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  املقدمة:

 املكتب إحصاء حسب  نسمة 10،264سكاSTا  عدد يبلغ والOP بنش ناحية إدلب محافظة Dي" الفوعة" تقُع قرية

 .2004 لعام لإلحصاء املركزي 

 abحلب مدينة من القرية سكان أصل يعت OPاملراكز  أهم وأحد إسالمية حاضرة تكّون  حينذاك كانت وال rاتيجيةاالسa 

 يعةش علماء ف~Sا ظهر  أن بعد اإلمامية مذهب عzى فقهاSwا يفOP الOP الوحيدة القرية الحمدانية، وtي للدولة

 ال أّن  البعض ويذكر  عباد�Sم طقوس ملمارسة كب�aة - حوزات–وأسسوا
ً
 هاجر  الفوعة سكان من فيھ بأس عددا

 من لبنان إ�ى
ً
 .الحقبة تلك Dي بي�Sم نشأت وأيديولوجية سياسية خالفات إثر  والحكام السالط�ن هربا

 بثمان لبإد محافظة عن تبعد والOP السورية" كفريا" قرية نجد الشي�ي املذهب اعتناقها بـ املعروفة املناطق ومن

ّن أ الشمال، ويذكر  من حمدان رامو  الشرق  من والفوعة الغربي بالشمال مصرين معرة قرية كيلومarات، تجاورها

  والوظائف الخاصة باألعمال انشغالهم جراء الزراعة أهملوا أهلها
ّ

 ةللفوع الزرا�ي اإلنتاج أّن أغلب الحكومية، إال

 .والزيتون  والقمح والشع�a  الحبوب محاصيل عzى يرتكز 

 دودالح مع والتقاSwا اإلسarاتي¤ي ملوقعها السورية املدن أهم تشكل والOP الزبداني مدينة نجد أخرى  جهة من

 املدينة دمشق، وتمتد غرب شمال كم 45 مسافة عzى العربية، وتقع املصايف أر¦ى أحد تعتab  اللبنانية، حيث

 .الزبداني سهل عzى وتشرف لبنان جبال سفوح عzى

 ب�ن رابطال الدو�ي الطريق يم�ن عzى دمشق، وتقع العالم Dي مأهولة عاصمة أقدم بتاريخ الزبداني تاريخ ويرتبط

 وبلودان مضايا م�Sا والقرى  مدن املدينة ويحيط م1250 و  1150 ب�ن ما البحر  سطح عن وب�aوت، وترتفع دمشق

 Dي انية، ويتنوعوالجرج والكabى  العرق  كنبع األخرى  الينابيع ف~Sا بردى، وتك®ST  aر  جنوSا من وبق�ن، وينبع وسرغايا

 .ذلك وغ�a  وت�ن وعنب ودراق وإجاص تفاح من والثمار  الفاكهة الزبداني

 وافلللق تجارية مدينة أهم جعلها والفتوحات للحروب والعسكرية اإلسarاتيجية الطرق  بأهم املدينة ارتباط 

 .لبنان/ وبعلبك سوريا/ دمشق ب�ن املتنقلة

، سام من آرام لجدهم ينتسبون  نوح، الذين بن سام نسل من وهم اآلرامي�ن إ�ى املدينة هذه سكان أصل ويعود

 الزبداني أّن أهل ، ويذكر "شام" سام جدهم باسم وسموها السن�ن آالف منذ دمشق مدينة أسسوا الذين وهم

 املذهب" اإلسالمية للديانة املعتنق�ن األصلي�ن دمشق أها�ي من وهم األرستقراطية الطبقات أصحاب من ومضايا

Oºا عدد يرتفع نسمة، بينما 29،930 نحو  2006 عام الزبداني سكان عدد ، وبلغ"السS~ي قاطنD ألف 60 لـ الشتاء 

 .نسمة ألف 100 الصيف نسمة، وDي

       abي فاعل بشكل مشاركة الزبداني تعتD الحراك O¼ا2011عام  بداية سوريا اجتاح الذي الشعSتعرضت ، وحي� 

 لالقتحام املدينة تعرضت 2011 عام يوليو  17 السوري، وDي النظام أمن قوات قبل من متكررة لهجمات املدينة

 D 15ي جندي، ثم 2000 عن يزيد ما ضّمت والOP النظامي الجيش قوات ومدرعات دبابات اجتاح¾Sا األول، حيث
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 حملةو  كثيف نار  إطالق وسط الجنود آالف اجتاحها مشابھ، حيث القتحام املدينة تعرضت العام ذات من أكتوبر 

 . املدينة ألها�ي العشوائية االعتقاالت من واسعة

 توي يح والذي األول  عن املنشق الحر  السوري والجيش النظام الجيش ب�ن عنيفة معركة اندلعت ال�Sاية وDي      

 إخراجو  مدين¾Sم عzى الزبداني وأبناء الحر  الجيش بسيطرة املعركة هذه نفسها، ان¾Sت املدينة أبناء من العديد

 .م�Sا النظام قوات

 هباملذ( اإلسالمية الديانة أفرادها الزبداني، ويعتنق ملنطقة تابعة إدارية سورية ناحية مضايا وتعّد بلدة      

Oºي دمشق غرب شمال ،  وتقع)السD ي لبنان جبال سلسلةD 
ً
 هاما

ً
 أهّميتھ يD يقل وال  سوريا الشرقية، وتعّد مصيفا

  لھ تتبع الOP الزبداني مدينة عن
ً
 عام االحصائي التعداد حسب نسمة 780،16 مضايا سكان عدد وبلغ. إداريا

2015 )1( abالسورية املدن أو�ى مضايا بلدة ، وتعت OPشالجي دفع عالنية، ما السوري النظام بإسقاط نادت ال 

 وقصف للتدخل النظامي
ً
 .العقاب أنواع من كنوع سكاSTا بحق االعتقاالت من واسعة حملة وشن املدينة فورا

  

																																																													
 .21/4/2017،  تاريخ الولوج  https://ar.wikipedia.orgبتصرف  -1
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 اتفاق املدن األربع

 واإليرانيون  الروس وحلفاؤه األسد نظام نوايا يبدوا فيما ظهرت 2015 عام من عشر  الثاني الشهر  أواخر  Dي

لتا اللت�ن وكفريا الفوعة بأها�ي "مسلح�ن وغ�a  مسلح�ن" ومضايا الزبداني أها�ي باستبدال
ّ
 اضيةامل الفarة طيلة شك

 لهم، ومن وكفريا الفوعة أها�ي من املتخذة وإيران للنظام عسكرية قاعدة
ً
 بشريا

ً
 قاتلون ي مرتزقة اآلخر  البعض درعا

 ّوق س حسبما األسد نظام بوجود املرتبط وجوده عن الدفاع بغية م�Sم يقاتل ممن املا�ي، والبعض العائد بغية

 ". النظام لهم

 راDيالديمغ التغي�a  بعملية وصف ما عملية بموجبھ تم الذي االتفاق تنفيذ 2015 األول  كانون /ديسمD 28 abي وبدأ

 aي ومضايا الزبداني أها�ي وتهج�D ي والفوعة وكفريا دمشقD عوائل من العديد األسد نظام أخرج إدلب، حيث ريف 

 والفوعا اكفري عوائل من العديد اتجھ تركيا، باملقابل عab  السوري الشمال إ�ى لالتجاه لب�aوت ومضايا الزبداني

 لحدودا داخل الزبداني، إ�ى غادرت الOP القافلة عبور  تلفزيونية لقطات الarكي، وأظهرت املطار  عab  لبنان إ�ى

  )2( .االتفاق بحسب تركيا إ�ى الذهاب قبل ب�aوت مطار  إ�ى بعدها لتصل اللبنانية

 الشام تحرير  هيئة Dي اإلعالمية العالقات مدير  مجاهد الدين عماد تصريح وفق 2017 نيسان/أبريل الرابع وDي

د االتفاق توقيع عzى املشرفة الفصائل أهم أحد
ّ
 )t :)3ي بنود 7 يتضمن أّن االتفاق أك

 
ً
 )فقط الراغب�ن( الشمال إ�ى وبلودان والزبداني مضايا من شخص 3000 قرابة إخراج: أوال

