم

تل أبيض مكان املنشأ سنة امليالد

الجيش الوطني السوري اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش
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قاعدة البيانات: أعضاء سابقون يف داعش هم اآلن جزء من القوات املدعومة من تركيا يف رأس العني وتل أبيض      ترشين األول 2020

 مركز معلومات
روجافا

 شــارك يف اســتيالء جبهــة النــرة عــىل تــل أبيــض ونهــب املمتلــكات يف املدينــة ؛ بعــد ذلــك انضــم

.إىل داعــش وعمــل عــىل الحــدود

دوره يف داعش

.قاتل يف غزو تل أبيض 2019 ؛ حتى أصيب يف انفجار ونقل إىل أحد مستشفيات تركيا  دوره يف االســتخبارات

ــة الركي

13

أبو جلبيب األنصاري امللقب بـ محمد البدرية االسم

حمص مكان املنشأ 1994 سنة امليالد

أحرار الرقية اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

.انضم يف عام 2015 وشارك يف عدة حمالت دوره يف داعش

هرب إىل أعزاز التي تسيطر عليها تركيا يف عام 2018 وانضم إىل فرقة الحمزات ؛ حارب

 يف حملة شبحة. قاتل يف الحملة ضد رأس العني

 دوره يف االســتخبارات

ــة الركي

14



26

قاعدة البيانات: أعضاء سابقون يف داعش هم اآلن جزء من القوات املدعومة من تركيا يف رأس العني وتل أبيض      ترشين األول 2020

 مركز معلومات
روجافا

امللقب بـ )فيصل بيلو ) قيادي االسم

رشق تل أبيض مكان املنشأ سنة امليالد

الجيش الوطني السوري اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

 تابــع لجبهــة النــرة ونفــذ عمليــة إعــدام واحــدة عــىل األقــل. بعــد ذلــك انضــم إىل داعــش كأمــر

.، وأمــى بعــض الوقــت مــع داعــش يف العــراق ؛ ثــم انتقــل إىل تركيــا بعــد إنهــاء وجــود داعــش

دوره يف داعش

 قاتــل يف الحمــالت ضــد شــال ورشق ســوريا 2019؛ يتمركــز اآلن يف عــني العــروس حــارض أيًضــا

يف االجتاعــات األخــرة يف تــل أبيــض مــع عائلــة العقــل )انظــر

.)يف االعىل

 دوره يف االســتخبارات

ــة الركي

15

امللقب بـ راغد أددش االسم

البادي, تل أبيض مكان املنشأ سنة امليالد

الجيش الوطني السوري اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

.عمل مع فيصل بيلو )انظر أعاله) إىل جانب شقيقه رامي دوره يف داعش

شارك يف اجتياح تل أبيض 2019 ؛ ال يزال يعمل مع فيصل

 .بيلو

 دوره يف االســتخبارات

ــة الركي
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قاعدة البيانات: أعضاء سابقون يف داعش هم اآلن جزء من القوات املدعومة من تركيا يف رأس العني وتل أبيض      ترشين األول 2020

 مركز معلومات
روجافا

16

امللقب بـ رامي أددش االسم

تل أبيض مكان املنشأ سنة امليالد

الجيش الوطني السوري اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

انضم إىل الفصيل املحي للجيش السوري الحر ، ثم أحرار الشام ، ثم داعش. املتمركزة يف

.تل أبيض عمل مع فيصل بيلو )انظر أعاله) لتقديم املعلومات االستخبارية

دوره يف داعش

.يتمركز اآلن يف تل أبيض ، وال يزال تعمل مع فيصل بيلو ؛ املتمركز يف عني العروس   دوره يف االســتخبارات

ــة الركي
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قاعدة البيانات: أعضاء سابقون يف داعش هم اآلن جزء من القوات املدعومة من تركيا يف رأس العني وتل أبيض      ترشين األول 2020

 مركز معلومات
روجافا

17

امللقب بـ هانس الديبان االسم

ديبان – دير الزور مكان املنشأ سنة امليالد

الجيش الوطني السوري اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

أمر يف تل أبيض دوره يف داعش

.قاتل يف 2019 غزو تل أبيض ؛ يتمركز اآلن يف سلوك  دوره يف االســتخبارات

ــة الركي

18

امللقب بـ آزاد جالل حسن االسم

تل خرض, تل أبيض مكان املنشأ سنة امليالد

املجلس املدين يف تل أبيض اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

يرابطون األكراد يف تل أبيض ويساعدون يف اإلدارة دوره يف داعش

عمل يف اإلدارة املدنية يف تل أبيض ، و مع قوى األمن الداخي للجيش الوطني السوري  دوره يف االســتخبارات

