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 الفهرس

 

 المقدمة.-

 حماٌة المدنٌٌن أوقات النزاع المسلح:-1

 الحقوق والحرٌات العامة.-

 الناشط الحقوقً بمكتب حقوق اإلنسان فً مقاطعة الجزٌرة.-

 .اٌز٠ٓ رُ رؾش٠شُ٘ ٚرؾش٠ش ِٕبؽمُٙ ِٓ اٌّغّٛػبد اإلس٘بث١خشهادات المدنٌٌن -

 المجتمع الدٌمقراطً فً مقاطعة الجزٌرة.الربٌس المشترك لمكتب العالقات العامة لحركة -

 ربٌسة هٌبة المرأة فً مقاطعة الجزٌرة.-

 

 .الحرب تاوقأ المسلح النزاع فً المشاركة المدنٌة واألعٌان لألشخاص األساسٌة الفئات -2

 ".جماعٌة هبة" فً المشتركون-

 (.HPC) المجتمعٌة الحماٌة قوات-

 .السلم وقت المجتمعٌة الحماٌة وحدات تدابٌر-

 

 أساٌش روج آفا )قوات األمن الداخلً(:-3
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 مهامها.-

 فً المجال الدولً.-

 التدابٌر فً وقت السلم.-

 الحماٌة األساسٌة.-

 .ٌألشخبص أٚ األػ١بْ اٌفئبد األعبع١خ -

 اٌمٛا١ٔٓ اٌّزجؼخ رغبٖ اٌغغٕبء.-

 

 :بدّمبطؼأٌظبَ األوبزٌٍّبد فً -4

 إٌظبَ اٌّغزّؼٟ فٟ اٌؼمذ االعزّبػٟ ٌإلداسح اٌزار١خ. -

 .األوبد١ّ٠بد اٌؼغىش٠خ ي"ٚؽذاد ؽّب٠خ اٌشؼت ٚٚؽذاد ؽّب٠خ اٌّشأح -

 اٌفشق إٌٙذع١خ إلصاٌخ األٌغبَ اٌزبثؼخ ٌمٛاد ٚؽذاد ؽّب٠خ اٌشؼت. -

 طٛس ٌجؼغ أٔٛاع األٌغبَ ٚؽشق و١ف١خ ئصاٌزٙب ِٓ لجً اٌفشق إٌٙذع١خ. -

 

 :بدّمبطؼاٌٌمبطزٌٓ ٚاٌمبطزاد فً ِزاوش ٌزػبٌخ ٚرأًٍ٘ ا -5

 مركز لرعاٌة القاصرٌن والقاصرات فً مقاطعة الجزٌرة.-

 إجراءات المركز بخصوص القاصرٌن والقاصرات. -

 

 :اٌّمبطؼبد  ٍ٘ئخ اَثبر فً -6

 عبدو".رستم " ربٌس هٌبة اآلثار والسٌاحة بمقاطعة الجزٌرة-

التً تم جمع محتوٌاتها بعد تعرضها للخراب , األصش٠خ ثؼذ إٌمًث١ٛد اٌجؼضبد صور  -أ

 والدمار من قبل المجموعات اإلرهابٌة.

 .بعض الصور للمواقع األثرٌة المتضررة من قبل المجموعات اإلرهابٌة -ب

 :ات مقاطعالاألعٌان الدٌنٌة  فً  -7

 ":الهٌبة الدٌنٌة المشتركة باإلدارة الذاتٌة " مقاطعة الجزٌرة-

 الربٌس المشترك للهٌبة الدٌنٌة الشٌخ "محمد القادري". -أ
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 . الربٌس المشترك للهٌبة الدٌنٌة "أفرام شمعون"-ب

 لماء المسلمٌن الشٌخ محمد الؽرزي.ربٌس اتحاد ع -ج 

 

 

 

 

 

 

 * المقدمة* 

 

والحامل السٌاسً  ,ومة من القٌم اإلنسانٌة األساسٌةٌمكن للمرء أن ٌعرؾ األخالق بؤنها منظ

لمجتمع  ما أن ٌعٌش دون ذاكرة أخالقٌة وسٌاسٌة وإال سٌعٌش فً حالة من , فال ٌمكن للمجتمع 

وبالتالً  ,على كٌنونته وروابطه  الطبٌعٌةال ٌمكنه من الحفاظ حٌث فوضى واالندثار والتبعثر ال

 .ذاته ٌكون فرٌسة سهلة لكل القوى التحكمٌة المتربصة وعدم قدرته للدفاع عن

لى الساحة السورٌة عوبكافة مستوٌاتها  اوالثقافٌة والسٌاسٌة التً نعٌشهفالفوضى االجتماعٌة 

من  والممارسات العنصرٌة القوموٌة, الممنهجة والسٌاسات جاءت نتٌجة للمشارٌع, بشكل عام

سعى من  , حٌثلةحزب البعث كحزب ٌقود المجتمع والدو هقبل النظام البعثً والذي فرض

, وبالتالً صهرها فً بوتقة السلطة الحاكمة الثقافً واالثنً والعرقًخاللها القضاء على التنوع 

المستبدة األحادٌة الجانب مما خلق معها منظومة مجتمعٌة وثقافٌة وأخالقٌة ؼٌر سلٌمة ال 

ك تل , وإن أكثر من عانى منتتناسب البتة مع جذور المجتمع السوري وطبٌعته الفسٌفسابٌة

 ,واالجتماعٌة القتصادٌةاالسٌاسات هو الشعب الكردي حٌث تم إقصابه من الحٌاة السٌاسٌة و

وذلك عن مبرر  أيوفرض علٌه قوانٌن خاصة وضعه فً خانة االتهامات التً لم ٌكن لها 

مما , الحٌاة الطبٌعٌة فٌها شلتالن حالة الطوارئ  التً دامت أكثر من أربعٌن عاماً, فعطرٌق إ

, أثرت سلباً مع طبٌعتها التارٌخٌةوعدم انسجامها وتجانسها , خلخلة فً البنى المجتمعٌة إلى أدى

والمجامٌع المتطرفة  وجعلها هدفا سهال لإلرهاب ,قة بٌن المكونات والشعوب السورٌةعلى العال

 اعتمدت على , والتًإلى أجندة خارجٌة مستندةالالدموٌة والطابفٌة والعنصرٌة  موممارساته

وباألخص انتهاكاته بحق المرأة من سبً  جماعٌةالبادة واإلالنهب, القتل, التشرٌد, السلب, 

 لها ٌرثى مزرٌة حالةا فً ووضعه اهنهبتخرٌب البنٌة التحتٌة و بهدؾ,الخ.....واؼتصاب وبٌع

 .وعلى مرأى ومسمع من العالم
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من ,بسبب ما ذكرناه مسبقاً ما حدٍ  إلى كان مختلفاً  شمال سورٌا آفاروج  لكن الوضع فً مناطق

 األمنٌة قوته النظام تسخٌر الشعب الكردي بعد والصهر التً كانت تمارس بحققمع حمالت ال

افة ضباإل ,جتمعٌة وحقوقه المشروعة بشكل عامالكردي وثقافته الم محاربة الشعبوتوجٌهه ل

لحقوق  المنافًواالجتماعً كٌانهم السٌاسً واالقتصادي ل إلى العنؾ المستخدم فً سلبهم

مبادئ وقٌم الدفاع ل اً وفقإلى تحصٌن نفسه بآلٌة دفاعٌة هذا الشعب دفع والذي  ,اإلنسان

جناسها وطوابفها مع اختالؾ أ آفاعلى جؽرافٌة روج وحرٌته ه المشروع, الذي ٌكفل حقوق

لعالقاتها المجتمعٌة واعتمادا على الموروث التارٌخً لهذه المكونات وتصحٌحا ومعتقداتها, 

عادة ة وإخوة الشعوب والشراكة الوطنٌعتمد على إداري ٌمن تشكٌل نظام إ كان ال بدّ الطبٌعٌة 

 اإلدارة الذاتٌة الدٌمقراطٌة علن عن .  فؤرونقها إلىولتعٌد حضارة المنطقة  الروابط المجتمعٌة

وفق ما جاء  ,وعبرت عن التنوع الثقافً والتارٌخً آفااالجتماعٌة لروج الروح  والتً أعادت

والشعب بإحالل العدل أخالقٌة تخدم المجتمع  المصاغ على أسس ومبادئ فً عقده االجتماعً

لواقع مع استٌعابها  لالمواطن.  على عكس القوانٌن التً تخدم السلطة وتهمش دور والمساواة

على تطوٌر البنٌة التحتٌة واالقتصادٌة من  ساعدٌاسً والثقافً واالجتماعً األصٌل الذي الس

كحق الحٌاة وتقرٌر المصٌر وحق المشاركة فً الحٌاة  اإلنسانحقوق المبادئ  هخالل احترام

وكذلك كفلت حقوق جمٌع المكونات الثقافٌة واألثنٌة والدٌنٌة  ,السٌاسٌة والدفاع عن النفس

 أليبحٌث ال ٌحق  ,ٌل تنظٌماتها الدٌمقراطٌةوالحفاظ على ثقافاتها وتشكالذاتٌة  إداراتهابتسمٌة 

 .إكراهاٌفرض عقابده على الؽٌر  أنمكون 

مواجهة السٌاسات القمعٌة للنظام الشوفٌنً المستبد ولحماٌة المإسسات اإلدارٌة الذاتٌة و

صد هجماته وإحالل األمن واألمان من و ,رهابًوالجماعات المتطرفة المتمثلة بتنظٌم داعش اإل

حماٌة )وحدات متمثلة فً بناء مإسسة عسكرٌة كان البد من ,عن الذات الحماٌة والدفاعخالل 

من كافة مكونات المنطقة , ()قوات األمن الداخلً األساٌشالشعب, وحدات حماٌة المرأة و

حق وهو بكافة القوانٌن واالتفاقٌات الدولٌة ملتزمة ومنضبطة , ضمن أطر قانونٌة منظمة

 أرض على والشعوب والثقافات األثنٌات لكافة, الدولٌة ةٌالشرعً ومصان ف مقدسمشروع 

ٌاة المشتركة بٌن كافة الحو الحرة اإلرادة فلسفة استند إلى إذاحٌث ال ؼنى عنه  المعمورة

 .والدٌنوي عن المنطق السلطوي, القوموي, الجنسوي دٌمقراطٌة بعٌداً  أسس الشعوب ووفقاً 

)قوات األمن  األساٌشو حماٌة المرأة حماٌة الشعب, وحداتوحدات ) هذه القوات حٌث تبنت

الخاصة وفق القوانٌن الدولٌة  وحقوق األسرى (, ثقافة حقوق اإلنسان والحرٌات العامةالداخلً

وقت النزاع وإجالبهم إلى المدنٌٌن بحماٌة األشخاص  االلتزامو, بالحروب ومناطق االشتباكات

وهذا ما نصت علٌه اتفاقٌة جنٌؾ المإرخة . لحٌن انتهاء فترة النزاع اآلمنةناطق مال

الثقافٌة والدٌنٌة وحماٌتها  خالقٌة وعدم التعرض لألعٌانوكذلك االلتزام بالقٌم األ,2191/آب/21

, حٌث 2199/أٌار/29ألنها تشكل تراثا ثقافٌا وروحٌا للشعوب وفق ما ورد فً اتفاقٌة الهاي 

وذلك  زاعات المسلحةللنوالمعاهدات الدولٌة  االتفاقٌات ما على تطبٌقهذه القوات دو عمدت

, حٌث نصت فً األكادٌمٌات العسكرٌة كجزء جوهري من نشاط التدرٌب بإدراج قانون الحرب

 , باحترام قوانٌن وأعراؾ الحرب.2191/تشرٌن األول/21اقٌة الهاي فات

لصورة الواقع  العاكس, رحم المعاناةلمتواضع المولود من وعلى ما سبق نضع هذا الجهد ا

مجرٌات القارئ والمتتبع  لتٌمناً منا لوضع , اش لهذه الجؽرافٌة بآماله وآالمهالحقٌقً المع
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كلنا أمل أننا وضعنا  ,ابسلبٌاتها وإٌجابٌاتهشمال كردستان  على جؽرافٌة روج آفااألحداث 

تقدٌم بعض النقاط على حروفها متقبلٌن كل ما ٌردنا من مالحظات وانتقادات لٌكون حافزاً لنا ل

 , واضعٌن الحق والحقٌقة نصب أعٌننا . األفضل فً تعرٌفنا لواقعنا

 

 

 

 

 

 

 حّبٌخ اٌّسٍٍٔٓ أٚلبد إٌشاع اٌّسٍح 

سٛرٌب  –طٍخ ٌّمبطؼخ اٌجشٌزح اٌسٌّمزاٍِثبق اٌؼمس االجزّبػً ٌإلزارح اٌذارٍخ *حست 

 4112/  1/  6ربرٌد  / 1 /فً اٌجٍسخ رلُ ِٓ لجً اٌّجٍس اٌزشزٌؼً ػٍٍٗ  اٌّظبزقٚ

 .الحقوق والحرٌات العامةباب  -

 :41اٌّبزح

 .رؼزجش اٌؼٙٛد ٚاٌّٛاص١ك اٌذ١ٌٚخ اٌخبطخ ثؾمٛق اإلٔغبْ عضءا أعبع١ب ٚ ِىّال ٌٙزا اٌؼمذ

 :41اٌّبزح 

اإلداسح ؽمٛق اإلٔغبْ ٚل١ّٗ اٌؼ١ٍب ٚفك اٌؼٙٛد ٚاٌّٛاص١ك اٌذ١ٌٚخ، ٚرؼزجش اٌؾش٠خ أصّٓ ِب رىفً 

 .٠ٍّىٗ اإلٔغبْ ػٍٝ طؼ١ذ األفشاد ٚاٌغّبػبد

 :44اٌّبزح 

رؼزّذ اإلداسح ششػخ ؽمٛق اإلٔغبْ، ٚاٌؼٙذ اٌذٌٟٚ ٌٍؾمٛق اٌّذ١ٔخ ٚاٌغ١بع١خ ٚاٌضمبف١خ 

ٌّٛاص١ك راد اٌشأْ ٚرؼزجش٘ب عضءا ال ٠زغضأ ِٓ ٘زا ٚاالعزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ ٚغ١ش٘ب ِٓ ا

 .ا١ٌّضبق

 :42اٌّبزح 

 –اٌضمبف١خ  –اٌّز٘ج١خ  –اٌذ١ٕ٠خ  –اٌغٕغ٠ٛخ  –ٌٍغ١ّغ ؽك اٌؾ١بح ؽغت ٠ٛ٘خ اٌٛالدح )األص١ٕخ  - أ

 (. اٌٍغ٠ٛخ

 .ٌٍغ١ّغ ؽك اٌؾ١بح اٌزٞ ٠زٕبعت ِغ اٌزٛاصْ اٌج١ئٟ فٟ اٌّغزّغ - ة

 :42اٌّبزح 

عّبػخ ؽش٠خ اٌشأٞ ٚاٌفىش ٚاٌؼم١ذح ٚاٌزؼج١ش ػٓ رارٙب، ؽبٌّب ال ٠زخطٝ ث١ٕخ اٌّغزّغ ٌىً فشد أٚ 