 
ً
 دفعت�ن عzى والفوعا كفريا كامل إخراج: ثانيا

ا
ً
 .النساء من معظمهم النظام سجون  من أس�a  1500 إخراج: ثالث

 
ً
 .املحاصر ال�aموك مخيم وأولها دمشق جنوب مناطق Dي هدنة إ�ى باإلضافة مساعدات إدخال: رابعا

 
ً
 .الشمال إ�ى ال�aموك مخيم Dي املحاصرين إخراج يتم شهرين مدة بعد: خامسا

 
ً
 .ومضايا الزبداني أها�ي من لبنان Dي عالقة عائلة 50 قضية حل: سادسا

 
ً
 املدف�ي القصف أنواع جميع تشمل أشهر  9 ملدة بروما وشلخ حمدان ورام وبنش إدلب،تفتناز  Dي هدنة: سابعا

 .والجوي 

 وإطالق العسكرية للعمليات كامل بوقف الطرف�ن الÈrام عzى ينص كان D 2015ي أّن االتفاق بالذكر  وجدير        

 واملروÉي، إ�ى الحربي الط�aان وقف ذلك Dي إل~Sا، بما خارجها خارجها، ومن إ�ى" ال¾Sدئة" مناطق داخل من النار 

																																																													
 .22/4/2017،  تاريخ الولوج  https://arabic.rt.comبتصرف  -2

 
 .22/4/2017،  تاريخ الولوج  news.net/ar/news_show-http://orientبتصرف  -3
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 ، أو وكفريا الفوعة إ�ى اإلنساني الطريق إغالق بعدم املروÉي، والتعهد الط�aان من املساعدات إلقاء وقف جانب

 .وسرغايا وبق�ن مضايا منافذ إغالق

، وبالس إدلب tي الجرÉى مع الزبداني مدينة ثوار  لخروج الوحيدة الوجهة أن عzى االتفاق بنود تنص كما
ً
 الححصرا

 Dي الثقيل السالح تدم�a  يتم ، فيما"وذخائر سالح تحتوي  ال " واحدة كتف وحقيبة الجعب مع الخفيف الفردي

 الحاالت ذوي  الجرÉى بإخراج يسمح مضايا، ولكن ثوار  خروج االتفاق هذا يشمل ال  ح�ن Dي. الزبداني منطقة

 .املتحدة األمم إشراف تحت األحمر  الهالل خالل من ذلك ويحدد مضايا داخل عالجهم يمكن ال  الذين الصعبة

 ريقةبط خرجت الOP الزبداني عائالت إخراج عzى اللبنانية الحكومة مع إيران تعمل أن عzى االتفاقية أشارت كما

 aى والعمل لبنان إ�ى قانونية غ�zم عSربعون أ ب�ن العدد يكون  أن شرط تركيا إ�ى مباشرة، أو  سوريا إ�ى إما إعاد� 

 .األو�ى املرحلة خالل ذلك يتم فقط، وأن عائلة وخمسون 

 يتم املقابل وكفريا، Dي الفوعة من شخص آالف 10 خروج عzى األو�ى بدايا�Sا منذ االتفاقية نصت وأيضا      

 يزيد ال  بحيث" وكفريا الفوعة" من الخمس�ن فوق  والرجال عشر  الثامنة دون  واألطفال النساء من الراغب�ن خروج

 طرف كل يضمن أن القريت�ن، عzى Dي العالج قيد الجرÉى كامل خروج جانب شخص، إ�ى آالف عشرة عن العدد

 . سيطرتھ مناطق داخل العمل س�a  خالل والسالمة األمن

 املرحلة إنجاز  بعد األسد نظام سجون  من معتقل 500 سراح إطالق عzى أيضا D 2015ي ينص االتفاق وكان      

 معينة، عzى مناطق أو  محددة بأسماء االلÈrام دون  رجل 150 حدث 25 امرأة 325 هو  العدد هذا األو�ى، وتفصيل

 .2015 يوليو /تموز  السابع لتاريخ سابقة اعتقالهم تواريخ تكون  أن

 من ومندوب إيران من مندوب املتحدة األمم من مندوب تشمل عمل مجموعة تشكيل عzى االتفاق شدد      

 طلSËام عzى حينذاك مصّرة إيران وكانت. االتفاق تنفيذ ملتابعة مرجعية املجموعة هذه تعتab  الثوار، حيث طرف

، الرسمية التصريحات حسب ذلك عن تراجعت ولك�Sا ومضايا الزبداني عوائل كافة بإخراج القاOÌÍ الطائفي

 .التهج�a إجراءات Dي تكتيكها غa�ّت الواقعية املتغ�aات حسب أدق وبشكل الحقيقة Dي ولك�Sا

 أن 2015 سبتمab / أيلول  من التاسع Dي الزبداني مدينة Dي امليداني املشفى مدير  برهان عامر  شدد قد وكان        

 إSTيار  إ�ى أدى الذي" اإليراني" املطلب ومضايا، وهو  الزبداني مدينة أها�ي عائالت خروج يتضمن لم االتفاق

 Dي السابقة، الهدن Dي املفاوضات
ً
 ولفت. إدلب مدينة إ�ى الثوار  خروج عzى ينص االتفاق أن نفسھ الوقت مؤكدا

 عدم عzى التأكيد ع�Sا ، مع الحصار  املجاورة، ورفع مضايا بلدة عzى القصف عمليات وقف يشمل االتفاق أن إ�ى

 حتت سيكون  كونھ الزبداني ، لقضية وSTائي شامل االتفاق هذا يكون  أن برهان ورجح. البلدة من الثوار  خروج

 )4(. املتحدة األمم ومؤسسات أجهزة إشراف

																																																													
 .22/4/2017،  تاريخ الولوج news.net-http://www.orient بتصرف  -4
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  االتفاقيةكيف تم تنفيذ 

 ئبالغا األسد نظام وبحضور  أممية وبرعاية وإيران الفتح جيش ب�ن املنعقدة األربعة املدن اتفاقية إطار  Dي

 حلفائھو  األسد نظام لرغبة تبعا أو�ى كمرحلة إدلب شمال والفوعة كفريا مدينOP سكان نصف إخراج الحاضر، تم

 آالف 8 إخراجهم تم الذين عدد املقاتلة، وبلغ والفصائل للسوري�ن الداعمة الصديقة بالدول  يسمÓ بما ورغبة

 األو�ى الدفعة بلغت دفعت�ن، فقد عzى إخراجهم الخفيفة، وتم أسلح¾Sم يحملون  عسكري  2000 بي�Sم نسمة

 من األسد نظام قام باملقابل 3000 والثانية 5000
ً
 ام بإخراج اإليرانية وامليليشيات هللا حزب ميليشيا مدعوما

 ما بي�Sم الشر¦ي، ومن والجبل وسرغايا وبلودان وبق�ن والزبداني مضايا مدينOP أها�ي من نسمة 4300 يقارب

 120 سراح النظام أطلق السوري، بينما بالشمال إدلب محافظة الخفيف، إ�ى بسالحهم مقاتل 1000 يقارب

 لديھ
ً
 إخراج تتجاوز  ال  قص�aة فarة من اعتقالهم تم وجلهم نساء بي�Sم معتقال

ً
 ثورةال أبناء الشهور، متجاهال

 . الحقيقي الشع¼O والحراك

 راجباإلف واالكتفاء الثوار  من املعتقل�ن إخراج عدم عzى وإصراره االتفاق تنفيذ Dي األسد نظام إّن مراوغة       

 أو  ربعةاأل  املدن اتفاق من الثانية املرحلة تنفيذ الشع¼O، سيعرقل والحراك بالثورة لهم عالقة ال  معتقل�ن عن

 رحلةبامل البدء املفarض من كان للزبداني، حيث املحاذية بلودان الخامسة بالبلدة البعض يش�a  كما الخمسة

 من 60 بعد أي السادس الشهر  بأواخر  الثانية
ً
 لسماحا ف~Sا يتم أن املفarض من كان األو�ى، والOP املرحلة تنفيذ يوما

 املدن نم لعدد اإلنسانية املساعدات وإدخال املعتقل�ن عن اإلفراج مقابل بالخروج وكفريا الفوعا ومسل×ي ألها�ي

