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زيد انظر: ، وصفت التواجد التركي في منطقة عفرين السوريّة باإلحتالل العسكري. للم2018أغسطس /آب 2في تقرير لها، صدر بتاريخ  1

". منظمة العفو سوريا: يجب على تركيا وضع حد لالنتهاكات التي ترتكبها الجماعات الموالية لها والقوات المسلحة التركية ذاتها في عفرين"

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/syria-(. 2019ليو ز/يوتّمو 4زيارة . )آخر 2018طس آب/أغس 2الدولية. 
afrin/-in-forces-own-its-and-groups-allied-by-violations-serious-stop-must-turkey.  

تّم تدريب عناصرها ، حيث قبل تركيان". وقد تّم تشكيلها من "الشرطة الوطنية" أو "قوات الشرطة واألمن العام في عفريحياناً باسم وتُعرف أ 2

يادة العاّمة للجسم إلى "اللواء عبد الرزاق أصالن الالز". في حين تّم تعيين "المقدم رامي طالس/أبو يوسف" داخل األراضي التركية وأسندت الق
ة المقاتلة يالت العسكرية المعارضكلرستن في ريف حمص وكان ضمن إحدى التشوينحدر األخير من منطقة ا للشرطة الحّرة" في عفرين."قائداً 

 نظامية السوريّة عليها.سيطرة القوات الة الشرقية سابقاً قبل في الغوط
ركي بمشاركة من فصائل المعارضة السوريّة ها الجيش التادة "غصن الزيتون" التي قضة المشاركة في عمليإحدى التشكيالت العسكرية المعار 3

" التابع الفيلق الثاني/يمزات" منضوية تحت لواء "الجيش الوطنة "الحفرقة الحمز"سيف أبو بكر"، والمالزم أول  المسلحة. يترأس التشكيل

يالت عسكرية . بعد اندماج عّدة تشك2016أبريل من العام /وتشّكلت الفرقة في شهر نيسان .ئتالف السوري المعارضللحكومة السورية المؤقتة/اإل

 24بتاريخ ان تّم نشره لواء رعد الشمال ولواء مارع الصمود ولواء المهام الخاصة" وذلك بحسب بيلواء ذي قار ووهي: "لواء الحمزة و

 قوات خاّصة".-زة. وتّم اعتماد االسم الرسمي "فرقة الحم2016نيسان/أبريل 
 . 133اللواء  – ةالفرقة الثالثة عشر-، الفيلق األولأحد الفصائل العسكرية المعارضة، التابعة "للجيش الوطني" المعارض 4

https://wikimapia.org/#lang=fr&lat=36.495838&lon=36.767120&z=11&m=w&search=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A9
https://www.google.com/maps?q=%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8+%D9%81%D9%8A+%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwj776C0yZvjAhUT6OAKHe64ADAQ_AUIEigD
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/syria-turkey-must-stop-serious-violations-by-allied-groups-and-its-own-forces-in-afrin/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/syria-turkey-must-stop-serious-violations-by-allied-groups-and-its-own-forces-in-afrin/
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https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D9%89%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.5956925,36.9355202,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152fbfbda4e665bd:0xb6c4c9d070e7b88a!8m2!3d36.5950615!4d36.9312657
https://wikimapia.org/#lang=fr&lat=36.415343&lon=36.798363&z=13&m=w&search=%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D8%B2%D9%8A%D8%AA
https://wikimapia.org/#lang=fr&lat=36.415343&lon=36.798363&z=13&m=w&search=%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D8%B2%D9%8A%D8%AA
https://wikimapia.org/#lang=fr&lat=36.415343&lon=36.798363&z=13&m=w&search=%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D8%B2%D9%8A%D8%AA
https://wikimapia.org/#lang=fr&lat=36.434831&lon=36.802939&z=15&m=w&search=%D8%AA%D9%84%D9%84%D9%81
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https://wikimapia.org/#lang=fr&lat=36.477477&lon=36.778553&z=14&m=w&search=%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%84%D9%8A
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