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"، منظمة العفو على جرائم الحرب وغيرها من االنتهاكات التي ارتكبتها القوات التركية والجماعات المسلحة المتحالفة معهاسوريا: أدلة دامغة "  1

( 2019كانون األول/ديسمبر  6، )آخر زيارة للرابط: 2019تشرين األول/أكتوبر 18الدولية، 

-other-and-crimes-war-of-evidence-damning-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syria
allies/-their-and-forces-turkish-by-violations. 

، )آخر زيارة 2019أكتوبر تشرين األول/ 15سوريا، ب خاصةة موجزة صحفي مذكرة إحاطةدة السامي لحقوق اإلنسان، مفوض األمم المتح 2

(. 2019كانون األول/ديسمبر  6للرابط: 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25145&LangID=E&fbclid=IwAR3zn
o2lg3G3ZocybJYdgbbqmwdSODEbsMxq7WJ7ongQY-XL03piDbs2BxH. 

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx
https://iiim.un.org/terms-of-reference-of-iiim/
https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25145&LangID=E&fbclid=IwAR3znXL03piDbs2BxH-o2lg3G3ZocybJYdgbbqmwdSODEbsMxq7WJ7ongQY
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25145&LangID=E&fbclid=IwAR3znXL03piDbs2BxH-o2lg3G3ZocybJYdgbbqmwdSODEbsMxq7WJ7ongQY
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 .49، الفقرة  2008أبريل نيسان/ T-84-84-04-IT ،3 القضية رقم ، قضية المدعي العام ضد هاراديناي 3



 

www.stj-sy.org  Page | 5  

 مسؤولية "الجيش الوطني" عن إعدام السياسية الكردية هفرين خلف  تدعمأدلة إضافية 

• 

• 

• 

• 

 

Katanga



 

www.stj-sy.org  Page | 6  

 مسؤولية "الجيش الوطني" عن إعدام السياسية الكردية هفرين خلف  تدعمأدلة إضافية 

 

 

 
 ، 2009يونيو حزيران/ 15 ، قرار التأكيد ، الدائرة التمهيدية،  ICC-05 / 01-08 / 01-424رقم قضية المدعي العام ضد بيمبا،  4

cpi.int/CourtRecords/CR2009_04528.PDF-https://www.icc ، 02رقم  ، غباغبو، قضية المدعي العام ضد 81الفقرة-ICC / 
11-01  /11-656-Red  ، 2014يونيو ن/حزيرا 12، قرار بشأن تأكيد التهم ، الدائرة التمهيدية األولى  ،-https://www.legal

tools.org/doc/5b41bc/ ضد غباغبو، رقم العام المدعي قضية ؛ 209، الفقرةRed-656-01 / 11-02 / 11-ICC  قرار بشأن تأكيد التهم ،

 .210، الفقرة tools.org/%20doc%20/%205b41bc-https://www.legal،  1420يونيو حزيران/ 12، الدائرة التمهيدية األولى ، 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2009_04528.PDF
https://www.legal-tools.org/doc/5b41bc/
https://www.legal-tools.org/doc/5b41bc/
https://www.legal-tools.org/%20doc%20/%205b41bc
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ة العفو "، منظمسوريا: أدلة دامغة على جرائم الحرب وغيرها من االنتهاكات التي ارتكبتها القوات التركية والجماعات المسلحة المتحالفة معها"  5

( 2019كانون األول/ديسمبر  6، )آخر زيارة للرابط: 2019تشرين األول/أكتوبر 18الدولية، 

-other-and-crimes-war-of-evidence-damning-ww.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syriahttps://w
allies/-their-and-forces-turkish-by-violations 

 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/
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تشرين  17مدنياً قتلوا في الهجوم التركي على المنطقة"، رويترز،  218: يئة الصحة التابعة لإلدارة الكردية في شمال شرق سوريا"ه 6

security-syria-https://uk.reuters.com/article/uk-( 2019كانون األول/ديسمبر  6)آخر زيارة للرابط:  2019االول/أكتوبر 
-offensive-turkish-in-killed-civilians-218-says-syria-northeast-in-authority-health-led-casualties/kurdish-turkey

idUKKBN1WW1A5. 