  .األخالل١خ ٚال ٠ٙذد اٌغٍُ األٍٟ٘ ٚال ٠ٙذف ئٌٝ اإللظبء ٚثغؾ ا١ٌّٕٙخ
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 :42اٌّبزح 

 .اٌؾش٠خ اٌشخظ١خ ِظٛٔخ ٚال ٠غٛص رٛل١ف أؽذ خالفب ٌٍمبْٔٛ - أ

ُِظبٔخ ٚال ٠غٛص رؼز٠ - ة  .ت أؽذ ٔفغ١ب أٚ عغذ٠ب ٠ٚؼبلت فبػٍٙبوشاِخ اإلٔغبْ 

 .رٛف١ش اٌؾ١بح اإلٔغب١ٔخ اٌالئمخ ٌٍّغبع١ٓ ٚ عؼً اٌغغْٛ ِىبٔب ٌٍزأ١ً٘ ٚاإلطالػ ال ٌٍؼمبة - د

 :46اٌّبزح 

 .ؽك اٌؾ١بح ؽك أعبعٟ ِٚظبْ ثٙزا اٌؼمذ ٚثّٛعجٗ رٍُغٝ ػمٛثخ اإلػذاَ

 :42اٌّبزح 

 .عزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ ٚاٌضمبف١خ ٚوبفخ ِغبالد اٌؾ١بحٌٍّشأح اٌؾك فٟ ِّبسعخ اٌؾ١بح اٌغ١بع١خ ٚاال

 :42اٌّبزح 

 .ٌٍّشأح اٌؾك فٟ رٕظ١ُ ٔفغٙب، ٚئصاٌخ وً أشىبي اٌزفشلخ ػٍٝ أعبط اٌغٕظ

 

الحقوقٌة العسكرٌة فً  األوضاعفً مقابلة خاصة عن  إبراهٌمالمحامً خالد حقوقً الناشط ال*

 وتسجٌل صوت:مرفق مع فٌدٌو محلً شمال كردستان.  روج آفا

ا والمناطق الكردٌة خصوصا, عمومرٌة وتداعٌاتها والوضع فً سورٌة بالنسبة لالزمة السو

عام  هذه القوات أنشؤتماٌة الشعب ووحدات حماٌة المرأة بوحدات ح تشكلت قوات كردٌة سمٌت

انتهجت ب ؼربً كردستان, هذه القوات العسكرٌة شعاللمجلس , بقرار من المإتمر العام 1922

ٌر الحقوقٌة والدولٌة والمحلٌة؛ ٌٌتواءم وٌتالءم مع كافة المعاة ذات معرفة حقوقٌ  نهجا علمانٌاً 

نفس وحاالت الدخول عن ال المعاٌٌر الدولٌة فً الدفاعها  بداخلً, مع التزامال هاامنظها فً تبنت

د دخول عن تلهذه القوات العسكرٌة كان أول امتحان, ووالصراعات مع األخر فً االشتباكات

نفسه بتنظٌم الدولة اإلسالمٌة, والمرتبط بؤجندات مختلفة سلفٌة  التنظٌم اإلرهابً الذي سمً

لتركٌة والتابعة لمحافظة على الحدود السورٌة االواقعة لمدٌنة رأس العٌن )سري كانٌه( تكفٌرٌة, 

و معاٌٌر ,حٌث لم ٌكن لهم نظام داخلً واضح أمن تركٌا حصراجاءت كبٌرة  الحسكة, وبؤعداد

وحدات حماٌة المرأة ووحدات حماٌة  قوات أما فً الجانب األخرٌتقٌدون و ٌلتزمون بها, 

عن البنٌة التحتٌة وها مكوناتتدافع عن المنطقة و الدفاع المشروع  الشعب كانت فً حالة

 والتارٌخً لهذه  المنطقة. عن النسٌج االجتماعً والنسٌج األثنًكذلك وتدافع للمنطقة, 

, ومعاملة كافة  وحماٌتهم إجالبهموكٌؾ ٌتم أثناء االشتباكات, تعاطٌهم مع المدنٌٌن  ٌخص وفٌما

التً كانت كما سبق منطقة رأس العٌن فً السٌما بنفس المعاملة اإلنسانٌة, ومكونات المنطقة 

فسٌفساء مجتمعً( فٌها األرمن والشٌشان والكرد , فهً منطقة ؼنٌة )التجربة األولى ذكره

حاولوا قبل كل شًء الحفاظ على النسٌج  . فوحدات حماٌة الشعب ووحدات حماٌة المرأةوالعرب

على عقابدهم وعلى أدٌانهم وعدم  ا, وحافظومعً لهذه المنطقة خاصة والجزٌرة عموماالمجت

لكافة األطر والتٌارات السٌاسٌة من كردٌة وعربٌة, كانوا  الحرٌات العامة, واحترام التعدي لهم

حٌث كانت قوات منضبطة ملتزمة  .الدفاع المشروع وال ٌنتهجون العسكرتارٌةنهج ٌتقٌدون ب
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ومن األعٌان األخرى تفرقهم من المدنٌٌن  نأحتى تستطٌع تحمل شارات ترتدي لباس معٌن, 

 .معاٌٌر كل القوات المسلحةوهكذا هً   ,والكتابب األخرى

بعض قرى جبل , الحسٌنٌة, ود فً بعض التقارٌر أسماء بعض المناطق مثل )تل حمٌسورو

بعد هإالء المواطنون  العٌن( كدلٌل بؤن وحدات الحماٌة قامت بإجالء ورٌؾ رأسالعزٌز,  عبد

نت ضروسة واالشتباكات كانت ن الحرب كامنهم, وألعلى طلب ورؼبة  ابناء دخولهم المنطقة

ت حدث, رب وضوابطهالح ومعاٌٌر حقوقٌة إنسانٌةة معاٌٌر بؤٌلم ٌتقٌد  والطرؾ األخر عنٌفة,

 على مستوى بعض اإلفرادالشعب ختراقات قد تكون ردات فعل من وحدات حماٌة اال بعض

 والنظام الداخلً خاص بهم. األطر العسكرٌة وتمت محاسبتهم  وفق  طبعا,

إعادة  ٌتم تحرٌر المنطقة من قبل وحدات حماٌة الشعب ووحدات حماٌة المرأة ٌتم وبعد أن

كما جرا فً  ,على وسابل اإلعالم, بتعامٌم وقرارات ٌتم نشرها م ومناطقهمإلى قراه المدنٌٌن

 قرى جبل عبد العزٌز.الهول و تل حمٌس ومناطق 

وحدات حماٌة المرأة ووحدات حماٌة الشعب, قد استخدموا المدنٌٌن كدروع ن بؤ ولم نتلمس أبدا

هناك أحٌانا محاصرة لبعض المدنٌٌن فً بعض القرى بٌن مجموعتٌن مشتبكتٌن أو  بشرٌة,

المدنٌٌن  منة لهإالءقوات الحماٌة تحاول دابما فتح ممرات آمجموعتٌن متحاربتٌن فكانت 

قرٌة ٌتم تحرٌرها  وكل منطقة أوعن منطقة االشتباك.  من مناطقهم وبالتالً إبعادهمإلجالبهم 

 ٌقوموننفسهم أالمنطقة المنطقة, وأبناء  تشكل فٌها مجلس مدنً إلدارةٌ من قبل هذه القوات

 .مدنٌا ومجتمعٌا, وتقوم بعدها قوات األمن المدنً وآساٌش بواجب الحماٌة إدارة شإونهمب

سنة, وما حصل جدال حولهم وبؤن وحدات  21و21وبالنسبة للقاصرٌن الذٌن تقل أعمارهم عن 

النتساب لهم, حٌث ال توجد أي مشكلة إذا حمل هإالء السالح حماٌة الشعب تقوم بإجبارهم ل

للدفاع عن دٌارهم وخاصة إذا كانوا ذو بنٌة قوٌة واضطروا لحمل السالح للدفاع عن بٌتهم 

ومنطقتهم بسبب عدم وجود أٌة قوة حامٌة تحمٌهم من هذا اإلرهاب لذلك الشعب مجبر لدفاع 

حماٌة الشعب  لوحداتالنظام الداخلً نه ال ٌوجد فً عن نفسه. ولألمانة وما هو جدٌر بالذكر أ

مع بعض  اتٌكان هناك اتفاقالمسلحة.  ضمن القواتاالنتساب القاصرٌن تسمح  ب بنود

عدة  حٌث قاموا بزٌارتهممثل منظمة نداء جنٌؾ  ,الدولٌة العاملة فً هذا المجالالمنظمات 

 ,وتم التوقٌع على اتفاقٌات بشؤن هإالء القاصرٌن.مرات

مناطق النزاع,   إلى والمنظمات الحقوقٌة جاءت عالم والمنظمات اإلنسانٌةالصحفٌٌن واإل

ة والكشؾ فتحت كل مراكزها  للبحث والمتابع ووحدات حماٌة المرأة ووحدات حماٌة الشعب

العالمً  والرصد والتحقٌق وتؤمٌن الحماٌة لهم, وذلك وفق معاٌٌر دولٌة وحقوقٌة كاإلعالم

 2191وعام  2191السٌما مإتمر عام ولحقوق اإلنسان ونداء جنٌؾ والمإتمرات العالمٌة 

منظمات الصحة كمنظمة الصلٌب األحمر الدولً ومنظمة  ت كذلكلوالبنود المتعلقة بها. ودخ

, وال زالوا إلى اآلن متواجدٌن فً نسانٌةاإلنظمات بال حدود, وؼٌرها الكثٌر من الم أطباء

 .ل مستمر ومستدام على هذا المستوىطقة والعمالمن

 *شب٘ساد اٌّسٍٍٔٓ اٌذٌٓ رُ رحزٌزُ٘ ٚرحزٌز ِٕبطمُٙ ِٓ اٌّجّٛػبد اإلر٘بثٍخ:
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*مواطن من المكون العربً ٌتحدث عن تعامل مقاتلً قوات سورٌا الدٌمقراطٌة: قابالً شهادة هلل 

وٌقومون بتؤمٌن ما ٌلزم من دون تزوٌر قاموا بتؤمٌن مطالب المدنٌٌن من مؤكل ومشرب 

حاجات أساسٌة لكل نازح, وإن لم تتوفر أداة نقل ٌتم توفٌرها مع احترام للمرأة واألطفال, وٌعلن 

عن كامل مسإولٌته عن أقواله وهو أحد رإساء العشابر وٌعلن تعاونه كٌفما كان  مع هذه 

 القوات لدحر عناصر داعش اإلرهابٌة والتخلص منهم.

er5el4v0o-https://www.youtube.com/watch?v=n 

من منطقة تل أبٌض ) كري سبً(, قابالً: عادت األهالً إلى مناطقهم وال  ٌوسفالسٌد -1

ٌنقص شً من بٌوتهم وال ٌوجد فً المنطقة ما ٌتم ادعابه حول العنصرٌة بٌن المكون العربً 

 كردي فنحن كؤخوة متعاٌشون ومتحابون ولٌس بؤمر الجدٌد, فهذا قابم وسابد منذ القدم.وال

مواطن من تل أبٌض ٌقول لم أخرج من بٌتً ومنطقتً أثناء هجمات المنظمات اإلرهابٌة -

علٌنا, وال ٌوجد أٌة آثار للحرق وتخرٌب من قبل وحدات حماٌة الشعب كما ٌدعون بالعكس تم 

 مان لنا للعودة إلى بٌوتنا.تؤمٌن الطرٌق اآل

https://www.youtube.com/watch?v=U_kPeCQXNGY 

أهالً فً رٌؾ مدٌنة منبج  منها ) قرٌة حالولة( ٌتحدثون عن انتهاكات عناصر تنظٌم  -3

صهم من بٌن أٌدٌهم من قبل قوات سورٌا داعش بحقهم نساًء ورجال  وٌعبرون عن فرحتهم بخال

 الدٌمقراطٌة.

https://www.youtube.com/watch?v=PuxWfVu6_4Y 

: من منطقة الهول تعرض بٌتً للقصؾ من قبل عناصر داعش وقامت فٌصل رجبالمواطن  -9

 رٌر منطقتنا وتنظٌفها من األلؽام ومساعدتنا للعودة إلى دٌارنا.قوات سورٌا الدٌمقراطٌة بتح

https://www.youtube.com/watch?v=LnlAOHzitYM 

أهالً الرٌؾ الجنوبً لمدٌنة الحسكة ٌعبرون عن فرحتهم بتحرٌر قراهم من أٌدي عناصر  -9

رهابً, امرأة من منطقة الشحٌطات تتحدث عن معاناتها التً القتها من قبل عناصر التنظٌم اإل

 تنظٌم داعش وتعبر عن فرحتها بتحرٌرهم من قبل وحدات حماٌة الشعب ووحدات حماٌة المرأة.

https://www.youtube.com/watch?v=N1IsamMlqBs 

فرحة أهالً مدٌنة منبج بتحرٌرهم من عناصر تنظٌم داعش وٌتحدثون عن معاناتهم فً ظل  -6

 إرهابهم وٌشكرون قوات سورٌا الدٌمقراطٌة الذٌن قاموا بتحرٌرهم وأخذهم إلى مناطق آمنة.

https://www.youtube.com/watch?v=PuxWfVu6_4Y 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n-er5el4v0o
https://www.youtube.com/watch?v=n-er5el4v0o
https://www.youtube.com/watch?v=U_kPeCQXNGY
https://www.youtube.com/watch?v=U_kPeCQXNGY
https://www.youtube.com/watch?v=PuxWfVu6_4Y
https://www.youtube.com/watch?v=PuxWfVu6_4Y
https://www.youtube.com/watch?v=LnlAOHzitYM
https://www.youtube.com/watch?v=LnlAOHzitYM
https://www.youtube.com/watch?v=N1IsamMlqBs
https://www.youtube.com/watch?v=N1IsamMlqBs
https://www.youtube.com/watch?v=PuxWfVu6_4Y
https://www.youtube.com/watch?v=PuxWfVu6_4Y
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وقد قام وفد من هٌئة حقوق اإلنسان بزٌارة المناطق التً تم تحرٌرها من تنظٌم -

 داعش اإلرهابً من قبل وحدات حماٌة الشعب واإلطالع على أوضاعهم.
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فً  اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٌحزوخ اٌّجزّغ اٌسٌّمزاطً*ػجس اٌسالَ أحّس اٌزئٍس اٌّشززن ٌّىزت 

 :ِمبطؼخ اٌجشٌزح

ِٓ ِٙبِٕب اٌٛلٛف ػٍٝ اٌمؼب٠ب اٌذاخ١ٍخ، ثبألخض اٌؼاللخ ِغ اٌّىٛٔبد ِٓ "اٌؼشة، اٌغش٠بْ، 