 
ّ

 الشمال Dي كب�aة شع¼O استياء حالة الثوري�ن، خلق األسرى  عن اإلفراج Dي النظام أّن مراوغة السورية، إال

ھ للتلويح الفتح جيش دفع السوري، ما
ّ
 قابلم ع�Sا اإلفراج اآلخر  الطرف من ويطلب بعي�Sا أسماء سيحدد بأن

 دمشق إ�ى سكاSTا ونقل إفراغها النظام يريد والOP "املسلح�ن وغ�a  املسلح�ن" الفوعة سكان من تبقى ما إخراج

 الفوعة يD الباق�ن عدد يبلغ وحيث اللبنانية، الحدود عzى وإيران هللا لحزب األيديولوجية القوة لتعزيز  حولها وما

 )5(. االتفاق من األو�ى املرحلة Dي خرج الذي العدد يساوي  ما أي مسلح 2000 بي�Sم شخص آالف 8000 وكفريا

دت السياق بذات       
ّ
،  3150 نحو  2017 نيسان/أبريل D 15ي نقلت حافلة 65أّن  متطابقة مصادر  أك

ً
شخصا

 5 نحو  وصول  تم الوقت بذات. إدلب Dي السوري للشمال معظمهم نقل مضايا، تم أها�ي من مقاتل 400 بي�Sم

 ملناطق وتّم نقلهم حلب Dي الراشدين منطقة إ�ى إدلب ريف Dي وكفريا الفوعة بلدتي من شخص آالف
ً
 الحقا

 )6(. السوري النظام لجانب املقاتلة امليليشيات عناصر  من 1300 وبلودان، بي�Sم ومضايا الزبداني

دت ح�ن Dي       
ّ
 مدينة إ�ى التبادل هذا ضمن وصلوا مقاتلون  بي�Sم شخصا 2325 هو  العدد أن أخرى  مصادر  أك

 نبلجا املقاتلة املليشيات من مسلحون  بي�Sم شخص آالف خمسة نحو  والفوعة كفريا من خرج ح�ن إدلب، Dي

 سجون  Dي املعتقل�ن من 1500 عن اإلفراج األربع، سيتم السورية البلدات إخالء اتفاق وبموجب. السوري النظام

																																																													
 .22/4/2017مساء، Dي 6لع Dي إدلب، الساعة مقابلة شخصية، شاهد عيان مط -5
 .22/4/2017،  تاريخ الولوج  news.net/ar/news_show-http://orientبتصرف  -6
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 كما. الحقة مراحل Dي الباق�ن وعن االتفاق من األو�ى املرحلة ضمن معتقل 500 عن ُيفرج السوري، حيث النظام

 جانب إ�ى املتمركزة النظام وقوات "الشام تحرير  هيئة وم�Sا" الفصائل ب�ن قتzى وجثث أسرى  تبادل جرى 

 )7(. وكفريا الفوعة Dي امليليشيات

 من مفّرغة أصبحت D 23/4/2017ي الزبدانيأّن  عzى التأكيد وتم       
ً
 هللا حزب ميليشيا ودخل¾Sا أهلها تماما

 عند الطائفية للرموز  إشارة Dي) النور ( مدينة عل~Sا مطلق�ن أخرى  طائفية وقوى  وشبيحتھ النظام وقوات

 إال  ف~Sا كني لم الزبداني أن إ�ى اإلشارة وتم. السوري النظام قوات برفقة املدنية دخلت الOP الشيعية امليليشيات

 و 160 يقارب ما
ً
 انيالزبد من املهجرين املسلح�ن أّن عدد يعOº لها، ما املحاذي الشر¦ي الجبل Dي آخرين 30مسلحا

 عداملدينة، ب من الخروج عzى األسد قوات أجabتھ الذي الكzي العدد من جدا ضئيلة نسبة إال  يساوي  ال  حولها وما

 .السوري للشمال الخروج وب�ن صفوفها Dي ملرتزق  ل والتحو  السجن ب�ن تخي�aه

 الهجرة عzى وإجبارهم بردى وادي أها�ي من 200 مصالحة قبول  رفض األسد أّن نظام عzى التنويھ وتم      

 ظامالن إ�ى بالعمالة الفئة هذه م¾Sم�ن اآلخرين املهاجرين لدى كب�aة استياء حالة سبب السوري، ما للشمال

 لالشما Dي الداخzي االستÈÚاف من حالة خلق خاللها من السوري النظام أراد نائمة خاليا مشاريع وأSTا السوري

 )8(. السوري

 تفج�a الراشدين

 متطابقة مصادر  حسب مفخخة سيارة انفجرت االتفاق تنفيذ Dي الشروع وبعد 2017 نيسان/أبريل الرابع Dي

 555 نم أك®a  وإصابة مائة بمقتل حلب Dي املدني الدفاع أفاد وكفريا، حيث الفوعة وأها�ي الحر  الجيش بفصائل

 من الخارج�ن لنقل املخصصة والحافالت الحر  الجيش اس¾Sدف الذي بحلب الراشدين منطقة تفج�D  aي

 قرب تھسيار  فجر " انتحاريا" أن الرسمO السوري التلفزيون  ذكر  حيث. السوري الشمال Dي  الفوعةو  كفريا بلدتي

" ابي�ناإلره"بـ وصفهم من والفوعة، م¾Sما كفريا ألها�ي أغذية تحمل سيارات مس¾Sدفا الراشدين ب×ي وقود محطة

 aدف ملغمة سيارة بتفج�S دىإح انفجار  مطلعة مصادر  رجحت فيما. األربع املدن اتفاق تنفيذ إتمام عرقلة 

 من وأن النظام، خاصة سيطرة مناطق من عبورها بعد الغذائية باملواد املحملة السيارات
ً
 كب�aا

ً
 مقاتzي عددا

  30 مايقارب العدد بلغ التفج�a، حيث ضحية راحوا الحر  السوري الجيش
ً
 السيارات هذه إن املصادر  وقالت. مقاتال

 من مساعدات تحمل ألSTا للتفتيش تخضع لم
ً
 كفريا يبلدت ومسل×ي أها�ي من لھ املوال�ن إ�ى األسد نظام غذائية

 ل التفج�a، يقو  من الناج�ن والفوعة كفريا أها�ي أحد شهادة اإلعالمية الوسائل بعض بثت جانبھ من. والفوعة

 )9(. انفجرت ثم األطفال Sا لحق) شيبس( البطاطا شرائح توزع كانت سيارة إن ف~Sا

كفريا، و  الفوعا ومسل×ي أها�ي تقل كانت الOP الحافالت ألحد األسد نظام تلغيم احتمالية مطلعة مصادر  وأفادت

																																																													
 .22/4/2017تاريخ الولوج  ، http://www.aljazeera.neبتصرف، -7
 .24/4/2017مساء، Dي 12مقابلة شخصية، أحد املقرب�ن من قيادات حركة أحرار الشام، الساعة  -8
 22/4/2017تاريخ الولوج  ، http://www.aljazeeraبتصرف، -9
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 أّن أثناء
ً
 يعOº العكس، ما وليس خارجها إ�ى الجافلة داخل من الناس أشالء االنفجار، طارت حدوث مستشهدا

 )10(. األسد نظام جانب من اآلتية الحافلة داخل املفخخة وضع احتمالية

  

																																																													
 .23/4/2017ظهرا، Dي 2مقابلة شخصية، شاهد عيان، الساعة  -10



	www.idraksy.net     مركز إدراك للدراسات واالستشارات

	

11	
	

aواقع األها�ي بعد التهج� 

 وبإلقاء Sم، املحيطة والبلدات ومضايا الزبداني من املهجّرين واقع عن وكفريا الفوعة من املهجّرين واقع يختلف

 النظام دض موقفھ عzى لھ عقوبة فيھ التنكيل واملراد الحقيقي املهّجر  لنا يتب�ن الطرف�ن حال عzى سريعة ومضة

د فقد. سوريا Dي الحاكم
ّ
 شياتميلي اختار�Sا الOP التجويع سياسة دمشق، لوال  ريف من املهجّرين أّن غالبية أك

