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نCيجــــة تــــردي الوضــــع األمOــــN حيــــث تــــم JKــــ3يل حــــاالت اشــــCباك ع?ــــ< متــــوترا  مــــازال الوضــــع 6ــــ5 ا34نــــوب الســــوري 

حــاالت اعتقــال _شــjل مســتمر ألفــراد منتمــhن  _ســfب حــواجز ومقــار النظــام الســوري 6ــ5 _عــض املنــاطق، وأيضــا 

محسو~hن ع?< رجال املصاn4ات من قبل أجzزة النظام الســوري، تمhــxت wــذه  أstاص أولp3qش اn4ر سابقا 

ع?ــ< الشــبان األجzزة األمنية الذي أدى إ�<  Kشديد  األمرالCسو�ة ال�N �ان متفق عل��ا سابقا  ةاملرحلة بان��اء مد

ــــواطنhن واامل ــ ــــية للمــ ــ ــــnية واملعاشــ ــ ــــاع ال�ــ ــ ــــردي األوضــ ــ ــــك تــ ــ ــ<  ذلــ ــ ــ ــــاف إ�ــ ــ ــــكر�ة، يضــ ــ ــــة العســ ــ ــــو~hن لsqدمــ ــ ــــار طلــ ــ نCشــ

طبيــة مضــادة ملــن يتعرضــون n4ــاالت  مصــول  أوالقــوارض والكــالب املســعورة بــدون وجــود أي إجــراءات مjافحــة 

 عديد من البلدات 56 ا�nافظة.56 ال إصابة . يضاف إ�< ذلك اندالع حرائق 56 األرا��N الزراعية

 

 درعا -شSل منفرد، وFO: بلدة وقر7ة FG محافظة ٢٣برصد الوضع العام FG املدنية السور7ة املنصة قامت 

جلـــhن: شـــzدت البلـــدة �3ـــوم ع?ـــ< حـــاجز ل3qـــpش تـــا_ع للفرقـــة الرا_عـــة ع?ـــ< مـــدخل البلـــدة، كمـــا اســـتمر  .1

الوضع 56 البلدة ع?< حالھ _سfب تردي اs4دمات وغياب مؤسسات الدولة وعــدم قــدر �ا ع?ــ< التعامــل 

. كمــا زاد عhناملــزار عمــل خالــد ممــا أعــاق  مــن مخلفــات جــpشمــع األلغــام املنCشــرة 6ــ5 األرا�ــ�N الزراعيــة 

انCشـــار ظـــاwرة اn4يوانـــات الشـــاردة وخاصـــھ الكـــالب و�3ومzـــا ع?ـــ< أمـــاكن تواجـــد املـــواطنhن مـــع غيـــاب 

 الدوائر ال�nية ملjافح��ا، وأيضا انCشار الزواحف بمختلف أشjالzا وعدم وجود مضادات مناسبھ.

مــن جzــة مــع انCشــار لعصــابات wــدفzا الســلب واالعتــداء  أكªــ©املز�ر�ــب: Kشــzد البلــدة صــراعا خفيــا بــhن  .2

ــــة أو  ــا مـــــع غيـــــاب اs4ـــــدمات وفـــــرص العمـــــل وغيـــــاب املنظمـــــات الدوليـ ــ ــا شـــــjل wاجسـ ــ ــــ< املـــــواطنhن ممـ ع?ـ

ا�nليـــة حيـــث لـــوحظ ازديـــاد ســـبة العنـــف 6ـــ5 البلـــدة تجلـــت بمقتـــل وإصـــابة عـــدد مـــن األtـــsاص مـــ»�م 

مــرتبطhن بالنظــام الســوري. باإلضــافة  أفــرادأو  مــن ا34ــpش اn4ــر ســابقا، وعناصــر مــن النظــام، عناصــر

 داعل.²عتقد أ±�ا من أwا�5 و مجzولة ع?< مدخل البلدة الشما�5  ةثجلوجود 

طفــس: مازالــت البلــدة Kعــpش حالــة مــن التــوتر _ســfب رفضــzا Kســليم امل´شــقhن واs4ضــوع ألوامــر األمــن  .3

