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، أعلنت عّدة فصائل جهادية في شمال سوريا االندماج تحت مسّمى "هيئة تحرير الشام" وكانت الفصائل 2017كانون الثاني/يناير  28بتاريخ  1

تنظيم جبهة النصرة سابقاً، وحركة نور الدين الزنكي، ولواء  –التي أعلنت عن حّل نفسها واالندماج تحت المسّمى الجديد هي جبهة فتح الشام 
لشام  حق، وجبهة أنصار الدين، وجيش السّنة، وحركة أنصار الشام اإلسالمية، إال أنه وعلى خلفية اندالع المواجهات األخيرة بين حركة أحرار اال

 20، أعلنت حركة نور الدين الزنكي انفصالها عن الهيئة بتاريخ 2017تموز/يوليو  15وهيئة تحرير الشام في الشمال السوري بتاريخ 

 .2017وليو تموز/ي
، اندلعت اشتباكات مسلّحة ما بين هيئة تحرير الشام وفصائل الجبهة الوطنية للتحرير، وقد أدت إلى 2019في بداية شهر كانون الثاني/يناير  2

 نوان "، وحمل ع2019كانون الثاني/يناير  4مقتل عدد من المدنيين، بحسب ما جاء في خبر أعدته سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، في 

المواجهات المسلحة بين "هيئة تحرير الشام" وفصائل "الجبهة الوطنية للتحرير" دخلت يومها الثالث على التوالي وطالت مناطق واسعة من 
 .sy.com/ar/view/1135-https://stj(. 2019شباط/فبراير  14". )آخر زيارة بتاريخ محافظة إدلب وريف حلب الغربي

هيئة تحرير الشام عسكرياً على كافة محافظة إدلب شمال سوريا باستثناء مدينتي أريحا ومعرة النعمان، كما أفضت هذه المواجهات إلى سيطرة 
بحسب خبر آخر أعدته سوريون من أجل الحقيقة والعدالة  وريف حماه الشمالي. كما سيطرت عسكرياً على مدن وبلدات في ريف حلب الغربي

". )آخر زيارة يئة تحرير الشام" تسيطر بشكل كامل على إدلب ومناطق في ريفي حلب وحماهه . وحمل عنوان "2019كانون الثاني/يناير  22في 

 .sy.com/ar/view/1155-https://www.stj(. 2019شباط/فبراير  14بتاريخ 

https://stj-sy.com/ar/view/1135
https://stj-sy.com/ar/view/1135
https://www.stj-sy.com/ar/view/1155
https://www.stj-sy.com/ar/view/1155


 

www.stj-sy.com  Page | 4  

 هيئة تحرير الشام تمارس عمليات سلب ومصادرة واسعة لممتلكات عامة وخاّصة

 

                                                           
تشرين  15" سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في سوريا: عملّيات سلب ونهب واسعة تطال مرافق عامة في إدلب من قبل هيئة تحرير الشام" 3

 .sy.com/ar/view/975-https://www.stj(. 2019شباط/فبراير  14. )آخر زيارة بتاريخ 2019الثاني/نوفمبر 
تشرين األول/أكتوبر  26" سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في هيئة تحرير الشام تصادر منازل ومباني عامة في مدينة كفرزيتا بحماه" 4

 .sy.com/ar/view/895-https://www.stj. 2018تشرين الثاني/نوفمبر  8. آخر زيارة بتاريخ 2018

https://www.stj-sy.com/ar/view/975
https://www.stj-sy.com/ar/view/895
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 رها للحكومة السورية المؤقتة والمعارضة.تتبع للمؤسسة العاّمة للحبوب في محافظة إدلب، والتي تتبع بدو 5
 تتبع للحكومة السورية المؤقتة/المعارضة. 6
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 تتبع للمؤسسة العامة للحبوب في محافظة إدلب، والتي تتبع للحكومة السورية المؤقتة والمعارضة. 7
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