
 

 



 

www.stj-sy.com  Page | 2  

 اتّهامات للمعارضة الّسورية المّسلحة بقصف مدينة محردة والتسّبب في سقوط ضحايا مدنيين



 

www.stj-sy.com  Page | 3  
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شّكل العّزة، والذي كان قد تيخضع قسم من مناطق ريف حماة الشمالي والغربي إلى سيطرة عدد من فصائل المعارضة المّسلحة، وأبرزها جيش  1

وخاض عدة معارك ضد القوات النظامية السورية، وتعد مدينة "اللطامنة" أحد أهم مراكزه والتي ينحدر منها القائد العام  2014في منتصف العام 

 .للجيش الرائد "جميل الصالح"
أيلول/سبتمبر  20، آخر زيارة بتاريخ 2018آب/أغسطس  30" موقع روسيا اليوم في سبتمبر 7أردوغان بطهران في -روحاني-قمة بوتين" 2

2018 ،-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-ttps://arabic.rt.com/world/966695h
-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7

%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9/. 
، 2018أيلول/سبتمبر  11ن من أجل الحقيقة والعدالة في "، سوريوالقصف الجوي يُخرج ثالث مشاٍف عن الخدمة في محافظتي حماه وإدلب" 3

 .sy.com/ar/view/734-https://www.stj، 2018أيلول/سبتمبر  20آخر زيارة بتاريخ 

 

https://arabic.rt.com/world/966695-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://arabic.rt.com/world/966695-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://arabic.rt.com/world/966695-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://arabic.rt.com/world/966695-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://arabic.rt.com/world/966695-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.stj-sy.com/ar/view/734
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، 2018أيلول/سبتمبر  11"، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في تضرر ودمار ثمان مدارس في محافظتي إدلب وحماه جراء القصف الجوي" 4

 .sy.com/ar/view/736-https://www.stj، 2018أيلول/ٍسبتمبر  20آخر زيارة بتاريخ 
أيلول/سبتمبر  21. )آخر زيارة 2018أيلول/سبتمبر  17تركية. ، وكالة األناضول المذكرة تفاهم تركية روسية لضمان استقرار الوضع بإدلب 5

2018 .)

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%
-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-87%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%-D8%A9
-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1

%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8/1257276. 

https://www.stj-sy.com/ar/view/736
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8/1257276
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8/1257276
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8/1257276
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8/1257276
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8/1257276
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https://www.facebook.com/shbablatamneh3/videos/296936627756188/
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https://www.facebook.com/shbablatamneh3/videos/296936627756188/
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https://www.facebook.com/hmosyrian/videos/459533474556560/
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https://www.facebook.com/1736930713198933/posts/2660617730830222/
https://www.facebook.com/178635058892429/posts/1835278986561353/
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https://www.facebook.com/1005558246185049/posts/2162802310460631/
https://www.facebook.com/178635058892429/posts/1839737749448810/
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