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، أعلنت مجموعة مسلحة في درعا عن تشكيل حركة عسكرية أطلقت على نفسها اسم "المقاومة 2018تشرين الثاني/نوفمبر  15بتاريخ  1

عمليات ضد مواقع الحكومة ال القيام بعدد من"المقاومة الشعبية"  تبنت، وقد العلم األخضر/ترفع علم المعارضة السورية في بياناتها ، الشعبية"
 السورية والجيش النظامي السوري.

، 2018اتفاق التسوية في تموز/يوليو قال الباحث الميداني لدى المنظمة بأنّه رغم سيطرة القوات الحكومية السورية على محافظة درعا بموجب  2

إال أّن هنالك عدداً من المناطق مازال يتواجد بها عناصر سابقون في المعارضة المسلّحة مع سالحهم الخفيف، وتنشط بها تشكيالت مناهضة 
 وخاصة في ريف درعا الغربي. ،" للحكومة السورية مثل "المقاومة الشعبية
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عدالة قد أعدت تقريراً سابقاً عن نشر الحكومة السورية لنقاط تفتيش في عموم محافظة القنيطرة، وارتكاب كانت سوريون من أجل الحقيقة وال 3

. آخر 2019تشرين الثاني/نوفمبر  1عناصر هذه النقاط لحاالت ابتزاز بحّق السكان المدنيين، األمر الذي أثار سخطاً شعبياً كبيراً، وتّم نشره في 

sy.org/ar/%d8%ba%d8%b6%d8%a8-https://stj-. 2019ثاني/نوفمبر تشرين ال 14زيارة بتاريخ 
-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%82%d8%a8-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a
-%d8%b9%d9%84%d9%89-d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b2%

%d8%a3%d9%85%d9%86/-d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%b2%. 
تشرين  14. آخر زيارة بتاريخ 2019شباط/فبراير  5" في ة في درعا/جنوب سوريا إّبان سيطرة الجيش السوريفلتان أمني واغتياالت بالجمل "  4

 .sy.org/ar/1195/-https://stj. 2019الثاني/نوفمبر 

https://stj-sy.org/ar/%d8%ba%d8%b6%d8%a8-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%82%d8%a8-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%b2-%d8%a3%d9%85%d9%86/
https://stj-sy.org/ar/%d8%ba%d8%b6%d8%a8-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%82%d8%a8-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%b2-%d8%a3%d9%85%d9%86/
https://stj-sy.org/ar/%d8%ba%d8%b6%d8%a8-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%82%d8%a8-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%b2-%d8%a3%d9%85%d9%86/
https://stj-sy.org/ar/%d8%ba%d8%b6%d8%a8-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%82%d8%a8-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%b2-%d8%a3%d9%85%d9%86/
https://stj-sy.org/ar/1195/
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لكنها  ،2018 نوفمبر/ثاني تشرين في اغتيال لمحاولة "البردان"  بحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فد تعّرض 5

 فشلت، ولم تعرف الجهة التي وقفت وراء هذه العملية.
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 وهي إحدى المجموعات التابعة لألمن العسكري في مدينة الصنمين. 6
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الصنمين أو ثوار حوارن" تابعة لمجموعات "وليد القاسم" ترجح المصادر والمعلومات بأّن هذه المجموعة والتي تطلق على نفسها اسم "ثوار  7

 القيادي السابق في حركة أحرار الشام اإلسالمية.
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• 

• 

 
عبد الستار موسى وثق الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، موت بعض من المحتجزين تحت التعذيب في درعا، وهم ) 8

بلدة محجة، من أحمد عبد الحميد المجاريش وبلدة تسيل، من  عالء الساطي، وغباغبمن بلدة النجم  حفيظ محمدومسكين،  خالشيمن بلدة العوض 
(عام من بلدة الشجرة في منطقة حوض اليرموك 64الطبيب أسامة الخالد )، والنعيمة من بلدة محمود موسى العبودونوى، من بلدة  صهيب الخبيو

ووجهت له تهم  للقوات النظامية السوريةعلى يد عناصر المخابرات العسكرية التابعة  2018 آب 3بعد اعتقال دام أكثر من عام منذ تاريخ 

 (..2019تشرين الثاني/ نوفمبر  25اإلرهاب، حيث توفي في سجن دمشق المركزي بعد تدهور وضعه الصحي بتاريخ 
. )آخر 2019آب/أغسطس  9أجل الحقيقة والعدالة.  ". سوريون منسوريا: موجات نزوح قسرية صامتة آلالف السكان في القنيطرة ودرعا"  9

sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-https://stj-(. 2019كانون األول/ديسمبر  16زيارة للرابط 
-%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%ad-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a7%d8%aa
-%d8%b5%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%a9-d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9%

%d8%a7%d9%84%d8%b3/-84%d8%a7%d9%81d9%84%d8%a2%d9%%. 

https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%ad-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b5%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%a9-%d9%84%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%ad-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b5%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%a9-%d9%84%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%ad-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b5%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%a9-%d9%84%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%ad-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b5%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%a9-%d9%84%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
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