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

تنظيم جبهة النصرة سابقاً وحركة نور الدين الزنكي ولواء الحق وجبهة م/أعلنت عن حّل نفسها واالندماج تحت المسّمى الجديد هي )جبهة فتح الشا

 15بتاريخ  أنصار الدين وجيش السّنة( إال أنه وعلى خلفية اندالع المواجهات األخيرة بين حركة أحرار الشام وهيئة تحرير الشام في الشمال السوري

 .2017تموز/يوليو  20، أعلنت حركة نور الدين الزنكي انفصالها عن الهيئة بتاريخ 2017تموز/يوليو 
، 2019كانون الثاني/يناير  22هيئة تحرير الشام تسيطر بشكل كامل على إدلب ومناطق في حلب وحماه، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بتاريخ  2

 .sy.com/ar/view/1155-https://stj( 2019ار/مارس آذ 27آخر زيارة بتاريخ )
، تم اإلعالن عن تشكيل "حكومة اإلنقاذ" إلدارة محافظة إدلب والمناطق الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، 2017تشرين األول  7بتاريخ  3

 17"هيئة تأسيسية" انبثقت بدورها عن "المؤتمر السوري العام" الذي دعت إلى عقده هيئة تحرير الشام" في حيث انبثقت حكومة اإلنقاذ عن 

 .، وعقدت جميع جلساته وجلسات تشكيل الحكومة في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا2017أيلول/سبتمبر 
ارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة عن تشكيل الجيش الوطني الذي أعلنت هيئة األركان التابعة لوز2017كانون األول/ديسمبر  30بتاريخ  4

 يضم ثالث أقسام وهي فيلق الجيش الوطني وفيلق الجبهة الشامية وفيلق السلطان مراد، ويعمل في ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي ومنطقة

 عفرين مؤخراً.
آذار/ مارس  27، آخر زيارة بتاريخ )2019آذار/مارس  22فراس"، عنب بلدي بتاريخ  باب الهوى يعين مديراً جديداً له خلفاً لـ"ساجد أبو 5

2019.)https://www.enabbaladi.net/archives/289221 . 
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 .2انظر المرجع رقم  6
 .2انظر المرجع رقم  7
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