
 

 ارخالل شBر أيّ  ال=>;عد سيطرة النظام عمحافظة درعا الوضع #" 

 ٢٠١٩حز'ران ٣٠

 )٦( تحديث

ــ ــامّ ة املدنّيــــ=عمــــل املنّصــ ــاMــــL  ة عJــــI رصــــد الوضــــع العــ ــا االنUVاTــــات -محافظــــة درعــ ــا فUXــ [عــــد ســــيطرة النظــــام  -بمــ

عّد  ،علUXا  LM اijافظة.  يث dو السادس ضمن سلسلة تحديث الوضع العامّ dذا التحد ̀و

 َّlالوضع العامّ حيث تم m  رnمحافظــة درعــا ٢٠١٩ اريّ أخالل ش LM ــ
ّ
 لت{|lــu ،رات األخlــuة MــL إدلــبب نxيجــة التطــوّ بالuvق

ازديـــاد حـــاالت ب mوالـــذي تمlّـــ ،MـــL اijافظـــة يرصـــد dـــذاالتقر'ر الوضـــع األم�ـــ�ّ  .إ�ـــI إدلـــب فظـــةاijامـــن  عـــدد البـــأس بـــھ

غـــالء األســـعار ونـــدرة املـــواد MـــL شـــnر  بباإلضـــافة إ�ـــI الضـــغط االقتصـــادي [ســـ� ،دةا��طـــف والقتـــل MـــL منـــاطق متعـــّد 

 األساسية املmvامنة مع أزمة اijروقات . وغياب كثul من املوادّ  ،رمضان

 أوّ 
ً
 : واالعتقاالت الوضع األمKLّ  -ال

 يجازdا بحسب املناطق Tالتا�L: يمكن إ ، وال�� ت حاالت االغتيال والقتلاستمرّ 

  املنطقـــــةشـــــnدت : الصـــــنمlن §
ّ
ــ� ال ،املدينـــــةجميـــــع منافـــــذ  إغـــــالق إ�ـــــI تأدّ رات تـــــوت مـــــع منـــــع  ،الزراعيـــــةرق طـــــح�ـــ

ان شــبّ  أر¡عــةباعتقــال  ا�|نــا ي األمــن نxيجــة لقيــام عناصــر املدينــةإثــر اشــxباTات MــL  وذلــك ،لUXــاإ دخــول املــوادّ 

  ةليــات عســكر'آ النظــام لــزّج ا دفــع مّمــ األ¥ــ�اص،عــدد مــن و  ةضــابط شــرط إصــابة إ�ــI ىأدّ ا مّمــ املدينــة؛مــن 

Uا مركز  ،املدينةLM  األم��ّ ع �iماية املر¡ّ  ثقيلة  T̈و
ً
 ول®شاط حزب هللا . التاسعة للفرقة ا

 أdــا�Lشــعل غضــب أا عملــھ مّمــ إ�ــIعــاده أالنظــام  ولكــّن  ،باألحــداثب بنقل النقيب املxس�ّ  املدينة أdا�Lطالب 

ــxباTات  ،البلــــدة ــ مختلفــــة وإصــــاباتمقتــــل عنصــــر'ن للنظــــام  إ�ــــI تأدّ وحصــــول اشــ مرار تبــــlن عناصــــره مــــع اســ

نxيجــة ا�iصــار  ةقلبيــ نxيجــة أزمــة ة مــن املــدنيlن، ووفــاة آخــروقــوع ´ــiيّ  إ�ــI ىأدّ ل النظــام َبــطالق نار مــن قِ إ

 املفروض .

ــ ،ا�iاصــل شــ·الاإل  وفــد مــن النظــام والــروس �iــّل جــرت مفاوضــات بــlن األdــا�L  و 
ّ
جــاح اللقــاء بالنل ولــم يت·ل

ــّر أحيـــــث  ،طـــــالق ســـــراح املعتقلـــــlن ونقـــــل النقيـــــب وفـــــتح الطـــــرق إ[ســـــ�ب رفـــــض النظـــــام  ــل النـــــام صـــ م يعJـــــI =ســـ

 أوّ املشــاركlن MــL ال{|ــوم عJــI عناصــره 
ً
 للمدينــةالســماح بالــدخول وا��ــروج  تــّم  أيــام 8 و¡عــد حصــار اســتمّر  .ال

لطلب النظــام =ســليم [عــض موالlن ومعارضlن بlن  ةمع ظnور مش·ل ،للمطالب من الطرفlن االستجابةدون 

 األ¥�اص.