ا٢شٛس١٠ٓ ٚاٌىٍذاْ"، ٚاٌٛلٛف ػٍٝ اؽز١بعبد إٌّبؽك ػٕذ رؾش٠ش٘ب، ِٓ ؽ١ش اٌؼًّ ػٍٝ 

ئػبدح عىبْ ٘زٖ إٌّبؽك ثؼذ أزٙبء اٌؼ١ٍّبد اٌؾشث١خ، ٚرأ١ِٓ اٌّغزٍضِبد اٌّؼ١ش١خ، ٚاالعزّبع 

ٔبد ١ٌمَٛ أً٘ إٌّطمخ ثاداسح أٔفغُٙ ٛفٟ رشى١ً اٌّغبٌظ ٚاٌى٢ِٛسائُٙ، وزٌه اٌّغبػذح 

ثأٔفغُٙ، ٚٔؾٓ ِٓ خالي ػٍّٕب اعزطؼٕب أْ ٔؼ١ذ اٌىض١ش ِٓ اٌّذ١١ٔٓ ئٌٝ ِٕبؽمُٙ اٌزٟ شب٘ذد 

ِؼبسن ث١ٓ ٚؽذاد ؽّب٠خ اٌشؼت ٚرٕظ١ُ اٌذٌٚخ اإلعال١ِخ اإلس٘بثٟ، ن "رً ثشان، رً ؽ١ّظ، 

ي، رً وٛعش، عضػخ، اٌشذادٞ ٚعىبْ لشٜ عجً ػجذ اٌؼض٠ض.." ٘زٖ إٌّبؽك اٌٛالؼخ فٟ اٌٙٛ

٘زٖ إٌّبؽك، ِغّٛػبد ػغىش٠خ ػذ٠ذح رؾذ ِغ١ّبد شزٝ ئٌٝ ِمبؽؼخ اٌغض٠شح. ؽ١ش دخٍذ 

ِٕٚٙب وزبئت ئعال١ِخ ساد٠ىب١ٌخ وغجٙخ إٌظشح ِٚإخشا رٕظ١ُ اٌذٌٚخ اإلعال١ِخ، ؽ١ش شٙذد 

زخذَ ف١ٙب ِخزٍف أٔٛاع األعٍؾخ ثّب ف١ٙب ؽبئشاد لٛاد اٌزؾبٌف اٌذٌٟٚ، ػ١ٍّبد وش ٚفش، ٚاع

ِٓ ِمشاد رٕظ١ُ اٌذٌٚخ  وبٔذ ِمش  ٚاٌزٟ ِٕطمخ اٌٙٛي ِضبي: ٚٔؾٓ وّب لٍٕب عبّٕ٘ب ثؼٛدح األ٘بٌٟ 

اإلعال١ِخ ػٍٝ اٌؾذٚد اٌؼشال١خ، ٚٔمطخ أطالق رغبٖ ِٕبؽك اٌغض٠شح ِٚذ٠ٕخ ئعزشار١غ١خ ِّٙخ 

عبّٕ٘ب ثاػبدح عىبٔٙب ٚصٚدٔب٘ب ثىً ِغزٍضِبد اٌؾ١بح وب١ٌّبٖ .ؽ١ش ١ُ اٌذٌٚخٌزٕظ ثبٌٕغجخ

ٚاٌىٙشثبء ٚاٌّغبئً اٌخذ١ِخ األخشٜ وزأع١ظ ثٍذ٠بد ٚرأع١ظ ِغبٌظ ١ٌذ٠ش عىبْ إٌّطمخ 

 غُٙ. فشإُٚٔٙ ثأٔ

ٚػٕذِب دخً اٌزٕظ١ُ اإلس٘بثٟ "داػش" ئٌٝ ٘زٖ إٌّطمخ ٘غش أوضش عىبٔٙب ٚارغٙٛا ئٌٝ ِٕبؽك 

داسح اٌزار١خ اٌذ٠ّمشاؽ١خ، ٚاٌجؼغ ُِٕٙ ثمٟ رؾذ ؽىُ رٕظ١ُ اٌذٌٚخ اإلعال١ِخ، وبٔذ ِؼبٔبرُٙ اإل

فٟ ظً ؽىُ اٌزٕظ١ُ ِأعب٠ٚخ وغٛء اٌّؼبٍِخ ٚفشع لٛا١ٔٓ رٕزٙه وشاِخ ٚؽمٛق اإلٔغبْ، عٛاء 

ذس، وبْ ِٓ ٔبؽ١خ رؼبٍُِٙ ِغ اٌّشأح أٚ ئلبِخ اٌؾذٚد ٚػ١ٍّبد اإلػذاَ ا١ِٛ١ٌخ اٌزٟ وبٔذ رؾ

ثبإلػبفخ ئٌٝ رؼشع ٘زٖ إٌّبؽك ئٌٝ لظف اٌط١شاْ عٛاء وبْ ؽ١شاْ إٌظبَ أٚ ف١ّب ثؼذ 

 ؽ١شاْ اٌزؾبٌف. 

اٌٙٛي ٚاٌجذء ثبٌؼ١ٍّبد اٌؼغىش٠خ، لغُ وج١ش ِٓ اٌغىبْ ٔضؽٛا ئٌٝ اٌمشٜ ِٕطمخ رؾش٠ش  ٌذٜ

عش، ٌٚىٟ رؾبفع اٌّغبٚسح ٌؾ١ٓ أزٙبء اٌؼ١ٍّبد اٌؾشث١خ، ٚاٌم١ًٍ ُِٕٙ ثمٟ ثبٌّذ٠ٕخ ٌُٚ ٠ٙب

ٚؽذاد ؽّب٠خ اٌشؼت ٚٚؽذاد ؽّب٠خ اٌّشأح ػٍٝ ؽ١بح اٌّذ١١ٔٓ ٚوٟ ال ٠غزخذُِٙ اٌزٕظ١ُ 

وذسٚع ثشش٠خ رُ ئعالئُٙ ِٓ ِٕطمخ اٌمزبي ؽزٝ ال ٠زؼشسٚا ٚثؼذ فزشح لظ١شح، ٚثؼذ ٔضع 

ػ خطٛؽ األٌغبَ ٚرأ١ِٓ اٌج١ٛد ٚؽزٝ رأ١ِٓ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍّذ٠ٕخ وزشغ١ً األفشاْ ٚئػبدح ئطال

اٌىٙشثبء ٚأٔبث١ت ا١ٌّبٖ، رُ ئػبدح اٌّذ١١ٔٓ ئٌٝ ِٕبؽمُٙ، ٚوبٔذ اٌؼٛدح ثاششافٕب ِٕٚطمخ اٌٙٛي 

 ا٢ْ ثؾبٌخ اعزمشاس ٚػبدد ئٌٝ ؽج١ؼزٙب ٚاٌّغٍظ ٘ٛ اٌزٞ ٠ذ٠ش اٌجٍذح.

ِغ اٌؼٍُ أْ اٌزٕظ١ُ اإلس٘بثٟ أصٕبء االشزجبوبد ث١ُٕٙ ٚث١ٓ لٛاد عٛس٠خ اٌذ٠ّمشاؽ١خ، وبْ ٠ّٕغ 

لٛاد أل٘بٌٟ ِٓ اٌخشٚط ١ٌغزخذُِٙ وذسٚع ثشش٠خ، ٚاٌجؼغ ُِٕٙ اعزطبػٛا اٌخشٚط ثّغبػذح ا

ٚاٌزغئٛا ئٌٝ ِٕبؽك اإلداسح اٌزار١خ، ٚػٕذ ػٛدرُٙ ٚثؼذ أزٙبء االشزجبوبد عٛس٠ب اٌذ٠ّمشاؽ١خ 
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ؽ١ش لبِٛا ثض٠بسح اٌّشوض ٚرُ االرفبق ث١ٕٕب ػٍٝ  ،ٚ٘شٚة اٌزٕظ١ُ رٛاطٍٕب ِغ ٚعٙبء إٌّطمخ

٠َٛ ِؾذد ٚ٘ٛ ِٛصك ٌذ٠ٕب ٚؽزٝ رُ ٔششٖ ػٍٝ ٚعبئً اإلػالَ، ٌؼٛدح اٌّذ١١ٔٓ ئٌٝ ِذ٠ٕزُٙ ثشىً 

ُٙ ِٓ اٌّذ١١ٔٓ ٠غ١ش ثشىً ع١ذ ٌُ ٠غ١ئٛا برٚرمشثلٛاد اٌغٛس٠خ اٌذ٠ّمشاؽ١خ ِؼبٍِخ  ذِٕظُ. وبٔ

مٛاد ٘زٖ اٌألؽذ ٌُٚ ٠ؾبٌٚٛا اٌؼغؾ ػٍٝ اٌغىبْ اٌّذ١١ٔٓ ٌُٚ ٠أرٕب أٞ شىٜٛ ثخظٛص ئعبءح 

 ٌٍّذ١١ٔٓ. 

٠زُ رغ١ٍُ إٌّبؽك اٌزٟ ؽشسد ِٓ ، ٚثبٌٕسجخ ٌٛضغ إٌّطمخ ثؼس رحزٌز٘ب ٚإػبزح اٌسىبْ إٌٍٙب

أٚ لٛاد عٛس٠ب اٌذ٠ّمشاؽ١خ ئٌٝ ِغبٌظ ٚؽذاد ؽّب٠خ اٌّشأح  ٚأٚؽذاد ؽّب٠خ اٌشؼت لجً 

ِغ ثمبء ؽٛاعض ٌألعب٠ش ػٍٝ ِخبسط ِٚذاخً اٌشؼج١خ اٌزٟ شىٍذ ثٙزٖ إٌّبؽك اٌّؾشسح، 

إٌّطمخ ثغشع اٌؾّب٠خ؛ ألْ اٌؾّب٠خ ٚأخز االؽز١بؽبد ٚاعت، ؽزٝ ال رزُ ِٙبعّخ إٌّطمخ ِشح 

رزّشوض أخشٜ ِٓ لجً اٌفظبئً ٚاٌزٕظ١ّبد اإلس٘بث١خ ٚاالٔزؾبس٠خ، أِب اٌمٛاد اٌؼغىش٠خ اٌذفبػ١خ 

 اٌؼغىش٠خ. ٔمبؽٙب فٟ 

 

 : فً ثٍسح رً وٛجز ِٓ لجٍٍخ "اٌشّز"أحس شٍٛخ ػشبئز  شٍد ِحّس اٌحبجُ,اٌ*

عأرىٍُ ثظشاؽخ ٚشفبف١خ ػٓ اٌٛالغ اٌؾبٌٟ اٌزٞ ٔؼ١شٗ فٟ سٚط آفب ٚثبألخض ثّٕطمٕب رً 

عبءد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌغّبػبد ٚاٌفظبئً اٌزٟ رٕبدٞ ثشفغ اٌظٍُ  خ.غٛس٠اٌفٟ ثذا٠خ اٌضٛسح وٛعش، 

ِب طذِٕب ٘ٛ ِغٟء رٕظ١ُ اٌذٌٚخ اإلعال١ِخ فٙٛ ١ٌظ  ٚرؼ١ّش اٌجٍذ ٚرأ١ِٓ ؽمٛق اٌّٛاؽ١ٕٓ. ٌىٓ

فمؾ ئس٘بثٟ ٚرخش٠جٟ، ثً عّبػبد ػذ اإلٔغبْ ٚاإلٔغب١ٔخ، عبءد ٌخذِخ أعٕذح ِؼ١ٕخ ٌٚذِبس 

ٚٔٙت إٌّطمخ ٚٚػِؼٙب فٟ ؽبٌخ ِضس٠خ، ؽ١ش ؽٌٛٙب ئٌٝ ِغزٕمغ ٌٍذِبء. ٌٚؾظٕب اٌؾغٓ رٛاعذ 

اٌّمبر١ٍٓ ف١ٙب أسٚاؽُٙ فٟ عج١ً ؽّب٠خ اٌشؼت ٚرّش١ؾ ٌذ٠ٕب لٛح دفبػ١خ دافؼذ ػٓ إٌّطمخ، ٚلذَ 

 إٌّطمخ ِٓ اإلس٘بة، ٚرزّضً ة"ٚؽذاد ؽّب٠خ اٌشؼت ٚٚؽذاد ؽّب٠خ اٌّشأح".  

ػٕذ دخٛي اٌغّبػخ اإلس٘بث١خ اٌّغّبح ثزٕظ١ُ اٌذٌٚخ اإلعال١ِخ، ئٌٝ ِٕطمزٕب ٔٙجٛا خ١شاد 

رٍه اٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ ٚػؼذ ؽغت ػم١ذرُٙ إٌّطمخ، ٚوبٔٛا ٠غظجْٛ األ٘بٌٟ ػٍٝ رٕف١ز لٛا١ُٕٔٙ، 

اٌظال١ِخ، ِٚٓ ٠شفغ اٌخؼٛع ٠ىْٛ ثٕظشُ٘ خبئٓ ٚػذ ِؼزمذارُٙ ف١ؼبلت ثبٌمزً أوضش 

األؽ١بْ، ٌُٚ ٔىٓ ٔزٛلغ اٌخالص ِٓ ظٍُّٙ أثذا، وبْ رٌه وؾٍُ ٌٕب، ٌىٓ ثفؼً ٚؽذاد ؽّب٠خ 

 اٌشؼت ٚٚؽذاد ؽّب٠خ اٌّشأح رؾشسٔب.

