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

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  . 
ر سورية من االستبداد والتنظيمات اإلرهابية". بيان صحفي، االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة " ملتزمون بمحاربة اإلرهاب وتحري 2

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

 uBUsoChttp://bit.ly/2 . 
. )آخر  2019تشرين األول/أكتوبر  7"الجيش الوطني السوري" ينهي استعداداته للمشاركة في عملية شرق الفرات". موقع يني شفق التركي.  3

 .  /news/3438458https://www.yenisafak.com/ar(. 2019تشرين األول/أكتوبر  22زيارة 
تشرين  22. )آخر زيارة 2019تشرين األول/أكتوبر  5" دمج "الجيش الوطني" بـ"الجبهة": خطوة سورية ضد من؟". العربي الجديد.  4

 .   http://bit.ly/3boBeDD (. 2019األول/أكتوبر 
. )آخر  2019تشرين األول/أكتوبر  19التركية في شمال شرق سوريا". سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. " نبع السالم"بيان بخصوص عملية  " 5

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

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

https://www.google.fr/maps/place/Tell+Abiad,+Syria/@36.6894455,38.928852,4791m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x1536a0600690d453:0x2b046f86dbb606a6!8m2!3d36.6919385!4d38.9511518?hl=en
https://www.google.fr/maps/place/Tell+Abiad,+Syria/@36.6894455,38.928852,4791m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x1536a0600690d453:0x2b046f86dbb606a6!8m2!3d36.6919385!4d38.9511518?hl=en
https://www.google.fr/maps/place/Tell+Abiad,+Syria/@36.6894455,38.928852,4791m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x1536a0600690d453:0x2b046f86dbb606a6!8m2!3d36.6919385!4d38.9511518?hl=en
https://twitter.com/rterdogan_ar/status/1181927322271830016?s=20
https://twitter.com/rterdogan_ar/status/1181927322271830016?s=20
http://bit.ly/2uBUsoC
https://www.yenisafak.com/ar/news/3438458
http://bit.ly/3boBeDD
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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-3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b-%d9%86%d8%a8%d8%b9

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

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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تشرين  18سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.  – " تسجيل عدة انتهاكات ارتكبها “الجيش الوطني” في تل أبيض بالرقة ”للمزيد انظر: 6

 sy.org/ar/%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-https://stj-. 2019الثاني/نوفمبر 
-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%af%d8%a9
-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%83%d8%a8%d9%87%d8%a7
.%88%d8%b7/%d8%a7%d9%84%d9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4 
تشرين الثاني/نوفمبر  28سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.  –عمليات اعتقال وتعذيب من قبل “الجيش الوطني” في تل أبيض”  “

2019-sy.org/ar/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-https://stj .
-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84
-%d9%82%d8%a8%d9%84-%86%d9%85%d9-%d9%88%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8
.%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7/-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4 

https://www.google.fr/maps/place/36%C2%B040'58.2%22N+38%C2%B056'24.6%22E/@36.6827703,38.9386159,423m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d36.6828333!4d38.9401667?hl=en
https://www.google.fr/maps/place/36%C2%B040'58.2%22N+38%C2%B056'24.6%22E/@36.6827703,38.9386159,423m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d36.6828333!4d38.9401667?hl=en
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%83%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%83%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%83%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%83%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7/
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