 الالشم إ�ى خرجوا ملا وأطفالهم لهم تعرضوا الذي والجوع والحصار  والتنكيل االعتقال ولوال  ضدهم هللا حزب

 . ~Sموأراض وبيو�Sم أمالكهم وتركوا السوري

 ماتاملخي Dي وألقوا تنتظرهم، بل إنسانية خدمات أي السوري للشمال املهّجرين الزبداني أها�ي يلقى فلم       

 يو�Sمب من تهج�aهم عملية رعاة أحد املتحدة واألمم املدني املجتمع منظمات قبل من يذكر  التفات أي دون  والعراء

 Dي جديتوا للغاية، وأغلSËم وسيئة مزرية لحالة السوري الشمال إ�ى توجهوا الذين املهجّرون يعاني ومدSTم، حيث

 النظام لهم وفر  الذين وكفريا الفوعة أها�ي بعكس اإليجارات لدفع رسوم أو  املنازل  توفر  لعدم جماعية إيواء مراكز 

 يمالتعل من محرومون  الزبداني أها�ي أطفال فمازال. وماحولها الدمشقية املناطق أفضل Dي ليضعها آمنا مالذا

 حقي كإنسان اآلني ووجودهم املستقبل Dي الحضاري  وجودهم بدوره Sßدد ما الحياة مقومات أدنى عzى والحصول 

 )11(. يعيش أن لھ

 نظام لدى والبيئة املحلية اإلدارة وزير  املهندس التقى حيث وكفريا الفوعة أها�ي احتياجات تلبية تم باملقابل     

 21 يD والفوعة كفريا بلدتي من الخارج�ن واملسلح�ن األها�ي الabازي  طالل حمص ومحافظ مخلوف حس�ن األسد

 جميع التحاق ضمان عzى العمل إ�ى املعنية الجهات املركز  Dي جولتھ خالل مخلوف ودعا. 2017 نيسان/أبريل

 تعليمال شهادة لطالب سيما وال  الداعمة الدروس وتنفيذ حسياء مركز  Dي املتواجدة باملدرسة والطلبة التالميذ

OÌáي املماثل العمل مواقع إ�ى والعمال واملوظف�ن الجامعات إ�ى الجامعي�ن وعودة األساD افةإض حمص محافظة 

 الوحدات عzى املهجرة األسر  توزيع تم أنھ إ�ى مخلوف وأشار . العمل عzى للقادرين لعدد عمل فرص تأم�ن إ�ى

 الطلبة ءإحصا يتم ح�ن Dي لألها�ي والطبابة والحليب وشاتواملفر  والصحية الغذائية السلل وتقديم السكنية

 كانس وصول  قبل اتخاذها يتم االستعدادات جميع أن مخلوف وأكد. والتعليمية الarبوية العمليت�ن الستئناف

 األحمر  الهالل فرع Dي الكوارث إدارة منسق وأوضح. املؤقتة اإلقامة مراكز  إ�ى ومسلح�ن مدني�ن من وكفريا الفوعة

 ياءحس Dي املؤقتة اإلقامة مركز  إ�ى الواصلة العائالت استقبال تم أنھ األشرف طارق  بحمص السوري العربي

 إ�ى ش�aام األطفال وحليب والفرش املطبخ ومستلزمات والصحية الغذائية السلل وتقديم املساكن عzى وتوزيعهم

 عند الصحيةو  الطبية اإلسعافات إجراء وتأم�ن املؤقتة املساكن Dي التحتية للبÓº الدورية الصيانة إجراء يتم أنھ

 )12(. الغرض لهذا شكل ط¼O فريق خالل من املركز  مقر  Dي اللزوم

      
ّ

ھ إال
ّ
 األسد نظام استغالل من املدني املجتمع منظمات من العديد تتخوف متطابقة مصادر  وحسب أن

																																																													
 .22/4/2017مساء، Dي 6لة شخصية، أحد املسؤول�ن عن تجه�È املخيمات للمهجرين من الزبداني وما حولها، الساعة مقاب -11
 .22/4/2017تاريخ الولوج  ، http://sananews.sy/?p=15361بتصرف، -12
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 وإيران هللا حزب مرتزقة صفوف ضمن وتجنيدهم وكفريا الفوعة شباب لحاجة لھ الداعمة اإليرانية وامليليشيات

 . املادية وحاجا�Sم الدينية إيديولوجيا�Sم عzى بناء
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 املوقف األممO والدو�ي

 أن أيضا tي آثرت املتحدة أّن األمم يبدوا ما لالتفاق الراعية واإلقليمية الغربية والدول  األسد بشار  نظام كما

 حسب" املراقب" بدور  رسمO بشكل أسمتھ والذي الخلف من القيادة دور  وتلعب كقفازات الفصائل تسخدم

 .ومتطابقة رسمية مصادر 

 بشأن إليھ التوصل تم الذي االتفاق" كثب عن تراقب" أSTا 2017 مارس/آذار الثالث Dي املتحدة األمم فأعلنت     

 ب�ن تم األربعة، والذي املدن اتفاق
ً
 وبلدة يالزبدان ومسل×ي أها�ي إلجالء وإيران الفتح جيش عمليات غرفة ظاهريا

 .إدلب بريف والفوعة كفريا بلدتي ومسل×ي وأها�ي دمشق بريف مضايا

 تفاقا بعقد أفادت تقارير  تلقينا"حق،  املتحدة، فرحان لألمم العام األم�ن باسم الرسمO املتحدث نائب وقال     

 ظامالن قوات تحاصرها( دمشق بريف والزبداني مضايا بلدات من املدني�ن إلجالء سوريا Dي الÈÚاع أطراف ب�ن

 Dي طرفا املتحدة األمم تكون  أن ، دون )معارضة فصائل تحاصرهما( إدلب بريف وكفريا والفوعة) هللا وحزب

 60 ـب يقدر  ما وحماية سالمة بشأن قلق�ن ونظل كثب عن التطورات نراقب نحن: "وقال". االتفاق أو  املفاوضات

 وأن اطوعي و  آمنا يكون  أن يجب املدني�ن إجالء" وأضاف". املحاصرة األربع البلدات Dي املحتاج�ن من شخص ألف

اق، االتف هذا للنازح�ن، بموجب السماح يتم أن الضروري  من أنھ كما يقصدوSTا أن يريدون  الOP الوجهة يختاروا

 جميع تسمح أن ضرورة عzى وشدد". بذلك الحالة تسمح حاملا ديارهم وكرامة، إ�ى أمان الطوعية، Dي العودة

 لنازح�نل للحياة املنقذة املساعدة للمدني�ن، لتقديم عوائق ودون  اآلمن بالوصول  اإلنسانية للمنظمات األطراف

 )13(.البقاء Dي يرغب ومن

 بللصلي الدولية واللجنة السوري األحمر  والهالل املتحدة أّن األمم األسد نظام لدى الرسمية املصادر  وأكدت     

 الذين املسلح�ن وبعض العائالت مكان إلحاللهم والفوعة كفريا من أسرة 300 نحو  إخراج عzى أشرفت األحمر 

 الكث�aين عند خلق اإلنسانية املؤسسات هذه إّن إشراف يبدو  وما. )14( الزبداني من وحلفائھ األسد نظام أخرجهم

 حول 
ً
 !مراقب�ن حسب اإلنسانية ثوب التهج�a  يلبس أن Dي الدو�ي املجتمع رغبة استفهاما

 التأسيس منذ املتحدة األمم باسم متحدثة أكدت قد اإلنسان، كانت لحقوق  السوري املرصد أعلن ما ووفق      

 اتفاق ابرام حول  التعليق عن ممتنعة املحادثات Dي" ايجابية تطورات" حصول  2015 منتصف Dي االتفاق لهذا

 من وبإشراف إيرانية تركية برعاية إليھ التوصل تم أّن االتفاق الرحمن عبد رامي املرصد مدير  قال وحي�Sا. STائي

 أحرار  وحركة الفصائل ومقاتzي جهة من النظام لقوات موال�ن ومسلح�ن  هللا حزب ب�ن االتفاق وكان املتحدة األمم

 دمشق ريف Dي الزبداني مدينة Dي أشهر  ستة ملدة النار  إطالق بوقف االتفاق هذا أخرى، ويقOÌå جهة من الشام