ٚٚؽذاد ؽّب٠خ اٌّشأح ٌٕظشرٕب ٚرؾش٠ش إٌّطمخ، ؽبٚي  ٚػٕذ ِغٟء ٚؽذاد ؽّب٠خ اٌشؼت

اٌزٕظ١ُ اعزذساط إٌبط اٌّٛعٛد٠ٓ ثبٌمشٜ اٌّغبٚسح ٚوزٌه أً٘ إٌّطمخ ٌٍجمبء، ١ٌغزخذُِٙ 

، ؽ١ش وبٔذ ٚلظخ ٚالؼٍخ حظٍذ ثّٕطمزٕب, سأسزز٘ب وّثبيوذسٚع ثشش٠خ أصٕبء اٌمزبي، 

ػٍٝ رّبط ِجبشش ِغ رٕظ١ُ اٌذٌٚخ اإلعال١ِخ، ٚٔؾٓ وأً٘ إٌّطمخ شؼشٔب ثبٌخٛف ِٓ  ٕبزِٕطم

ؽظٛي اشزجبوبد ث١ُٕٙ ٚث١ٓ ٚؽذاد ؽّب٠خ اٌشؼت ٚٚؽذاد ؽّب٠خ اٌّشأح ف١زُ لظف اٌج١ٛد ِٓ 

لجً اٌزٕظ١ُ ثبٌٙبْٚ ٌزٛاعذ ٚؽذاد اٌؾّب٠خ،  ٌزا ر٘جٕب ئٌٝ ٘زٖ اٌٛؽذاد ٚأخجشٔبُ٘ ثخٛفٕب فمبٌٛا 

ٔؾٓ ٕ٘ب ٌؾّب٠زىُ، ٚثّغشد اإلؽغبط ثأٞ خطش ػٍٝ اٌّذ١١ٔٓ عٕشؽً ئٌٝ ٔمطخ أخشٜ ثؼ١ذح ٌٕب: 

ػٓ رٛاعذ اٌّذ١١ٔٓ فؾّب٠زىُ غب٠زٕب، ٚثبٌفؼً غبدسٚا إٌمطخ ؽشطب ػٍٝ عالِخ اٌّذ١١ٔٓ ِغ أْ 

 األِش وبْ ٠إخش ِّٙزُٙ، ٌىٓ ٌُ ٠جبٌٛا  "اٌزأخ١ش ال ػشس اٌّذ١١ٔٓ". 
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ِٓ ِٕطمخ اٌمزبي، وبْ ٕ٘بن رؼبْٚ ٚرفبُ٘ ٚرٕغ١ك ث١ُٕٙ ٚث١ٓ ٚؽذاد ثبٌٕغجخ ٌخشٚط اٌّذ١١ٔٓ 

اٌؾّب٠خ ف١زُ ئٔزاس اٌّذ١١ٔٓ ثبإلعالء لجً ؽذٚس االشزجبوبد، ٚرٌه ألعً عالِزُٙ، ٚاٌّذ١١ٔٓ 

غبدسٚا إٌّطمخ ثشػبُ٘ لجً االشزجبوبد ئٌٝ ِٕبؽك اإلداسح اٌزار١خ، ١ٌؼٛدٚا ئٌٝ ِٕطمزُٙ ثؼذ 

األٌغبَ، ٚثطٍت ِٓ ٚؽذاد ؽّب٠خ اٌشؼت ٚٚؽذاد ؽّب٠خ ئصاٌزٙب ِٓ بة ٚرؾش٠ش٘ب  ِٓ  اإلس٘

 اٌّشأح.

ؽ١ش ػبد األِبْ ئٌٝ ِٕطمزٕب "رً وٛعش"، ٚرُ رأ١ِٓ اٌّغزٍضِبد اٌّؼ١ش١خ ٚاٌخذ١ِخ، طؾ١ؼ 

ٕ٘بن ٔمض فٟ ٘زٖ اٌخذِبد ٌٚىٓ ٘زا ؽج١ؼٟ فٕؾٓ ثؾبٌخ ؽشة ٚطشاع. ػبد األِٓ ٚاألِبْ 

ٚٚؽذاد ؽّب٠خ اٌّشأح، ِٚٓ ال ٠ظذق ٘زا اٌٛالغ  ٔطٍت ُِٕٙ  ثفؼً ٚؽذاد ؽّب٠خ اٌشؼت

، ِغ ثمبء األعب٠ش ِٚؼسارُٙ ٚرُ سحت اٌمٛاد اٌؼسىزٌخص٠بسح إٌّطمخ ٌٍزأوذ ٚوغش اٌشىٛن. 

ػٍٝ اٌؾٛاعض فٟ ِذاخً ِٚخبسط إٌّطمخ ألعً اٌؾّب٠خ، ٚإٌّطمخ رذ٠ش شإٚٔٙب ػٓ ؽش٠ك 

 اٌّغبٌظ اٌّزشىٍخ ف١ٙب.

 

 إٌبطك اٌزسًّ ثبسُ ِىزت اٌؼاللبد اٌؼبِخ ثّٕطمخ "رً حٍّس": يٍ٘ب  اٌسٍس: *

سأ٠ٕب شٟء ِغب٠ش ػّب وٕب ٔغّؼٗ ػٓ  ،ػٍٝ ِٕطمخ رً ؽ١ّظ إلس٘بث١خػٕذ ٘غَٛ اٌغّبػبد ا

اٌضٛسح ٚؽّٛؽبرٙب ٚؽّٛؽبرٕب وشجبة ٚوأً٘ إٌّطمخ، ؽ١ش أْ ٘زٖ اٌغّبػبد وبٔذ ئس٘بث١خ 

١ّبد "أؽشاس اٌشبَ ٚعجٙخ إٌظشح، رٕظ١ُ اٌذٌٚخ رؼزّذ ػٍٝ اٌغٍت ٚإٌٙت ٚاٌخطف رؾذ ِغ

ٌُ ٠ىٓ ٘ذف ٘زٖ اٌغّبػبد اٌؾّب٠خ ثً اٌغشلخ ٚاٌزخش٠ت ٚاإلس٘بة، ٚؽزٝ ؽ١ش اإلعال١ِخ"، 

 .عً إٌٙتأل وبٔذ اٌؾٛاعض اٌزٟ ٚػؼٛ٘ب

ٞ  اٌغىبْ وبْ ٚػغ ٚ  :ؼٍٝ عج١ً اٌّضبيفّٕطمخ ٌٍجؾش ػٓ األِبْ، ٌِزا ٌزٚ ثبٌفشاس ِٓ اٌ ِأعبٚ

 لبِشٍٛ، رؾزؼٓ ؽزٝ ا٢ْ آالف إٌبصؽ١ٓ.  ِذ٠ٕخ

ٚ٘ذٖ شٙبزح ٌٍزبرٌد ثأْ زذٛي ٚحساد حّبٌخ اٌشؼت ٚٚحساد حّبٌخ اٌّزأح ٚأٔب وشب٘س أزًٌ 

وبٔذ  داػش، ألْ األٚػبع اٌزٟ ػشٕب٘ب فٟ ؽىُ رٕظ١ُ وبٔذ وحٍّخ إٔسبٍٔخ أوثز ِٕٙب ػسىزٌخ

 ربَ.  ؽظبس  ،ٚفشع ػ١ٍٕب شش٠ؼخ اٌغبةِٕٚغ ٚرطج١ك ُ ٠ؾشرُ رِأعب٠ٚخ، ؽ١ش 

ألً٘ إٌّطمخ ثأُٔٙ ِٓ ِىْٛ ٚاؽذ ٚ٘ذفُٙ ئٌغبئىُ اٌىشد٠خ ٚاٌزٕظ١ُ  سٚط ػٓ ٚؽذاد اٌؾّب٠خ 

 ٚرٙغ١شوُ ٚوزٌه اٌغ١طشح ػٍٝ إٌّبؽك اٌؼشث١خ، ٌٚىٓ سأ٠ٕب ثؼذ دخٌُٛٙ إٌّطمخ ػىظ رٌه. 

ثبٌزبٌٟ ٠زُ اعزخذاُِٙ وذسٍٚع ثشش٠خ رٛاعذ اٌّذ١١ٔٓ، فٟ أِبوٓ  ٠ْٚزّشوض ٛاوبٔ ػٕبطش داػش

ٌزا لبِذ ٚؽذاد ؽّب٠خ اٌشؼت ٚٚؽذاد ؽّب٠خ اٌّشأح ثاػطبء رغبٖ اٌمظف اٌغٛٞ اٌزٞ وبْ ٠زُ. 

 ِٕبؽمُٙ ٚاٌؼٛدح زُ رؾش٠شس٠ضّب رشزجبوبد، خب١ٌخ ِٓ االإِٓخ ِٕبؽك ٍِٙخ ٌٍّذ١١ٔٓ ٌإلعالء ئٌٝ 

 ئٌٝ ث١ٛرُٙ. 

٠غبدسٚا اٌمش٠خ ِغ أٔٙب وبٔذ ػشػخ إلؽالق إٌبس، ٌزا  ٔظف عىبٔٙب ٌُٚأٔب ِٓ لزٌخ "أٍِخ" 

أِٓ ٌُٙ ٚؽذاد ؽّب٠خ اٌشؼت ٚٚؽذاد ؽّب٠خ اٌّشأح اٌطؼبَ ٚاٌششاة ٚوً ِب ٠ؾزبعٛٔٗ ٚرُ 

ٚػؼُٙ فٟ ِىبْ ٚاؽذ ئٌٝ أْ أزٙذ ػ١ٍّخ اٌزّش١ؾ، فبٌّٕطمخ وبٔذ ِضسٚػخ ثبألٌغبَ ِٓ لجً 
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اٌشؼت ٚٚؽذاد ؽّب٠خ اٌّشأح. ؽّب٠خ اٌّذ١١ٔٓ وبٔذ اٌزٕظ١ُ ٚرُ رٕظ١فٙب ِٓ لجً ٚؽذاد ؽّب٠خ 

 ِٓ أ٠ٌٛٚبرُٙ ٚ٘زا ِب ٠زج١ٓ ِٓ اعُّٙ ٚؽذاد اٌؾّب٠خ فبٌؾّب٠خ ٟ٘ غب٠زُٙ.

ثؼذ رؾش٠ش إٌّطمخ، ٚخشعٛا ِٕٙب ِغ  ِٓ لجً ٚؽذاد اٌؾّب٠خ اٌؾٛاعض ٌألعب٠شرُ رغ١ٍُ 

ؽٛاعض ٌألعب٠ش ػٍٝ ِذاخً ِٚخبسط اٌّذ٠ٕخ فمؾ، ٚرٌه  ا٢ِْؼذارُٙ اٌؼغىش٠خ، ؽ١ش  ٠ٛعذ 

ً  .أِب ب٠خ ٚرأ١ِٓ األِبْثغشع اٌؾّ ؽؼبسٞ، ٕ٘بن ئعشاءاد أ١ِٕخ رإخز ثىً  رؼبٍُِٙ رؼبِ

ٚؽزٝ شجبة إٌّطمخ ِٓ أعً اٌؾفبظ ػٍٝ عالِخ اٌّٛاؽ١ٕٓ ِٓ اٌزفغ١شاد اإلس٘بث١خ،  أؼجبؽ 

 ثّب ٠مِْٛٛ ثٗ. االعب٠ش ْٛشبسو٠

سٛرٌب رّذ اٌّظبزلخ  –مس االجزّبػً ٌإلزارح اٌذارٍخ اٌسٌّمزاطٍخ ٌّمبطؼخ اٌجشٌزح ٍِثبق اٌؼ*

 . رٕض ػٍى اَرً:4112/  1/  6ربرٌد  / 1 /ػٍٍٗ فً اٌجٍسخ رلُ 

 :42اٌّبزح 
 .ٌٍّشأح اٌؾك فٟ ِّبسعخ اٌؾ١بح اٌغ١بع١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ ٚاٌضمبف١خ ٚوبفخ ِغبالد اٌؾ١بح

 :42اٌّبزح 
 .ٌٍّشأح اٌؾك فٟ رٕظ١ُ ٔفغٙب، ٚئصاٌخ وً أشىبي اٌزفشلخ ػٍٝ أعبط اٌغٕظ

 :42اٌّبزح
٠ؼّٓ ٘زا اٌؼمذ ؽك اٌطفٌٛخ، ٚ ٠ّٕغ رشغ١ً األؽفبي ٚاعزغالٌُٙ ٚرؼز٠جُٙ ٔفغ١ب ٚعغذ٠ب، ٚ 

 .رض٠ٚغُٙ فٟ عٓ ِجىشح

 أمٌنة عمر رئٌسة هٌئة المرأة فً مقاطعة الجزٌرة:السٌدة: *

نساء واألطفال دابما هم الضحاٌا فً الحروب والنزاعات المسلحة. وهذا ما من المعلوم بؤن ال

رأٌناه بشكل جلً فً مناطق التً كانت تحت سٌطرة النظام البعثً والمجموعات اإلرهابٌة من 

قتل واعتقاالٍت وعنٍؾ جنسً وجسدي. لذا قامت وحدات حماٌة المرأة ووحدات حماٌة الشعب 

الحماٌة للمدنٌٌن دون تفرقة بٌن المناطق وقاطنٌها سواء أكانوا  بتحرٌر هذه المناطق وتؤمٌن

 عرب أو كرد, مسلمٌن أو مسٌحٌٌن. 

خالل الهجمات العدابٌة قامت الوحدات بتؤمٌن مالجا أمنة للمدنٌٌن فً جمٌع المناطق التً 

ٌاتهم حصلت فٌها النزاع المسلح, رٌثما ٌتم تحرٌر مناطقهم؛ لٌتمكنوا بعدها من العودة إلى ح

الطبٌعٌة مرة أخرى, كما تم فً مناطق )تل حمٌس, الهول, الشدادي, رأس العٌن وكوبانً... (, 

كما جلً بالذكر استشهاد العدٌد من مقاتلً وحدات حماٌة الشعب ووحدات حماٌة المرأة وقوات 

دروع سورٌا الدٌمقراطٌة خالل هذه المجابهات, ذلك فً سبٌل تحرٌر المدنٌٌن الذٌن استخدموا ك

 بشرٌة من قبل عناصر التنظٌم. 

وحتى اآلن لم نتلقى أٌة شكاوي عن سوء معاملة هذه الوحدات سواء مع النساء أو األطفال, 

 ألنهم قاموا بحماٌتهم  بدافع المسإولٌة األخالقٌة واإلنسانٌة. 

 .مرفق مع تسجٌالت صوت, فٌدٌو-
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 المدنٌة المشاركة فً النزاع المسلح وقت الحرب. الفئات األساسٌة لألشخاص واألعٌان

 

 :المشاركون فً "هبة جماعٌة"-

ٌدخل فً عداد المقاتلٌن سكان إقلٌم ؼٌر محتل ٌهبون بصورة جماعٌة عند اقتراب العدو, 

حاملٌن السالح من تلقاء أنفسهم للتصدي للقوات الؽازٌة, دون أن ٌكون قد توفر لهم الوقت 

حدات مسلحة منظمة, وذلك شرٌطة أن ٌحملوا أسلحتهم علناً أن ٌحترموا لتشكٌل أنفسهم فً و

 قانون الحرب.

 . (HPC)تعرٌف قوات الحماٌة المجتمعٌة*

المجتمعٌة نحصر الحماٌة تال المناطق والقرى من قبل المدنٌٌن. و, األحٌاءحماٌة  مهمتها

من تؤثٌرات  وحماٌتها ٌةخالق المجتمعاألقٌم وبالمفهوم العسكري, بل تسعى إلى ترسٌخ ال

 .الحداثة الرأسمالٌة السلبٌة

 

 

 .وقت السلم وحدات الحماٌة المجتمعٌة*تدابٌر 

 الوقوؾ ضد جمٌع الهجمات التً تشكل خطراً على المجتمع. -

جعله قادراً على مواجهة جمٌع أشكال الهجمات تزوٌد كل فرد فً المجتمع بآلٌة دفاعٌة ت -

 داخل أحٌابهم وقراهم.والتصدي لها  الموجهة إلٌه

 عدم اعتماد المجتمع على قوة خارجٌة لحماٌته. -
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 التعاون مع قوات األمن العام للكشؾ عن الشبكات التً تحاول خلق الفساد بٌن فبات المجتمع. -

 تحقٌق العدالة المجتمعٌة من خالل صون وحماٌة حقوق المرأة واألطفال. -

 الصلح دون اللجوء إلى القوانٌن والمحاكم. حل الخالفات المجتمعٌة من خالل لجان -

 حماٌة المجتمعٌة.ال*دور وحدات 

تقوم قوات وحدات حماٌة المجتمعٌة بالدور الدفاعً داخل المدن لحماٌة المدنٌٌن واألمالك -

 العامة والخاصة.