 ِجـــوُو  ،املدينـــةMـــL خطـــف أحـــد املعارضـــlن للنظـــام  تـــّم داعـــل:  §
ً
Uم و'ـــVّ  ،ة أيـــامس  [عـــد عـــّد أومقطـــوع الـــر  د مقتـــوال

 LـــM ـــواجز املوجـــودةiا� IـــJفـــر وع�jا IـــJاملدينـــة النظـــام بخطفـــھ وقتلـــھ .معـــاودة ال{|ـــوم ع Lـــا�dرصـــد داعـــلأ .

  وال�� ،املدينةطالق النار العشوائية LM إظاdرة 
ّ
 ل خطر =ش·

ً
 عIJ املواطنlن نتج عUÀا إصابات مختلفة . ا



 

ــا البلــــد § ــ: درعــ  تمlّــ
ّ
ــالتوت ــا البلــــدm الوضــــع بــ ــ ،ر MــــL درعــ  مّمــ

ّ
ــ·  ل ضــــغطا شــ

ً
ــاة  ا املــــواطنlن اليوميــــة مــــن خــــالل عJــــI حيــ

 nا : من األحداث أdّم  ةمجموع

  ،Ãعمـــــل MـــــL ا��لـــــيج ،أحـــــد املـــــدنيlناختطـــــاف  -
ً
ــا ــ ــلبھ مبلغـ ــuّ مـــــن املـــــال و=عرّ  وســـ ل َبـــــح مـــــن قِ ضـــــھ للضـــــرب املÄـــ

 مجnولlن .

 اسية واألر¡عlن مجnول الس�ب .طالق نار عشوا ي LM العبّ إ -

 ن يحملون ورقة =سو'ة أثناء تواجده LM دمشق.أحد املدنيlن مّم اعتقال  -

 بإلقاء قنبلة . ،د حربومقعَ  جÅش حّر   ،LM نصÅب ةمحاولة اغتيال مالك مسامل -

 سقوط قذيفھ مجnولة املصدر . -

lن اثنlن، وجرح آسقوط مدنت إ�I أدّ  ةعبوه ناسف انفجار -  .خريَّ

 .لھ LM جنوب درعا بمنطقة النخلةعIJ أيدي الفيلق السادس [عد مداdمة مmÈ  أحد املدنيlنمقتل  -

ــــوا يإ: ا�iـــــراك § ــار عشـ ــ ــــuو  ،طـــــالق نـ  م تفجlـ
ّ
ــــال العســـــكر'ةخل ــــات األعمـ ــــن قِ  فـ ــمـ ــ ــَبـ ــ ــــة العســـــكر'ةرَ ل ِفـ  ،ق الnندسـ

 جنائية. ةاعتقاالت عIJ خلفيّ و 

ــ § ــّد : ةغزالــ ــابات متعــ  إصــ
ّ
ــابة عــــدد مــــن األ¥ــــ�اص ،فــــات ا�iرÊيــــةدة نxيجــــة ا�jل اســــتمرار حالــــة و ، ومقتــــل وإصــ

 ل مجnولlن.بَ سرقة املنازل وتخر'UËا من قِ 

ــ § وظـــاdرة اســـتخدام الســـالح  ،طـــالق نـــار عشـــوا يإ، و ةســـiÍأالبحـــث عـــن ، و ناشـــطlن ملنـــازل  مـــداdمات: ةمÌّ|ـ

 ألي س�ب .

ــار بm الوضـــــع : تمlّـــــاملز'ر'ـــــب § ــار عشـــــوا يإ، و لســـــالحاانxشـــ ــّد أدّ  طـــــالق نـــ ــابات متعـــ  ،الـــــبعض مقتـــــلو  دةى إ�ـــــI إصـــ

 .و=Î|يل حاالت اغتيال، البلدةLM  م��ّ أوانفالت 

 نــــوى  §
ّ

Íــ   انفجــــارو  ،ة جنائيــــةاعتقــــاالت عJــــI خلفّيــــو  M ÏــــL املدينــــة،: =Îــــ|يل حــــاالت خطــــف وســــطو مســ
ّ
فــــات مخل

 دون وقوع إصابات . ةأعمال حرÊي

ــــnاب § ــــل شــ ــــن قِ ال{: تــ ــــيارة مــ ــــI ســ ــــوم عJــ ــ|ــ ــ ــــولlنَبــ ــابة  ل مجnــ ــ ـــانو وإصــ ــ ــــة Tـ ــــع اثالثــ ــــل الرا[ــ ــا، ومقتــ ــ ــــدين فUXــ  .متواجــ