																																																													
 .22/4/2017تاريخ الولوج  http://www.shaam .بتصرف، -13
 .22/4/2017تاريخ الولوج  ، https://arabic.rt.com بتصرف، -14
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 ول ح االتفاق تم" أنھ حي�Sا سوري أمOº مصدر  وذكر . البالد غرب شمال ادلب محافظة Dي وكفريا الفوعة وبلدتي

 مختلف �نب دمشق ريف Dي الزبداني وDي الشما�ي إدلب ريف Dي والفوعة كفريا Dي بالهدنة املتعلقة البنود كافة

 ". املفاوضة الجهات

 ستافان سوريا إ�ى املتحدة األمم موفد باسم املتحدثة شاه�ن جيOÌæ أكدت قد 2015 منتصف Dي وكانت        

 لألطراف ديعو " إنھ قالت لك�Sا" املتحدة األمم يسر�Sا الOP املحادثات Dي ايجابية تطورات حصول " ميستورا، أن دي

 يوليو /تموز  من الرابع منذ هللا وحزب النظام قوات الوقت ذاك Dي وبدأت". اتفاق إ�ى توصلوا إذا عما اإلعالن

 من كنتاملقاتلة، وتم الفصائل بيد تزال ال  لبنان مع الحدودية املنطقة Dي مدينة الزبداني، آخر  عzى عنيفا هجوما

 عمليات الثوار  الزبداني، صعد عzى الخناق تضييق عzى وردا. وسطها Dي املعارضة مقاتzي محاصرة و  دخولها

 من ريبق سوري مصدر  وأكد. شيعة مواطنون  ف~Sا يعيش واللت�ن املحاصرت�ن وكفريا الفوعة بلدتي عzى القصف

ع النظام
ّ
 اتسيار  و  الفوعة بلدة طريق عن سيتم وكفريا الفوعة من املدني�ن خروج"أّن  املفاوضات عzى ومطل

 )15( ".الدو�ي األحمر  للصليب تابعة

 نع وممثل�ن الشام تحرير  هيئة ب�ن سرية مفاوضات اإليرانية، وجود" تابناك" أنباء وكالة أكدت جانSËا من      

 شاف�يال حسام أن إ�ى والفوعة، مش�aة كفريا بلدتي مص�D  aي البحث الدوحة، Sدف القطرية العاصمة Dي إيران

 لنفي نباءاأل  هذه عzى اإليرانية الرسمية السلطات تعلق ولم. املفاوضات Dي شارك الشام تحرير  هيئة Dي القيادي

 )16(. املعلومات هذه صحة تأكيد أو 

 هدفها نوأ املتخذ موقفها لتabير  السورية املعارضة مع بالتواصل مطلعة مصادر  حسب قطر  دولة سارعت ح�ن Dي

 لعراق، حسبا Dي الطائفية امليليشيات قبل من مختطف~Sا عن اإلفراج أو  التهج�a  وليس السوري الشعب صالح Dي

 حول  استفهام بدوره وضع اإلعالم، ما ووسائل االجتما�ي التواصل وسائل تناقلتھ
ً
 تغ�aاتم من قطر  موقف كب�aا

 .محلل�ن حسب السوري الواقع
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 موقف املعارضة

ھ جنيف، والغريب Dي السورية املعارضة وجود أثناء تمت التهج�a  أّن عملية للنظر  امللفت
ّ
 املفاوض دالوف يشر  لم أن

 لعدم إقليمية ضغوط وجود الحتمالية يعزى  املوضوع، ما وحساسية أهمية رغم الصحفية مؤتمراتھ Dي لألمر 

 .االتفاق لهذا الرا�ي حول  أدق بشكل أو  االتفاق هذا حول  والحديث اإلشارة

 العام الرأي أوساط Dي البلبلة من حالة خلق االتفاق إدانة حول  البيان إلصدار  أيام 4 العليا الهيئة وإّن تأخر        

 
ّ

 بشكل اقاالتف لهذا الرا�ي ينتقدا أو  يتكلما لم الوطOº واالئتالف الهيئة األمر، ولكن أدانت أّن الهيئة السوري، إال

 .فقط املتحدة األمم ومطالبة والروس إيران بإدانة مباشر، مكتف�ن

 خطة ألي( قاطعا رفضا السورية واملعارضة الثورة لقوى  الوطOº االئتالف رفض 2017 مارس/آذار D 29ي     

 بأن أنحاء من مكان أي Dي املدني�ن تهج�a  تس¾Sدف
ً
 قراراتو  اإلنساني الدو�ي للقانون  مناقض ذلك سورية، مذكرا

 واملشروع املخطط هذا لوقف التحرك الدو�ي املجتمع واجب من اإلنسانية، وأن ضد جريمة األمن، ويمثل مجلس

aالخط�. 

 والتغي�a  التهج�a  مخططات عzى الشرعية من قدر  أي إضفاء من أحد يتمكن لن" االئتالف بيان مضيفا

 لصمت إيراني، أو  بتخطيط أو  روسية برعاية جرت مناورة، سواء أي خالل من الديموغرافية
ً
ٍز، مخ دو�ي استغالال

 لتغي�a ا Dي مشاركة ، هو "الفوعة ــ كفريا اتفاق"بـ يسمÓ ما ذلك Dي للتهج�a، بما مخطط أي. أخرى  ذريعة أي تحت أو 

 عيةاالجتما هوي¾Sا وتغي�a  مأهولة مناطق عzى الهيمنة خالل اإليراني، من النظام ملخططات الديمغراDي، وخدمة

، عن القاعدة تنظيم مع التفاوض عzى اإليراني اإلصرار  والسكانية، ويكشف
ً
 الثورة لربط ترمي واهمة خطة حصريا

 ملخططات الديمغراDي التغي�a  مشروع يأتي. باإلرهاب
ً
 لحلا لتقويض تس�ى موازية بمخططات ترتبط تمهيدا

 عzى النظام بقاء ضمان عzى العمل ثم السياOÌá، ومن
ً
 نم ذلك ثمن وشعSËا، وتسديد سورية مص�a  متسلطا

 ونطالب. دولية ومصالح أجندات لحساب املدى طويلة صراعات من هذا يستتبع ما كل السوري، مع الarاب

 والتهج�a  والحصار  القتل أشكال كل بوقف السابع، يقOÌå الفصل قرار، تحت بإصدار  الدو�ي األمن مجلس

 نم اإلرهابية الطائفية وامليليشيات االحتالل النار، وانسحاب إطالق بوقف األطراف جميع القسري، وإلزام

  ")17(السياOÌá الحل مقتضيات بتنفيذ النظام سورية، ويلزم

 اأوجه Dي كانت وجلسا�Sا جنيف أّن محادثات رغم اإلدانة بيان للمفاوضات العليا الهيئة أصدرت أيام 3 وبعد

 Dي لهيئةا أصدرت عمقا، فقد وأك®a  مكثف بشكل األمر  عzى والarك�È  لجنيف اإلعالمي املنab  استثمار  يمكن وكان

 أدان 2017 أبريل/نيسان من األول 
ً
 Sا يقوم الOP والتهج�a  الarحيل عمليات إطار  Dي" :فيھ جاء التهج�a  فيھ بيانا

 ت دمشق ريف Dي ومضايا الزبداني مدينOP أها�ي لتهج�a  لھ اإلعداد يجري  اتفاق عن األنباء النظام، تتوارد
ً
هج�aا

 مقابل
ً
 اياومض الزبداني أهل محل ليحلوا دمشق ريف ا�ى وترحيلهم والفوعة كفريا مدينOP سكان إخالء قسريا

																																																													
 .22/4/2017تاريخ الولوج  http://www.etilaf.org بتصرف، -17
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هّجرين
ُ
 وعzى �Sمبيو  Dي البقاء Dي املدن هذه سكان حقوق  عzى اعتداء من اإلجراء هذا يستتبع ما املجهول، مع ا�ى امل

  سوريا تس¾Sدف مماثلة مشاريع أمام الباب وأجدادهم، وفتح آباSwم أرض
ً
 وشعبا

ً
 "وطنا

 تنفيذهو  برعايتھ املعني�ن جميع وتدعو  وأمثالھ، االتفاق هذا تستنكر  للمفاوضات العليا الهيئة ": البيان وأضاف