ــا العســــكري مــــع وجــــود صــــراع ظــــاwر بــــhن املــــوالhن واملعارضــــhن لتغــــول  النظــــام وســــلطاتھ األمنيــــة واwــــم مــ

وأيضــا  ،املصــاn4ات املــرتبطhن بــأجzزة أمــن النظــام الســوري ألفــراد·ــ3ل ف��ــا حــوادث اغتيــال متفرقــة 

ــــراد ــا  أفـ ــ ــــاف إل��ـ ــــhن. يضـ ــابة stصـ ــ ــــھ وإصـ ــــال قتاليـ ــــات أعمـ ــار مخلفـ ــ ــــد انفجـ ــــم رصـ ــا تـ ــ ــــة. كمـ ــــن املعارضـ مـ



 

انCشــار الســالح بحالــة مــن القلــق  و�رºــ5اs4ــدمات، وصــعو~ة تــوفر  للمــواطنhناملع¹pــ�N صــعو~ة الوضــع 

ــــhن املـــــواطنhن.  ــابات بـ ــ ــــ< إصـ ــــة اn4ر�ـــــدين والرواشـــــدة أدت إ�ـ ــــhن عائلـ ــCبا�ات بـ ــ ــــان وحـــــدوث اشـ وعـــــدم األمـ

 مجzولhن.وحرق ا�nاصيل من قبل 

ــــة  .4 ــــواجز التا_عــ ــــhن اn4ــ ــــدامات بــ ــــرار الصــ ــــة تكــ ــــوتر نCيجــ ــــة تــ ــــpش حالــ ــــة Kعــ ــــت املنطقــ ــــوالن: مازالــ ــــnم ا34ــ ·ــ

مجموعــھ مــن عناصــر  (تجر�ــدالغh© مقبول من الناس وتجلــت اwــم األحــداث 6ــ5:  ل3qو�ة وشاط اn4زب

ــــولhن،  ــــل مجzــ ــــن قبــ ــــ��nqم مــ ــــيار �م وأســ ــــن ســ ــــة مــ ــــة الرا_عــ ــــام، و الفرقــ ــــرتبطhن بالنظــ ــــبعض املــ ــــاالت لــ اغتيــ

 . الزراعية)للمحاصيل  وحرائق

ملدينــة تقيــد حركــة 6ــ5 درعــا البلــد مــع شــر حــواجز جديــده ع?ــ< مــداخل ا ادرعا البلد: الوضع يزداد سوء .5

املـــواطنhن بـــhن شـــقي املدينـــة ممـــا يز�ـــد مـــن صـــعو~ة اn4صـــول ع?ـــ< اs4ـــدمات رغـــم قيـــام _عـــض اz34ـــات 

 Cســو�ةبالعمل اإلسعا56 لبعض اs4دمات �إصالح لشبكة املياه وخطوط الصرف الصــ5Â. ومــع ان��ــاء ال

لتمديـــــد والتـــــأخر 6ـــــ5 والوعـــــود بالعمـــــل ع?ـــــ< اســـــتمرارwا _عـــــد اخـــــذ املوافقـــــات الالزمـــــة ل وعـــــدم تجديـــــدwا

من السوق للتجنيد أو االحتيــاط والتــدقيق  اع?< حركة املواطنhن خوف دعبء جديإتمامzا لليوم شjل 

  البلد:ع?< حصول الشبان ع?< دفاتر خدمة العلم بمده أقصاwا أسبوع. واwم األحداث 56 درعا 

 املدينة.حرق محاصيل من قبل مجzولhن شرق وجنوب  §

 اn4ر وموالhن للنظام دون معرفة األسباب اp34ش عتقال قيادين سابقhن 56 ا §

ــــالق  § ــــد إلطــ ــا البلــ ــ ــــ5 درعــ ــــاwرات 6ــ ــــراح مظــ ــــدة، ســ ــــواجز ا34ديــ ــــnب اn4ــ ــــhن ولJــ ــــةاملعتقلــ  واملطالبــ

 بتمديد الCسو�ة ورفع القبضة األمنية.

