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ليو سيطرت القوات الحكومية السورية على محافظة درعا، بموجب اتفاق تسوية ما بينها وبين فصائل المعارضة السورية المسلّحة في شهر تموز/يو 1

ا هذا االتفاق على مرحلتين وبضمانة الشرطة العسكرية الروسية، حيث شملت المرحلة األولى الريف الشمالي ومنطقة اللجاة، فيم تمّ ، وقد 2018

(، 2018شملت المرحلة الثانية باقي المحافظة عدا حوض اليرموك )والذي سيطرت عليه القوات النظامية السورية في بداية شهر آب/أغسطس 

رض وكان من أحد بنوده عدم دخول القوات النّظامية السورية للقرى قبل الشرطة العسكرية الروسية ودون إجراء "تسويات"، إضافة إلى عدم التع
 أحد من السكان، وذلك بحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في درعا.ألي 

"، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في معلماً في عموم سوريا لرفضهم االلتحاق بالخدمة العسكرية االحتياطية 201الحكومة السورية تفصل " 2

 .sy.com/ar/view/805-https://www.stj، 2018تشرين األول/ أكتوبر  22، آخر زيارة بتاريخ 2018تشرين األول/أكتوبر  1
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تشرين  18"، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في محافظة درعا خالفاً التفاق التسويةاألجهزة األمنية الّسورية تستمر بحمالت االعتقال في  " 3

 .sy.com/ar/view/889-https://www.stj، 2018تشرين الثاني/نوفمبر  5. آخر زيارة بتاريخ 2018األول/أكتوبر 
.آخرزيارة 2010كانون الثاني/يناير  9" الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون في سوريا في افظة درعا خالية من األميةوزارة الثقافة تحتفل بمح" 4

 .http://www.ortas.gov.sy/index.php?p=20&id=56003، 2018تشرين الثاني/نوفمبر  5بتاريخ 
، 30المجلد ، مجلة جامعة دمشق ،التزايد السكاني والتنمية الحضرية في محافظة درعا ،قاسم الربداوي د. 5

752.pdf-2014/ar/709-s/3http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/storie. 

 

https://www.stj-sy.com/ar/view/889
http://www.ortas.gov.sy/index.php?p=20&id=56003
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/stories/3-2014/ar/709-752.pdf
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، حيث تّم التوصل إلى 2018آب/أغسطس  1كانت القوات النظامية السورية قد تمكنت من السيطرة على منطقة حوض اليرموك وذلك بتاريخ  6

التهم في منطقة حوض عنصر من التنظيم وعائ 400اتفاق تسوية ما بين القوات النظامية السورية وتنظيم "جيش خالد بن الوليد"، من أجل إخراج 

اليرموك، ونقلهم إلى ريف السويداء الشرقي وريف حمص الشرقي، وذلك مقابل اإلفراج عن مختطفين لدى تنظيم "جيش خالد بن الوليد" في ريف 
 .السويداء
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