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 مع الموت واالختفاء والخوفالتصالح 

 

 ،ام األسد بموجب الضمانات الروسيةالسوريين الذين أجبروا على "المصالحة" مع نظمن مئات إن ال

من االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتجنيد القسري ممنهجة قُتلوا أو اختفوا في حملة  إما أنهم

 القتال المستمر في شمال سوريا.أتون فع في امدللكعلف وتقديمهم 

 

 2019يوليو  1 ،22(SACD) السورية لكرامة المواطنرابطة بقلم: ال

 

هجمات ال، واإليرانيينالروس من مساعدة حلفائه ، ب، استخدم نظام بشار األسد2016منذ عام 

تسيطر عليها  استسالم العديد من المناطق التي كانت من أجلحصار للتفاوض العشوائية وحرب 

التي تم التفاوض عليها ما يسمى تلك تضمنت العديد من عمليات االستسالم و. ا  قوات المعارضة سابق

، ولكن في لقوات المعارضة ا  غالب على األشخاص المنتسبين سابقرضت في ال"المصالحة" التي عُ 

هذه إلى جميع السكان الذين اختاروا البقاء بعد استعادة النظام ل، تم تقديم هذه العروض الحاالت معظم

 . أو تلك لمنطقةا

ا  مضمونبحيث يكون أن تضمنها روسيا  تعهدت، التي هذه “reconciliation deals”إن "صفقات المصالحة" 

وف سعادها النظام الذين بقوا في المناطق التي است أولئك على أنأساسي بشكل ها ريتصوتم ، تنفيذها

التجنيد القسري في أنهم سوف يتجنبوا واألهم  ،االضطهاد والمضايقةويتجنبون تعيدوا حقوقهم يس

تفصيلي ‘ اعتراف’أن يدلوا بـ، في مقابل بحسب تلك االتفاقات قوات األسد لمدة ستة أشهر على األقل

 ويوقعوا على أوراق رسمية تفيد بحملهم للسالح وتراجعهم عن األمر. بانتمائهم إلى قوات المعارضة

ما  ، الذين غالبا  كنموذج لعودة النازحين السوريين دعاية النظام بهذه االتفاقاتأجهزة رحبت وقد 

بهذا الذين يعيشون في ظل ظروف النزوح المتزايدة الصعوبة منهم بعض أكثر الناس اليائسين  خدعني

 العودة.ون باتجاه ويتحرك، الطرح

                                                
إنها رابطة شعب سوريا. من أجل هي حركة أنشأها الشعب السوري  (SACD) السورية لكرامة المواطنرابطة ال  1

تعمل على تعزيز وتأمين كما والحوار،  مناصرةالمشورة السياسية والتقديم من خالل ، وتعمل ليس لها انتماء سياسي
جسد تنوع ت يإلسماع أصواتهم. وهوتعمل من سوريا، لتمثيل آرائهم واهتماماتهم  داخليا  نازحين حقوق الالجئين وال

ضد العودة المبكرة أو تناضل  االديني. إنه معتقدد، بغض النظر عن الطبقة االجتماعية أو الجنس أو السكان البالكل 
تعتبر أن الحركة من أجل العودة الكريمة، القائمة على االعتراف بحقوق المواطنين النازحين في وهي القسرية. 

 سوريا.تعافي ألي جهود إلنهاء النزاع والمساعدة في  ا  أساسي ا  سوريا، أمر

https://syria.chathamhouse.org/research/the-details-of-reconciliation-deals-expose-how-they-are-anything-but-a-closer-look-at-the-regimes-process-reveals-its-real-goal-retribution-and-control
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من أن "الضمانات" المقدمة بموجب  ا  وتكرار ا  السورية لكرامة المواطن مراررابطة حذرت اللقد 

تهديدات يومية بالفعل وأن األشخاص في هذه المناطق يواجهون  ،"اتفاقات المصالحة" ال قيمة لها

 . قتال   موتبل ويواجهون ال ،واعتقاالت تعسفية وحاالت اختفاء قسري

أجرتها في هذه المجاالت نتج عن شهور من األبحاث في األسابيع المقبلة سيتم نشر تقرير شامل و

يظهر البحث أن أحد و. SACD السورية لكرامة المواطنرابطة ال وحدة جمع البيانات وتحليلها في

القسري في أكبر مصادر الخطر والمخاوف التي تواجه الناس في "مناطق المصالحة" هو التجنيد 

 جيش األسد.