مناطق البقاء فً النقاط اآلمنة,  ونقل المصابٌن والجرحى والمساعدة فً إجالء المدنٌٌن من  -

 النزاع المسلح.

مساندة القوات الدفاعٌة المتمثلة ب "وحدات حماٌة الشعب, وحدات حماٌة المرأة و األساٌش"  -

 فً جبهات القتال عندما تقتضً الضرورة. 

 نظام التدرٌب فً وحدات الحماٌة المجتمعٌة.*

 التركٌز فً تدرٌباتهم على األسلحة الخفٌفة, وفق نهج الدفاع المشروع.-

 

التدرٌب الفكري لمعرفة أهمٌة الحماٌة الذاتٌة, والهدؾ منه, والتعاٌش السلمً بٌن جمٌع -

 المكونات. 
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 * التمٌٌز عن المدنٌٌن:

 ٌها رمز وحدات الحماٌة المجتمعٌة, تلبس  وقت العمل فقط.النصٌة الموحدة وعل ارتداء-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتسجٌل صوت.فٌدٌو محلً مرفق مع -
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 أسبٌش رٚج آفب )لٛاد األِٓ اٌساذًٍ(                   

 

 .ْٔٛ ٚحّبٌخ ضحبٌب إٌشاع اٌّسٍحاالٌزشاَ ثّجبزئ اٌمب-1

 

 خ.   حّبٌخ األػٍبْ اٌّسٍٔ-4   

 

 .اٌسفبع اٌّشزٚع-2   

 

 .رطجٍك اٌمٛأٍٓ-2    

 

 *لٛاد االسبٌش رٚج آفب )لٛاد األِٓ اٌساذًٍ(:

 

اٌؼبِخ  األِالنِّٙزٙب ؽّب٠خ اٌغٍُ األٍٟ٘ داخً اٌّذْ، ِىبفؾخ اٌغشائُ إٌّظّخ،ؽّب٠خ 

ٚاٌخبطخ ،رٕف١ز اٌمشاساد اٌظبدسح ػٓ ١٘ئبد د٠ٛاْ اٌؼذاٌخ )ِؾبوُ اٌشؼت فٟ سٚط آفب(، 

 ِىبفؾخ اإلس٘بة داخً اٌّذْ. ئٌٝثبإلػبفخ 

اٌضسلبء ، ٚغظٕٟ  األسػ١خبس رٚ سٚعب آفب ثّالثغٙب اٌؼغىش٠خ ٚاٌشؼ االعب٠ش* رز١ّض لٛاد 

 ص٠زْٛ ث١ّٕٙب شّظ ر٘ج١خ ػ١ٍٙب طٛسح ٌطبئش اٌجبص .

 *٠ٛعذ فٟ لٛاد األعب٠ش سٚط آفب ػذح أعٙضح ٌزٕف١ز اٌّّٙبد إٌّطٛح ثٙب ٟٚ٘:

 * )لٛاد ِىبفؾخ اإلس٘بة(.H.A.Tلٛاد ٘بد * -

 عٙبص األِٓ اٌؼبَ. -

 اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّشٚس. -
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 ٌألِٓ. اإلداسح اٌؼبِخ -

 
 

 اإلداسح اٌؼبِخ ٌإلػالَ. -

 اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزذس٠ت ٚرط٠ٛش االعزشار١غ١بد. -

 

 *فً اٌّجبي اٌسًٌٚ:

رمَٛ لٛاد األعب٠ش ثؼذح ِغبالد ٌزط٠ٛش آ١ٌبرٙب ٚرذس٠ت لٛارٙب ٌؾّب٠خ ػؾب٠ب إٌضاع اٌّغٍؼ 

:ٟ٘ٚ 

 

 اٌمٛاد اٌّسٍحخ اٌّشبروخ )رظؼٍس إٌشاع اٌّسٍح(: 

 أصٕبءعب٠ش ثؼذ خؼٛػٙب ٌذٚساد ِىضفخ فٟ ؽّب٠خ ػؾب٠ب إٌضاع اٌّغٍؼ، خبطخ رمَٛ لٛاد األ

إٌضاع ٚاٌّشبسوخ فٟ اٌّؼبسن، ؽ١ش رأخز لٛاد االعب٠ش اٌذٚس اٌذفبػٟ داخً اٌّذْ ٚؽّب٠خ 

ؾغىخ ِذ٠ٕخ اٌ األخ١شح (ٚأؽذاس ٛلبِشٍِذ٠ٕخ اٌّذ١١ٔٓ ٚاألِالن اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ )وأؽذاس 

 اٌغبس٠خ.

 

َ لٛاد األعب٠ش ثزطج١ك اٌزذاث١ش ػٍٝ إٌّفز٠ٓ ٌٍؼ١ٍّبد، وبالػزمبي ٚػجؾ األدٌخ وّب رمٛ-1

ٚرؾ٠ٍُٛٙ ئٌٝ اٌّؾىّخ، ؽ١ش ال ٠ّىٓ اعزٙذاف األشخبص اٌز٠ٓ رخٍٛا ػٓ اٌغالػ أٚ اٌز٠ٓ 

 لبِٛا ثزغ١ٍُ أٔفغُٙ.
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ٕخ أصٕبء وّب رمَٛ لٛاد األعب٠ش ثؼ١ٍّبد ئعالء ِٕبؽك إٌضاع ٚٔمً األ٘بٌٟ ئٌٝ ِٕبؽك آِ -2

إٌضاع ، ؽّب٠خ ٌُٙ ِٓ اٌزؼشع ٌٍؼشس أصٕبء اٌّؼبسن وّب ؽظً فٟ اٌؾغ١ٕ١خ ، رً ؽ١ّظ، رً 

 ِٕجظ ؽب١ٌب.ِذ٠ٕخ ثشان ٚ

 ٚاألٌغبَوّب رشبسن لٛاد األعب٠ش فٟ ػ١ٍّبد رٕظ١ف إٌّبؽك ِٓ ِخٍفبد اٌؾشٚة -3

اٌّؼبدح ٌألفشاد، ٚاٌمزائف اٌّزفغشح ٚاٌغ١ش ِزفغشح ٚاٌّٛاد اٌى١ّبئ١خ، ؽ١ش رُ ئسعبع األ٘بٌٟ 

 فٟ ِٕبؽك رً ؽ١ّظ ثؼذ رٕظ١فٙب ِٓ األٌغبَ ٚاٌّٛاد اٌّزفغشح.

 

 *اٌزساثٍز فً ٚلذ اٌسٍُ.

 رمَٛ لٛاد األعب٠ش فٟ ٚلذ اٌغٍُ ثؼذح ِٙبَ ِٕٙب :

 

رطج١ك اٌزذاث١ش اٌخبطخ ثبٌّؾبوُ ٚاٌمؼبء ثؾغت اٌمٛا١ٔٓ اٌظبدسح ػٓ اٌّغٍظ اٌزشش٠ؼٟ  -1

 . 2114,2115,2116ٌؼبَ 

 ؽّب٠خ اٌغٍُ األٍٟ٘ ٚؽّب٠خ اٌزظب٘ش اٌغٍّٟ. -2

 

رذس٠ت لٛاد األعب٠ش ثّب ٠زٛافك ِغ اٌمٛا١ٔٓ ، ٚؽّب٠خ ػؾب٠ب إٌضاع اٌّغٍؼ ٚأعشٜ  -3

 ن.اٌّؼبس أصٕبءاٌؾشة ٚؽّب٠خ اٌّذ١١ٔٓ 

 

 *اٌحّبٌخ األسبسٍخ :

سٚط آفب  أعب٠ش٠ىفً لبْٔٛ اٌؾشة اٌؾّب٠خ األعبع١خ ٌألشخبص ٚفك إٌظبَ اٌذاخٍٟ ٌمٛاد 

 ٚ٘ٛ ٠زؼّٓ ِب ٠أرٟ:

 

 *ثبٌٕسجخ ٌٍّسؤٌٍٚخ :

 ففٟ اٌّبدح اٌؼبششح ِٓ اٌخظبئض اٌٛاعت رٛافش٘ب فٟ ػؼٛ لٛاد أعب٠ش سٚط آفب،

ٚفٟ اٌّبدح اٌضبٌضخ ػشش" " ػ ِّٚزٍىبد اٌّٛاؽ١ٕٓ،أْ ٠ؼزجش ٔفغٗ ِغإٚال ثشىً دائُ ػٓ أسٚا

 ٚاٌمٛا١ٔٓ ٠ٚإِٓ اؽز١بعبرٗ. اإلٔغبْأْ ٠ؾزشَ ؽمٛق 

 

 *اٌّؼبٍِخ اإلٔسبٍٔخ :

رؼزجش ِٓ أُ٘ اٌششٚؽ ٚاٌٛاعجبد ػّٓ ػًّ لٛاد األعب٠ش، خبطخ أصٕبء اٌزؾم١مبد 

 : ٚاٌّؼبسن ٚؽبالد إٌضٚػ، ؽ١ش ٠زؼشع وً ػؼٛ ٌٍّغأٌخ اٌغضائ١خ فٟ ؽبي

 

رٛاعذٖ فٟ  أصٕبء، اٌخاٌزؾم١ش ِغ اٌّٛاؽ١ٕٓ أٚ اٌؼشة أٚ اٌزٙذ٠ذ أٚ ...... أعٍٛة اعزخذاَ-1

 اٌٛظ١فخ.

 األرٜ ثبٌج١ئخ. ئٌؾبقػشة أٚ لزً اٌؾ١ٛأبد أٚ  -2
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 *اٌشزف ٚاٌسٌبٔخ:

ٚ أسائٗ ِّٚبسعبرٗ اٌذ١ٕ٠خ، ٚػٍٝ لٛاد األعب٠ش  اإلٔغبِْٓ اٌؼشٚسٞ اؽزشاَ ِؼزمذاد 

 اؽزشاَ ٘زٖ اٌّؼزمذاد ٚؽّب٠زٙب ِٓ اٌزؼشع ٌٙب ِٓ لجً أٞ عٙخ رؼبدٞ ٘زٖ اٌّؼزمذاد.

 

 *إٌسبء ٚاألطفبي :

٠خؼغ ػٕبطش لٛاد أعب٠ش سٚط آفب ٌزذس٠جبد خبطخ ثشأْ ِؼبٍِخ إٌغبء ،ؽ١ش رمَٛ لٛاد 

رؾفع ٌٙب وشاِزٙب ٚؽّب٠خ األؽفبي ،  ئٔغب١ٔخاٌّشأح ثزٕف١ز اٌؼ١ٍّبد اٌخبطخ ثٙب، ثّؼبٍِخ  أعب٠ش

ؽزٝ فٟ ؽبالد االػزمبي فاْ دٚس رٛل١ف اٌّشأح خبطخ ثٙب ٚثظشٚف ٚئِىب١ٔبد خبط١زٙب 

 ٚوزٌه ف١ّب ٠زؼٍك ثبألؽفبي.

 
 

 *االػزساء ػٍى اٌحٍبح ٚاٌظحخ : 

أصٕبء اٌؼًّ ،عٛاء وبْ فٟ ؽبٌخ اٌغٍُ أٚ إٌضاع أٚ ال ٠غٛص ألٞ ػؼٛ ِٓ أػؼبء أعب٠ش  

أصٕبء اٌزؾم١مبد ،أْ ٠مَٛ ثأػّبي اٌمزً ٚاٌزؼز٠ت ٚفشع اٌؼمٛثبد اٌجذ١ٔخ أٚ اٌؼم١ٍخ ٠ٚؾظش رٌه 

اٌغغٓ ألوضش ِٓ صالصخ  ئٌٝفٟ ٔظبِٙب اٌذاخٍٟ، رٌه فٟ اٌّٛاد اٌزٟ عٕزوش٘ب ٚػمٛثزٙب رظً 

 أشٙش ٚرؾ٠ٍٛٗ ثؼذ٘ب ٌٍّؾبوّخ ٟٚ٘ :

 

 رؼز٠ت اٌشخض اٌّٛلٛف أٚ اٌشخض اٌزٞ ٠ٛعذ لشاس ثبػزمبٌٗ.-1

وّب ال ٠ّىٓ اعزخذاَ اٌؼمٛثبد اٌغّبػ١خ أٚ أخز اٌش٘بئٓ أٚ اعزخذاَ اٌزٙذ٠ذاد، ؽ١ش رزٕبف -2

٘زٖ األفؼبي ثشىً سئ١غٟ ِغ ػًّ لٛاد أعب٠ش سٚط آفب، وّب ال ٠غٛص اٌزفشلخ ث١ٓ اٌّٛاؽ١ٕٓ، 

 اٌغٕظ أٚ اٌّز٘ت أٚ االرغبٖ اٌغ١بعٟ. أٚعٛاء وبْ ر١١ّضا أٚ ثغجت اٌذ٠ٓ 
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 ٌألشربص أٚ األػٍبْ: *اٌفئبد األسبسٍخ

 

ٌؾّب٠خ ػؾب٠ب إٌضاع اٌّغٍؼ ٚفك ِب رٍمبٖ لٛاد األعب٠ش فٟ ٚسشخ  األعبع١خرؼزّذ اٌّجبدب 

 ػًّ ِغ ِٕظّخ ٔذاء ع١ٕف ؽ١ش رُ رذس٠جُٙ ٚفك اٌمٛاػذ اٌزب١ٌخ:

 

 ٠غٛص عٜٛ اعزٙذاف إٌمبؽ اٌؼغىش٠خ. ال -1

 ٠غٛص ِمبرٍخ عٜٛ اٌّمبر١ٍٓ . ال -2

 اٌّذ١١ٔٓ ٚاألػ١بْ اٌّذ١ٔخ.٠غٛص اعزٙذاف  ال -3

 ٠غٛص رذ١ِش ئال ِب رطٍجٗ اٌّّٙخ اٌؼغىش٠خ . ال -4

 اؽزشاَ شبساد ِٕظّخ اٌٙالي ٚاٌظ١ٍت األؽّش. -5

 االػزٕبء ثغشؽٝ األػذاء ٚعّؼُٙ ٚٔمٍُٙ أللشة ِشوض ؽجٟ.  -6

 رغش٠ذ األعشٜ ِٓ عالؽُٙ ِٚؼبٍِزُٙ ثشىً ئٔغبٟٔ ٚأخجبس ػبئالرُٙ ثٛلٛػُٙ فٟ األعش. -7

ٔغب١ٔخ ٚؽّب٠زُٙ ِٓ عٛء اٌّؼبٍِخ ٚ٘زٖ اٌّجبدب ئاؽزشاَ اٌّذ١١ٔٓ ِٚؼبٍِزُٙ ِؼبٍِخ  -8

 األعبع١خ اٌزٟ رُ خؼٛع لٛاد األعب٠ش ٌٙب ِٓ خالي رذس٠جُٙ ِٓ لجً ِٕظّخ ٔذاء ع١ٕف.

