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 تّم هذا االتفاق على ثالثة مراحل وبضمانة الشرطة العسكرية الروسية، حيث شملت المرحلة األولى الريف الشمالي ومنطقة اللجاة في درعا،  1

النظامية السورية في بداية شهر آب/أغسطس فيما شملت المرحلة الثانية باقي المحافظة عدا حوض اليرموك )والذي سيطرت عليه القوات 
سليم المعابر الحدودية للقوات الحكومية، وتسليم السالح الثقيل ت :، وكانت أبرز بنودهالمرحلة الثالثة محافظة القنيطرة شملتفي حين ، (2018

ة أوضاع المسلحين والمطلوبين من أبناء وعودة الموظفين إلى أعمالهم، إضافة إلى تسوي هذه القواتوالمتوسط من الفصائل العسكرية إلى 
 المحافظة، ووقف عمليات االعتقاالت والمالحقات األمنية واإلفراج عن المعتقلين.

معتقل مازالوا محتجزين في سجون األجهزة األمنية  719حالة اعتقال، من بينهم  952بحسب مركز توثيق االنتهاكات في سوريا، فقد تّم توثيق  2

مدني  446معتقل توفوا تحت التعذيب، وأشار المركز إلى أّن من بين هذه األعداد الموثقة،  43مفرج عنهم، فيما تّم توثيق  190السورية ، و

محتجزة، وقد  16معتقل في حين يبلغ عدد اإلناث  929من عناصر التسويات )مقاتلين سابقين(، ويبلغ عدد الرجال الذكور منهم  506تجز، ومح

 تّمت هذه االعتقاالت في مناطق عّدة أبرزها "منطقة اللجاة ثم منطقة حوض اليرموك ثم مدن داعل والحاّرة  وطفس والشيخ مسكين".
الطفل محمد وهم )هم ئين، وتّم التعرف على أسمابحسب الباحث الميداني لدى المنظمة فإّن الضحايا الذين قتلوا نتيجة القصف هم من أبناء بلدة جل 3

صالح حسين الويس وفادي موسى الجيزاوي ونزار محمد الخالد وطارق محمد وعلي حسن محمد ، وعلي الفارس والطفلة رشا نبيل الظواهرة
 (. عمران

https://www.google.com/maps/place/As+Sanamayn,+Syria/@33.0789174,36.1659191,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151943fc80da5387:0x9aecdd2a951a5686!8m2!3d33.0746899!4d36.1816908


 

www.stj-sy.org  Page | 4  

 كرار "سيناريو الصنمين" في مناطق أخرى رغم "اتفاق التسوية"درعا: مخاوف من ت

 

 

 
 .2018وحتى آب/أغسطس  2012سيطرت المعارضة المسلحة على الجنوب السوري منذ نيسان/أبريل   4
ويعتبر القوة الضاربة للجيش الروسي في سوريا، وبعد دخول التسوية في الجنوب السوري حيز التنفيذ في ، 2016تم تشكيله في نهاية عام  5

 " قوات شباب السنة" القيادي السابق في  لسورية المسلحة تحت قيادة )أحمد العودة(انضمت إليه معظم قوات المعارضة ا ، 2018 تموز/يوليو

 المعارضة.
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 3سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في  درعا: زيادة حادة في مستويات العنف واالغتياالت منذ “اتفاق التسوية” للمزيد من االطالع اقرأ: " 6

sy.org/ar/%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-https://stj-. 2020نيسان/أبريل  7. آخر زيارة بتاريخ 2020كانون الثاني/يناير 
-%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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