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. آخر زيارة بتاريخ 2019أيلول/سبتمبر  21" سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في سوريا: إعدام شخصين ورجم ثالث بالحجارة في إدلب "  1

sy.org/ar/%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-https://stj-. 2020كانون الثاني/ يناير  28
-%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%85-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d9%86
-%d8%b1%d8%a9%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%a7-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab

%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/-%d9%81%d9%8a 
شباط/فبراير  19"، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في “محاكم شرعية إسالمية” تصدر ستة أحكام إعدام في قضيتي قتل بإدلب وحماه " 2

 sy.org/ar/1189/-https://stj. 2020كانون الثاني/ يناير  28آخر زيارة بتاريخ . 2019

https://stj-sy.org/ar/%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%85-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%85-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%85-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%85-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/1189/
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 =6w3wMW5aL0-https://www.youtube.com/watch?vللمزيد من االطالع انظر:   3
توّجه أقوى ضربة لـ"مخابرات األسد" وتعتقل عميالا بصفوف على وقع معارك حماة.. "تحرير الشام" للمزيد من االطالع على التعميم اقرأ: "  4

 https://eldorar.com/node/135293. 2020نيسان/أبريل  29. آخر زيارة بتاريخ 2019أيار/مايو  14" موقع الدرر الشامية في الثوار

https://www.youtube.com/watch?v=-6w3wMW5aL0
https://eldorar.com/node/135293
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4c02-97ae-sy.net/nfiles/2020/04/video09f58a2a-https://stepagency-9271-انظر لهذا الفيديو:  5

c3d56a5f8f16video.mp4?_=1 
9c31-45c2-becb-sy.net/nfiles/2020/04/video2639967f-https://stepagency-للمزيد من االطالع انظر:  6

79634b966552video.mp4?_=2 

https://stepagency-sy.net/nfiles/2020/04/video09f58a2a-97ae-4c02-9271-c3d56a5f8f16video.mp4?_=1
https://stepagency-sy.net/nfiles/2020/04/video2639967f-becb-45c2-9c31-79634b966552video.mp4?_=2
https://stepagency-sy.net/nfiles/2020/04/video09f58a2a-97ae-4c02-9271-c3d56a5f8f16video.mp4?_=1
https://stepagency-sy.net/nfiles/2020/04/video09f58a2a-97ae-4c02-9271-c3d56a5f8f16video.mp4?_=1
https://stepagency-sy.net/nfiles/2020/04/video2639967f-becb-45c2-9c31-79634b966552video.mp4?_=2
https://stepagency-sy.net/nfiles/2020/04/video2639967f-becb-45c2-9c31-79634b966552video.mp4?_=2
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https://www.google.com/maps/place/36%C2%B012'41.1%22N+36%C2%B031'07.9%22E/@36.2114167,36.5166724,758m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d36.2114237!4d36.5188619
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B048'33.5%22N+36%C2%B019'29.6%22E/@35.8093056,36.3227002,761m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d35.8093104!4d36.3248739
https://www.google.com/maps/place/Josef,+Syria/@35.7097009,36.4796971,6517m/data=!3m1!1e3!4m14!1m8!3m7!1s0x0:0x0!2zMzXCsDQzJzM5LjgiTiAzNsKwMjYnNDMuMCJF!3b1!7e2!8m2!3d35.7277086!4d36.4452759!3m4!1s0x152451abe2575575:0x8411389e6c06a999!8m2!3d35.7208729!4d36.4756393


 

www.stj-sy.org  Page | 8  

 موجة أخرى من أعمال القتل بإجراءات موجزة نفّذتها "هيئة تحرير الشام" في إدلب



 

www.stj-sy.org  Page | 9  

 موجة أخرى من أعمال القتل بإجراءات موجزة نفّذتها "هيئة تحرير الشام" في إدلب

 



 

www.stj-sy.org  Page | 10  

 موجة أخرى من أعمال القتل بإجراءات موجزة نفّذتها "هيئة تحرير الشام" في إدلب

 

 



 

www.stj-sy.org  Page | 11  

 موجة أخرى من أعمال القتل بإجراءات موجزة نفّذتها "هيئة تحرير الشام" في إدلب

 

 

 
د تّم ترحيله من قبل السلطات التركية لعدم امتالكه أفادت بعض المصادر لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة باّن الشاب الذي تّم إعدامه كان ق 7

ا.  بطاقة الكملك المسّجلة في مدينة إسطنبول قبل قرابة العام، حيث لم تعرف التهمة التي تّم بموجبها احتجازه من قبل هيئة تحرير الشام ال حقا
" سوريون من أجل ين السوريين من عمليات إبعاد غير قانونيةتركيا: تجدد المخاوف لدى الالجئللمزيد حول هذا الموضوع اضغط الرابط التالي: " 

https://stj-. 2020كانون الثاني/يناير  29. آخر زيارة بتاريخ 2019تشرين األول/أكتوبر  29الحقيقة والعدالة في 
-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%91%d8%af-/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7sy.org/ar
-%d9%84%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%81
-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d9%8a%d9%86

%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88/ . 

https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%91%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%81-%d9%84%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%91%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%81-%d9%84%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%91%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%81-%d9%84%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%91%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%81-%d9%84%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%91%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%81-%d9%84%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88/
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