 

*وّب رطجك ٘زٖ اٌمٛاػذ ػٍٝ أعشٜ اٌز٠ٓ ٠مؼْٛ فٟ ٠ذ لٛاد أعب٠ش سٚط آفب، ٚرؼزجش ٘زٖ 

 ع١خ فٟ ِؼبٍِخ أعشٜ اٌؾشة.اٌمٛاػذ لٛاػذ أعب

 

 ئٌٝفأٔٗ ثؼذ أزٙبء ئعشاءاد اٌزؾم١ك ٠زُ رؾ٠ٍُٛٙ  (،اإلس٘بث١١ِٓغشِٟ اٌؾشة )أِب ثبٌٕغجخ *

ِؾىّخ اٌذفبع ػٓ اٌشؼت ، ١ٌخؼؼٛا ٌّؾبوّخ ػبدٌخ ٚفك لبْٔٛ ِىبفؾخ اإلس٘بة اٌظبدس ِٓ 

خ ٠زُ رؾ٠ٍُٛٙ ئٌٝ داس اٌّغٍظ اٌزشش٠ؼٟ ٌإلداسح اٌزار١خ ، ٚثؼذ أزٙبء ئعشاءاد اٌّؾبوّ

 ئػبدح رأ١ٍُ٘ٙ ٚرذس٠جُٙ. اإلطالػ ٚاٌزأ١ً٘ )اٌغغْٛ(، ؽ١ش ٠خؼؼْٛ ٌّؼبٍِخ خبطخ ٠ٚزُ

 

 –ٍِثبق اٌؼمس االجزّبػً ٌإلزارح اٌذارٍخ اٌسٌّمزاطٍخ ٌّمبطؼخ اٌجشٌزح *ٚحست 

. ِٚب جبء 4112/  1/  6ربرٌد  / 1 /سٛرٌب رّذ اٌّظبزلخ ػٍٍٗ فً اٌجٍسخ رلُ 

 اٌزبٌٍخ: ثبٌّٛاز

 

 :12اٌّبزح

 .ال عش٠ّخ ٚ ال ػمٛثخ ئال ثٕض لبٟٔٛٔ
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 :42اٌّبزح 

رٛف١ش اٌؾ١بح اإلٔغب١ٔخ اٌالئمخ ٌٍّغبع١ٓ ٚ عؼً اٌغغْٛ ِىبٔب ٌٍزأ١ً٘ ٚاإلطالػ  - د

 .ال ٌٍؼمبة

 :46اٌّبزح 
 .ؽك اٌؾ١بح ؽك أعبعٟ ِٚظبْ ثٙزا اٌؼمذ ٚثّٛعجٗ رٍُغٝ ػمٛثخ اإلػذاَ

 رجبٖ اٌسجٕبء.اٌمٛأٍٓ اٌّزجؼخ *

اٌمٛا١ٔٓ اٌّزجؼخ  فٟ وبفخ عغْٛ اٌؼبٌُ ٟ٘ ٌؾّب٠خ اٌذٌٚخ، ثؼىظ اٌّجبدب اٌّزجؼخ  -

فٟ اإلداسح اٌزار١خ ثشٚط آفب شّبي عٛس٠خ، اٌزٟ رغخش اٌمٛا١ٔٓ ٌؾّب٠خ رغبٖ اٌغغٕبء 

 اٌّغزّغ ٚئرجبع ٔظبَ اإلطالػ ٚاٌزذس٠ت رغبٖ اٌّغبع١ٓ.

 وبفخ اٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ ثُٙ. غ١ٙض عغً  خبص ثبٌغغٕبء، ٠ؾزٛٞر -

 ئخؼبػُٙ  ٌفؾٛطبد ؽج١خ. -

 ئخؼبع  اٌغغٕبء  ٌؼ١ٍّخ اٌزؾم١ك ِٓ لجً أشخبص ِخزظ١ٓ. -

 ػذَ  ئرجبع  أعٍٛة االػطٙبد ٚاٌؼشة رغبٖ اٌغغ١ٓ، ِّٙب وبْ عشِٗ. -

 ػذَ اٌز١١ّض  ث١ٓ اٌغغٕبء ػٍٝ أعبط ػٕظشٞ. -

ٚاٌغّبػ ٌُٙ ثّّبسعخ شؼبئشُ٘  ئ١ٌٙب اٌغغٕبءاؽزشاَ اٌّؼزمذاد اٌذ١ٕ٠خ  اٌزٟ ٠ٕزّٟ  -

 اٌذ١ٕ٠خ.

 ٚعٛد ٌغٕخ خبطخ ثبٌّشالجخ ٚاٌزفز١ش ٌٍٛلٛف ػٍٝ أٚػبع اٌغغٕبء. -
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, فً ٚاإلطالع ػٍى أٚضبػُٙ سٌبرح إٌى اٌسجٓ اٌربص ثبٌٕسبء فً ِسٌٕخ لبِشٍٛ

42/2/4112. 

 

د ػ١ٍٗ وبٌزذخ١ٓ، أٚ  - ّٛ رزو١شٖ ثغشِٗ، أٚ ٠ؼبلت اٌغغ١ٓ  )ثبٌؾشِبْ ِٓ شٟء رؼ

ٚػؼٗ فٟ غشفخ أفشاد٠خ( ٌذٜ ئخالٌٗ ثأٔظّخ اٌغغٓ دْٚ اٌٍغٛء ئٌٝ اٌؼشة 

 ٚاٌؼٕف ثؾمٗ.

 ٠خؼغ اٌغغ١ٓ ٌّؾبوّخ لؼبئ١خ ٚؽمٛل١خ. -

اٌؼمٛثبد اٌزٟ رفشع ٚرزخز ثؾمُٙ طبدسح ِٓ اٌّؾىّخ اٌمؼبئ١خ، ٚألظٝ ؽذ  -

 ٌٍؼمٛثخ ٟ٘ اٌغغٓ اٌّإثذ.

 ٌٕظبفخ اٌشخظ١خ ٌٍغغٕبء ٚٔظبفخ اٌغغٓ.ٚعٛد ٔظبَ ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ ا -

 ٚعٛد فش٠ك ؽجٟ  ٌٍّزبثؼخ ٚاإلششاف ػٍٝ ؽبٌخ اٌغغٕبء إٌفغ١خ ِٚؼبٌغزُٙ. -

 ٚعٛد ثشٔبِظ ٌٍزذس٠ت إٌّٟٙ ٚرأ١ِٓ ِغزٍضِبرٙب. -

 *اٌشٌبراد.

 .حٌث ال ٌنقطعون عن ذوٌهم وعن المجتمعب، شؤ٠خ ػٛائٍُٙاٌغّبػ ٌٍغغٕبء  ث-
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اٌربص ثبٌٕسبء فً ِسٌٕخ زٌزٌه ثمبِشٍٛ ِٓ لجً ٍ٘ئخ حمٛق سٌبرح إٌى اٌسجٓ 

 .4112/ 46/2اإلٔسبْ 

 

سٚط آفب عٙخ رٕف١ز٠خ ربثؼخ ١ٌٍٙئخ اٌذاخ١ٍخ ، ِّٙزٙب األعبع١خ رمذ٠ُ  أعب٠ش*رؼزجش لٛاد 

اٌّخبٌف١ٓ ٌٍمٛا١ٔٓ ٌّؾبوّخ ػبدٌخ، ٚرٌه ؽغت لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌظبدس ػٓ اٌّغٍظ اٌزشش٠ؼٟ 

١خ ، ؽ١ش رزٕبٚي ف١ٙب لٛاػذ خبطخ ثبٌّخبٌفخ ٚػمٛثزٙب، ٚثؼذ طذٚس األؽىبَ ٌإلداسح اٌزار

 .اٌظبدسح ػٓ ١٘ئبد د٠ٛاْ اٌؼذاٌخ ٠زُ رٕف١ز ٘زٖ اٌؼمٛثبد ٚفك األعظ ٚاٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ
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 بَ األوبزٌٍّبد فً اٌّمبطؼبد ٔظ                                   

 *اٌزسرٌت ػٍى لبْٔٛ اٌحزة:

 *ِجبزئ رحىُ اٌزسرٌت.

اٌغشع ِٓ اٌشئ١غٟ ِٓ رذس٠ظ لبْٔٛ اٌؾشة ٘ٛ ػّبْ اؽزشاَ ع١ّغ  اٌغزع ِٓ اٌزسرٌس:-

أفشاد اٌمٛاد اٌّغٍؾخ ٌمبْٔٛ اٌؾشة اؽزشاِب  ربِب ، أ٠ب  وبٔذ ٚظبئفُٙ ٚثظشف إٌظش ػٓ 

 ٚظ١فزُٙ ٚاٌؼبًِ اٌضِٕٟ ِٚٛلؼُٙ ٚٚػؼُٙ.

 اٌّسؤٌٍٚخ ػٓ اٌزسرٌت:-

 ئدساط لبْٔٛ اٌؾشة ػّٓ اٌزذس٠ت اٌؼغىشٞ.الثّذ ِٓ -1

 ٠ؼزجش اٌزذس٠ت ػٍٝ لبْٔٛ اٌؾشة عضءا عٛ٘ش٠ب ِٓ ٔشبؽ اٌم١بدح.-2

 *إٌظبَ اٌّجزّؼً فً اٌؼمس االجزّبػً ٌإلزارح اٌذارٍخ.

 /: 22اٌّبزح /

 األوبزٌٍّبد:

١ّ١ب  سئ١غب  ثغ١خ ٟ٘ اٌّشاوض اٌزٟ رؼمذ ف١ٗ اٌشٚاثؾ ث١ٓ اٌؼٍُ ٚاٌفٍغفخ ٚاٌؾم١مخ ٚرإدٞ دٚسا  رؼٍ

رط٠ٛش اٌّغزّغ فٟ اٌّغبالد اٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌف١ٕخ 

 . ٚاٌفىش٠خ ٚفك ِجبدب األِخ اٌذ٠ّمشاؽ١خ

ِغّٛػخ رذاث١ش *األوبزٌٍّبد اٌؼسىزٌخ ي"ٚحساد حّبٌخ اٌشؼت ٚٚحساد حّبٌخ اٌّزأح": 

ٟ رٙذف ئٌٝ ئػذاد ِمبر١ٍٓ ِٓ اٌمٛاد اٌّغٍؾخ ٚل١بدارٙب رؼ١ّ١ٍخ اٌجذ١ٔخ ِٕٙب ٚاٌفىش٠خ، ٚاٌز

ٚرشى١الرٙب ٚرط٠ٛش ِٙبسارٗ، رٌه ٌٍؾفبظ ػٍٝ عب٘ض٠زٙب  ٌخٛع األػّبي اٌمزب١ٌخ ٚثٕبء ِمبر١ٍٓ 

أوفبء ِإ١ٍ٘ٓ ٌّٛاوجخ ِب ٠ظً ئ١ٌٗ اٌؼٍُ فٟ ِغبي اٌزمذَ اٌزىٌٕٛٛعٟ ٚاٌّؼٍِٛبرٟ ٚرأد٠خ األػّبي 

 ؼب١ٌخ.اٌّٛوٍخ ئ١ٌُٙ ثىفبءح ٚف

ٌزٌه رٍؼت األوبد١ّ٠بد ٚاٌّؼب٘ذ اٌؼغىش٠خ دٚسا  اعزشار١غ١ب  ٘بِب  فٟ ِغبي رطج١ك ٘زا اٌزذس٠ت ػٍٝ *

ػٍٝ ِغز٠ٛبد ػّذح عٛاء ػٍٝ طؼ١ذ ئػذادُ٘ ٚرأ١ٍُ٘ٙ ثبعزخذاَ األعٍؾخ اٌمزب١ٌخ اٌّزمذِخ ثشىً اؽزشافٟ أٚ 

 طؼ١ذ اٌجٕبء اٌّؼشفٟ ٚاٌؼٍّٟ ٌٍٕظش٠بد ٚاٌؼمبئذ اٌمزب١ٌخ ٌٛؽذاد اٌؾّب٠خ ٚاٌذفبع اٌّغٍؼ. 

 ٚاألوبد١ّ٠بد اٌّزٛاعذح ٌذ٠ٕب ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّمبؽؼبد اٌضالصخ )اٌغض٠شح، وٛثبٟٔ ٚػفش٠ٓ( ٟ٘ وبٌزبٌٟ:

 

 األوبزٌٍّبد اٌفىزٌخ: 
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رغزط١غ س٠بدح اٌؾشة ثٛػٟ ٠زٕبعت ِغ ِزطٍجبد  رٙذف ٘زٖ  األوبد١ّ٠بد ئٌٝ ثٕبء اٌشخظ١خ اٌّمبرٍخ اٌزٟ

اٌّشؽٍخ، ِٓ خالي ؽشػ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٛاػ١غ اٌفٍغف١خ ٚاٌزبس٠خ١خ، ٚفْٕٛ اٌمزبي، اٌطجٛغشاف١خ، اٌضمبفخ 

 اٌؼغىش٠خ...

ٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ فٟ رٚارُٙ ِٚٓ أعً رأ١ً٘ اٌّمبر١ٍٓ فىش٠ب  ؽزٝ ٠ىٛٔٛا لبدس٠ٓ ػٍٝ ئؽذاس اٌشثؾ ث١ٓ ا

 .ٚلزبٌُٙ

 ٛجت اٌززوٍش ػٍى إٌمبط اٌزبٌٍخ:ٌز

 ئدسان خظبئض اٌشخظ١خ اٌّمبرٍخ ٚفُٙ ئعزشار١غ١خ اٌزٕظ١ُ.-1

 أْ ٠ىْٛ  ِؾجب  ٌٍؾ١بح، ٠ٚؼٍُ ثأْ اٌزؼؾ١خ ٟ٘ ٌٍؼ١ش اٌؾّش ١ٌٚظ ألعً اٌّٛد.-2

 إٌظشح اٌضبلجخ فٟ اٌزبس٠خ ثشىً ػبَ ٚفٟ فٓ اٌؾشة ثشىً خبص.-3

ي.٠ٕزًٙ ِٓ اٌفٍغفخ اٌذ٠بٌىز١ى١خ ا-4 ّٛ  ٌمذسح ػٍٝ اٌزغ١١ش ٚاٌزؾ

 أْ ٠ىْٛ فٟ ٚعذأٗ ِىبٔب  ٌم١ُ اٌّؾجخ ٚاٌخ١ش ٌإلٔغب١ٔخ.-5

 اٌزؾشس ِٓ رأص١ش إٌظبَ اٌشأعّبٌٟ ٚإٌظبَ اٌزوٛسٞ اٌزٞ ٠غؼً اٌفشد ػجذا  ٌٗ.-6

خٍك أفزبػ فىشٞ ٚػمٍٟ ٚسٚؽٟ، ٚثبألخض اٌّشأح اٌزٟ ؽبٌّب وبٔذ اٌّغزٙذفخ األٌٚٝ ِٓ إٌظب١ِٓ -7

 شأعّبٌٟ ٚاٌزوٛسٞ(.)اٌ

 *األوبزٌٍّبد االحززافٍخ)اٌزرظظٍخ(.

