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: 

 
بنتيجة  السوري المعارض ، حصلت الحكومة المشّكلة من قبل "جواد أبو حطب" على ثقة الهيئة العاّمة لإلئتالف 2016تّموز/يوليو  12بتاريخ  1

. د. جواد أبو حطب، رئيساً للحكومة ووزيراً للداخلية 1مشاركاً في جلسة الثقة. وكانت التشكيلة على الشكل اآلتي:  98صوتاً، من أصل  68

. د. محمد فراس الجندي،  4. عبد هللا حمادة، وزيراً للمالية واالقتصاد. 3. م. أكرم طعمة، نائباً لرئيس الحكومة للشؤون االقتصادية. 2لدفاع. وا

. 8لخدمات. . م. عبد هللا رزوق، وزيراً ل7. م. جمال كلش، وزيراً للزراعة. 6. د. عبد العزيز الدغيم، وزيراً للتعليم العالي. 5وزيراً للصحة. 

. د. يعقوب العمار، وزيراً لإلدارة المحلية. وتم تعيين المستشار حسن 10. د. عبد المنعم الحلبي، وزيراً للمالية. 9د.عماد برق، وزيراً للتربية. 

ف جواد أبو حطب نفسه  بكري بمنصب األمين العام للحكومة. وشهدت الحكومة عدّة تغيرات في تشكيلتها كان أهّمها استقالة وزير المالية وتكلي 

 بالمنصب، وأصبح بذلك يشغل أربع مناصب )رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية والدفاع والمالية(.
حزيران/يونيو   16 . )آخر زيارة:2017أيلول/سبتمبر  5" رجل في األخبار.. أبو حطب طبيب جراح برتبة وزير الدفاع". جريدة عنب بلدي.   2

2021) .https://www.enabbaladi.net/archives/171238 

[.  13686. العدد رقم ] 2016أيار/مايو  18انظر أيضاً: " جراح سوري مقيم في الداخل على رأس الحكومة المؤقتة". جريدة الشرق األوسط. 

(. 2021حزيران/يونيو  16)آخر زيارة: 

-https://aawsat.com/home/article/642816/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD

-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A

-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84

-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-B1%D8%A3%D8%B3%D8%

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9   
(.  2021حزيران/يونيو  16. )آخر زيارة: 2017آب/أغسطس  31دعوات لتشكيل "جيش وطني" في سوريا. جريدة عنب بلدي.   3

https://www.enabbaladi.net/archives/170544   
نصر،  انضمت الكتائب التالية المرحبة بالدعوة: جيش أسود الشرقية، ووالجبهة الشامية، وحركة أحرار الشام اإلسالمية، وفيلق الشام، وكتلة ال 4

 ، والفرقة الساحلية األولى ولواء أنصار السنة. 23اد، والفرقة وحركة نور الدين الزنكي، وجيش إدلب الحر، والفرقة الوسطى، و والسلطان مر
حزيران/يونيو   16. )آخر زيارة: 2017أيلول/سبتمبر  2قوات "الشهيد أحمد العبدو" توافق على مقترح إنشاء "جيش وطني"، جريدة عنب بلدي.  5

2021 .)https://www.enabbaladi.net/archives/170871   
(.  2021حزيران/يونيو   16. )آخر زيارة 2019أيلول/سبتمبر  5بوك التابعة للحكومة السورية المؤقتة.  "بيان"، صفحة الفيس 6

6/1397306770346675/?type=3&theaterhttps://www.facebook.com/syriaig/photos/a.43750895632646   
.  (2021حزيران/يونيو  16. )آخر زيارة: 2017تشرين األول/أكتوبر  24"فصائل "درع الفرات" إلى جيش نظامي"، المدن.   7

-https://www.almodon.com/arabworld/2017/10/24/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84