 عن _عض املعتقلhن من البلدة.  اإلفراج §

 العوائل 56 البلدة  فو��Å انCشار السالح وصدام بhن _عض §

 املصدر.ع?< 5Æ السد مجzولة  قذيفةسقوط  §

 انفجار مخلفات أعمال حر~يھ 56 امل´شية §

 إدلب.منع النظام من إقامة بيوت عزاء لبعض من سقط 56 معارك  §

 محاصيل.انفجار سيارة نCيجة لغم بمنطقة غرز وحرق  §

حالــھ مــن الغليــان _ســب تجــاوزات عناصــر اn4ــواجز داعــل: Kشــzد املدينــة منــذ بدايــة دخــول النظــام لzــا  .6

املــــواطنhن وعــــدم األمــــان وحــــاالت القتــــل واs4طــــف ا�z3ولــــة وحــــرق ا�nاصــــيل ووصــــول  وتضــــيقzا ع?ــــ<

 املدينة:األحداث 56  تصفي��م وأwمأسماء معتقلhن تمت 

 مداwمات ملنازل املواطنhن وخاصھ قادة سابقhن 56 اp34ش اn4ر  §

 56 البلدة.  واألفرادsÉصيات اغتيال لعديد من ال §



 

Kسليم شzادات وفاة العديد من املعتقلhن مــن البلــدة، والــذين �ــانوا معتقلــhن منــذ مــا يز�ــد عــن  §

فـــرض حظـــر والـــذي قابلتـــھ الســـلطات بخمســـة أعـــوام األمـــر الـــذي أدى إ�ـــ< تـــوترات بـــhن األwـــا�5، 

 أيام. املدينة لعدةالتجوال ع?< وسط 

، وع?< حاجز طر�ــق داعــل، مــن قبــل مجzــولhن، وأيضــا اشــCبا�ات اشCبا�ات ع?< حاجز ا34و�ة §

 .5?nقرب ا�3لس ا� 

 حادثة اختفاء المرأة.  أول  األمرو²شjل wذا  سيدة 56 العشر�نات من العمر،اختفاء  §

 عن _عض املعتقلhن.  واإلفراجالشيخ مسكhن: إصابة stصhن بانفجار مخلفات أعمال عسكر�ھ،  .7

ــــpش  .8 ــــادودة: Kعــ ــــدمات اليــ ــــوء اs4ــ ــــن ســ ــاي مــ ــ ــــة وKعــ ــــن املدينــ ــا مــ ــ ــــfب قر�Îــ ــــب _ســ ــــوف وترقــ ــــة خــ ــــدة حالــ البلــ

تم تأســpس جمعيــھ أحبــاب القائــد 6ــ5 اليــادودة برئاســة أبــو بــالل  للمواطنhن،وضع الصعب ل الواستغال

ــاي لتقـــــديم _عـــــض اs4ـــــدمات  ــاء  واإلغاثـــــة،الزو~ـــ ــايقة أبنـــ و²عمـــــل حـــــاجز الضـــــاحية ع?ـــــ< الCشـــــديد ومضـــ

 وإصــابةأحــد األwــا�5،  اغتيــالف��ــا محاولــة لت ·ــ3كمــا املنطقــة الغر~يــة عمومــا  خصوصــا وأwــا�5 لبلــدةا

 عسكري يCبع للفرقة الرا_عة. 