 أوبزٌٍّبد اٌمٕض.-

 أوبزٌٍّبد األٌغبَ.-

 الفرق الهندسٌة إلزالة األلغام التابعة للقوات وحدات حماٌة الشعب.*

تم فتح مراكز وأكادٌمٌات تدرٌبٌة لكٌفٌة إزالة األلؽام, حٌث ٌتم تدرٌب المقاتلٌن على أفضل  -

 الطرق واألسالٌب. 

ٌتم استخدم إشارات خاصة فً األماكن المزروعة باأللؽام لتنبٌه المدنٌٌن على عدم التقرب -

 منها.

األلؽام من المناطق التً  ( وهً خاصة بإزالة RMCOقامت اإلدارة الذاتٌة بتشكٌل منظمة ) -

 تم تحرٌرها من عناصر تنظٌم داعش من قبل وحدات حماٌة الشعب ووحدات حماٌة المرأة.
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 حصٌلة الشهداء من أعضاء الفرق الهندسٌة إلزالة األلغام.*

 ش١ٙذا .16-

 اػبلبد عغذ٠خ.ث أط١جٛاعش٠ؾب  121-

 :وأعداد األلغام التً تمت إزالتهاأزٌل منها األلغام *المناطق التً 

 منطقة الشدادي فً مقاطعة الجزٌرة.  -

 منطقة راوٌة فً مقاطعة الجزٌرة. -

 فً مقاطعة الجزٌرة. ءناحٌة دهما -

 منطقة تل أبٌض فً مقاطعة الجزٌرة. -

 مقاطعة كوبانً )مركز المدٌنة وأرٌافها(.-

 ام منها. إٌقاؾ حوالً خمسٌن سٌارة ملؽومة وتم نزع األلؽ -

 لؽم على مختلؾ أنواعها حتى اآلن. 23999وإجمالٌاً تمت إزالة أكثر -

 *أنواع األلغام التً تمت إزالتها.

أؼلبها تكون مصنوعة محلٌاً من قبل عناصر تنظٌم داعش, وٌتم إدخال موادها من تركٌا  -

السهل الحصول بسبب عدم توافرها  منذ حوالً أربعة أو خمس سنوات فً سورٌا, ولٌس من 

 علٌها.
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 *وبعض هذه المواد:

 ألمنٌوم نترات  وؼبار ألمنٌوم. -

( وهذه األلؽام ال Enti Tankوبعض من هذه األلؽام التً تمت إزالتها والتً تعرؾ ب ) -

 تتواجد إال لدى النظام السوري. 

معامل ومصانع فً محافظة الرقة إلى أماكن لتصنٌع األلؽام بالستٌكٌة. وقد حولت أؼلب   -

 األلؽام وبكمٌات كبٌرة.بإضافة إلى أنواع أخرى من األلؽام استخدمه تنظٌم داعش.

 .وحدات حماٌة الشعباأللغام التً تستخدمها *
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األلؽام التً ٌتم استخدامها من قبل وحدات حماٌة الشعب هً "ذات التحكم بها عن بعد". وفً  -

االت االضطرارٌة ٌتم استخدام أنواع أخرى كالنبابط  وذلك فً الخطوط التً ٌتواجد بعض الح

 فٌها العدو.

 وال تستخدم أي ًّ من هذه األنواع فً المناطق التً ٌتواجد فٌها المدنٌٌن. مالحظة:

 زالة األلغام:الفرق الهندسٌةإل*الصعوبات التً تواجه 

 إزالة األلؽام. عدم توافر المعدات االلكترونٌة الخاصة ب -

عدم توافر معدات لحماٌة أفراد الفرق الهندسٌة, كالسترات الخاصة الرتدابها أثناء إزالة  -

 األلؽام.

 أوبزٌٍّبد اٌزّشٍطبد ٚاٌّساّ٘بد اٌربطخ.-

 أوبزٌٍّبد اٌمٛاز.-

 أوبزٌٍّبد األسٍحخ اٌّزٛسطخ ٚ اٌثمٍٍخ.-

، ٚال ٠زُ لجٛي اٌزؾبق اٌّمبر١ٍٓ اٌغذد ئٌٝ ٘زٖ 2112ؽ١ش ثذَء اٌزذس٠ت فؼ١ٍب  فٟ ٘زٖ األوبد١ّ٠بد ػبَ 

األوبد١ّ٠بد ئال ثؼذ ئٔٙبئُٙ اٌذٚسح اٌزذس٠ج١خ اٌزٟ رج١ٓ وفبءارُٙ ِٚإ٘الرُٙ ثبالٔؼّبَ ئٌٝ األوبد١ّ٠خ، ٚاٌٙذف 

إ١ٍ٘ٓ أوبد١ّ٠ب ، عٍٛو١ب ، ل١بد٠ب ، ٚثذ١ٔب  ِّب ٠ؾمك األعبعٟ ِٓ ٘زٖ األوبد١ّ٠بد ع١ّؼٙب ٘ٛ رخش٠ظ ِمبر١ٍٓ ِ

 سؤ٠خ ٚرٛع١ٙبد اٌم١بدح اٌؼبِخ ٌٍمٛاد اٌّغٍؾخ. 

 *وّب رشاػٟ فٟ رذس٠جبد ٘زٖ األوبد١ّ٠بد ارفبل١بد ٚاٌّؼب٘ذاد اٌذ١ٌٚخ ٌٍٕضاػبد اٌّغٍؾخ.
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 ٌمبطزٌٓ ٚاٌمبطزاد.وش ٌزػبٌخ ٚرأًٍ٘ اِز                      

 

سٛرٌب رّذ  –*حست ٍِثبق اٌؼمس االجزّبػً ٌإلزارح اٌذارٍخ اٌسٌّمزاطٍخ ٌّمبطؼخ اٌجشٌزح 

 . حٍث جبءد فً,4112/  1/  6ربرٌد  / 1 /اٌّظبزلخ ػٍٍٗ فً اٌجٍسخ رلُ 

 :42اٌّبزح
ٚعغذ٠ب، ٚ ٠ؼّٓ ٘زا اٌؼمذ ؽك اٌطفٌٛخ، ٚ ٠ّٕغ رشغ١ً األؽفبي ٚاعزغالٌُٙ ٚرؼز٠جُٙ ٔفغ١ب 

 .رض٠ٚغُٙ فٟ عٓ ِجىشح

 .طزٌٓ ٚاٌمبطزاداٌمبٚرأًٍ٘ *ِزوش ٌزػبٌخ 

عٕخ، ٚاٌز٠ٓ ال ٠غٛص ئششاوُٙ فٟ إٌضاع اٌّغٍؼ،  18ؽ١ش رؼُ اٌفئخ اٌزٟ رمً أػّبسُ٘ ػٓ 

 ٚ٘زا ِب ٔظذ ػ١ٍٙب اٌمٛا١ٔٓ اٌذ١ٌٚخ، ِٕٚٙب ِؼب٘ذح ع١ٕف. 

ٚاٌمٛاد اٌذفبػ١خ فٟ سٚط آفب شّبي عٛس٠ب ٚومٛح ػغىش٠خ اٌزضِذ ثبٌزم١ذ ثٙزٖ اٌمٛا١ٔٓ،  ٌٚىٓ  -

ثغجت اٌظشٚف اٌزٟ رشٙذ٘ب إٌّطمخ ِٚٓ إٌبؽ١خ االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ، ػالٚح ػٍٝ اٌز١ٕ٘خ 

١شح أٚ اٌّزشذدح ِٓ ٔبؽ١خ اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ اٌغبس٠خ فٟ اٌّغزّغ )وزض٠ٚظ اٌفز١بد ثأػّبس طغ

رؼشع ثؼؼُٙ ٌٍؼشة فٟ اٌؼبئٍخ، أٚ ػذَ لذسح اٌجؼغ ػٍٝ ِزبثؼخ اٌذساعخ ثغجت اٌٛػغ 

اٌّبدٞ اٌشدٞء( عؼٍذ اٌىض١ش٠ٓ ِٓ ٘زٖ اٌفئخ اٌؼّش٠خ اٌظغ١شح ٠ٙشثْٛ ِٓ ٚالؼُٙ ٠ٍٚزؾمْٛ 

ثٛؽذاد اٌؾّب٠خ عٛاء " ٚؽذاد ؽّب٠خ اٌشؼت أٚ ٚؽذاد ؽّب٠خ اٌّشأح " ألُٔٙ ٚعذٚا ؽش٠زُٙ 

 ؼّبَ. ثبالٔ

-ٌٚ ّْ ئ٠ّبٔب  ٌىٓ ، ٌزُ اٌم١بَ ثٙزٖ اٌخطٛح،ٚأفؼً ٌُٙ ٚػٛائٍُٙ رشىً ؽٍٛال ػٛدرُٙ ئٌٝ ث١ٛرُٙ ٛ ئ

ْ ١ىٛٔٛعرشوُٙ ع١إدٞ ئٌٝ ػ١بػُٙ فٟ اٌّغزّغ، ِٚٓ اٌغٙبد اٌّششفخ ػٍٝ سػب٠زُٙ ثأْ 

إٌبؽ١خ أٚ أُٔٙ ع١ٕؾشفْٛ ِٓ ( اٌغشلخٌّزبعشح ثبٌّخذساد أٚ ٚاالعزغالي )وبػؾب٠ب ٌالٔؾشاف 

 .األخالل١خ

 شزاوُٙ ثبٌٕشاع اٌّسٍح رُ اٌمٍبَ ثبإلجزاءاد اٌزبٌٍخ:إأٔٗ ال ٌجٛس *ٚثّب 

 ثٕبء ِشاوض خبطخ ثُٙ. -

 اٌزبس٠خ١خ، اٌضمبف١خر١ّٕخ اٌّٛا٘ت ِٓ خالي رٍمٟ اٌزذس٠جبد اٌفىش٠خ، ٚرشًّ وبفخ إٌٛاؽٟ  -

 اٌطج١خ.ٚ

 ..ِّبسعخ األٔشطخ اٌزشف١ٙ١خ وبٌش٠بػخ ٚ اٌّٛع١مٝ. -

 رؼ١ٍُ اٌٍغبد ٚرشًّ  "اٌؼشث١خ، اٌىشد٠خ، اإلٔى١ٍض٠خ...". -

 رؼ١١ٓ أعبرزح ِخزظ١ٓ ٠زٌْٛٛ ِّٙخ رؼ١ٍُّٙ اٌّٛاد اٌّطٍٛثخ. -
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ٚئ٠غبد اٌؾٍٛي ِٕبلشزُٙ  ثٕٛاؽٟ إٌفغ١خ ٚاٌشخظ١خ،ٌٍمذسح ػٍٝ رؼ١١ٓ أشخبص ِخزظ١ٓ  -

زٛػ١زُٙ ٚخبطخ اٌفئخ األٔض٠ٛخ ٌّذٜ اٌّّىٕخ ٌّشبوٍُٙ إٌفغ١خ ٚئػطبء اٌزٛع١ٙبد اٌّطٍٛثخ ٌ

 رأ١ِٓ اؽز١بعبرُٙ.أ٠ؼب  ؽغبع١خ ٘زا اٌؼّش، ٚ

 ٚعٛد ؽبلُ ؽجٟ إلعشاء فؾٛطبد ؽج١خ ٌُٙ فٟ ثذا٠خ وً شٙش.-

 رؾذ٠ذ أٚلبد ِؼ١ٕخ ٌض٠بسح ػٛائٍُٙ، ِغ ِشاػبح لٛا١ٔٓ اٌّشوض. -

ب أ٠ؼب ٌُٙ وبًِ اٌؾش٠خ ث١ٓ عٕخ، ٕٚ٘ 18ئال ثؼذ أْ ٠جٍغٛا اٌّغٍؼ، ششاوُٙ ثبٌٕضاع ئال ٠غٛص  -

 االٔؼّبَ ٌٍمزبي أٚ االٔؼّبَ ٌٍؼًّ االعزّبػٟ ِٚزبثؼخ ؽ١برُٙ اٌشخظ١خ.
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 ٍ٘ئخ اَثبر فً ِمبطؼبد                                       

سٛرٌب رّذ اٌّظبزلخ  –ٍِثبق اٌؼمس االجزّبػً ٌإلزارح اٌذارٍخ اٌسٌّمزاطٍخ ٌّمبطؼخ اٌجشٌزح *

 .4112/  1/  6ربرٌد  / 1 /ػٍٍٗ فً اٌجٍسخ رلُ 

تقوم بحماٌة اآلثار التارٌخٌة السطحٌة والباطنٌة المنقولة وؼٌر المنقولة,  هٌئة السٌاحة واآلثار:

م الدعم لتنمٌة الوعً التارٌخً دٌووضعها فً خدمة المجتمع. تقعنها وُتمكِّن التنقٌب والكشؾ 

 .انشطة السٌاحٌة وُتمّكن من مؤسستهاالجتماعً, وتنّظم وتطّور وتدعم األ

 عبدو. مرست*رئٌس هٌئة اآلثار والسٌاحة بمقاطعة الجزٌرة. السٌد: 

 الذاتٌة  تعمل على تقدٌم الدعم لهذه الهٌبة.  ة: هً جزء من اإلدارهٌئة اآلثار

كم مربع, وٌحتوي  منطقة هرم الخابور حوالً 19999وتبلػ مساحة مقاطعة الجزٌرة حوالً 

 من التالل والمواقع األثرٌة.  2199

منها أوروبٌة  21بعثة أثرٌة.   19قبل اندالع الثورة فً مقاطعة الجزٌرة كانت هنالك حوالً 

بٌت خاص بهذه البعثات,  21اً بعثات ٌابانٌة وروسٌة. بإضافة إلى وجود حوالً وأمرٌكٌة وأٌض

ؼٌر أّن أكثرها تعرضت لسرقة والتخرٌب, فً مناطق ) تل حمدي, تل بطً, خزانة وتنٌنٌر 

وتل بٌدر(. وما تبقى من محتوٌات هذه البٌوت تم نقلها إلى أماكن آمنة, ألجل فرزها وتصنٌفها 

بعض ٌجري علٌها دراسة تفصٌلٌة من أجل إعادة ترمٌمها من جدٌد عن وكذلك توثٌقها, وال

 طرٌق مهندسٌن ومختصٌن باآلثار.