ــة الركي

19

امللقب بـ حج حسن االسم

شنينة, تل أبيض مكان املنشأ سنة امليالد
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قاعدة البيانات: أعضاء سابقون يف داعش هم اآلن جزء من القوات املدعومة من تركيا يف رأس العني وتل أبيض      ترشين األول 2020

 مركز معلومات
روجافا

 أحــرار الرقيــة، والجيــش الوطني

السوري

اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

أمر يف تل أبيض دوره يف داعش

.قاتل يف غزو تل أبيض 2019 ؛ يتمركز اآلن يف تل أبيض  دوره يف االســتخبارات

ــة الركي

20

امللقب بـ حمدان الجاموس االسم

قبيلة جاموس مكان املنشأ سنة امليالد

 أحــرار الرقيــة، والجيــش الوطني

السوري

اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

.يتمركز يف تل أبيض. انضم مع أبنائه ، اثنان منهم قُتلوا أثناء القتال دوره يف داعش

.قاتل يف غزو تل أبيض 2019 ؛ يتمركز اآلن يف تل أبيض  دوره يف االســتخبارات

ــة الركي

21

امللقب بـ ابراهيم جوهر االسم

تل أبيض مكان املنشأ سنة امليالد

 أحــرار الرقيــة، والجيــش الوطني

السوري

اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش
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قاعدة البيانات: أعضاء سابقون يف داعش هم اآلن جزء من القوات املدعومة من تركيا يف رأس العني وتل أبيض      ترشين األول 2020

 مركز معلومات
روجافا

متمركز يف تل أبيض دوره يف داعش

.قائد عسكري يف أحرار الرقية. قاتل يف غزو تل أبيض 2019  دوره يف االســتخبارات

ــة الركي

22

امللقب بـ محمد الكاجل االسم

تل أبيض مكان املنشأ سنة امليالد

موجود يف تل أبيض اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

 مقاتــل مســلح يعمــل مــع داعــش ؛ شــارك يف عمليــة اغتيــال واحــدة عــىل األقــل يف الرقــة. فــّر إىل

تركيــا بعــد إنهــاء الوجــود الداعــي

دوره يف داعش

حارض خالل اللقاءات األخرة يف تل أبيض مع عائلة العقل )انظر

.)يف االعىل

 دوره يف االســتخبارات

ــة الركي

23

أبو إسالم األنصاري امللقب بـ محمد خضر األلواين االسم

دير الزور مكان املنشأ 1984 سنة امليالد

أحرار الرقية اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

.انضم يف عام 2013 ؛ عمل يف الجهاز العسكري لداعش يف كل من دير الزور والرقة دوره يف داعش

 هــرب إىل املناطــق التــي تســيطر عليهــا تركيــا يف شــال ورشق ســوريا وانضــم إىل أحــرار الرقيــة

؛ قاتــل يف الحملــة ضــد رأس العــني 2019

 دوره يف االســتخبارات

ــة الركي
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قاعدة البيانات: أعضاء سابقون يف داعش هم اآلن جزء من القوات املدعومة من تركيا يف رأس العني وتل أبيض      ترشين األول 2020

 مركز معلومات
روجافا

24

امللقب بـ خليل عثان  خليل االسم

تل خضر ، تل أبيض مكان املنشأ سنة امليالد

الجيش الوطني السوري اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

 كــردي عمــل مــع جبهــة النــرة وبعدهــا مــع داعــش يف تــل أبيــض عمــل مــع فيصــل بيلــو )انظــر

أعــاله) ملســاعدتهم عــىل التهريــب ونقــل البضائــع مــن تركيــا ؛ غــادر إىل تركيــا عندمــا تــل أبيــض

.YPG تم االستيالء عليها من قبل

دوره يف داعش

 عــاد إىل تــل أبيــض ملســاعدة الجيــش الوطنــي الســوري يف عمليــات النهــب ؛ مــا يــزال العمــل

.مــع فيصــل بيلــو

 دوره يف االســتخبارات

ــة الركي

25

امللقب بـ خليل حسوس خنجر االسم

تل أبيض مكان املنشأ سنة امليالد
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قاعدة البيانات: أعضاء سابقون يف داعش هم اآلن جزء من القوات املدعومة من تركيا يف رأس العني وتل أبيض      ترشين األول 2020