 

 جبروا على قتل األشقاءأ  قد إنهم 
 

تتحدث العديد من التقارير والشهادات عن الممارسة الواسعة االنتشار التي يكون فيها األشخاص 

فروع األمن لمطلوبين ُمالحقين و الوقتذات في نفس هم تهم الذين دخلوا "اتفاقات المصالحة" وعائال

تجنيدهم به، وبالتالي، إرسالهم الجيش ل مطلوبين لقواتمعادية للنظام" ولكونهم "مرتبطين بعناصر 

على الفور إلى  ارسالهم، يتم جنيدهمبمجرد توإلى أخطر خطوط المواجهة في منطقتي إدلب وحماة. 

عن  ا  السابقين أو في ظروف غامضة بعيد على أيدي رفاقهم ا  الخطوط األمامية حيث يموتون غالبهذه 

 خط المواجهة نفسه. 

معادية للنظام تقف في طريق ما يراه عناصر ومحو أصبح التجنيد القسري وسيلة للنظام لطمس لقد 

عديدة أمثلة وهناك . له لسكان المخلصين والمطيعينصالح االمتمثلة في الهندسة الديموغرافية ل رؤيته

 ‘.مصالحةال’لى انضموا إعلى هذه الطريقة من االنتقام ضد األشخاص الذين 

 

السورية رابطة ال لمصادر ا  يونيو، وفق 18إلى  12سبوع الممتد من في أحد هذه الحوادث خالل األ

تم تجنيدهم بالقوة في قوات النظام ي ممن جند 120إلى  100قُتل ما يقرب من ، لكرامة المواطن

مذبحة نفذتها قوات موالية في ظل الضمانات الروسية في ما يسمى بعملية "المصالحة"  همبعد اجتياز

 .للهرب من خط المواجهة نية العناصركان الدافع وراء المذبحة هو و، للنظام بالقرب من شمال حماة

العديد من القتلى في تلك المذبحة، بمن فيهم: محمد عبد من الحصول على أسماء رابطة تمكنت الوقد 

ان حسن ، عدن، محافظة حمصه، من تلبيسحافظة حمص، محمد بديوي، مه، من تلبيسهللا ناجي

د أحمد الحوراني، حمم، من تالدو، محافظة حمص، عيي، ضياء السوالمصري، من محافظة دمشق

 ، محافظة حمص.ه، من تلبيسصويصحمزة  ،، محافظة حمصمن الحولة
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تسعين تم تجنيد حوالي ، وشمال حماةهجوم األخير على إدلب أفاد ناشطون محليون أنه منذ بدء الوقد 

غوطة الفي قوات األسد من مناطق "المصالحة" في الزبداني و ninety young menمن الشباب 

من  خوانهمعلى أيدي إهؤالء . لقد قُتل غربيةقلمون الشرقية والغربية وداريا والغوطة الالالشرقية و

باب من نضم إليهم شوكان قد االسابقين الذين غادروا هذه المناطق قبل أقل من عام.  رفاق السالح

كان وفي األشهر األخيرة.  ماتهيوفوعائالتهم بتوثيق أسرهم  قامتريف حمص الشمالي الذي 

رجال  من قوات  150" من الرستن من بين حوالي ةلحا"المصمن المشاركين في عشرات الشباب 

 خط الجبهة الشمالي في حماة. على single battleفي مايو / أيار في معركة واحدة األسد الذين قُتلوا 
 

غير  قاموا بتسوية أوضاعهم مع النظام وهؤالء ، كانت المعركة بمثابة ذبح جماعي لشبابفي الواقع

 في مواجهة هجوم مضاد الجدد قادتهم بواسطةتم إلقاؤهم  للدخول في معارك كهذه، حيث مهيئين

