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

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

نيسان/أبريل  17سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في  ”درعا: مخاوف من تكرار “سيناريو الصنمين” في مناطق أخرى رغم “اتفاق التسوية" 2

sy.org/ar/%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-https://stj-. 2020نيسان/أبريل  17. آخر زيارة بتاريخ 2020

-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81

-D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1%

-D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%

-D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D9%85%D9%8A%D9%86%

u4-Oq7ByeKFbruCabzqu-XKozgv6K0ccK1-096EP04k6MKIMR6zD9%81/?fbclid=IwAR0Pi9Nn%. 

https://stj-sy.org/ar/%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81/?fbclid=IwAR0Pi9Nn096EP04k6MKIMR6z-XKozgv6K0ccK1-Oq7ByeKFbruCabzqu-u4
https://stj-sy.org/ar/%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81/?fbclid=IwAR0Pi9Nn096EP04k6MKIMR6z-XKozgv6K0ccK1-Oq7ByeKFbruCabzqu-u4
https://stj-sy.org/ar/%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81/?fbclid=IwAR0Pi9Nn096EP04k6MKIMR6z-XKozgv6K0ccK1-Oq7ByeKFbruCabzqu-u4
https://stj-sy.org/ar/%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81/?fbclid=IwAR0Pi9Nn096EP04k6MKIMR6z-XKozgv6K0ccK1-Oq7ByeKFbruCabzqu-u4
https://stj-sy.org/ar/%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81/?fbclid=IwAR0Pi9Nn096EP04k6MKIMR6z-XKozgv6K0ccK1-Oq7ByeKFbruCabzqu-u4
https://stj-sy.org/ar/%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81/?fbclid=IwAR0Pi9Nn096EP04k6MKIMR6z-XKozgv6K0ccK1-Oq7ByeKFbruCabzqu-u4
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. 2020كانون الثاني/يناير  3سوريون من اجل الحقيقة والعدالة في  درعا: زيادة حادة في مستويات العنف واالغتياالت منذ “اتفاق التسوية” "  3

sy.org/ar/%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-https://stj-. 2020نيسان/أبريل  15آخر زيارة بتاريخ 
-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9
-%b9%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%84%d8-d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa%

d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ba/% 

https://stj-sy.org/ar/%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ba/
https://stj-sy.org/ar/%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ba/
https://stj-sy.org/ar/%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ba/
https://stj-sy.org/ar/%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ba/
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• 

• 

4

• 

• 

 
ويعتبر القوة الضاربة للجيش الروسي في سوريا، وبعد دخول التسوية في الجنوب السوري حيز التنفيذ في  2016تم تشكيله في نهاية عام  4 4

 " قوات شباب السنة" القيادي السابق في  ودة(انضمت إليه معظم قوات المعارضة السورية المسلحة تحت قيادة )أحمد الع ، 2018 تموز/يوليو

 المعارضة.
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▪ 

▪ 

▪ 

• 

• 
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تّم إطالق تسمية "القوات الرديفة" على عناصر من فصائل المعارضة أجروا "مصالحة" مع القوات النظامية السورية بموجب االتفاق بين   5

المعتز باهلل وجيش األبابيل وألوية قاسيون وجيش الطرفين إلنهاء النزاع في محافظة درعا، وتضم مئات العناصر من "لواء أحرار طفس ولواء 
الثورة وغرفة عمليات "واعتصموا" والمجلس العسكري في الحارة والمجلس العسكري في تسيل وغرفة سيوف الحق ولواء أحرار قيطة وغرفة 

 عمليات النصر المبين وفصائل أخرى من المنطقة الشرقية".
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الثالث وقعت نتيجة لخالفات شخصية، وأسفرت إحداها عن سقوط جرحى مدنيين وتسبّبت جميعها في ت مصادر محلية بأّن هذه الحوادث رجحّ  6

 أضرار مادية بالممتلكات.
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