https://uk.reuters.com/article/uk-syria-security-turkey-casualties/kurdish-led-health-authority-in-northeast-syria-says-218-civilians-killed-in-turkish-offensive-idUKKBN1WW1A5
https://uk.reuters.com/article/uk-syria-security-turkey-casualties/kurdish-led-health-authority-in-northeast-syria-says-218-civilians-killed-in-turkish-offensive-idUKKBN1WW1A5
https://uk.reuters.com/article/uk-syria-security-turkey-casualties/kurdish-led-health-authority-in-northeast-syria-says-218-civilians-killed-in-turkish-offensive-idUKKBN1WW1A5
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، )آخر ,S/2019/804موجهة إلى رئيس مجلس األمن من الممثل الدائم لتركيا لدى األمم المتحدة،  2019تشرين األول/أكتوبر 9ة رسالة مؤرخ 7

 .https://undocs.org/ar/S/2019/804( 2019كانون األول/ ديسمبر  6زيارة للرابط: 

https://undocs.org/ar/S/2019/804
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"أقبل كافة أفراد الجيش المحمدي األبطال المشاركين في عملية نبع السالم من جباههم، وأتمنى النجاح والتوفيق لهم ولكافة  :التغريدة كاملة 8

يب العناصر المحلية الداعمة والتي تقف جنًبا إلى جنب مع تركيا في هذه العملية، وفقكم هللا وكان في عونكم.". حساب الرئيس التركي رجب ط

(.  2019تشرين الثاني/نوفمبر  5. )آخر زيارة 2019تشرين األول/أكتوبر  9لتويتر. أردوغان على ا

https://twitter.com/rterdogan_ar/status/1181927322271830016?s=20  . 
" ملتزمون بمحاربة اإلرهاب وتحرير سورية من االستبداد والتنظيمات اإلرهابية". بيان صحفي، االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة  9

(.  2019تشرين األول/أكتوبر  22. )آخر زيارة للرابط 2019تشرين األول،  08سورية، دائرة اإلعالم واالتصال.  -السورية 

-https://www.etilaf.org/press/%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86

-D8%A8%D8%A9%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%

-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8

-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1

-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF

-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA

A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html%D8%  . 
. )آخر  2019تشرين األول/أكتوبر  7"الجيش الوطني السوري" ينهي استعداداته للمشاركة في عملية شرق الفرات". موقع يني شفق التركي.  10

 .  https://www.yenisafak.com/ar/news/3438458(. 2019تشرين األول/أكتوبر  22زيارة 
تشرين  22. )آخر زيارة 2019تشرين األول/أكتوبر  5" دمج "الجيش الوطني" بـ"الجبهة": خطوة سورية ضد من؟". العربي الجديد.  11

https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/10/4/%D8%AF%D9%85%D8%AC-(. 2019األول/أكتوبر 

-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-8%B4%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D

-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A8%D9%80

-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9

1-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%AF  . 
.  2019تشرين األول/أكتوبر  19حقيقة والعدالة. التركية في شمال شرق سوريا". سوريون من أجل ال" نبع السالم"بيان بخصوص عملية  " 12

sy.org/ar/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-https://stj-(. 2019تشرين الثاني/نوفمبر  5)آخر زيارة للرابط 

-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5

-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%a8%d8%b9

%d9%81/-%d9%83%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1 . 

https://twitter.com/rterdogan_ar/status/1181927322271830016?s=20
https://twitter.com/rterdogan_ar/status/1181927322271830016?s=20
https://www.etilaf.org/press/%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
https://www.etilaf.org/press/%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
https://www.etilaf.org/press/%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
https://www.etilaf.org/press/%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
https://www.etilaf.org/press/%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
https://www.etilaf.org/press/%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
https://www.etilaf.org/press/%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
https://www.etilaf.org/press/%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
https://www.yenisafak.com/ar/news/3438458
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/10/4/%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D9%86-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/10/4/%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D9%86-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/10/4/%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D9%86-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/10/4/%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D9%86-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/10/4/%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D9%86-1
https://stj-sy.org/ar/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%81/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%81/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%81/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%81/
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. الموقع 2019تشرين األول/ أكتوبر  15". المتحّدث باسم المفّوضة السامية لحقوق اإلنسان: روبرت كولفيل -إحاطة إعالميّة بشأن سوريا  " 13

(. 2019تشرين الثاني/نوفمبر  9الرسمي للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان. )آخر زيارة للرابط 

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25145&LangID=A&fbclid=IwAR09u
EVz3yMmwHKCoSVO54-3yudG9Hkx_IhEdGrF6qUAPPQmItpS3DBjv7j . 