استولى جيش النظام على أن  قد كانونبودا في شمال حماة.  فرعنيف من قبل قوات المعارضة في ك

الهجوم المضاد في الليلة التالية، عندما بدأ الماضي. ومايو / أيار  22لبلدة في منتصف اليوم في ا

لمواجهة نيران أصدقائهم القدامى  ا  حديثوا وصلذين المصالحة" ال بابشألقى ضباط النظام ببساطة "

الشباب من درعا وشمال حمص وريف دمشق. من . وأفاد مستشفى حماة أن معظم القتلى هم بهموأقار

ضد التجنيد القسري  2011دفع هذا الحدث أهالي درعا إلى الخروج في أكبر مظاهرات منذ وقد 

 لشبابهم.
 

، لكننا تمكنا إدلب وحماةفي لين في الخطوط األمامية وقتمالنظام اإلفصاح عن أسماء الشبان اليرفض 

محمد عبد  ،محمد بديوي ،حمزة صويص ،عمران بكور ،من بينهم بشار عدنان العليأن من التأكيد 

، محمد أحمد الحوراني، ماهر اللطوف، مصطفى الصالح، محمد فنجان، محمد اليحيى، هللا ناجي

أنس  كذلكيد"؛ ، سليمان السراقبي وعشرات آخرين كانوا جميعهم في "ألوية التوحياء المروانض

، وائل فايز النابلسي وعشرات الجزار، محمد محمود المرار، خالد محمد محارب، طارق أحمد زوبيا

البقاء  اختاروإنهم ايقاتلون من أجل الثورة، ثم وكانوا ، مع "الجيش السوري الحر" كانواآخرين ممن 

 في الخطوط األمامية. لهم بتجنيد النظامبهم ينتهي األمر  ،وفي النهاية ...و "المصالحة"
 

، على أيدي رفاقهم السابقينوالقوه الموت  إلىلمفجعة بسبب حقيقة أنهم دفعوا تتفاقم مأساة وفاتهم او

، كان معظم مقاتلي المعارضة الذين على سبيل المثالوالذين اضطروا اآلن لقتل بعضهم البعض. 

الذين وكانوا من  ،من مناطق شمال حمصآتين ، نودا في كفر أيار /مايو  22قاتلوا في معركة 

اق ى شمال سوريا من خالل اتفلوا المغادرة في حافالت النزوح إلرفضوا المصالحة مع النظام وفض  

 .روسي

https://www.enabbaladi.net/archives/314472
https://www.almodon.com/arabworld/2019/5/27/%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7
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انشق عن قوات وهو قد ، النظام من الريف الشمالي في حمص جيشبمحمد العبدهللا ، مالزم سابق 

 في ريف شمال حماة.  ا  يقاتل حاليوهو المعارضة وغادر مع النازحين بعد رفضه للتسوية مع النظام. 

بعضهم اموا بالمصالحة؛ قأعرف معظم الناس الذين أحاربهم هذه األيام. جميعهم تقريبا أنا "هو قال: 

من  ا  لست متأكدسأكون ، أعرفهمنهم  ا  إذا رأيت شخصإنني أقاربي. من ، والبعض اآلخر من مدينتي

 ".ردة فعلي، فقد أتردد في إطالق النار عليه

 

 ذمنظل مذهوال  ، في شمال سوريا ، والذي يعيش حاليا  من حمص ا  عام 27طارق، البالغ من العمر 

... الذين اختاروا "المصالحة" والبقاءمن وكان ، طفولته في معارك ريف حماةء خبر وفاة أحد أصدقا

 ،لم يستطع أن يقرر ما إذا كان سيذهب معنا أم ال ... ومن ثم...  ا  "كان مترددطارق قال عنه أنه 

 ..أقنعه جيرانه بأن روسيا ستضمن االتفاق".

 

نة. حزموبحق ضخمة فروضة على الناس من هذه المناطق هي المعضالت األخالقية والوجودية الم

تسوية مع النظام من العوا على اتفاقات المصالحة الختيارهم يلوم بعض النشطاء الشباب الذين وق  

ن عانوكانوا يلظروف الصعبة التي تهم لومعرف بسبب يتعاطف آخرون معهموأجل البقاء في منازلهم. 

