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، ويعتبر القوة الضاربة للجيش الروسي في سوريا، وبعد دخول التسوية في الجنوب السوري حيز التنفيذ في 2016نهاية عام تم تشكيله في  1

 "، انضمت إليه معظم قوات المعارضة السورية المسلحة تحت قيادة )أحمد العودة( القيادي السابق في “قوات شباب السنة2018تموز/يوليو 

 .المعارضة

https://www.google.com/maps/place/Al+Qrayya,+Syria/@32.6110967,36.7368371,11.25z/data=!4m5!3m4!1s0x151bcd5a3d4fbf65:0xf94205b15a022fa3!8m2!3d32.5419574!4d36.5958947
https://www.google.com/maps/place/Al+Qrayya,+Syria/@32.6110967,36.7368371,11.25z/data=!4m5!3m4!1s0x151bcd5a3d4fbf65:0xf94205b15a022fa3!8m2!3d32.5419574!4d36.5958947
https://www.google.com/maps/place/Al+Qrayya,+Syria/@32.6110967,36.7368371,11.25z/data=!4m5!3m4!1s0x151bcd5a3d4fbf65:0xf94205b15a022fa3!8m2!3d32.5419574!4d36.5958947
https://www.google.com.tr/maps/place/Busra,+Syria/@32.5532886,36.5371525,9.21z/data=!4m5!3m4!1s0x151bced71a6b85b1:0xee22b8010b28681d!8m2!3d32.5166892!4d36.4743044
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 .تتضمنهانظراً لقساوة المشاهد التي  ظمة على نشر هذه الفيديوهاتتتحفّظ المن 2
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 19. آخر زيارة بتاريخ 2017تشرين الثاني/نوفمبر  25سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في  “الخطف كأداة لتفتيت النسيج المجتمعي” "  3

 sy.org/ar/334/-https://stj. 2020أيار/مايو 
 https://suwayda24.com/?cat=9: 24للمزيد من االطالع على هذه األرقام اقرأ موقع شبكة السويداء  4
 /https://www.facebook.com/871346676289256/videos/494287878189930للمزيد من االطالع اضغط الرابط التالي:  5

https://stj-sy.org/ar/334/
https://suwayda24.com/?cat=9
https://www.facebook.com/871346676289256/videos/494287878189930/
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https://www.facebook.com/871346676289256/videos/494287878189930/
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للمزيد من االطالع على البيان اضغط الرابط اآلتي:  6

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1511329059024154&id=1188586187965111&__tn__=
R- 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1511329059024154&id=1188586187965111&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1511329059024154&id=1188586187965111&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1511329059024154&id=1188586187965111&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1511329059024154&id=1188586187965111&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1511329059024154&id=1188586187965111&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1511329059024154&id=1188586187965111&__tn__=-R
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االشتباكات كانت قد اندلعت ما بين مقاتلي الفيلق الخامس بقيادة مصدر آخر من محافظة درعا قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأن  7

جدة كانت متوا تابعة ل "العودة"  وذلك بعد اعتراض دورية أمنية 2020آذار/مارس 27"أحمد العودة" ومجموعات مسلّحة من بلدة "القّريا" بتاريخ 

بعد خطف شخصين من مدينة  وخاصةً  القّريا، بقصد إيقاف عمليات الخطف في تلك المنطقة،  –على الطريق الواصل بين مدينة بصرى الشام 
 بصرى.

https://goo.gl/maps/uzqudixiX53tkq2u8
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لشيخ على يد "وحيد فهد البلعوس"، ومرجعيتها الدينية ا 2012من أكبر الفصائل المحلية في السويداء حيث تنتشر بغالبية مناطقها. تأسست عام  8

"راكان األطرش" والشيخ "يحيى الحجار". ومن أبرز األسباب التي دفعت المرجعيات الدينية والمشايخ القائمين عليها لتأسيسها هو انحراف 
 في العديد من المواقف، حيث رفع مؤسسها "وحيد البلعوس"  الحكومة السوريةالمرجعية الدينية من وجهة نظرهم عن مسار الحياد، وتماهيهم مع 

من أجل اإلفراج عن معتقلين من  حكومة السوريةوتدخلت الحركة مرات عدة وضغطت على قوات ال، شعار "دم السوري على السوري حرام" 

رفقة العشرات من مقاتلي الحركة بعد انفجار استهدف ب، 2015وقتل مؤسسها "وحيد البلعوس" في شهر أيلول/سبتمبر عام ، ةالطائفة الدرزي

باعتبار أن "البلعوس" كانت له مواقف حادة قبيل مقتله  الحكومة السوريةالسويداء، لتتوجه أصابع االتهام إلى استخبارات  موكبه في محافظة
امتنا أغلى متعلقة بالتحاق شباب محافظة السويداء بالخدمة اإللزامية، وجاء مقتله بعد أسابيع من قوله لجملته المشهورة قبل أسابيع من مقتله: "كر

 األسد" من بشار
 https://www.facebook.com/watch/?t=78&v=659916434808962للمزيد من االطالع:  9

https://www.facebook.com/watch/?t=78&v=659916434808962
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للمزيد من االطالع على البيان، اضغط الرابط:  10

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2550913008490614&id=1616658815249376&__tn__=
R- 

https://www.facebook.com/watch/?t=78&v=659916434808962
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2550913008490614&id=1616658815249376&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2550913008490614&id=1616658815249376&__tn__=-R
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2550913008490614&id=1616658815249376&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2550913008490614&id=1616658815249376&__tn__=-R
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 https://www.youtube.com/watch?v=fmA7EQuWVT4&feature=youtu.be&t=1للمزيد من االطالع:  11

https://www.youtube.com/watch?v=fmA7EQuWVT4&feature=youtu.be&t=1


 

www.stj-sy.org  Page | 17  

 تضارب المشاريع اإليرانية مع الروسية في جنوب سوريا يهدد النسيج االجتماعي المتهالك

https://www.youtube.com/watch?v=fmA7EQuWVT4&feature=youtu.be&t=1
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