 لضحايا السوري الشعب بحق الجريمة هذه وقف إ�ى وغ�aهم سوري�ن من
ً
 وجھ عzى بسببھ التهج�a  عموما

 abما كل الخصوص، وتعت Óºويتوجب عليھ ُيب 
ً
 Dي هللا وحزب إيران ملصلحة خطة إطار  Dي يأتي فهو . إلغاؤه باطال

خرى  محل مجموعات وإحالل سوريا Dي السكاني للتغ�a  مشاريعهم
ُ
سس عzى أ

ُ
 سيميةالتق ملشاريعهم خدمة طائفية أ

 .املنطقة وDي بالدنا Dي الفئوية

 الدولية، ويتوجھ الشرعية وقرارات اإلنساني الدو�ي للقانون  ومناقض السوري معاٍد للشعب اإلتفاق هذا إن

 .قةاملنط Dي املفتوحة والحروب الصراعات ومشاريع الفrن وإثارة الجارية السياسية العملية لضرب مباشرة

 حيثما السوري�ن ا�ى نتوجھ
ً
 تحدةامل األمم االتفاق، وندعوا هذا وجھ Dي الوقوف حول  بنداء مواقعهم كانت جميعا

السوري،  الشعب بحق إيران تقوده الذي اإلجرامي املشروع هذا إلدانة الدو�ي واملجتمع العربية الدول  وجامعة

 Dي لبقاءا Dي والفوعة وكفريا ومضايا الزبداني أها�ي مarتباتھ، ومساعدة وإلغاء لوقف املطلوبة الخطوات واتخاذ

 . أرضهم فوق  وحقوقهم وجودهم عzى واملحافظة بيو�Sم

 لشعبل الوطنية الوحدة عن والعرقية، والدفاع والطائفية الدينية املكونات مختلف من السوري�ن لجميع سوريا"

 Dيو ارضهم فوق  السوري�ن عzى والعدوان التقسيم ومشاريع واالرهاب االستبداد محاربة أجل من الجميع واجب

  .")18(بيو�Sم

 ساننإلا لحقوق  السوري املرصد مدير  نشره ما للتفاوض العليا الهيئة Dي البارز  العضو  حجاب رياض ونفى     

 حجاب االتفاق Dي حجاب مشاركة الرحمن، حول  عبد رامي
ً
 مصادره عن النقل Dي الدقة يتوëى أن املرصد داعيا

OPا وصفها الSTموثوقة" بأ "ÓPطائلة تحت ويقع مصداقيتھ يفقد ال  ح Oºاء التجarواالف. 

 نصر  التفاوض وفد رئيس للقاء القطرية الوطن صحيفة توجهت ما سرعان 2017 أبريل/نيسان من الثالث Dي

 Dي يتم يالذ الديمغراDي والتغي�a  التهج�a  اتفاق Dي قطر  تورط عدم يبّ�ن رسمO تصريح عzى للحصول  الحريري 

 )19(). ورياس ديموغرافية تغي�a  ضد قطر ( القطرية الوطن Dي األو�ى للصفحة العريض املانشيت الزبداني، ليكون 

ام تحرير  هيئة Dي اإلعالمية العالقات مدير  السياق، نفى ذات Dي      
ّ

 هناك يكون  أن مجاهد الدين عماد الش

 املدن  اتفاقأّن  راج والOP العراقية األراD OÌÍي القطري�ن املختطف�ن املقاومة، بخصوص فصائل مع مباشرا تفاهما

لحاكمة، ا العائلة من قطري�ن مواطن�ن اعتقال خالل من قطر  عzى إيران ضغط نتيجة تمت التهج�a  وعملية األربعة

 تسلمت دق العراقية الداخلية وكانت. عراقية وجهات القطري�ن ب�ن مباشر  بتفاوض تمت العملية تلك أن إ�ى مش�aا
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 األنباء وكالة ، وقالت2015األول  كانون /ديسمD abي اختطفوا الذين القطري�ن املواطن�ن أمس سابق وقت Dي

 األراOÌÍ دخلوا أSTم وأضافت. لهم مرافق�ن إ�ى ، باإلضافة26عددهم  ع�Sم املفرج القطري�ن املواطن�ن إن القطرية

 )20.(. صيد برحلة قيامهم أثناء شرعية، واختطفوا بطريقة العراقية

، وكان األربعة املدن اتفاق تنفيذ اإلسالم جيش عرقل  2015ديسمab األول  كانون   Dي بالذكر  والجدير        
ً
 ذلك سابقا

 مرور  من القصب بaì  منطقة عzى يسيطرون الذين الجيش مقاتلوا منع علوش، حيث زهران قائده مقتل غداة

 )21(. ربما علوش مقتل عzى ردا وذلك املسلح�ن تنقل الOP القوافل

 تلغرام، أنھ عzى الرسمO حسابھ عD 3/4/2017  abي الفتح جيش Dي العام القاOÌÍ املحيسOº هللا عبد أكد فيما     

 شخص 2000 يقارب ما والزبداني مضايا من سيخرج" أنھ والفوعة، وأوضح كفريا ملف عzى القائم�ن مع تواصل

 ".األها�ي جميع اإلجباري، وليس والتجنيد للنظام املطلوب�ن فقط، من

 أنھ وإيران، مشددة الفتح جيش ب�ن دمشق، االتفاق جنوب Dي السياسية اللجنة نفسھ،  رفضت السياق Dي      

 دراستھ ميت السياسية اللجنة أعضاء قبل من يabم اتفاق وأي دمشق جنوب عن املمثلة الجهة باعتبارها يعن~Sا ال "

 وبلجن السياسية اللجنة Dي عضو  قال جانبھ ومن". املنطقة مصلحة فيھ ملا كاملة اللجنة قبل من إقراره ثم

 برز أ أحد الشام تحرير  هيئة إ�ى إشارة فيھ، Dي دور  القاعدة لـتنظيم يكون  اتفاق بأي يقبلوا لن دمشق، إSTم

  جيش مكونات
ً
 لم إن«الفتح، مضيفا

ً
 )22(". االتفاق توقيع قبل يستشرنا أحدا
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 رسالة الزبداني للمعارضة 

 السورية للمعارضة رسالة مسؤول�ن عab  الزبداني أها�ي وجھ مطلعة مصادر  وحسب 2017 آذار  \مارس D 29ي

 :بالتفصيل الرسالة نص املنطقة، وكان عzى وخطورتھ االتفاق واقع بواسط¾Sا يوضحون 

 :zيي ما االتفاق بنود من تسرب الدوحة القطرية العاصمة Dي إيراني ووفد الفتح جيش عن ممثل�ن اجتماع تم

 يD الزبداني وعوائل الزبداني إخالء مقابل Dي مرحلت�ن عzى يوم ٦٠قدرها زمنية بمدة كفريا الفوعة كامل إخالء _1

 .الشمال إ�ى املحيطة واملناطق مضايا

 .سحم بيت ببيال  يلدا  العاصمة جنوب ومنطقة بالفوهة املحيطة املناطق Dي النار  إطالق وقف -٢ 

 .أعاله املذكورة املناطق Dي أشهر  ٩ملدة  هدنة -٣ 

 .حمص Dي الوعر  ل×ي ملساعدات إضافة توقف دون  املذكورة املناطق ا�ى االنسانية املساعدات ادخال -٤ 

 فاقاالت من الثانية املرحلة Dي(  الثورة أحداث خلفية عzى املعتقل�ن من النظام سجون  من أس�a  ١٥٠٠إخالء  -٥ 

 ".النظام مع امللف عzى التفاوض صعوبة" األسماء تحديد بدون ) 

 .التبادل عzى للعمل األسرى  أسماء و  بأعداد الطرف�ن من مشarكة لوائح تقديم -٦ 

 الذي ألن اللبناني هللا حزب مصلحة Dي َيْصب االتفاق. " املنطقة Dي للنصرة مقاتل�ن" ال�aموك مخيم إخالء  -٧ 

 الزبداني منطقة وتحويل سكاني تبادل وعملية ديمغراDي تغي�a  عملية هو  دمشق ريف Dي مضايا بلدة Dي سيحصل