 تقدم لالنخراط في الجيشتفاء القسري إذا فشلوا في اللالخ عرضهملت مؤكدالحتمال شبه االمنها و

بشع بواسطة قوات االعتقال ال سندانالتجنيد القسري و مطرقةوقعوا بين لقد للتجنيد. تم طلبهم عندما ي

النتيجة بالنسبة للكثيرين رهيبة، بغض النظر  وكانتاالنخراط في جيش النظام. إذا رفضوا األمن 

 به.اموا قعن االختيار الذي 

 

جاءوا من مناطق مرت بعملية جميعا  أنهم رابطة يتضح من أصل جميع الضحايا الذين وثقتهم ال

الضحايا هؤالء ، وسمعة ادات أقاربهم وأصدقائهم المقربينالمصالحة منذ وقت ليس ببعيد. إن شه

عتاد القتال مع ظهر بوضوح أن بعضهم اخالل السنوات القليلة الماضية، تُ هم ات حياتومسار

التي هي و ؛إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام تولل منهم ، بينما عاد آخرونالمعارضة المسلحة

ان هذه حيفي بعض األتضخمت  ،ولألسف... الوعود الروسية باألمانالنظام وأغرتها ها دعاية تجذب

 بعض المنظمات الدولية العاملة في سوريا. فة بسبب سرديات ومقوالتالوعود الزائ
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 الضمانات الروسية القاتلة
 

التي تغطيها ، التي كانت العامل الحاسم إلقناع العديد من الذين بقوا في المناطق الضمانات الروسية

. هناك عدد من حاالت الرجال من األشخاص بالمعنى الحرفي، تودي بحياة "اتفاقيات المصالحة"

باالعتماد على الضمانات  -"مناطق المصالحة" الذين رفضوا االنضمام إلى الخدمة العسكرية 

جيش األسد لمدة ستة أشهر على األقل بعد توقيع االتفاقيات ب  لاللتحاق اعطائهم مهلمةالروسية بعدم 

 على أيدي قوات األمن التابعة للنظام. هم قتليتم أحيانا  واؤهم اختفأو يتم القبض عليهم وهؤالء كان  –
 

، طارق Ibrahim Obaidإبراهيم عبيد تم قتل  ،، في ريف حمص2019 / آذار في بداية مارس

اعتقالهم لرفضهم تجنيدهم أن تم بعد وكان ذلك  ،، وتم إرسال جثثهم إلى أسرهمهزكور ومحمد طري

اعتُقل عشرات وقد بعد أقل من ثالثة أشهر من بدء اتفاق المصالحة المضمون من قبل روسيا. 

التجنيد في الذين اشتركوا في التسوية ورفضوا من ، شخاص اآلخرين من ريف حمص الشمالياأل

، وال يزال ون األسدفي سجحتى اآلن ال يزالون هم ، والجيش على أساس الضمانات الروسية

 مصيرهم مجهوال .
 

تقرير استدعاء  4000، حيث تلقى أهالي الغوطة الشرقية إن وضع ريف حمص الشمالي ليس فريدا  

إتمام ألداء الخدمة العسكرية بعد الجيش وحدات أصحابهم المستدعون بالحضور للتجنيد في  يأمر

رغم النص الصريح الوارد في  ات. وقد صدرت هذه االستدعاءimmediately ات" مباشرة  مصالح"ال

مدة ستة أشهر قبل أن يتم دعوتهم لالنضمام إلى بالمصالحة مون والتفاق الذي يمنح أولئك الذين يقا

طيعوا األوامر اختار عدد كبير من الشباب الذين ظلوا في شرق الغوطة أن يوقد الخدمة العسكرية. 

obey the orders حضور للتجنيدذين رفضوا اللتجنب االعتقاالت التي بدأت تحدث ضد البعض ال. 
 