-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-F%D8%B1%D8%B9%D8%A

http://sy-sic.com/
https://www.enabbaladi.net/archives/171238
https://aawsat.com/home/article/642816/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/642816/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/642816/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/642816/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/642816/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
https://www.enabbaladi.net/archives/170544
https://www.enabbaladi.net/archives/170871
https://www.facebook.com/syriaig/photos/a.437508956326466/1397306770346675/?type=3&theater
https://www.almodon.com/arabworld/2017/10/24/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A?fbclid=IwAR1S8CYkM3Rg0KoXkWIhIgoQNrkswncZlT8e6daY4SXVeZjZJmKDW8Xuafk
https://www.almodon.com/arabworld/2017/10/24/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A?fbclid=IwAR1S8CYkM3Rg0KoXkWIhIgoQNrkswncZlT8e6daY4SXVeZjZJmKDW8Xuafk


 

www.stj-sy.org  Page | 5  

 انتهاكات بال محاسبة: من "الدولة اإلسالمية" إلى "الجيش الوطني السوري"

 

 

 

 

 

 

 

 
-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A5%D9%84%D9%89

%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A?fbclid=IwAR1S8CYkM3Rg0KoXkWIhIgoQNrkswncZlT8e

6daY4SXVeZjZJmKDW8Xuafk   
  15. )آخر زيارة للرابط: 2020آذار/مارس   18. عنب بلدي. إدلبما صحة استقالة فضل هللا الحجي من قيادة “الجبهة الوطنية” في  8

   https://www.enabbaladi.net/archives/370774(. 2021حزيران/يونيو  

https://www.almodon.com/arabworld/2017/10/24/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A?fbclid=IwAR1S8CYkM3Rg0KoXkWIhIgoQNrkswncZlT8e6daY4SXVeZjZJmKDW8Xuafk
https://www.almodon.com/arabworld/2017/10/24/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A?fbclid=IwAR1S8CYkM3Rg0KoXkWIhIgoQNrkswncZlT8e6daY4SXVeZjZJmKDW8Xuafk
https://www.almodon.com/arabworld/2017/10/24/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A?fbclid=IwAR1S8CYkM3Rg0KoXkWIhIgoQNrkswncZlT8e6daY4SXVeZjZJmKDW8Xuafk
https://www.enabbaladi.net/archives/370774
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. )آخر زيارة  2017تشرين الثاني/نوفمبر   5. عنب بلدي. القائمة.. كبرى الفصائل على "أحرار الشام" تضم قطاًعا في   "أركان درع الفرات"  9

   https://www.enabbaladi.net/archives/182297(. 2021حزيران/يونيو  15للرابط: 

https://www.enabbaladi.net/archives/182297
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أيلول/سبتمبر    10. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. دية هفرين خلفأدلة إضافية تدعم مسؤولية "الجيش الوطني" عن إعدام السياسية الكر 10

sy.org/ar/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-https://stj-(. 2021حزيران/يونيو  17. )آخر زيارة للرابط: 2019
-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
-4%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%8-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/   
. منظمة العفو  سوريا: أدلة دامغة على جرائم الحرب وغيرها من االنتهاكات التي ارتكبتها القوات التركية والجماعات المسلحة المتحالفة معها  11

(.  2021ن/يونيو حزيرا  17. )آخر زيارة للرابط: 2021تشرين األول/أكتوبر   18الدولية. 

-other-and-crimes-war-of-evidence-damning-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syria
allies-their-and-forces-turkish-by-violations/   

https://stj-sy.org/ar/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/
https://stj-sy.org/ar/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/
https://stj-sy.org/ar/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/
https://stj-sy.org/ar/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/
https://stj-sy.org/ar/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/
https://stj-sy.org/ar/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/
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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  17. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. )آخر زيارة للرابط: 2020آب/أغسطس  3. كيف أخفت "فرقة الحمزة" قسرياً نساء من عفرين؟ 12

D8%A3%D8%AE%D9%81%D8%AA-%83%D9%8A%D9%81sy.org/ar/%D9-https://stj%-(. 2021حزيران/يونيو  
-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9
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