 مركز معلومات
روجافا

الجيش الوطني السوري اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

.متمركز يف قرية سكري دوره يف داعش

.قاتل يف غزو تل أبيض 2019 ؛ يتمركز اآلن يف تل أبيض  دوره يف االســتخبارات

ــة الركي

26

امللقب بـ محمد حسوس خنجر االسم

تل أبيض مكان املنشأ سنة امليالد

الجيش الوطني السوري اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

انضم إىل جانب شقيقه خليل )انظر أدناه) ؛ املتمركز يف قرية سكري

.قرية

دوره يف داعش

.قاتل يف غزو تل أبيض 2019 ؛ يتمركز اآلن يف تل أبيض  دوره يف االســتخبارات

ــة الركي

27

أبو خالد امللقب بـ غسان عي الكردي االسم

غويران - الحسكة مكان املنشأ 1992 سنة امليالد

 الجيــش الوطنــي الســوري ، أحــرار

لرقية ا

اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

.كردي انضم إىل داعش يف 2015 يف الشدادي ؛ شارك يف حمالت عسكرية دوره يف داعش
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قاعدة البيانات: أعضاء سابقون يف داعش هم اآلن جزء من القوات املدعومة من تركيا يف رأس العني وتل أبيض      ترشين األول 2020

 مركز معلومات
روجافا

 هــرب إىل الــري وانضــم إىل أحــرار الرقيــة يف عفريــن. قاتــل يف عــام 2019 يف الحملــة ضــد رأس

.العــني ؛ متمركــز يف رأس العــني

 دوره يف االســتخبارات

ــة الركي

28

الحمري امللقب بـ طارق قاسم الديري االسم

كرات – دير الزور مكان املنشأ 1999 سنة امليالد

أحرار الرقية اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

 انضــم إىل الرقــة عــام 2016 ؛ عملــت كجــزء مــن قســم األمــن الداخــي ؛ يضيــف أحــد املصــادر

.أنــه كان مســؤوالً عــن صنــع الســيارات املفخخــة

  

دوره يف داعش

ــض. ــل أبي ــام 2019 غــزو ت ــل يف ع ــة. قات ــام 2017 وانضــم إىل أحــرار الرقي ــري ع  هــرب إىل ال

ــل أبيــض ــا يف ت .يتمركــز حالي

 دوره يف االســتخبارات

ــة الركي
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قاعدة البيانات: أعضاء سابقون يف داعش هم اآلن جزء من القوات املدعومة من تركيا يف رأس العني وتل أبيض      ترشين األول 2020

 مركز معلومات
روجافا

29

امللقب بـ خليل ماكو االسم

خربة الفرس – تل أبيض مكان املنشأ سنة امليالد

 أحــرار الرقيــة – الجيــش الوطني

السوري

اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

انضم مع أخيه )انظر أدناه) ؛ املتمركزة يف تل أبيض. بعد، بعدما انتقل إىل الرقة    دوره يف داعش

.قاتل يف 2019 غزو تل أبيض كقائد يف أحرار الرقية. تتمركز اآلن يف تل أبيض  دوره يف االســتخبارات

ــة الركي

30

امللقب بـ وائل ماكو االسم

خربة الفرس – تل أبيض مكان املنشأ سنة امليالد

 أحــرار الرقيــة – الجيــش الوطني

السوري

اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش
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قاعدة البيانات: أعضاء سابقون يف داعش هم اآلن جزء من القوات املدعومة من تركيا يف رأس العني وتل أبيض      ترشين األول 2020

 مركز معلومات
روجافا

انضم مع أخيه )انظر أعاله) ؛ املتمركز يف تل أبيض. بعد، بعدما انتقل إىل الرقة دوره يف داعش

.قاتل يف غزو تل أبيض 2019 كقائد يف أحرار الرقية. يتمركز اآلن يف تل أبيض  دوره يف االســتخبارات

ــة الركي

31

أبو زهرة امللقب بـ خليل حميد ملكه االسم

تل أبيض مكان املنشأ سنة امليالد

الجيش الوطني السوري اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

 كان مــع الجيــش الســوري الحــر ) نجيــب الشــام).وبعدها انضــام لتنظيــم الدولــة اإلســالمية يف

.تــل أبيــض

دوره يف داعش

 هــرب إىل تركيــا بعــد هزميــة داعــش. عــاد إىل تــل أبيــض خــالل العــزو عــام 2019، عمــل يف املقــام

.األول كمرجــم مــع القــوات الركيــة؛ يتمركــز اآلن يف قريــة قرمازة

 دوره يف االســتخبارات

ــة الركي

32

أبو زهرة امللقب بـ عز دين  مسلم االسم

سيلك قران, تل أبيض مكان املنشأ سنة امليالد

الجيش الوطني السوري اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

.انضم أوالً إىل فصيل الجيش السوري الحر املحي يف تل أبيض ثم داعش دوره يف داعش

 ســافر إىل جرابلــس عندمــا ُهــزم تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف تــل أبيــض ؛ قاتــل يف هجــوم 2019