تشرين  18". ت المسلحة المتحالفة معهاسوريا: أدلة دامغة على جرائم الحرب وغيرها من االنتهاكات التي ارتكبتها القوات التركية والجماعا"  14

(. 2019تشرين الثاني/نوفمبر  9. موقع منظمة العفو الدولية. )آخر زيارة للرابط 2019األول/أكتوبر 

-other-and-crimes-war-of-evidence-damning-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syria
allies-their-and-forces-turkish-by-violations/ . 

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25145&LangID=A&fbclid=IwAR09u3yudG9Hkx_IhEdGrF6qUAPPQmItpS3DBjv7j-EVz3yMmwHKCoSVO54
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25145&LangID=A&fbclid=IwAR09u3yudG9Hkx_IhEdGrF6qUAPPQmItpS3DBjv7j-EVz3yMmwHKCoSVO54
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/
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https://t.me/AboMahmoudh/75471
https://www.youtube.com/watch?v=fNhijwOrtYE
http://fs-party.com/
https://t.me/AboMahmoudh/75471
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https://t.me/AboMahmoudh/75471
https://twitter.com/HaraldDoornbos/status/1185118670521016320
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15

 
تشرين   9ن أوائل من نشر المكان الجغرافي للحادثة. )آخر زيارة للرابط  وكان م  obretix@تغريرة تعود لحساب اسمه  15

   . https://twitter.com/obretix/status/1183083154023862275(. 2019الثاني/نوفمبر 

https://twitter.com/HaraldDoornbos/status/1185118670521016320
https://twitter.com/obretix
https://twitter.com/obretix/status/1183083154023862275
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https://twitter.com/obretix/status/1183083154023862275
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https://twitter.com/obretix/status/1183083154023862275
https://www.google.ng/maps/place/36%C2%B027'37.0%22N+39%C2%B035'36.8%22E/@36.4602732,39.5913604,601m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d36.4602732!4d39.5935491?hl=nl
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 ( الواردة في هذا التقرير.21اقرأ على سبيل المثال وليس الحصر الصور رقم )  16
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 3موقع فرات بوست.  –" وثائق ومعلومات تدينه.. كيف تحول “أبو حاتم شقرا” إلى تاجر حرب وداعم لإلرهاب ؟انظر على سبيل المثال "  17

 (.2019تشرين الثاني/نوفمبر  16. )آخر زيارة للرابط 2019آب/أغسطس 

-st.net/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82https://euphratespo
-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%87

%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D9%88/ . 

https://www.youtube.com/watch?v=sKRtwD8dlSs
https://www.youtube.com/watch?v=sKRtwD8dlSs
https://euphratespost.net/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%87-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%AA/
https://euphratespost.net/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%87-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%AA/
https://euphratespost.net/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%87-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%AA/
https://euphratespost.net/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%87-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%AA/
https://euphratespost.net/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%87-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%AA/
https://euphratespost.net/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%87-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%AA/
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https://www.youtube.com/watch?v=sKRtwD8dlSs
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https://twitter.com/ahraralsharqia/status/1183678317184126976
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ماليين ليرة سورية ضمن سيارة  7عملية اإلعدام، أّن الفصيل عثر على مبلغ قال مصدر خاص )يعمل مع المجموعة المسلّحة التي نفّذت  18

 القيادية الكردية هفرين خلف(.