 فتحو  العسكرية إمداده خطوط وضمان للحزب األيمن الجناح لضمان اللبناني هللا لحزب طائفيا تابعة بمنطقة

 عzى تيالءلالس يخطط اللبناني هللا حزب.  هللا لحزب املؤيدة الغالبية ذات وشمالھ لبنان جنوب يربط جديد طريق

 لسوريا القضاء إ�ى املنطقة من سيخرجون  الذين أسماء بتحويل تضفي الخطة السبعة بقراها الزبداني منطقة

 من Sاعل~ واالستيالء املنقولة وغ�a  املنقولة أموالهم بمصادرة بحقهم قرار  وإصدار  اإلرهاب قانون  تحت وإدراجها

 مث ومن السوري للنظام الداعمة واملليشيات الفوعة من املهجرين للسكان السورية، وإعطاSwا الحكومة قبل

 املالحقات من اخوف وممتلكا�Sم أراض~Sم لبيع ودفعهم املنطقة Dي سيبقون  الذين املدني�ن السكان عzى التضييق

 حجةب السوري النظام تغ�a  ولو  حÓP الزبداني منطقة Dي مؤيديھ تواجد هللا حزب يضمن الخطة وSذه األمنية

 ملنطقةا احتالل خاللھ من سيتم مضايا بلدة Dي سيطبق الذي املخطط.  األراOÌÍ بملكية قانونية وثائق امتالك

 املنطقة سكان حساب عzى اسarاتيجية مكاسب وتحقيق الحزب امتداد وضمان إل~Sا العودة من أهلها وحرمان

 بسبب وشيوخ ونساء أطفال جلهم شخصا 325 عzى قÓÌå وحصار  وقصف جوع من عانوه ما عانوا الذين

 ."االستيطانية الحزب سياسات
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 ورقة ضغط وميدان اشتباك 4املدن الـ 

لت طاملا
ّ
 رفالط إرجاع أجل من املسلحة والفصائل األسد نظام كّل من يستخدمها ضغط أوراق األربعة املدن شك

 الداعم ر العنص تعتab  الOP إيران بل مباشر  بشكل األسد نظام هو  ليس يبدو  فيما اآلخر  ملطالبھ، والطرف اآلخر 

 قبل من غطض فإّن أي لذا. الشيعة يعتنقان املدينت�ن كلتا معها، كون  األيديولوúي التقارب بسبب وكفريا للفوعة

 من األخرى  ءاألحيا Dي مقابل ضغط لھيقاب وكفريا الفوعة Dي املتمركزة اإليرانية والقواعد الفوعة أها�ي عzى الثوار 

 .صحيح والعكس سوريا

 مدينة عzى السيطرة محاولة املسلحة الفصائل بدأت حيث 2017 شباط\فabاير Dي كانت االشتباكات وأبرز         

 عzى إدلب، وذلك مدينة من القريبة الفوعة
ً
 ~Sاف الشما�ي، قÓÌå حلب ريف Dي األسد قوات ارتكب¾Sا مجازر  رّدا

  املدني�ن عشرات
ً
 معركة عفيOÌæ هيثم الحر  السوري الجيش Dي السابق األركان هيئة قائد نائب وصف فقد. ذبحا

 إ�ى"استÈÚاف معركة" حي�Sا، بأSTّا وكفريا الفوعة بلدتي عzى السيطرة
ً
 ستنتقم واملجاهدين الثوار  إرادة" أن ، الفتا

 انSËمج إ�ى يقف ومن وإيران للنظام موجعة الضربة هذه ستكون  الشما�ي، كما حلب ريف Dي قضوا الذين ألهلنا

 عzى يتآمر  العالم، ومن Dي
ً
 يسمحوا نل وإيران الدو�ي واملجتمع النظام"إّن  عفيOÌæ ويضيف". املباركة ثورتنا دوليا

فهم السيطرة، مهما Sذه
ّ
 عن"ذلك كل

ً
ن، إيرا قبل من النظام، بشّد أزره تخدم األعمال هذه"بأّن  اعتقاده ، معربا

 لوالء
ً
 يثح النظام، من قوات Dي محتمل نقص" إ�ى إشارتھ موازاة وDي". النظام من إليران، أك®a  البلدت�ن نظرا

 وأك®a  وروسيا لتضّخ إيران رسالة" املواجهات تكون  أن يستبعد ، ال "والرجال والسالح العتاد
ً
 جديدا

ً
عالية، ف سالحا

 إ�ى"السهولة Sذه لهم املوال�ن من اآلالف بمقتل يسمحوا لن ألSTم
ً
 نم تكون  أن يجب املعارك هذه" أن ، منّوها

 )23(". اآلن وليس البداية

 التابعة القوات عzى أك®a  الخناق تضييق 2015 شباط\ فabاير  26 بـ إدلب ريف Dي الثوار  من كتائب وحاولت    

 منطقة Dي املعركة وكفريا، وبدأت الفوعة بلدتي Dي اإليراني الثوري والحرس اللبناني هللا حزب ومليشيا للنظام

 اصر وعن اللبناني هللا حزب ميليشيا معقل وكفريا الفوعة قرية وغرب إدلب مدينة شمال تقع الOP بروما مزارع

 مايةلح املزارع هذه Dي التقدم من ومنعهم الثوار  صد للنظام التابعة القوات فحاولت  .اإليراني الثوري الحرس

 وقطع املزارع هذه عzى للسيطرة جهودهم الثوار  يبذل لهما، بينما الوحيد اإلمداد خط وتأم�ن وكفريا الفوعة قرية

 مدينة إ�ى للوصول  وكفريا الفوعة لبلدتي الوحيد املنفذ يعتab  والذي إدلب مدينة إ�ى املؤدي الهوى  باب اوتسarاد

 .إدلب

 عzى وtي السيارات قيادة تعليم مدرسة م�Sا الهامة النقاط من عدد عzى املعارك هذه خالل الثوار وسيطر      

 الزيت معمل عzى الثوار  للنظام، وسيطر  التابعة القوات من شخصا عشر  خمسة قتل كما كفريا قرية أطراف

 يD نجحوا حيث اآلن حÓP املعركة Dي ملحوظا تقدما الثوار  وأحرز . مصرين معرة وبلدة إدلب طريق عzى الواقع

 اللبناني هللا حزب ومليشيا للنظام التابعة القوات سيجab  األمر  وهذا الهوى  باب طريق مشارف عzى سيطر�Sم فرض
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 فرض نم أك®a  الثوار  يقarب حيث إدلب مدينة إ�ى للوصول  معبدة غ�a  برية طرق  لسلوك اإليراني الثوري والحرس

 )24(. وكفريا الفوعة بلدتي عzى كامل حصار 

 عبالدفا يسمÓ ما مليليشيات مواقع عدة اس¾Sدفت الثورية أّن الكتائب أخرى  مصادر  أفادت 21/7/2015 وDي    

Oºي الوطD املعركة ضمن الهجوم هذا وكفريا، ويأتي الفوعة بلدتي OPي الثوار  بدأها الD 19/7/2015 دفS السيطرة 

 ملدينة جهٍة أخرى  ، ومنالبلدت�ن عzى
ً
 قبل من عنيفة عسكرية لحملة تتعرض الOP دمشق ريف Dي الزبداني نصرة

نوا قد الثوار  وكان. اللبناني هللا وحزب النظام ميليشيات
ّ
 إثر  الهوى، باب - ادلب طريق عzى السيطرة من تمك

 عzى النظام النظام، فقام مليشيات مع عنيفة اشتباكات
ً
 Sدفتاس¾ الحربي بالط�aان جوية غارات بشن ذلك ردا

 بabاميل لقصف املدني�ن، باإلضافة من جرÉى سقوط عن أسفرت حمدان، ما ورام مصرين معرة بلدات من كل

ت كما. طعوم قريةو  تفتناز  بلدة عzى املروÉي الط�aان من متفجرة
ّ
 بلدات عzى جوية غارات الحربية املقاتالت شن

 بلدة يD االبتدائية املدارس إحدى Dي كب�a  دمار  Dي الزاوية، وتسببت جبل Dي وبليون  وكفرعويد كنصفرة وقرى 