ــاUÐموفـــــو واأل¥ـــــ�اص األر¡عـــــة معر  ــّم  ،�iـــــزب هللا ن بانتمـــ ــار. و ســـــيارUÑمال{|ـــــوم عJـــــI  ولـــــذلك تـــ األســـــiÍة  انxشـــ

ــا عJـــــI ا�iركـــــة اليوميـــــة للمـــــواطنlن. ةظـــــاdر  ــائر'ة ال�الفـــــات وا� ترÒـــــL بظاللnـــ ــع MـــــL تزايـــــدعشـــ  أي دور  غيـــــاب مـــ

 .من شرطة وغdulا سات الدولةؤّس مل

 Tــان منتميــ ع، وآخــرأحــد األفــراد املعــروفlن [عملnــم MــÕ Lشــر الxشــيّ مقتــل : طفــس §
ً
 ألحــد فصــائل ا�|ــÅش ا�iــّر  ا

  وجـــود كØـــu مـــن م·ـــان مـــع انxشـــار فو×ـــ�Ö الســـالح.أطـــالق نـــار MـــL إ س.أMـــL الـــر  ةل مجnـــولlن بطلقـــَبـــمـــن قِ 
ّ
تـــlن جث

 . ةمقتل شاب إثر مشاجر  .طراف البلدةأ IJع lنتمجnول



 

ــــÅب § ــابة : نصــ ــ ــــل بإصــ  طفــ
ّ
ــــمخل ــــال حرÊيــ ــــات أعمــ ــــام  ،ةفــ ــــادس وقيــ ــــق الســ ــــاالت بالفيلــ ــــطlن أو لاعتقــ ــــlن ناشــ ملنتمــ

Íش لÅ|ّر ا�i . البلدة LM 

ــاÃعlن لتنظــــيم الدولــــة MــــL الســــابق أحــــد األ¥ــــ�اص مّمــــاعتقــــال : Ùــــiم ا�|ــــوالن § ــمــــن قِ ن Tــــانوا مبــ ل عناصــــر َبــ

 الفيلق ا��امس .

 .Ï حزب هللاÃعمل لصا�ن األ¥�اص مّم أحد اغتيال : حيط §

 [س�ب انفجارات : بصرى  §
ّ
 .ةiرÊيا� عمالاأل فات مخل

  .LM ا�|Åش السوري ارأمام مmÈل عميد طيّ  ةتفجul عبو : ام املياذن §

 جنود وضباط  للنظام . 5وإصابة ومقتل  ،ل مجnولlنبَ اسUVداف سيارة من قِ  ر:بصر ا�iر' §

ــــlن § ــــد جلــ ــــالق إ: رصــ ــــوا ي، طــ ــــار عشــ ــــنو نــ ــــف مــ ــــاب املؤّس  خطــ ــــة غيــ ــــ�Ö نxيجــ ــــة فو×ــ ــــرقة، وحالــ ــــل الســ ــــات، أجــ ســ

 و 
ّ
   .ل مجnولlنبَ من قِ  أحد املدنيlناغتيال و  ،عمال ا�iرÊية LM الطرق الزراعيةفات األ انفجار مخل

 .ةعاءات ¥�صيبناء عIJ ادّ  تاعتقاال ، و ةسiÍاأل تفتÅش عIJ الداdمات و املاستمرار : إبطع §

 مب�� البلدية والuÄيد .Û|وم باألسiÍة ا��فيفة عIJ : فرةياملس §

 طر'ق طفس. ةوخاص ،طراف البلدةأعIJ  مجnولة وجود جثثرصد  ، كما تّم ظاdرة األسiÍة: اليادودة §

القياديــة للــواء  رال·ــوادســراح  إلطــالقللضــغط عJــI النظــام  املنطقــةال{|ــوم عJــI ا�iــواجز MــL  اســتمّر : جلــlن §

 mّــ ــا املعvــ ــ الغر¡ــــي، بــــاÜ املنxشــــر MــــL ر'ــــف درعــ Ùــــiم  ،جلــــlن(املز'رعــــة،  بال·امــــل عJــــI حــــواجز ةالســــيطر ت وتّمــ

