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، أعلنت عّدة 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،  –واالندماج تحت المسّمى الجديد هي جبهة فتح الشام أعلنت عن حّل نفسها 
وهيئة   وجبهة أنصار الدين، وجيش السّنة، وحركة أنصار الشام اإلسالمية، إال أنه وعلى خلفية اندالع المواجهات األخيرة بين حركة أحرار الشام

 .2017تموز/يوليو    20، أعلنت حركة نور الدين الزنكي انفصالها عن الهيئة بتاريخ  2017تموز/يوليو    15في الشمال السوري بتاريخ  تحرير الشام  
أيلول/سبتمبر  10" سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في منزالً في جسر الشغور تعود ملكيتها لمسيحيين 750سوريا: االستيالء على أكثر من "  2

https://stj-. 2019تشرين األول/أكتوبر  10ر زيارة بتاريخ . آخ2019
-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7
-d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%a1%
-750-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-d8%b9%d9%84%d9%89%

%d9%81%d9%8a/-d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84%d8%a7%d9%8b% . 

https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%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%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-750-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d9%81%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%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%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-750-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d9%81%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%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%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-750-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d9%81%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%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%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-750-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d9%81%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%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%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-750-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d9%81%d9%8a/
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تشرين  15" سوريون من اجل الحقيقة والعدالة في ليّات سلب ونهب واسعة تطال مرافق عامة في إدلب من قبل هيئة تحرير الشامسوريا: عم"  3

 .view/975sy.com/ar/-https://www.stj. 2018تشرين الثاني/نوفمبر  21. آخر زيارة بتاريخ 2018الثاني/نوفمبر 
، تّم االستيالء على كنيسة إدلب المدينة من قبل فصائل تابعة لتنظيم جبهة النصرة، وتّم تحويل قسم منها لمعهد شرعي، فيما تّم 2015في العام  4

 تحويل قسم آخر منها إلى مكان مخصص لسكن عناصر هذه الفصائل.

https://www.stj-sy.com/ar/view/975
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