 ريةق اس¾Sدفتو  شيخون  خان قرب الجور  ربع منطقة Dي الطيار  جعفر  مزارع الجوية الغارات كنصفرة، واس¾Sدفت

  جوية بغارة إلدلب الجنوبي الريف Dي الركايا
ً
 حيطم الجوية الغارات إلدلب، اس¾Sدفت الشر¦ي الريف وDي. أيضا

)25 (. املطار عناصر  من جنود خمسة انشقاق عن الثورية الكتائب إعالن من يوم العسكري، بعد الظهور  أبو  مطار 

 معركة الزبداني مدينة عzى غارة مئة السوري الط�aان شن عzى ردا العملية هذه وكانت
ً
 قوات أطلق¾Sا مدشنا

 – مشقد طريق تأم�ن Sدف لبنان حدود وقرب دمشق غربي شمال Dي املدينة عzى للسيطرة» هللا حزب« و النظام

 قوات ب�ن عنيفة اشتباكات شهد الزبداني مدينة محيط أن اإلنسان لحقوق  السوري املرصد قال حي�Sا و . ب�aوت

 دأهب عنيف هجوم آخر، إثر  طرف من واإلسالمية املقاتلة طرف، والفصائل من لها املوال�ن واملسلح�ن النظام

 والسيطرة اف~S للتقدم محاولة الزبداني، Dي عzى) الجمهوري الحرس Dي( الرابعة الفرقة وعناصر  اللبناني هللا حزب

 فيذوأطرافها، وتن املدينة Dي ومناطق للمقاتل�ن تمركزات عzى النظام قوات من عنيف قصف مع عل~Sا، ترافق

 )26(. ومحيطها املدينة Dي مناطق عzى غارة 20 من أك®a  الحربي الط�aان

 حبومحيطهما، فانس وكفريا الفوعة سكان ب�ن الطائفية الحالة تجييش عzى الثورة بداية منذ النظام وعمل      

 من
ً
 وأمنيا

ً
 وسائل عab  يرّوج النظام، وراح عن تستقل مدينة أول  ، بوصفها2011العام  منتصف بنش مؤّسساتيا

، ممن" الشبيحة" بداية، ومن األمن من عناصر  بنش، وحرض Dي مسلح ألف نحو  وجود عن أنباء إعالمھ
ً
 الحقا

 اإلفراج مقابل فدية دمشق، وطلب أو  إدلب إ�ى توّجههم أثناء بنش من مواطن�ن خطف املنطقت�ن، عzى إ�ى ينتمون 

 ب�ن ةالخاص املعتقالت موضة انتشار  ومحيطهما، بموازاة البلدت�ن ب�ن املتبادل الخطف مسلسل ع�Sم، ليبدأ

 أن تبادل يحصل لم تسع�aة، ما شخص لكل وبات. الطرف�ن
ً
 2012 عام Dي املخطوف aةتسع� مختطف�ن، علما
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 )27(. أهميتھ سورية، بحسب ل�aة ألف 200 إ�ى 50 ب�ن تراوحت

 أن الحلبية األتارب مدينة Dي محلية مصادر  أكدت املثال سبيل عzى 2014 يناير \الثاني كانون  من الثاني ففي      

 الفوعة بلدة إ�ى واقتيدت خطفت أSTا ، تب�ن2013 يناير  \األول  كانون  D 12ي املدينة من اختطفت الOP الطالبة

 إلفراجا مقابل ل�aة مليون  مبلغ الطالبة أهل من الخاطف�ن، طلبوا أن إ�ى املصادر  وأشارت. إدلب بريف الشيعية

 )28(. املذكور  املبلغ دفع ابن¾Sا، مقابل ، وإحضار "الفوعة" إ�ى الفتاة والدة ذهاب بعد حصل الذي ع�Sا، األمر 

 اقميتف بدأ الطائفي، الذي للتجييش حد وضع أجل من بنش Dي مصالحة لجنة تّم تشكيل ،2012عام  وDي        

 Dي 16 بطول  كب�aة الئحة بنش أها�ي حي�Sا، ووضع
ً
 أهل" بعبارة والفوعة، مذّيلة بنش ب�ن الطريق منتصف مarا

 من لفيةالس التنظيمات وكفريا، واتخاذ الفوعة Dي لھ التابعة للمليشيات النظام ، لكّن تحريض"أهلنا الفوعة

 النطالقها، أفشل ف~Sا للنظام وجود ال  الOP بنش
ً
 نزاع إ�ى حولتت الOP املشكلة تفاقم باتجاه ودفع الجهود كل مركزا

  .مسلح

 املحيطة، ما املناطق تقصف عسكرية ثكنة إ�ى املدينة حّول  النظام، الذي لدى حّجة بمثابة ذلك وكان       

افظة، املح Dي الدرزّية القرى  البلدت�ن، بخالف هات�ن عzى املعارضة لسيطرة الخاضع املحيط كل بنقمة ساهم

OPي تشارك لم والD ا الثورةSى أبقت لك�zعدمو  للتسلح رفضها بسبب املعارض محيطها مع طيبة عالقات ع 

 .املعارضة من عناصر  قتل Dي مساهم¾Sا

 Dي ون ويشارك الثورة بداية Dي بنش مدينة إ�ى للنظام، يأتون  املعارض�ن الفوعة مدينة أها�ي من مجموعة وكانت

 ضابط نضما املنطقة، كما Dي الطائفية الحالة اشتداد بعد توقفوا النظام، ولك�Sم بإسقاط تطالب الOP املظاهرات

تل الحر  الجيش صفوف إ�ى رائد برتبة الفوعة مدينة من منشق
ُ
 عzى السيطرة معركة Dي النظام قوات يد عzى وق

 .حارم مدينة

 املوضوع مع تعاملوا االقتحام، كما Dي الفوعة أها�ي من العديد ، شارك2012عام  لبنش النظام اقتحام وأثناء      

ھ عzى
ّ
 طرق ب بأهال~Sا ينكلون  تفتناز، وراحوا ملدينة النظام اقتحام خالل للنظام، وشاركوا كب�a " انتصار" أن

 .املحيطة املعارضة القرى  Dي عل~Sم النقمة من زاد الذي انتقامية، األمر 

 واتلق يتبق الجنوبي، لم إدلب ريف Dي والحامدية الضيف وادي معسكَري  عzى املعارضة قوات سيطرة وبعد      

. لبإد القرميد، ومدينة ومعسكر  املسطومة ومنطقة وكفريا الشغور، والفوعة وجسر  أريحا مدينOP سوى  النظام
)29( 

 عzى اOÌáسي ضغط الشمالية، كوسيلة املناطق بتلك املتواجدين للصحفي�ن خطف عمليات جرت السياق وبذات

 ختطفتھا ملليت، الذي صحيفة مصور  ايجون  بنيام�ن الarكي الصحفي أكد السوري، حيث امللف Dي املؤثرة الدول 
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 الذين ب�ن أتراك وجود ،D8/1/2014ي  عنھ اإلفراج وتم  2013/ 11 الشهر  آواخر  Dي سورية Dي املسلحة املجموعات

 من بذلتا الarكي القومية املخابرات وجهاز  الخارجية وزارة أن الصحيفة وقالت. معهم اختطف
ً
 راجاإلف أجل جهودا

 املخابرات لجهاز  الخارجية العمليات برئاسة يرتبط  اشخاص 8 من يتكون  فريق استلم حيث ايجون  الصحفي  عن

 وديالحد كوزو  جيلفا معab  من ايجون  سورية، ودخل Dي املسلحة املجموعات من ايجون  الصحفي الarكي القومية

اختطفتھ،  OالP املجموعة اسم يعرف ال  أنھ اسطنبول  إ�ى وصولھ بعد للصحفي�ن تصريح Dي ايجون  وأكد. تركيا إ�ى

ھ باستمرار، إال  مكانھ غ�aوا بل ثابت مكان Dي يحتجزونھ لم املسحل�ن أن وب�ن
ّ
 يتكلمون  أشخاص وجود إ�ى لفت أن

 )30(. ع�Sم OÌýء يعرف ال  اختطفوه الذين املسلح�ن ب�ن الarكية اللغة
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