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"، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في معلماً في عموم سوريا لرفضهم االلتحاق بالخدمة العسكرية االحتياطية 201الحكومة السورية تفصل " 1

 .sy.com/ar/view/805-https://www.stj، 2018تشرين األول/ أكتوبر  22، آخر زيارة بتاريخ 2018تشرين األول/أكتوبر  1

 

https://www.stj-sy.com/ar/view/805
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، ومن بين التجمعات العسكرية 2014شباط/فبراير عام  14، وقد تم  تشكيلها في حة"الجبهة الجنوبية لفصائل المعارضة المسل  " وأبرز هذه الفصائل 2

طر التي كانت تضمها "جبهة ثوار سوريا" و"تجمع قاسيون" و"المجلس العسكري في القنيطرة"، إضافة إلى بعض الفصائل اإلسالمية التي كانت تسي
ام اإلسالمية، وحركة المثنى االسالمية. كما لم تكن تخلو المحافظة من تواجد خاليا نائمة على القنيطرة، ومنها هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الش

 صائل تتبع لتنظيم "الدولة االسالمية".فو
، آخر زيارة 2018تموز/يوليو  4"، موقع سبوتنيك في فروف: اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري يفترض وجود قوات سورية فقطال " 3

https://arabic.sputniknews.com/russia/201807041033530293-، 2018تشرين األول/أكتوبر  22بتاريخ 
-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81
-D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%88%-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF

%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA/. 
يوليو /تموز 19بتاريخ اتفاق التسوية والموق ع في مدينة نوى )شمال درعا(  نص  بحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد  4

على عدة بنود كان أهمها وقف فوري إلطالق  ،في محافظة القنيطرة السورية حة والقوات الحكوميةالمسل  ة ضبين فصائل المعاروتحديداً ما - ،2018

د، يليها البدء بإجراءات )تسوية وضع( لمن يود البقاء من المعارضة  األمنيةبعد عفو عام، مع ضمان عدم المالحقة  المسل حة النار إلى أجل غير محد 
منح إضافة إلى حة، والمدنيين الذين سبق لهم أن كانوا ضمن صفوف المعارضة المسل   القوات الحكومية السورية للضباط والعناصر المنشقين عن

 .بالتسوية لكل من ال يرغب الخروج إلى إدلبكما كان من بنودها أيضاً إعطاء الصالحية ب. لزاميةاإلأشهر للمتخلفين عن الخدمة  6 مدتهامهلة 
 
 

https://arabic.sputniknews.com/russia/201807041033530293-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/russia/201807041033530293-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/russia/201807041033530293-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/russia/201807041033530293-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/russia/201807041033530293-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/russia/201807041033530293-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
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 مؤخراً إلى الشمال السوري.كان قد نزح  5
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