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 وابزرها الجبهة الشامية وفرقة السلطان مراد وأحرار الشرقية. 1
 قسد.-تابعة للمجلس العسكري السرياني المنضوي تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية، وهي قوات 2013تأسست في عام  2
غرفة عمليات غضب الزيتون، تُعرف نفسها على أنها حركة انتقامية غير تابعة ألي جهة سياسية أو عسكرية، وتضم شباب وشابات من مدينة  3

تهاكات والجرائم التي نرداً على االة التي تدعمها تركيا، ، أي الجماعات المسلححتالل التركي ومرتزقتهعفرين، هدفهم االنتقام ممن تصفهم باال

 (.2019تموز/ يوليو  12)آخر زيارة بتاريخ  .2018آذار/مارس  سيطرتهم على المدينة فيترتكبها هذه القوات بحق أهالي عفرين، بعد 

-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a3%d9%8a-http://www.xzeytune.com/2018/08/24/%d8%a5%d9%84%d9%89
%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85/. 

http://www.xzeytune.com/2018/08/24/%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a3%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85/
http://www.xzeytune.com/2018/08/24/%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a3%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85/
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. 2019تموز/يوليو  12ا" موقع األمم المتحدة في ل نتيجة هجوم في عفرين شمال سورياليونيسف تعرب عن صدمتها إزاء مقتل ثالثة أطفا" 4

 .https://news.un.org/ar/story/2019/07/1036681(. 2019تموز/يوليو  12يخ )آخر زيارة بتار
شباط/فبراير  7" سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في تفجيراً ضرب ست مدن في ريف حلب 11شخصاً نتيجة  127مقتل وجرح أكثر من  " 5

https://stj-(. 2019تموز/يوليو  12)آخر زيارة بتاريخ  .2019
meYWuqzJSE_v9cyKw1HhqKgN0A-sy.org/ar/1177/?fbclid=IwAR1AVuo13P5h5_FF3IGgZmZvlgL1kzkW. 

كانون الثاني/يناير  25" سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، في شخصاً بينهم جنود أمريكيون بتفجير ضرب مدينة منبج بحلب 31قتل وجرح م " 6

 .sy.org/ar/1163/-https://stj(. 2019تموز/يوليو  12. )آخر زيارة بتاريخ 2019

https://news.un.org/ar/story/2019/07/1036681
https://stj-sy.org/ar/1177/?fbclid=IwAR1AVuo13P5h5_FF3IGgZmZvlgL1kzkW-meYWuqzJSE_v9cyKw1HhqKgN0A
https://stj-sy.org/ar/1177/?fbclid=IwAR1AVuo13P5h5_FF3IGgZmZvlgL1kzkW-meYWuqzJSE_v9cyKw1HhqKgN0A
https://stj-sy.org/ar/1163/
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(. 2019تموز/يوليو  16. )آخر زيارة بتاريخ 2019تموز/يوليو  11"صفحة غرفة عمليات غضب الزيتون" في  7

7042843483/https://www.facebook.com/429971067483083/posts/67636. 
(. 2019تموز/يوليو  16. )آخر زيارة بتاريخ 2019تموز/يوليو  12"صفحة غرفة عمليات غضب الزيتون" في  8

https://www.facebook.com/429971067483083/posts/676636819483172/. 

https://www.facebook.com/429971067483083/posts/676367042843483/
https://www.facebook.com/429971067483083/posts/676636819483172/
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، )آخر زيارة بتاريخ 2019تموز/يوليو  11مرتزق فيها"، موقع وكالة أنباء هاوار بتاريخ  16غضب الزيتون تتبنى تفجير عفرين وتعلن مقتل " 9