رافضــhن للمصــاn4ة وتــم JKــ3يل  اخــر�نو املصــاn4ة يؤ�ــدون أtــsاص أم ولد: Kشzد البلدة صــراعا بــhن  .9

الرا_عـــة 6ـــ5 ا34ـــpش الســـوري وحرقzـــا، وأيضـــا تفخـــيخ الفرقـــة  الفرقـــة أفـــراداســـ��داف ســـيارة الحـــد حالـــة 

 للبلدة.، كما تم اس��داف حاجز ا�sابرات ا34و�ة ع?< املدخل الغرÏي وتفجw©hااn4ز~ية 

10.  ©ÐعتK :جاسمCن حيــث قــام النظــام حواجز النظام املنhــ© للمــواطنhشــرة ع?ــ< مــداخل البلــدة اســتفزازا كب

ــــق  ــــ< طر�ـــ ــــواجز ع?ـــ ــــز اn4ـــ ــــلبتعز�ـــ ــا  /انخـــ ــ ــــم مطالبـــ ــــة/ جاســـ ــــم، عاليـــ ــــر /جاســـ ــــم، نمـــ ــــوى/ جاســـ ــــم، نـــ جاســـ

  مظاwره:املواطنhن بالzو�ات ودفاتر خدمة العلم مما خلق توتر شديد من 

 للنظام.إصابة عنصر�ن  §

ظـــاwرة التحـــرش مـــن قبـــل اn4ـــواجز داخـــل املدينـــة وحصـــول صـــدام وإصـــابة عناصـــر اn4ـــواجز  §

 حاجز.وإلغاء 

 ).ةشعبية (مقاومووقوع إصابات  �3وم ع?< دور�ھ لألمن العسكري  §

 زرع عبوه ناسفھ قرب بpت أحد رجال املصاn4ات وتفكيكzا _عد اكCشافzا. §

العســكري برصــاص مجzــولhن. ومقتــل عســكري  بــاألمناملصــاn4ات املــرتبطhن  أفــرادمقتــل أحــد  §

 جاسم.جنوب غرب 

ــ< أبـــــواب املســـــاجد و  § ــاتh© مـــــن خـــــالل توز²ـــــع قـــــوائم بأســـــماء املطلـــــو~hن 6ـــــ5 جاســـــم وانخـــــل ع?ـــ ا�sـــ

 امن الدولة.وتحديد وقت ملراجعة 

نصpب: Ôسيطر عل��ا الفيلق الســادس، وســيطرة wــذا الفيلــق أدت إ�ــ< تــذمر مــن قبــل األwــا�5 لتجــاوزات  .11

 عناصره، حيث تم 3JKيل تفجh© لسيارة أحد العناصر التا_عhن للفيلق السادس. 



 

ا34ــــpش  أفــــرادإطــــارات ع?ــــ< خلفيــــة اعتقــــال أحــــد غباغــــب: حالــــة مــــن العصــــيان وقطــــع الطرقــــات وحــــرق  .12

عــن طفــل عمــره  واإلفــراجعن املعتقل،  واإلفراجاn4ر السابقhن، تم ع?< إثرwا فتح طر�ق دمشق درعا، 

 سنوات.  ٨

ــــداخلzا  .13 ــــالق مــ ــــة وإغــ ــــة باملدينــ ــــواجز ا�nيطــ ــار اn4ــ ــ ــــة انCشــ ــــبوق نCيجــ ــــ© مســ ــــوتر غhــ ــــة تــ ــــzد املدينــ ــــوى: Kشــ نــ

ية وخاصـــھ دف×ـــ© خدمـــة العلـــم واwـــم األحـــداث: اشـــCبا�ات بـــhن مجzـــولhن والتـــدقيق ع?ـــ< األوراق الرســـم

  فرع االمن العسكري الحد رجال املصاn4ات، وجود مداwمات من قبل  اغتيالومدير�ة املنطقة، 

مــع تضــpيق اn4ــواجز ع?ــ<  ،والرافضــhن لzــاالكــرك: Ôشــjل التــوتر ســمة العالقــة بــhن مؤ�ــدي املصــاn4ات  .14

: (تفجh© سيارة أمhن الفرقة اn4ز~ية، ظzور 5ما ي?وخروجzم من البلدة وتم رصد املواطنhن 56 دخولzم 

ــh© مناوئــــة للنظــــام،  ــ��داف حــــاج واإلفــــراجكتابــــات ومناشــ ــا تــــم اســ ا34و�ــــة 6ــــ5  زعــــن _عــــض املعتقلــــhن) كمــ

