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

". الحساب الرسمي للرئيس  وفقكم هللا وكان في عونكم.ولكافة العناصر المحلية الداعمة والتي تقف جنبًا إلى جنب مع تركيا في هذه العملية، 

(.  2020أيار/مايو   15. )آخر زيارة للرابط: 2019تشرين األول/أكتوبر   9التركي رجب طيب أردوغان على موقع التويتر )الحساب العربي(. 

twitter.com/rterdogan_ar/status/1181927322271830016https:// 
القوات المسلحة التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري تطلق عملية نبع السالم العسكرية في شمالي سوريا  التغريدة العربية كاملة: "  2

على الممر اإلرهابي المراد تشكيله على حدودنا   هدفنا القضاء  لتطهير المنطقة من منظمتي بي كي كي/ واي بي جي وداعش اإلرهابيتين.

  9" الحساب الرسمي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على موقع التويتر )الحساب العربي(. الجنوبية إحالل السالم واألمان في المنطقة.
(.  2020أيار/مايو  15. )آخر زيارة للرابط: 2019تشرين األول/أكتوبر  

https://twitter.com/rterdogan_ar/status/1181924104116621312 
"ملتزمون بمحاربة اإلرهاب وتحرير سورية من االستبداد والتنظيمات اإلرهابية". بيان صحفي، االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة   3

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

. (2020أيار/مايو  15تاريخ تّم اإلطالع فيه على التقرير بسبب عطل في موقع اإلئتالف عند كتابة هذه الورقة بتاريخ 

-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

-%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

%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html%D8%A7%D9%84%D8 
. )آخر  2019تشرين األول/أكتوبر  7"الجيش الوطني السوري" ينهي استعداداته للمشاركة في عملية شرق الفرات". موقع يني شفق التركي.  4

 https://www.yenisafak.com/ar/news/3438458(.  2020أيار/مايو  15للرابط: زيارة 
تشرين  22. )آخر زيارة 2019تشرين األول/أكتوبر  5"دمج "الجيش الوطني" بـ"الجبهة": خطوة سورية ضد من؟". العربي الجديد.   5

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%-%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 

https://twitter.com/rterdogan_ar/status/1181927322271830016
https://twitter.com/rterdogan_ar/status/1181924104116621312
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
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. )آخر  2019تشرين األول/أكتوبر  19لعدالة. التركية في شمال شرق سوريا". سوريون من أجل الحقيقة وا" نبع السالم"بيان بخصوص عملية  " 6

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

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

%d9%81/-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9 
". منظمة العفو  يرها من االنتهاكات التي ارتكبتها القوات التركية والجماعات المسلحة المتحالفة معهاسوريا: أدلة دامغة على جرائم الحرب وغ "  7

(.  2020أيار/مايو   15. )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/ 

أيار/مايو   15. )آخر زيارة للرابط: 2019تشرين الثاني/نوفمبر   27. هيومن رايتس وتش.  اآلمنة"   سوريا: انتهاكات بحق المدنيين في "المناطق"  8

2020 .)https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/27/336083 . 
  20 –شباط/فبراير   24 –الدورة الثالثة واألربعون  –. )مجلس حقوق اإلنسان 2020 كانون الثاني/يناير 28تقرير لجنة التحقيق الدولية.  9

 https://undocs.org/ar/A/HRC/43/57(. 2020أيار/مايو   15(. )آخر زيارة للرابط: 2020آذار/مارس 

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/
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://www.hrw.org/ar/news/2019/11/27/336083
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/57
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كانون   10. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. عن إعدام السياسية الكردية هفرين خلف "الجيش الوطني" أدلة إضافية تدعم مسؤولية  10

sy.org/ar/%d8%a3%d8%af%d9%84%d8%a9-https://stj-(. 2020أيار/مايو   15. )آخر زيارة للرابط: 2019األول/ديسمبر 
-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a9
-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-4%d9%8a%d8%a9%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%8

