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  22. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة  .غنائم حرب”" : االستيالء على آالف األطنان من الحبوب بوصفها " نبع السالم"بعد  :انظر للمزيد 1

a8%d8%b9%d8%afsy.org/ar/%d8%-https://stj-(. 2021كانون الثاني/يناير  27. )آخر زيارة للرابط: 2020  حزيران/يونيو

https://www.tmo.gov.tr/
https://www.tmo.gov.tr/
https://www.tmo.gov.tr/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3/
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-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%a8%d8%b9
-%d8%b9%d9%84%d9%89-d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%a1%

%d8%a7%d9%84%d8%a3-d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81%/   

https://stj-sy.org/ar/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3/
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https://goo.gl/maps/1yBQVGsRNtaTaiYB8
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https://goo.gl/maps/q8FSyL6iw4X3XgyC8
https://goo.gl/maps/5tkADigBikUFym6s6
https://goo.gl/maps/t3B4biee75zkbdSr9
https://goo.gl/maps/qMcK3biUxu1yjCwH9
https://goo.gl/maps/k4uXaC2xJeKsZB3ZA
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  11. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. تعليم القرآن” بعد االستيالء عليهماتحّول منزلين إلى “معاهد ل iHHرأس العين: هيئة اإلغاثة اإلنسانية  2

sy.org/ar/%d8%b1%d8%a3%d8%b3-https://stj-(. 2021كانون الثاني/يناير   27. )آخر زيارة للرابط: 2020آب/أغسطس 
-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86
-d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ba%d8%a7%d8%ab%d8%a9%

%d8%aa%d8%ad%d9%88-ihh-%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9d8%/   

https://stj-sy.org/ar/%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ba%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-ihh-%d8%aa%d8%ad%d9%88/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ba%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-ihh-%d8%aa%d8%ad%d9%88/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ba%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-ihh-%d8%aa%d8%ad%d9%88/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ba%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-ihh-%d8%aa%d8%ad%d9%88/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ba%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-ihh-%d8%aa%d8%ad%d9%88/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ba%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-ihh-%d8%aa%d8%ad%d9%88/
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https://goo.gl/maps/P3i2EkjGB6qQS7UU7
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https://twitter.com/rasulayin/status/1300895246251945986?s=19
https://twitter.com/rasulayin/status/1300895246251945986?s=19
https://twitter.com/rasulayin/status/1300895246251945986?s=19
https://twitter.com/rasulayin/status/1300895246251945986?s=19
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http://www.pministry.gov.sy/contents/12649/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-/11/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B0%D9%84%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8
http://www.pministry.gov.sy/contents/12649/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-/11/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B0%D9%84%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8
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. منظمة العفو  سوريا: أدلة دامغة على جرائم الحرب وغيرها من االنتهاكات التي ارتكبتها القوات التركية والجماعات المسلحة المتحالفة معها  3

(.  2021كانون الثاني/يناير  27ة للرابط: . )آخر زيار2019تشرين األول/أكتوبر   18الدولية. 
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-other-and-crimes-war-of-evidence-damning-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syria

allies-their-and-forces-turkish-by-onsviolati/   

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/
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