.ضــد شــال ورشق ســوريا ؛ يتمركــز اآلن عــىل الحــدود يف تــل أبيــض

 دوره يف االســتخبارات

ــة الركي



35

قاعدة البيانات: أعضاء سابقون يف داعش هم اآلن جزء من القوات املدعومة من تركيا يف رأس العني وتل أبيض      ترشين األول 2020

 مركز معلومات
روجافا

32

أبو رائد امللقب بـ حسن محمد يف االسم

حميمي, تل أبيض مكان املنشأ سنة امليالد

الجيش الوطني السوري اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

ــرة إىل ــة الن ــام إىل جبه ــرار الش ــر إىل أح ــوري الح ــش الس ــي يف الجي ــل مح ــن فصي ــل م  انتق

ــض ــل أبي ــز يف ت ــش؛ متمرك .داع

دوره يف داعش

.قاتل يف هجوم 2019 ضد شال ورشق سوريا ؛ يتمركز اآلن يف سلوك  دوره يف االســتخبارات

ــة الركي

34

أبو سليان األنصاري امللقب بـ سمر الخالد العبد العمر االسم

الرقة مكان املنشأ 1997 سنة امليالد

فرقة السلطان مراد اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

.انضم عام 2015 يف الرقة. قاتل يف الرقة وبعد ذلك يف دير الزور دوره يف داعش

ــلوك ــدة س ــام بل ــل يف اقتح ــراد. قات ــلطان م ــة الس ــم إىل فرق ــام 2017 وانض ــزاز ع ــرب إىل اع  ه

ــة ــلحة الثقيل باألس

 دوره يف االســتخبارات

ــة الركي



36

قاعدة البيانات: أعضاء سابقون يف داعش هم اآلن جزء من القوات املدعومة من تركيا يف رأس العني وتل أبيض      ترشين األول 2020

 مركز معلومات
روجافا

35

الحمري امللقب بـ فهد العي السيد االسم

الرقة مكان املنشأ 1999 سنة امليالد

فرقة الحمزات اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

.انضم عام 2015 وشارك يف حمالت متعددة يف منطقة دير الزور دوره يف داعش

 هــرب إىل مناطــق شــال رشق ســوريا التــي تســيطر عليهــا تركيــا وانضــم إىل فرقــة الحمــزات ؛

قاتــل يف الحملــة ضــد رأس العــني 2019

 دوره يف االســتخبارات

ــة الركي



37

قاعدة البيانات: أعضاء سابقون يف داعش هم اآلن جزء من القوات املدعومة من تركيا يف رأس العني وتل أبيض      ترشين األول 2020

 مركز معلومات
روجافا

36

امللقب بـ محمد عبد الكريم شدو االسم

سكري, تل أبيض مكان املنشأ سنة امليالد

 فرقــة الســلطان مــراد، الجيــش

الســوري الوطنــي 

اآلن عضو يف عضو يف داعش

متمركز يف تل أبيض دوره يف داعش

.قائد يف فرقة السلطان مراد. قاتل يف غزو تل أبيض 2019 يتمركز اآلن يف تل أبيض  دوره يف االســتخبارات

ــة الركي

37

امللقب بـ محمد جاسم الرشو االسم

رأس العني مكان املنشأ سنة امليالد

الجيش الوطني السوري اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

متمركز يف تل أبيض يف 2014 دوره يف داعش

 عــىل تــل أبيــض. قاتــل يف غــزو تــل أبيــض 2019 ؛ يتمركــز اآلن يف YPG هــرب عندمــا ســيطرت

.تــل أبيــض

 دوره يف االســتخبارات

ــة الركي



38

قاعدة البيانات: أعضاء سابقون يف داعش هم اآلن جزء من القوات املدعومة من تركيا يف رأس العني وتل أبيض      ترشين األول 2020

 مركز معلومات
روجافا

38

امللقب بـ عبد العزيز محمد سيجي االسم

كرى صور – تل أبيض مكان املنشأ سنة امليالد

الجيش الوطني السوري اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

ــرة إىل ــة الن ــام إىل جبه ــرار الش ــر إىل أح ــوري الح ــش الس ــي يف الجي ــل مح ــن فصي ــل م  انتق

ــض ــل أبي ــر داعــش يف ت ــح أم ــش؛ أصب .داع

دوره يف داعش

 قاتــل يف غــزو تــل أبيــض 2019 ؛ يتمركــز اآلن يف تــل أبيــض ؛ يديــر املعــر الحــدودي مــع تركيــا.