املنــازل وتــدخل  أحــدالبلدة من قبل مجzولhن دون إصابات، واحتجاز عدد من العســاكر حــاولوا ســرقة 

 اs4الف.وجzاء البلدة n4ل 

اn4ر�ـــر: تـــم رصـــد �3ـــوم ع?ـــ< حـــاجز بالبلـــدة وقتـــل اغلـــب عناصـــره مـــن قبـــل مجzـــولhن، وتفجhـــ© ي بصـــر  .15

ــا تـــــم JKـــــ3يل حـــــدوث حرائـــــق طالـــــت األرا�ـــــ�N أtـــــsاصأمـــــام مJـــــ3د أدى إ�ـــــ< مقتـــــل ثالثـــــة  دراجـــــة ، كمـــ

 بمjافح��ا.دم قيام اz34ات اjn4ومية الزراعية، وwنالك انCشار لظاwرة اn4يوانات الشاردة وع

 .ماديةا أضرار خلف : تم 3JKيل �3وم ع?< مفرزة امن الدولة من مجzولhن م3Øة .16

ــÅ الناحيــــة،  .17 مجzــــول  ٥٢اللــــواء  أطــــرافنــــار ع?ــــ<  وإطــــالقاn4ــــراك: اشــــCبا�ات داخــــل املدينــــة وتفجhــــ© مبOــ

ــا تــــم  ــ��داف اجتمــــاع للمجلــــسالســــfب، كمــ بقنبلــــة. اســــتمرار عمليــــة اســــ��داف ا�n?ــــ5 بأحــــد املنــــازل  اســ

ــــzدت  ــا شـــ ــ ــــjالzا، كمـــ ــــدمات بمختلـــــــف أشـــ ــــاب اs4ـــ ــــع غيـــ ــــو�ات مـــ ــــداعمhن للCســـ ــــو�ن والـــ ــــsاص املنضـــ األtـــ

البلـــدة، ·ـــnب عـــدد مـــن الشـــبان للتجنيـــد، وعـــودة الكتابـــات ع?ـــ< ا34ـــدران ضـــد النظـــام. كمـــا تـــم رصـــد 

 حرق أراض زراعية شمال البلدة.

ــــاالت  .18 ــــرى: اعتقـــ ــــت بصـــ ــــددطالـــ ــادا عـــ ــ ــــن قيـــ ــــق مـــ ــــد الفيلـــ ــــق قائـــ ــــال بحـــ ــــذكرة اعتقـــ ــــامس، ومـــ ــــق اs4ـــ ت الفيلـــ

 من عناصره. ٦اs4امس بناءا ع?< ادعاء N�Ûst عليھ وع?< 

وســــوق الشــــباب pشــــية الطيبــــة: تــــم رصــــد مظــــاwرات ليليــــة منــــدده بالقبضــــة األمنيــــة وســــوء األحــــوال املع .19

ار بــhن حــاجز األمــن النــ طــالقتبــادل إل نار لتفر�ق املتظــاwر�ن. كمــا تــم  بإطالقلsqدمة اإللزامية، قو~لت 

 ومجzولhن.العسكري 

ــا املدينــــة: رصــــدت املنصــــة املدنيــــة تكثيــــف لnqــــواجز األمنيــــة حــــول امل .20 ــاتر دينــــة درعــ ، والتــــدقيق ع?ــــ< دفــ

لnqصول ع?ــ< دف×ــ© خدمــة العلــم، كمــا تــم  ساعة ٢٤اp34ش وإمzال طالب مرحلة التعليم الثانوي مدة 

 اطقzم.منلشبان حسب توقيع Kعzد ملراجعة شعب التجنيد ل



 

ــابقا مـــــن قبـــــل  .21 ـــان wنالـــــك محـــــاوالت اعتقـــــال الحـــــد قـــــادة ا34ـــــpش اn4ـــــر ســـ الغار�ـــــھ الشـــــرقية والغر~يـــــة: �ــ

