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، كما تم إجراء اللقاءات من  تنوه سوريون من أجل الحقيقة أنها تحدثت مع المصدرين بشكل سري وكالً منهما على حدة وفي أوقات مختلفة 1

 الممكن أن تشير إلى هويتهما. خالل باحثين مختلفين لدى المنظمة، وطلب كالهما عدم الكشف عن بيناتهم الشخصية وأية تفاصيل من 
  10. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. عمليات نقل غير قانونية لعشرات المحتجزين السوريين إلى داخل األراضي التركية بعد "نبع السالم" "  2

https://stj-(. 2020تموز/يوليو  10. )آخر زيارة للرابط: 2020تموز/يوليو 
-d9%86%d9%82%d9%84%-sy.org/ar/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa
-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1
-%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%b2/  

https://www.google.com/maps/place/36%C2%B031'01.0%22N+36%C2%B051'21.1%22E/@36.5169487,36.858058,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d36.5169487!4d36.8558693?hl=ar
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%b2/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%b2/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%b2/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%b2/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%b2/
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 36.854998, 36.517285زة احداثيات المقر العسكري لفصيل الحم   3

https://www.youtube.com/watch?v=l5_niKauC_w
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B031'02.2%22N+36%C2%B051'18.0%22E/@36.5172861,36.8555452,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d36.5172846!4d36.8549983?hl=ar
https://www.youtube.com/watch?v=T72B4OXEnOs
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https://www.google.nl/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.5950748,36.6877189,14z/data=!4m5!3m4!1s0x152f9ebb81726ffb:0xf8a7ca5dc1a0d9c3!8m2!3d36.5978085!4d36.6802167
https://www.google.nl/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.5950748,36.6877189,14z/data=!4m5!3m4!1s0x152f9ebb81726ffb:0xf8a7ca5dc1a0d9c3!8m2!3d36.5978085!4d36.6802167
https://goo.gl/maps/z5oSrYGj2ejoDLJx7
https://goo.gl/maps/z5oSrYGj2ejoDLJx7
https://goo.gl/maps/z5oSrYGj2ejoDLJx7
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▪ 

▪ 

▪ 

https://goo.gl/maps/kL4LYRt8nhJtARqf6
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https://goo.gl/maps/R5memC1dXWc4WCMRA
https://goo.gl/maps/R5memC1dXWc4WCMRA
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https://goo.gl/maps/JqEWTqGoSfvwjPzR6
https://www.ezdina.com/2020/05/News-public362.html
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https://www.ezdina.com/2020/05/Reportag-Ezidi160.html
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الحقيقة والعدالة على نشر وكشف المعلومات التي تلقتها من عائلة المعتقلة وذلك ألسباب أمنية تتعلق بأمن وسالمة  تتحفظ سوربون من أجل  4

 العائلة. 
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". 
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https://www.google.com/maps/place/36%C2%B031'01.0%22N+36%C2%B051'21.1%22E/@36.5169487,36.858058,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d36.5169487!4d36.8558693?hl=ar


 

www.stj-sy.org  Page | 14  

 كيف أخفت "فرقة الحمزة" قسرياً نساء من عفرين؟ 

https://www.google.com/maps/place/36%C2%B031'02.2%22N+36%C2%B051'18.0%22E/@36.517285,36.8528093,600m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d36.517285!4d36.854998
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