 (.2019تموز/يوليو  22

s.com/ar/mobile/?page=haber&ID=20947https://www.hawarnew 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hawarnews.com%2Far%2Fmobile%2F%3Fpage%3Dhaber%26ID%3D20947%26fbclid%3DIwAR3MhIRo7lJt48Oxx3XObMl1zC-w9FeM1ochuckfh273IY8UrRLpHOf9Uiw&h=AT0WgnTarOKkP-NrK51yVXiRJskFe2Zo7qr61eR2KjIF70H1QgvFejMHSJX-OFS5U8whf6Jknv_LyCkPGi1C3k8WSvjpt6Vj4en4klh17Kp4WO9pcKlSAJWKXhGhSYg3ZGkjVw
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 ./https://www.namecheap.comللمزيد من االطالع على موقع هذه الشركة،  10

https://www.namecheap.com/
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https://www.facebook.com/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-للمزيد من االطالع،  11
-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA

3083/42997106748-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86. 
. (2019تموز/يوليو  12)آخر زيارة بتاريخ  .2019 يناير/كانون الثاني 23 "، فيبيان صادر عن "غرفة عمليات غضب الزيتون" 12

-http://www.xzeytune.com/2019/01/24/%D8%A5%D9%84%D9%89
24/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A. 

 (.2019تموز/يوليو  16، )آخر زيارة بتاريخ 2019شباط/فبراير  21"بيان صادر عن "غرفة عمليات غضب الزيتون"، بتاريخ   13
http://www.xzeytune.com/2019/02/21/645/. 

https://www.facebook.com/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-429971067483083/
https://www.facebook.com/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-429971067483083/
https://www.facebook.com/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-429971067483083/
http://www.xzeytune.com/2019/01/24/%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-24/
http://www.xzeytune.com/2019/01/24/%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-24/
http://www.xzeytune.com/2019/02/21/645/
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https://www.hawarnews.com/ar/haber/d8abd984d8a7d8abd8a9-d8aad981d8acd98ad8b1d8a7d8aa-d985d8aad8aad8a7d984d98ad8a9-d981d98a-d8a7d984d8add8b3d983d8a9-h20926.html
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 16. آخر زيارة بتاريخ 2019تموز/يوليو  11" في (االداخلي )شمال وشرق سوري بيان صادر عن المركز اإلعالمي العام لقوى األمن " 14

https://www.asayish.org/2019/07/11/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-(. 2019تموز/يوليو 
-a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d8%-%d8%b9%d9%86-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1
-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a
-%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85

ZHQlHdswWIeCN40-hfpYUc-27/amp/?fbclid=IwAR1Ag9NliD982Dl2yqg8a5DAuv8R6rk8j2cu. 

 

https://www.asayish.org/2019/07/11/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%84%d9%82-27/amp/?fbclid=IwAR1Ag9NliD982Dl2yqg8a5DAuv8R6rk8j2cu-hfpYUc-ZHQlHdswWIeCN40
https://www.asayish.org/2019/07/11/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%84%d9%82-27/amp/?fbclid=IwAR1Ag9NliD982Dl2yqg8a5DAuv8R6rk8j2cu-hfpYUc-ZHQlHdswWIeCN40
https://www.asayish.org/2019/07/11/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%84%d9%82-27/amp/?fbclid=IwAR1Ag9NliD982Dl2yqg8a5DAuv8R6rk8j2cu-hfpYUc-ZHQlHdswWIeCN40
https://www.asayish.org/2019/07/11/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%84%d9%82-27/amp/?fbclid=IwAR1Ag9NliD982Dl2yqg8a5DAuv8R6rk8j2cu-hfpYUc-ZHQlHdswWIeCN40
https://www.asayish.org/2019/07/11/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%84%d9%82-27/amp/?fbclid=IwAR1Ag9NliD982Dl2yqg8a5DAuv8R6rk8j2cu-hfpYUc-ZHQlHdswWIeCN40
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تموز/يوليو  11، صدر بتاريخ التفجير الذي استهدف كنيسة "السيدة العذراء" في مدينة القامشلي/قامشلو تدين المنظمة اآلثورية الديمقراطية 15

 (.2019تموز/يوليو  11، )آخر زيارة بتاريخ 2019
9564944/posts/2765192983509063/https://www.facebook.com/100463434. 

https://www.facebook.com/1004634349564944/posts/2765192983509063/
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