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، سيطرت القوات الحكومية السورية على محافظة درعا، بموجب اتفاق تسوية ما بينها وبين فصائل المعارضة 2018في شهر تموز/يوليو  1

العسكرية الروسية، حيث شملت المرحلة األولى الريف الشمالي ومنطقة السورية المسلّحة، وقد تّم هذا االتفاق على مرحلتين وبضمانة الشرطة 
طس اللجاة، فيما شملت المرحلة الثانية باقي المحافظة عدا حوض اليرموك، والذي سيطرت عليه القوات النظامية السورية في بداية شهر آب/أغس

2018. 
تشرين  22" في لسيطرة عليها بعد توسيع نطاق سيطرته في ريف درعا الغربينظيم “الدولة اإلسالمية” يفرض حصاراً على بلدة حيط بغية ات"  2

 .  sy.org/ar/280/-https://stj.2019أيلول/سبتمبر  4. آخر زيارة بتاريخ 2017األول/أكتوبر 

https://stj-sy.org/ar/280/
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. آخر 2018ديسمبر  12" في آالف آخرين في منطقة حوض اليرموك بريف درعاانتشار األلغام يحصد حياة عديد من المدنيين ويهّدد حياة "  3

 . sy.org/ar/1075/-https://stj. 2019أيلول/سبتمبر  4زيارة بتاريخ 
للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط التالي:  4

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B2FH520130510 . 

https://stj-sy.org/ar/1075/
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B2FH520130510
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 .رخاء اللحية أي ابقائها على طولها اتباعاً للسنّةإهو تخفيف الشوارب و 5
 .ههو إجبار جميع الرجال بتقصير السروال كي ال تطأ طرفيه المكار 6
اتفاق آخر يقضي بنقل عناصر من تنظيم “داعش” إلى ريف سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قد أعدت خبراً حول هذا االتفاق، بعنوان " كانت  7

https://stj-. 2019أيلول/سبتمبر  4. آخر زيارة بتاريخ 2018آب/أغسطس  3" في السويداء الشرقي مقابل إفراج عن مخطوفات
sy.org/ar/658/ . 

https://stj-sy.org/ar/658/
https://stj-sy.org/ar/658/
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من الناحية األمنية  الحكومةتسيطر الحكومة السورية على كامل مناطق درعا إدارياً، لكن هنالك مناطق في درعا الزالت خارج سيطرة  8

مثال وليس بيل العلى س غرب درعاوالعسكرية، أي يُمنع تماماً دخول أي عسكري أو أمني تابع للقوات النظامية السورية إليها، مثل بلدة مزيريب 
 .الحصر
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وقفة احتجاجية طالب فيها األهالي بتعزيز األمن وبسط سلطة الدولة السورية بالشكل ، 2019آب/أغسطس  17خرج أهالي مدينة الصنمين  9

وا الكامل على المدينة والمحافظة، ورفضوا في وقفتهم جميع أعمال التخريب وعمليات االغتياالت التي طالت شبان من أبناء البلدة، كما طالب
 بضرورة سحب السالح غير الشرعي وحصره بيد الجيش والقوى األمنية.

. 2019أيلول/سبتمبر  4. آخر زيارة بتاريخ 2019تموز/يوليو  28" موقع آرتا في داعش يتبنى هجوماً انتحارياً على موقع للنظام بدرعا "  10

.com/news/17381http://www.artafm 

http://www.artafm.com/news/17381
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