 :هم بالمناطقالتجاوزات التً حدثت من قبل التنظٌم المتطرف لدى تواجد

ألحق عناصر تنظٌم داعش تخرٌبات كثٌرة بهذه األعٌان, وباألخص فً مناطق ) تل حمٌس, 

 هرم الخابورطقة رأس العٌن(, وأكثرها تعرضاً للتخرٌب منطقة )قرى الحسكة, تل تمر ومن

نفق فً هذه المناطق ووصل  19ومنطقة العجاجةبمقاطعة الجزٌرة  (, حٌث تم بناء حوالً 

 حفرة فً أعلى التالل.  299متر, وتم حفر حوالً  19طول البعض منها إلى 

 لٌات الثقٌلة.بإضافة إلى اآلثار التً تمت سرقتها من خالل استخدام اآل

 ا من قبل تنظٌم داعش:المناطق التً تم تخرٌبه*

 حفرة على التل باستخدام آلٌات ثقٌلة. 11"تل مإزر" حٌث تم حفر أكثر من  -

 "تابان" القرٌب من منطقة الحسكة حٌث  تم حفر أدى إلى خرابها. -

ثل تل مجدل وتل التالل األثرٌة تم استخدامها كنقاط عسكرٌة من قبل عناصر التنظٌم, م -

 مجرجع وتل مؽاز وكلها قرى تابعة لمنطقة الحسكة وسرقة بما فٌها من آثار القٌمة.
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مناطق ببر الحلو مثل ) تل براك (, حٌث تعرضت للكثٌر من الخراب من قبل عناصر  -

التنظٌم, بإضافة إلى عملٌات سرقة لمحتوٌات الؽرفة التً خصصتها البعثة اإلنكلٌزٌة المختصة 

 ك بتنقٌب آثارها. آنذا

 *مالحظة: 

تم استالم جمٌع المواقع األثرٌة من وحدات حماٌة الشعب ووحدات حماٌة المرأة التً تنبت 

 .  1929حماٌتها بعد أن حررتها من تنظٌم داعش,  فً الشهر العاشر عام 

من التالل والمواقع األثرٌة, وتحظى هذه  269وحتى اآلن تمكنت هٌبة اآلثار من توثٌق حوالً  

األعٌان  بحماٌة خاصة من قبل وحدات حماٌة الشعب ووحدات حماٌة المرأة بطلب من هٌبة 

 اآلثار فً اإلدارة الذاتٌة. 

ضافة إلى وجود مواثٌق مواقع أثرٌة حتى اآلن, باإل 29المناطق األثرٌة بتل حمٌس تم توثٌق -

 تدل على التخرٌبات التً تعرضت لها من قبل عناصر التنظٌم وتحوٌلها إلى نقاط عسكرٌة.

 : المناطق األثرٌة حماٌة -

تم تخصٌص مجموعات خاصة للقٌام بحماٌة هذه األعٌان من قبل  وحدات حماٌة الشعب ٌ

زرعها التنظٌم فً هذه المواقع, بإضافة إلى إزالة األلؽام التً  ووحدات حماٌة المرأة واألساٌش.

 من قبل فرق هندسٌة مختصة التابعة لوحدات حماٌة الشعب.
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--------------------------------------------------------------------------------------- 

 مرفق مع فٌدٌو و تسجٌل صوت.-
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: التً تم جمع محتوٌاتها بعد تعرضها للخراب زٌخ ثؼس إٌمًثٍٛد اٌجؼثبد األث*صور 

 والدمار من قبل المجموعات اإلرهابٌة.

 

 رً حّٛوز                                     

 

 رً ثٍسر
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 رً ذٌٛزح                                      

 

 ذزاة سٍبر                                            
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 اٌجبحخ اٌغزثٍخ ٌجٍذ ثؼثخ رً ػزثٍس

 

 رً ثٍسر –ثٍذ ثؼثخ 
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 ثٍذ ثؼثخ اٌرٌٛزح                                       

 

 رٍٍٕٕز                             -ثٍذ ثؼثخ              
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 حموكر–بٌت بعثة 

 

 

 ضررة من قبل المجموعات اإلرهابٌة (للمواقع األثرٌة المتبعض الصور ) 

 

 

 

 تجرٌف تل الخضر                     



61 
 

 

 

 رٕمٍت سزي. –رً طبثبْ                   
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 أٔفبق. –رٕمٍت سزي  –رً طبثبْ                        
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 رٕمٍت سزي ِٓ اٌجٙخ اٌغزثٍخ ٌٍزً. –رً طبثبْ                 

 

حفزٌبد رؼٛز ٌٍفززح اٌجزٚٔش اٌمسٌُ. –رٍٍٕٕز                   

 

 حفزٌبد رؼٛز ٌٍفززح األٌٛثٍخ. –رٍٍٕٕز                             
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 حفزٌبد األٌٛثٍخ -رٍٍٕٕز                                 
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ثٍذ اٌجؼثخ –رٍٍٕٕز

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

 ذٕسق ػٍى سطح األوزثٛي –رً ِؤسر                  
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ٍخرٕمٍت سزي ِٓ اٌجٙخ اٌشزل –رً ِؤسر                    

 

 )رٕمٍت سزي(. 
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 رٕمٍت سزي. –رً ِؤسر 
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 رً ِغبص. حفزح ِغطبح ثّبزح إسّٕزٍخ ِٓ اٌجٙخ اٌشّبٌٍخ اٌغزثٍخ          
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 حفزٌبد –رً وزثٍذ                                   

 

 

 رجزٌف ٚفزح طزٌك –رً وزثٍذ                                  
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 ذٕسق  –رً وزثٍذ 

 

 

 حفزح فً ِٕزظف اٌزً  –رً ِجسي                                  
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حفزح جٕٛة اٌزً ِٓ أػٍى –رً ِجسي                                   

 

 حفزح شّبي اٌزً –رً ِجسي                               
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 سبرز ػٍى سطح اٌزً.

 

 رجزٌف فزح طزٌك ِٓ اٌجٙخ اٌجٕٛثٍخ اٌشزلٍخ –رً ِجسي             

 



74 
 

 

 

 ذٕسق -رً ِجسي                                         

 

 ذٕسق أسفً اٌزً ِٓ اٌجٙخ اٌجٕٛثٍخ –رً ِجسي                     
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 اٌشّبٌٍخ  ِٓ اٌزً اٌجٙخ  ٚأٔفبق فً رجزٌف  –رً ػجبجخ         

 

 

 حفزٌبد ػٍى سطح اٌزً ِٓ اٌجٙخ اٌشزلٍخ -رً ػجبجخ                           
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 رجزٌف ِٓ اٌجٙخ اٌشزلٍخ  –رً ػجبجخ                                   
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 أسفً اٌزٍخ اٌشّبٌٍخ اٌغزثٍخ                              –رً ثزان سبرز رجزٌف                              

 

 رجزٌف اٌزٍخ اٌغزثٍخ اٌجٕٛثٍخ ذٍف غزفخ اٌجؼثخ –رً ثزان                      
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 سبرز جٕٛة اٌزً ثجٛار اٌزٍخ اٌجٕٛثٍخ اٌغزثٍخ –رً ثزان                         

 

 

 

 رجزٌف اٌزٍخ اٌشّبٌٍخ اٌغزثٍخ –رً ثزان                                   
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 تجرٌف من الجهة الجنوبٌة       –تل حمٌدي                                

 

 تجرٌف وفتح طرٌق ٌقود إلى أعلى التلة الرئٌسٌة من الجهة الشرقٌة –تل حمٌدي        

 

فٌما ٌلً الئحة باألسماء المواقع األثرٌة التً تعرضت للخرٌب والدمار على أٌدي عناصر -

 تنظٌم داعش.
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      األعٌان الدٌنٌة  فً مقاطعة الجزٌرة                                 

حماٌة الشعب ووحدات حماٌة المرأة نعمل على حماٌة األعٌان الدٌنٌة والثقافٌة نحن فً وحدات 

وعدم التعرض لها ألنها تشكل تراثا ثقافٌا وروحٌا. وذلك ألنه لٌس واجب مفروض وعلٌنا 

االلتزام  به, بل ألنه من قٌمنا ومبادبنا األخالقٌة التً تهدؾ إلى بناء مجتمع دٌمقراطً عادل 

واة بٌن جمٌع األدٌان والثقافات والمكونات األخرى, بعٌداً عن العنصرٌة قابم على المسا

والطابفٌة.وبعد تحرٌر المناطق التً تعرضت للهجمات بشكل كامل من قبل المجموعات 

أو  اإلرهابٌة, ٌتم تسلٌم األعٌان الدٌنٌة والثقافٌة إلى الهٌبات المختصة.... وال فرق بٌن مسجدٍ 

عالم الدٌنٌة,ألنها معتقداٌت تمثل تارٌخ كل شعب وملجؤ لألمان الروحً وؼٌرها من الم  كنٌسةٍ 

 واألخالقً لهذه الشعوب. 

 :الدٌمقراطٌة باإلدارة الذاتٌةالمشتركة الهٌئة الدٌنٌة *

 الرئٌس المشترك للهٌئة الدٌنٌة الشٌخ "محمد القادري":-1

المجموعات اإلرهابٌة, ما حصل من هجمات وباألخص على مناطق اإلدارة الذاتٌة من قبل 

حٌث ال اإلسالم وال المسٌحٌٌن وال حتى اإلٌزٌدٌٌن سلِموا من أذٌتهم وشرهم وجرابمهم. وما 

حصل بالمقاطعات الثالث بروج آفا شمال سورٌة كان واضحا للعٌان, من حٌث الظلم الذي 

معهد الشرعً أُلِحق بكافة األدٌان مثال ذلك, ببداٌة هجومهم على مقاطعة الجزٌرة فجروا ال

لشٌخ "الخزنة" وحرقوا جمٌع الكتب الدٌنٌة, وفجروا مقامهم الطاهر الذي كان بٌن القبور, فهم 

بذلك حاربوا حتى األموات. والمسجد المبارك لم ٌسلم من أذٌتهم حٌث حرقوا كل ما بداخله, 

 ورأٌنا كل هذا الخراب بؤم عٌننا كهٌبة دٌنٌة.

اٌة المرأة و األساٌش و وحدات الحماٌة المجتمعٌة,هم إن وحدات حماٌة الشعب ووحدات حم

حرٌصٌن على تطبٌق المساواة والعدالة, وٌتضح هذا من خالل معاملتهم عند تحرٌر المناطق 

من المجموعات اإلرهابٌة, حٌث ال ٌفرقون بٌن األعٌان الدٌنٌة سواء كان مسجد أو كنٌسة..... 

 الخ.  

معهد الشٌخ من األماكن المقدسة بالنسبة لنا كمسلمٌن أمثال:  قام التنظٌم اإلرهابً بحرق العدٌد

كذلك معاهد دٌنٌة أخرى  معهد الشٌخ نامس,و بقرٌة السٌحةخزنة, معهد الشٌخ سٌد موسى 

 بناحٌة تل تمر ورأس العٌن.

ال فرق لدٌنا بٌن مسلم ومسٌحً وإٌزٌدي ...الخ, فالكل له حق العٌش على هذه األرض 

لدٌنٌة, وهذا ما تعمل علٌه اإلدارة الذاتٌة, حتى أن الهٌبة الدٌنٌة فً اإلدارة وممارسة شعابره ا

. وعندما حصلت المجزرة بشنكال ولجا أهلها إلى روج آفا, قامت بٌن ثالث أدٌانمشتركة 

اإلدارة الذاتٌة بتؤمٌن مخٌمات لهم ك"مخٌم نوروز", ونحن كهٌبة دٌنٌة باإلدارة الذاتٌة بدورنا 

والت مستمرة للمخٌم, والمسإول عن اإلٌزٌدٌٌن والذي هو من بٌن أعضاء الهٌبة كنا نقوم بج
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ٌُإِمن مستلزمات واحتٌاجات الالجبٌن اإلٌزٌدٌٌن دون أي تقصٌر وتحت اسم وإشراؾ  كان 

 اإلدارة الذاتٌة. 

كذلك ما حصل بتل تمر من جرابم على قرى اإلٌزٌدٌٌن واآلشورٌٌن حٌث قام التنظٌم بهدم 

اآلشورٌة وحرقها وأسر النساء والرجال واألطفال, تم خالصهم من قبل وحداتنا  الكنابس

 "وحدات حماٌة الشعب ووحدات حماٌة المرأة".

والهٌبة الدٌنٌة على تواصل دابم مع وحدات حماٌة الشعب والمرأة من أجل التنسٌق للذهاب إلى 

 المناطق المنكوبة وتحت حماٌتهم نقوم بعملنا.

 :"أفرام شمعون"للهٌئة الدٌنٌة  الرئٌس المشترك

حصلت مإخرا  بعض التفجٌرات فً مناطق تواجد الكنابس مثل حً الوسطى بمدٌنة "قامشلو".  

تعرضت المساجد والكنابس بالقرى المجاورة للخراب من قبل ما ٌسمون أنفسهم بتنظٌم الدولة 

منا بزٌارة تل معروؾ اإلسالمٌة, فتل معروؾ مثال, تعرض للخراب ونحن كالهٌبة الدٌنٌة ق

لرإٌة ما حصلت لهذه المساجد. فهإالء المرتزقة لٌس لدٌهم مبدأ وال ٌفرقون بٌن مسجد أو 

كنٌسة. وبالنسبة لعدد الكنابس التً تعرضت للخراب قلٌل مقارنة مع المساجد, برأس العٌن 

للكنابس, مثال, تعرضت كنابس للخراب وكذلك فً قرٌة قرٌبة من مدٌنة قامشلو, حدث تخرٌب 

 وفً منطقة الخابور أٌضا. وبعض التفجٌرات التً حصلت كانت الكنابس مقصودة فٌها. 

أما بالنسبة لتقربات "وحدات حماٌة الشعب ووحدات حماٌة المرأة" لم ٌكن ٌمٌزون أبدا بٌن 

الكنابس والمساجد وال بٌن المسلمٌن والمسحٌٌن كمدنٌٌن, كانوا ٌحررون المناطق بشكل كامل 

 ما فٌها.  وبكل

 توثٌق ما تم تخرٌبه من قبل تنظٌم الدولة اإلسالمٌة اإلرهابً. *

 رئٌس اتحاد علماء المسلمٌن الشٌخ محمد الغرزي:-

حسب اطالع اتحاد علماء المسلمٌن فً مقاطعة الجزٌرة على األعٌان التً تم تفجٌرها وتخرٌبها 

 من قبل المجموعات اإلرهابٌة:

 باإلضافة إلى مرقد الشٌخ أحمد الخزنوي وأبنابه.تفجٌر مسجد تل معروؾ  -
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 قامشلً. -تفجٌر مسجد قرٌة السٌحا المبرد على طرٌق حسكة -

 قامشلً. -تفجٌر مرقد الشٌخ نامس على طرٌق حسكة -
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 كذلك تعرضت مساجد رأس العٌن, تل تمر  باإلضافة إلى مناطق أخرى.-

 )مدٌنة كوبانً ( التً تعرضت فٌها المساجد إلى تدمٌر كامل. وننوه بشكل خاص -

 2116-8-3تارٌخ 
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 .فق مع تسجٌالت صوتمر-