 . أسUViÍموتجر'د العناصر املوجودين من  ،)والن|ا�

 أحد املدنيlن LM البلدة.  :اغتيالاملز'ر'ب §

ــّر  ســــنوات، واعتقــــال أحــــد ٨حــــد الطــــالب [عــــد اعتقــــال دام أطــــالق ســــراح إ: جبــــاب § [عــــد  عناصــــر ا�|ــــÅش ا�iــ

 ل النظام.بَ مداdمة مmÈلھ من قِ 

 .إطالق نار مجnول املصدر: جاسم §

 .طالق نار عIJ ا�iاجز ومحاولة اقتحامھإاملز'رعة:  §

 .تواجد عناصر النظام أماكنÛ|وم عIJ و ، عIJ مÎ|د الغزا�L يدو'ھ رمي قنبلةو ، انفجار مجnول : طفس §

  للمدينة إسعافطالق نار مع دخول سيارات إ: داعل §
ّ
 جاه ا�jفر .بات

 ليات النظام .آTات تحرّ  أثناءدdس طفل بالقرب من ا�|مرك و ، طالق نارإ: درعا البلد §

ــ § ــ ــــI : ةمعرÊــ ــــار عJــ ــــالق نــ ــــواطنlن، إطــ ــــد املــ ــــlن و أحــ ــــل ¥�صــ ــــL مقتــ ــأرMــ ــ ــــة ثــ ــــlن و ، عمليــ ــــالف بــ ــائلتlنخــ ــ ــــدوث  عــ وحــ

 اشxباTات بيUÀما. 

ــا  § ــالقنيطرةاj|لــــس العســــكري MــــL قائــــد ســــابق  اعتقــــال املدينــــة:درعــ ــمــــن قِ  بــ ــا ّي، األمــــن لَبــ Û|ــــوم عJــــI و  ا�|نــ

 من قبَ  االسرايحاجز 
ُ

 JــIع اتاشــxباTحــدوث و  ،ان [عد استفزازdم برفع علــم حــزب هللا وصــور نصــر هللابّ ل ش



 

  ١٥فــراج عــن بموجبــھ اإل  MــL محافظــة درعــا تــّم  خــاّص  صــدور عفــوو ، حــاجز الكnرÊــاء
ً
 ١٠٩٠عفــاء إ، و معــتقال

 بالغ .  ٤٠٢٤سقاط إمطلوب، و 

 

 
ً
  الوضع السياKTUّ  -ثانيا

 =غlّـــلـــم Ãشـــnد 
ً
  uا

ً
لت ز'ـــارات لـــبعض وÙـــّ|  ،ر األحـــداث فUXـــادلـــب وتطـــوّ إm باالنتظـــار ملـــا يـــدور MـــL وإنمـــا تمlّـــ ،كبlـــuا

 ،ذينقــادة األجnــزة األمنيــة وااللتقــاء بالوجnــاء واملتنّفــ ضوز'ــارة [عــ ،ارة بلدة صــيدا'ل محافظ درعا كز بَ املناطق من قِ 

ــاء ــ ــــب لقــ ــ وترتÅــ ــ ــــدة الغر'ــ ــائر ببلــ ــ ــــى العشــ ــــرقية ةمللتقــ ــّم ح  ،الشــ ــ ــــث ضــ ــ يــ ــ  تجمعــ
ً
ــــور' ا ــــن ســ ــــان واألردن ةمــ ــــطlن ولبنــ  ،وفلســ

 Läب من عائلة الرفاÅتuvÊو LM ّ�åحضور رسÊالبلدة و . 

 
ً
 ومن األحداث األخرى #" اXYافظة:  -ثالثا

 ،داعــل ،ةاملســيفر ، طفــس، درعــا البلــد ،كحيــل، نــوى ( وظnــرت MــL أغلــب املنــاطق: ،الكتابــات ةت ظــاdر اســتمرّ  -

 .)الشيخ مسكlن ،الكرك، ا�iراك ،ام ولد

 =غيul عIJ الوضع . لم يطرأ أّي  : التجنيد واالحتياط -

 استمرار العمل عIJ إزالة األلغام من مناطق حوران . -

  .ل املقاومة الشعبيةبَ دة من قِ اسUVداف حواجز متعّد  -

 محاولة قتل  -
ً
LM الطعــام أثنــاء دعــوة العميــد محمــد عçÅــ�Ö لــھ  بدس السّم  ) أحد قادة ا�|UËة ا�|نوÊية (سابقا

 دمشق.I �إونقلھ 

 