https://www.google.com/maps/place/Ain+Issa,+Syria/@36.3858412,38.8471411,4756m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x1536c68a31554151:0x55476f6cba8085e!2sAin+Issa,+Syria!3b1!8m2!3d36.3838141!4d38.8675942!3m4!1s0x1536c68a31554151:0x55476f6cba8085e!8m2!3d36.3838141!4d38.8675942
https://www.google.com/maps/place/Al+Tabqah,+Syria/@35.8731562,38.5385179,63929m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x1536c68a31554151:0x55476f6cba8085e!2sAin+Issa,+Syria!3b1!8m2!3d36.3838141!4d38.8675942!3m4!1s0x1530b19093ac7b4d:0x831baeb3e4487ba5!8m2!3d35.8381333!4d38.5376358
https://www.facebook.com/RonahiTvOfficial/
https://www.google.fr/maps/place/Tall+Tamr,+Syria/@36.6560165,40.3622485,2017m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x154a5c1ac6df6095:0x189da028612d986f!2sTall+Tamr,+Syria!3b1!8m2!3d36.6561848!4d40.3675423!3m4!1s0x154a5c1ac6df6095:0x189da028612d986f!8m2!3d36.6561848!4d40.3675423
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19

20

. 

 
 . https://twitter.com/ahraralsharqia(. 2019كانون األول/ديسمبر   2آخر زيارة للحساب )  19

(.  2019كانون األول/ديسمبر  2آخر زيارة للرابط ) 20

https://web.archive.org/web/20191013202522/https:/twitter.com/ahraralsharqia . 

https://twitter.com/ahraralsharqia
https://web.archive.org/web/20191013202522/https:/twitter.com/ahraralsharqia
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 . https://www.suncalc.org/#/36.4607,39.5935,10.846666666666666/2019.10.12/06:25/1/0للمزيد انظر:  21

 

https://www.suncalc.org/#/36.4607,39.5935,10.846666666666666/2019.10.12/06:25/1/0
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https://drive.google.com/file/d/19SdDBSqf_ptz4g3oygs7EgS6hqNnbsvl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19SdDBSqf_ptz4g3oygs7EgS6hqNnbsvl/view?usp=sharing
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  2019تشرين األول/أكتوبر  21تاريخ مراقبون، ب- 24تحقيق حول صور تظهر جرائم اقترفتها ميليشيات موالية لتركيا في شمال سوريا، فرانس  22

https://observers.france24.com/ar/20191021-.  2019أكتوبر  30آخر زيارة بتاريخ 

-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7

-%82%D8%B1%D8%AA%D9-%D8%B5%D9%88%D8%B1

https://www.bellingcat.com/news/mena/2019/10/31/video-evidence-sheds-light-on-executions-near-turkey-syria-border/
https://www.bellingcat.com/news/mena/2019/10/31/video-evidence-sheds-light-on-executions-near-turkey-syria-border/
https://observers.france24.com/ar/20191021-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://observers.france24.com/ar/20191021-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://observers.france24.com/ar/20191021-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://observers.france24.com/ar/20191021-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://observers.france24.com/ar/20191021-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85

-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA

-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9

%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7. 

 

https://observers.france24.com/ar/20191021-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://observers.france24.com/ar/20191021-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://observers.france24.com/ar/20191021-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://observers.france24.com/ar/20191021-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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 من قبل إحدى الباحثات في سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 23

https://drive.google.com/file/d/1GdDXYJosKwQWfZbhuFa_v7QHSWfqXLIR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GdDXYJosKwQWfZbhuFa_v7QHSWfqXLIR/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1GdDXYJosKwQWfZbhuFa_v7QHSWfqXLIR/view?usp=sharing
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https://www.google.fr/maps/place/Sari+Kani,+Syria/@36.8446986,40.0555514,4781m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x154a8755baff3ac9:0x9c45b1bad25ae374!8m2!3d36.8481076!4d40.0786867
https://www.google.fr/maps/place/Sari+Kani,+Syria/@36.8446986,40.0555514,4781m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x154a8755baff3ac9:0x9c45b1bad25ae374!8m2!3d36.8481076!4d40.0786867
https://twitter.com/BarisKaynagi_sy/status/1182944464547000320?s=20
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https://twitter.com/yenisafak
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