 وأضــاف مصــدر واحــد ذلــك. إخوتــه عنــان ، يــارس ، وإبراهيــم ســيجي هــم أيًضــا أعضــاء ســابقون

.يف داعــش ويتمركــزون اآلن يف تــل أبيــض

 دوره يف االســتخبارات

ــة الركي

39

أبو دولة هارون امللقب بـ االسم عي حسن طه

املوظفني – دير الزور مكان املنشأ 1992 سنة امليالد

 الجيــش الوطنــي الســوري، أحــرار

الرقيــة

اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش



39

قاعدة البيانات: أعضاء سابقون يف داعش هم اآلن جزء من القوات املدعومة من تركيا يف رأس العني وتل أبيض      ترشين األول 2020

 مركز معلومات
روجافا

 انضــم إىل الشــدادي عــام 2015 ؛ جــزء مــن وحــدة أســلحة ثقيلــة بريــف الحســكة الجنــويب. بعــد

.أن انتقــل إىل الرقــة

دوره يف داعش

هرب إىل اعزاز عام 2017 وانضم إىل أحرار الرقية. قاتل يف عام يف الحملة ضد رأس العني  دوره يف االســتخبارات

ــة الركي

40

امللقب بـ االسم عواد السلطان

عني العروس مكان املنشأ سنة امليالد

املجلس املدين يف تل أبيض اآلن عضو يف عضو يف داعش

 مســؤول ســابق يف الحكومــة الســورية يف تــل أبيــض انضــم إىل الجيــش الســوري الحــر وبعدهــا

 إىل داعــش مــع شــقيقه الدكتــور عايــد الســلطان. طــرد مــن داعــش بعــد ســتة أشــهر وســافر إىل

.تركيــا

دوره يف داعش

ــا. ــر املعــر الحــدودي مــع تركي  قاتــل يف غــزو تــل أبيــض 2019؛ يتمركــز اآلن يف تــل أبيــض يدي

. وأضــاف مصــدر واحــد ذلــك

 أشــقاؤه عنــان ، يــارس ، وإبراهيــم ســيجي هــم أيًضــا أعضــاء ســابقون يف داعــش ويتمركــزون اآلن

.يف تــل أبيــض

 

 دوره يف االســتخبارات

ــة الركي



40

قاعدة البيانات: أعضاء سابقون يف داعش هم اآلن جزء من القوات املدعومة من تركيا يف رأس العني وتل أبيض      ترشين األول 2020

 مركز معلومات
روجافا

41

امللقب بـ االسم أبو عدي التدمري

تدمر، حمص مكان املنشأ سنة امليالد

الجيــش مــراد،   قــوات ســلطان 

الســوري الوطنــي 

اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

عنر يف تنظيم الدولة اإلسالمية ملدة عام ونصف يف البوكال دوره يف داعش

 ســافر إىل عفريــن التــي تحتلهــا تركيــا وانضــم إىل فرقــة الســلطان مــراد قاتــل يف الحملــة ضــد رأس

.العــني كان ســابقاً يف داعــش ويتمركــز اآلن يف تــل أبيــض

 دوره يف االســتخبارات

ــة الركي
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قاعدة البيانات: أعضاء سابقون يف داعش هم اآلن جزء من القوات املدعومة من تركيا يف رأس العني وتل أبيض      ترشين األول 2020

 مركز معلومات
روجافا

42

امللقب بـ حمدان التيميدي االسم

قبيلة جانوس مكان املنشأ سنة امليالد

الجيش الوطني السوري اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

أمر يف تل أبيض دوره يف داعش

قاتل يف غزو تل أبيض 2019 ؛ يتمركز اآلن يف سلوك  دوره يف االســتخبارات

ــة الركي

43

أبو وليد الديري امللقب بـ سامي فؤاد يزلج االسم

املوظفني – دير الزور مكان املنشأ سنة امليالد

الجيش الوطني السوري اآلن عضو يف نعم عضو يف داعش

التحق بداعش عام 2015 وقاتل يف عدة حمالت دوره يف داعش
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قاعدة البيانات: أعضاء سابقون يف داعش هم اآلن جزء من القوات املدعومة من تركيا يف رأس العني وتل أبيض      ترشين األول 2020

 مركز معلومات
روجافا

 التــي تســيطر عليهــا تركيــا يف عــام 2017 وانضــم إىل الجيــش الوطنــي الســوري NWS هــرب إىل

.؛ قاتلــوا يف غــزو تــل أبيــض

 دوره يف االســتخبارات

ــة الركي



مركز معلومات روجافا
9/10/2020 
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