القسري التي تشكل  تتعرض مدن وقرى درعا المختلفة لعشرات من حاالت التجنيد واالحتجازو

الروس بين بينها من جهة ومصالحة ال تلما تم االتفاق عليه بين المناطق التي تم ا  جميعها انتهاك

تقوم قوات األمن التابعة للنظام في درعا باعتقال األشخاص الذين لديهم ووالنظام من جهة أخرى. 

منذ  of arrests حالة اعتقال 683بتوثيق  ‘أحرار حوران’قامت مجموعة و"بطاقات تسوية" كل يوم. 

 2018توقيع االتفاق في يوليو 
 

لقد أجرى معظم هؤالء األشخاص بالفعل عملية التسوية والمصالحة مع النظام. في يونيو / حزيران 

حاجز ’لسعيد أثناء مرورهما على د عبد الرزاق الزعبي وسعيد يوسف افقط ، قُبض على عبد الحمي

https://www.souriyati.com/2019/03/19/120576.html
https://watan.fm/news/syria-news/118838
https://www.baladi-news.com/ar/news/details/39147/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%AA%D8%B5%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://www.horanfree.com/?p=3883&fbclid=IwAR18UuJ18GAMjGesHdCSJyG2yowPzntY8mS3dh-1wEzEZVORjwg5dsUj3nE
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في الريف الغربي لدرعا ، بينما خالد كايد الشقران تم اعتقاله عند  ‘راتسيل البك’على طريق  ‘بلينتال

 رغم حملهم "بطاقات تسوية". ا  تم القبض عليهم جميعونقطة تفتيش في بلدة معربة. 
 

بأن انتهى المطاف ببعض القتلى و، ال أحد يعرف مصير المعتقلين. بمجرد حدوث هذه االعتقاالتو

، ، مثل أحمد حمدي كشكوش من درعاوعليها عالمات تعذيب واضحة همعائالتعادت جثثهم إلى 

 اعتقاله. علىعة أشهر بعد قرابة تسحزيران  /تم تسليم جثته لعائلته في بداية يونيو حيث 
 

 بواختيار الهر
 

 أو إلى لبنانسواء   ؛هو الفرار الخيار الوحيد للغالبية العظمى من الشباب من "مناطق المصالحة"

مع تصاعد حيث سيكون لديهم فرصة للبقاء على قيد الحياة. ولكن ب ،شمال سوريا أو أي مكان آخر

أن ، فإنهم يجدون لمعادية لالجئين في لبنان وتركياالمشاعر ا، وتصاعد الهجوم الروسي على إدلب

 األمان تتضاءل.بر هم للوصول إلى تفرص
 

، سلم األمن العام اللبناني الناشط عثمان طه إلى المخابرات السورية بعد أن حزيران / يونيو 20في 

الشخصية"  ةالح"تسوية ال على طهلقد وافق قبل بضعة أشهر. دخل لبنان بطريقة غير شرعية 

(PSSمع النظام في مايو ) التي أبرمتها بلدة  ا  "اتفاقية المصالحة" األوسع نطاق ضمن 2018 / آيار

اكتشف أنه هرب إلى لبنان بعد أن ولكنه رستن في شمال حمص بموجب الضمانات الروسية. ال

مصالحة" كجزء من حملة التجنيد التي تستهدف الشباب في "مناطق ال مطلوب للخدمة العسكرية

 في الشمال السوري. قوات المعارضة sent to fightلمحاربة  مإلرساله
 

، مع وجود عدد 2018 / آيار دخلت المناطق الشمالية من حمص في مصالحة مع النظام في مايو

بعد شهر واحد من "اتفاق المصالحة" )على الرغم من وكبير من الشباب في المنطقة. ومع ذلك، 

النظام قام ، لتجنيد لمدة ستة أشهر على األقل(ستكون خالية من االمصالحة  الضمانات الروسية بأن

 . شرق حمصريف في جميع األشخاص المنتسبين إلى "الجيش السوري الحر" للقتال بتجنيد بالقوة 

كمين نصبه المناطق الشرقية ليتم االيقاع بهم بلة منهم إلى ، تم إرسال مجموعة كامعندما حدث هذاو

"تسوية  عشرات من األشخاص الذين تم تجنيدهم قسرا  والذين دخلوا في اتفاقاتوقد مات ال، داعش

