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". وكالة قمة سوتشي و"الفيتو" التركي يجنبان إدلب كارثة إنسانية )مقال تحليلي(للمزيد انظر على سبيل المثال وليس الحصر؛ محمود عثمان، "  1

(. 2019آب/أغسطس  29. )آخر زيارة للرابط 2018أيلول/سبتمبر  19األناضول التركية الرسمية. 

-https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D9%85%D8%A9
-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A
-%D9%8A%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%86-D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%
-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8
-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9

%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A/1258706 " الجيش السوري يتجه لتطبيق . وانظر أيضاً؛M4 وM5 

(. 2019آب/أغسطس  29. )آخر زيارة للرابط 2018آب/أغسطس  21". موقع روسيا اليوم. بالقوة ؟

-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-https://arabic.rt.com/middle_east/1040097
-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/#. 
أعلنت عّدة فصائل جهادية في شمال سوريا االندماج حيث ، 2017كانون الثاني/يناير  28بتاريخ تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، وقد تشكلت  2

تنظيم جبهة  –تحت مسّمى “هيئة تحرير الشام” وكانت الفصائل التي أعلنت عن حّل نفسها واالندماج تحت المسّمى الجديد هي جبهة فتح الشام 

وجبهة أنصار الدين، وجيش السنّة، وحركة أنصار الشام اإلسالمية، إال أنه وعلى خلفية  النصرة سابقاً، وحركة نور الدين الزنكي، ولواء الحق، 

، أعلنت حركة نور الدين 2017تموز/يوليو   15اندالع المواجهات األخيرة بين حركة أحرار الشام  وهيئة تحرير الشام في الشمال السوري بتاريخ 

 .2017و تموز/يولي 20الزنكي انفصالها عن الهيئة بتاريخ 

 تسيطر عليها هيئة تحرير الشام. 3

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A/1258706
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A/1258706
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A/1258706
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A/1258706
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A/1258706
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A/1258706
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A/1258706
https://arabic.rt.com/middle_east/1040097-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1040097-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1040097-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
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 تسيطر عليها هيئة تحرير الشام. 4
"، موقع منظمة سوريون من أجل الحقيقة مدنياً بهجومين منفصلين 26سوريا: استمرار التصعيد العسكري في إدلب ومقتل انظر أيضاً "  5

https://stj-(. 2019آب/أغسطس  29. )آخر زيارة للرابط 2019آب/أغسطس  26والعدالة. 
-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7
-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1
-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af
-%d9%81%d9%8a-1%d9%8a%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b

%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/. 
. 2019آب/أغسطس  27" سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في مدنياً بهجومين منفصلين. 26استمرار التصعيد العسكري في إدلب ومقتل "  6

d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/sy.org/ar-https://stj%-. 2019آب/أغسطس  28آخر زيارة بتاريخ 
-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1
-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af
-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a

%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/. 

https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
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 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=614143865776591&id=100015429490257للمزيد من االطالع،  7

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=614143865776591&id=100015429490257
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=614143865776591&id=100015429490257
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https://www.google.com/maps/place/Hamah+Military+Airport/@35.1278309,36.6981401,8666m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x15237deb024871b3:0x6332e4acff7b8bba!8m2!3d35.1199788!4d36.7150211
https://www.google.com/maps/place/Jubb+Ramlah,+Syria/@35.1870747,36.4486834,29439m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x15238870586046c9:0xa77782819732b596!8m2!3d35.2075821!4d36.4229074
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بتاريخ . آخر زيارة 2019آب/أغسطس  2" سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في هجمات جوية سورية/روسية تقتل عشرات المدنيين في إدلب"  8

sy.org/ar/%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa-https://stj-. 2019آب/أغسطس  28
-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9
-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84

%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/ 

https://stj-sy.org/ar/%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
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