وأيضـــا مقتـــل طفـــل  والنظـــام،كتابـــات جديـــدة تنـــدد باملصـــاn4ات ع?ـــ< إثرwـــا ا34و�ـــة، ظzـــرت ا�sـــابرات 

 الغر~ية. الغار�ةمخلفات حر~ية 56 _سfب مسن ورجل 

22. K :و�ـــات ودف×ـــ© خدمـــة العلـــم، املســـيفرهw ـــاجز ع?ـــ< مـــدخل البلـــدة وطلـــبn4اص ٣اعتقـــال و عز�ـــز اsـــtأ 

ــا�5  ــ5 البلــــدة مــــن قبــــل اال  البلــــدة،عائــــدين مــــن دولــــة الjو�ــــت مــــن أwــ مــــن مــــداwمات للبحــــث عــــن أســــnqة 6ــ

من جديد 56 البلدة، وتنظيم وقفــھ احتجاجيــھ ع?ــ< التجنيــد وســوء اn4الــة مــن قبــل  كتابات العسكري،

 األwا�5.

ــا املدينـــــة لعـــــدة أســـــباب  التـــــوتر 6ـــــ5حالـــــة ار الصـــــنمhن: اســـــتمر  .23 ــاد صـــــعو~ةم»�ـــ ي وتجنيـــــد الوضـــــع االقتصـــ

 من اn4وادث ال�N تم رصدwا:وشاط حزب هللا 56 املدينة، و  اإللزامية او االحتياط. الشباب لsqدمة 

ــابقا إثــــر محاولــــة اعتقــــال _عــــض  § اشــــCبا�ات بــــhن عناصــــر ال3qــــان وعناصــــر 6ــــ5 ا34ــــpش اn4ــــر ســ

 الشبان، 

 قبل مجzولhن لم Ôعرف مصw©hم،  منحافلة تنقل جنود النظام اختطاف  §

 تصعيد جديد وحصار للمدينة ع?< خلفية اسر عنصر�ن للنظام من قبل املقاومة الشعبية،  §

 ، اإلجباري  ·nب عدد من الشبان للتجنيد §

إصــابة الطفلــة ياســمhن منــور علــوش نCيجــة مخلفــات أعمــال قتاليــھ وàــ5 مــن قر�ــة كفــر شــمس  §

 التا_عة للصنمhن.

 

6ـــ5 محافظـــة درعـــا تـــرى املنصـــة املدنيـــة الســـور�ة إن الوضـــع األمOـــN اn4ـــا�5 6ـــ5  املســـتمر للوضـــعwـــذا الرصـــد  خـــالل

 وتوN�á:وضع معN�¹p وص5Â م×©دي، إ�<  باإلضافةتدwور مستمر، 

 الروسية.بضرورة ال×xام جميع األطراف بتعzدا �ا وال×xاما �ا، وÏشjل خاص اjn4ومة  §

بالـــدخول واالطـــالع ع?ـــ< األوضـــاع  واإلعـــالمالســـماح للمنظمـــات الدوليـــة وwيئـــات األمـــم املتحـــدة  §

 اإلسانية 56 ا�nافظة.

ــاالKشـــــكيل 34نـــــة دوليـــــة لرصـــــد  § ــاي واn4قـــــو5ã 6ـــــ5 جميـــــع املنـــ ــا واقـــــع اإلســـ طق ال�ـــــN شـــــzدت ف��ـــ

 األطراف بتعzدا �ا.ال×xام من  للتأكداتفاقيات محلية 

مhن االحتياجـــات اإلســـانية والطبيـــة وضـــرورة العمـــل ع?ـــ< أتـــلع?ـــ< اjn4ومـــة الروســـية الضـــغط  §

 تأمhن أمصال مضادة من اn4يوانات الÐ©ية.

فجـــر وغw©hـــا العمـــل _شـــjل عاجـــل ع?ـــ< التعامـــل مـــع مخلفـــات اn4ـــرب مـــن الغـــام وقـــذائف لـــم تن §

 املنCشرة 56 اn4قول الزراعية.و 

	