 الكمين.ذلك في ( PSSالشخصية" ) الةالح
 

وهو فصيل تابع للجيش ، الزعيم السابق لـ "جيش التوحيد" arrested اعتقال، تم بعد بضعة أشهرو

س المعارضة المحلي في ، على أيدي أمن النظام إلى جانب رئيس مجلالسوري الحر، منهل الصلوح

، وكذلك خدارإلى شمال حمص(، أسامة سعد الدين جويلومترات ك 10التي تقع على بعد ) هبلدة تلبيس

https://hadiabdullah.net/2019/06/20/%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25ba%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25b5%25d9%258a%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b0%25d9%258a-%25d9%258a%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b8%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d9%2585%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2584%25d8%25a8%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2586
https://smartnews-agency.com/ar/wires/373579/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84
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 م، وأبرزهفي وقت سابق في "عملية المصالحة"كبار السن من المنطقة الذين ساعدوا من بعض 

 . ‘ناصر الكهم’

 ، وال يُعرف مكان وجودهممعليهالموجهة لمن تم القبض لم تكن هناك توضيحات بشأن االتهامات و

، الذي أُطلق "كوالي عشرة أيام من اعتقال "الضحيقاالت بعد حوقعت هذه االعتوقد . حتى اآلن

أو استدعائهم من المناطق التي فروا  سراحه مقابل جلب المزيد من الشباب من "مناطق المصالحة"

 إلرسالهم إلى الخطوط األمامية. إليها كمهجرين
 

كال  أمن األسد القسري بواسطة قوات ختفاء التعرض لالدفعت تهديدات بالقتل على خط المواجهة أو 

عثمان طه وعشرات الشباب إلى البحث عن مخرج من "المناطق المصالحة" في شمال حمص من 

 لعودة األعداد ا  ما كان من المفترض أن يكون نموذجوإن أو لبنان. لسوريا إلى المناطق الشمالية 

 آخر للنزوح.دافعا  لنازحين السوريين أصبح اآلن الهائلة من ا
 

ألسد ، يمكننا أن نرى بوضوح أن نظام اعلى إبرام اتفاق المصالحة األخير ا  بعد مرور عام تقريبو

على االستفادة من الشباب الذين بقوا في "مناطق المصالحة" عن طريق تجنيدهم قسرا   ا  كان قادر

مناطق الجزء األكثر حيوية من السكان في الإن . ا  األكثر عنفللجبهات ألمامية ونشرهم على الخطوط ا

بهذه  ا  فعليواإلجهاز عليه يتم طمسه النظام  من المقاومة لسياسات ا  التي كان يمكن أن توفر نوع

، تواصل قوات األمن التابعة للنظام اعتقال األشخاص من هذه المناطق الوقت نفسه الطريقة. وفي

في عمليات التوقيف والقتل هذه يتم تنفيذ لسلطته. و ا  مباشر تهديدا  هم النظام الذين يعتبرمن  وقتلهم

السياسات االنتقامية ؛ وهو ما يمثل دليال  على التي ضمنتها روسيا انتهاك مباشر لشروط االتفاقات

 للمعارضة. ا  تهدف أي شخص كان ينتمي سابقللنظام التي تس
 

 failed "اتفاقيات المصالحة" اليوم من بين أكثر المناطق غير اآلمنة في دولة األسد الفاشلةتعد مناطق 

state . عقوبة  من األحيان إلى االعتقاالت واالختفاء القسري والتجنيد القسري الذي يصل في كثيرإن

لعودة ماليين  نموذجا  هذه المصالحات تمثل  عن كون بعيدا  ويومية.  ا  أحداث قد صارتاإلعدام 

للمجتمع الدولي بأن أي حل يجلب األمل في وتأكيدا  تحذيرا  بالفعل  قدمت ا، فإنهالنازحين السوريين

، نيع السوريدولية قوية لمراقبة وضمان حقوق جميسالم دائم في سوريا يجب أن يتضمن آلية 

 وخاصة أولئك الذين كانوا بالفعل في الطرف المتلقي لسلوك األسد اإلجرامي.
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