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 أدلة جديدة تثبت مسؤولية "أحرار الشرقية" عن إعدام ممرضة في سلوك خالل "نبع السالم"

 
كافة التغريدة كاملة: “أقبل كافة أفراد الجيش المحمدي األبطال المشاركين في عملية نبع السالم من جباههم، وأتمنى النجاح والتوفيق لهم ول 1

في عونكم.”. حساب الرئيس التركي رجب طيب العناصر المحلية الداعمة والتي تقف جنبًا إلى جنب مع تركيا في هذه العملية، وفقكم هللا وكان 
 (.2020كانون الثاني/يناير  25للتغريدة: . )آخر زيارة 2019تشرين األول/أكتوبر  9أردوغان على التويتر. 

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  2

 (.2020كانون الثاني/يناير  25خر زيارة . )آ2019تشرين األول،  08سورية، دائرة اإلعالم واالتصال.  -السورية 
-5%d9%84%d8%aa%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86release/%d9%8-http://www.etilaf.org/press
-%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
-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1
-%af%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8-%d9%85%d9%86
-%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 . 
. )آخر  2019تشرين األول/أكتوبر  7"الجيش الوطني السوري" ينهي استعداداته للمشاركة في عملية شرق الفرات". موقع يني شفق التركي.  3

 .  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.  4

tics/2019/10/4/%D8%AF%D9%85%D8%AChttps://www.alaraby.co.uk/poli-(. 2019األول/أكتوبر 

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

-%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  . 
". مركز أخبار األمم سوري عبروا الحدود العراقية منذ بدء الحملة التركية في شمال شرق سوريا 10،000مفوضية الالجئين: أكثر من "  5

(. 2020كانون الثاني/يناير  26)آخر زيارة للرابط . 2019تشرين األول/أكتوبر  25المتحدة. 

https://news.un.org/ar/story/2019/10/1042501.  

https://twitter.com/rterdogan_ar/status/1181927322271830016?s=20
http://www.etilaf.org/press-release/%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
http://www.etilaf.org/press-release/%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
http://www.etilaf.org/press-release/%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
http://www.etilaf.org/press-release/%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
http://www.etilaf.org/press-release/%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
http://www.etilaf.org/press-release/%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
http://www.etilaf.org/press-release/%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
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://news.un.org/ar/story/2019/10/1042501
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. الموقع 2019تشرين األول/ أكتوبر  15". المتحّدث باسم المفّوضة السامية لحقوق اإلنسان: روبرت كولفيل -إحاطة إعالميّة بشأن سوريا  " 6

(. 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"  7

(. 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/ . 

كانون  10". سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، أدلة إضافية تدعم مسؤولية “الجيش الوطني” عن إعدام السياسية الكردية هفرين خلف "  8

https://stj-(. 2020كانون الثاني/يناير  25. )آخر زيارة للرابط 2019ر األول/ديسبم
-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a9-sy.org/ar/%d8%a3%d8%af%d9%84%d8%a9
-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%85

%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a/-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4. 

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/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a3%d8%af%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a3%d8%af%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a3%d8%af%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a3%d8%af%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a/
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https://twitter.com/ahraralsharqia/status/1183241741341736962
https://twitter.com/ahraralsharqia
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https://www.youtube.com/watch?v=MxJSisIqsAQ
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https://twitter.com/ahraralsharqia/status/1183266318671331328
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https://maps.app.goo.gl/XkShMfXsHsxHGQy47
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http://archive.is/P8kAw
http://archive.is/P8kAw
https://drive.google.com/file/d/14mvL8EvBDKwYb3xsZioVHGMXDbkFuIYo/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/14mvL8EvBDKwYb3xsZioVHGMXDbkFuIYo/view?usp=drivesdk
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