%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a/ 
". سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.  محتجزاً سورياً في السجون التركية  90مناشدة من أجل التدخل لوقف محاكمات تعسفية بحق أكثر من  "  11

https://stj-(. 2020أيار/مايو  17. )آخر زيارة للرابط: 2020نيسان/أبريل  29
-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d9%85%d9%86-sy.org/ar/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%af%d8%a9
-%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84

%d8%aa%d8%b9%d8%b3%d9%81/-9%85%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d 

http://kurdchr.net/?page_id=1542
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/
https://stj-sy.org/ar/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%b3%d9%81/
https://stj-sy.org/ar/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%b3%d9%81/
https://stj-sy.org/ar/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%b3%d9%81/
https://stj-sy.org/ar/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%b3%d9%81/
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 عمليات نقل غير قانونية لعشرات المحتجزين السوريين إلى داخل األراضي التركية بعد "نبع السالم"

 

 

 
.  2019تشرين األول/أكتوبر   17الواليات المتحدة وتركيا توافقان على وقف إطالق النار في شمال شرق سوريا". موقع البيت األبيض. "  12

turkey-states-statements/united-https://www.whitehouse.gov/briefings-(. 2020تموز/يوليو  7)آخر زيارة للرابط 
syria-northeast-ceasefire-agree/  

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/united-states-turkey-agree-ceasefire-northeast-syria/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/united-states-turkey-agree-ceasefire-northeast-syria/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/united-states-turkey-agree-ceasefire-northeast-syria/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/united-states-turkey-agree-ceasefire-northeast-syria/
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   2019-1959  والدولة،   المادة حسب االنتهاكات اإلنسان، لحقوق األوروبية المحكمة 13

 https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2019_ENG.pdf 

https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2019_ENG.pdf
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.  إد كوسكينيمي،  مارتي قراءة: الدوليين المحامين قانون  في ، "تجريبي منظورمن  اإلنسان حقوق حول كوسكينيمي مارتي"   بوسنر، . أ إريك 14

 . 36-121 ، (2017 كامبريدج،  جامعة مطبعة) غاالن وأليكسيس هون،   دي وماريك فيرنر،  ووتر
مقاالت   كتب. اإلنسان وحقوق  الدولي للقانون كاسترين إريك معهد ومدير هلسنكي  بجامعة الدولي القانونفي   أستاذ: كوسكينيمي مارتي 15

  والقانون المالي التنظيم البحثية   اهتماماته تشمل. شيكاغو بجامعة  القانون أستاذ :  بوسنر  إريك. نقدي منظور من الدولي  القانون عن مستفيضة 
 . مختلفة مناسبات في  كوسكينيميعلى كتابات  وعلق.  ماكغيل بجامعة  القانون أستاذ ميغريت  فريديريك .  الدستوري والقانون الدولي
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:  المتحدة المملكة  كامبريدج، ( )جديدة خاتمة  مع إصدار إعادة) الدولية  القانونية الحجة هيكل : اليوتوبيا إلى  االعتذار من كوسكينيمي،  مارتي   16

 (. 2006 كامبريدج،  جامعة مطبعة
 (. 2011 هارت، :  المتحدة  المملكة أكسفورد،) الدولي،  القانون سياسة كوسكينيمي، مارتي 17
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 منظور تجريبي". بوسنر: "مارتي كوسكينيمي حول حقوق اإلنسان من  18
 كوسكينيمي: "سياسة القانون الدولي".  19



 

www.stj-sy.org  Page | 12  
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 كوسكينيمي.  20
" ضمن "الفيلق األول" في "الجيش الوطني السوري/المعارض"، يترأسها شخص يُدعى "أبو برزان  144" إلى "اللواء  20تتبع "الفرقة   21

 السلطاني". 

https://www.google.fr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%87%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@36.6710938,39.6981121,27108m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x1535ecedede54ac1:0x206593a85bd69d3c!2z2KfZhNmF2KjYsdmI2YPZh9iMIFN5cmlh!3b1!8m2!3d36.6547822!4d39.7588152!3m4!1s0x1535ecedede54ac1:0x206593a85bd69d3c!8m2!3d36.6547822!4d39.7588152?hl=en
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