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األربعاء 21 كانون األول 2016

جند األقصى التابع جلبهة النصرة هم 
املسؤولون عن حرق الباصات يف إدلب

لسيطرة  اخلاضعة  مدينة حلب  أحياء  داخل  انر  إطالق  عملية وقف  الرتكي عن  النِّظام  مع  ابلتَّنسيق  الروسي  النِّظام  أعلَن 
املعارضة املسلحة يوم الثالاثء 13/كانون األول/ 2016 ونصَّ االتفاق على بدِء  إجالء املدنيني واجلرحى واملسلحني عرب 
معرب الراموسة إىل منطقة عقدة الرقة ومنها إىل ريف حلب الغريب، وأسفَر هذا االتفاق عن نَقِل قرابة 11400 شخص، بينهم 
ما اليقل عن 350 مصاابً من  أحياء حلب الشرقية، وذلك قبل أن يتم تعليق االتفاق نتيجة للخروقات اليت ارتكبتها قوات 

النظام السوري وامليليشيات املوالية له، وكنَّا قد حتّدثنا عن ذلك ضمن تقرير وثقنا فيه تلك اخلروقات. 

لقد جنح النِّظام اإليراين عرب امليليشيات الشيعية التابعة له يف عرقلة االتفاق األوَّل، وفرض ابلتايل عملية تفاوضية خمتلفة متاماً، ويف 
يوم األحد 18/كانون األول أعلنت فصائل املعارضة املسلحة عن التوصل إىل اتفاق جديد مع النظام الروسي يقضي إبجالء 
قرابة 4000 شخص من بلديت كفراي والفوعة احملاصرتني من قبل فصائل املعارضة املسلحة يف ريف حمافظة إدلب ابجتاه مدينة 
حلب، مقابل إجالء ما تبقى من سكان أحياء حلب احملاصرة، إضافة إىل 1500 شخص من بلديت مضااي والزبداين يف حمافظة 
ريف دمشق احملاصرتني من قبل قوات النظام السوري وامليليشيات التابعة له، على أن يتم تنفيذ هذا االتفاق وفق ثالث مراحل:
املرحلة األوىل: إجالء 1250 شخص من بلديت كفراي والفوعة يقابلهم خروج نصف احملاصرين يف األحياء الشرقية 

مبدينة حلب.
املرحلة الثانية: إجالء 1250 شخص من بلديت كفراي والفوعة، يقابلهم خروج كل من تبقى ضمن األحياء الشرقية 

احملاصرة مبدينة حلب.
املرحلة الثالثة: إجالء 1500 شخص من بلديت كفراي والفوعة يقابلهم إجالء 1500 شخص من بلديت مضااي 

والزبداين بريف دمشق.

صباح األحد 18/كانون االول بدأت أوىل خطوات تنفيذ االتفاق بوصول 15 حافلة إىل مشارف بلديت كفراي والفوعة وبعد 
دخول أول مخس حافالت إىل بلدة الفوعة عرب طريق ابب اهلوى وإكمال عناصر من جيش الفتح )جتمع مشرتك لفصائل 
يف املعارضة املسلحة، ويضم أيضاً تنظيم جبهة فتح الشام( اإلجراءات األمنية، هاجم قرابة 50 شخص بينهم أفراد مسلحون 
موقع جتمع احلافالت على الكورنيش ابلقرب من حاجز الرّام القريب من دوار معرة مصرين مشايل مدينة إدلب وأطلقوا الرصاص 
موا من حياول  بشكل عشوائي على احلافالت، مث أضرموا النار يف 10 حافالت، ورددوا شعارات رافضة إلجالء احملاصرين، واتَّ

إخراج احملاصرين من هناك ابلعمالة واخليانة للغرب وروسيا.

بثَّ منِفذوا العملية مقطع فيديو يتبنَّون فيه إحراق احلافالت، وحصلنا على مقاطع صوتية تعود ألبو البهاء األصفري وهو من 
قادة تنظيم جند األقصى وأبو هاشم املريي أحد عناصر التنظيم حُيرضون فيها الناس على قطع الطريق على هذه القوافل ومنع 
وصوهلا إىل بلديت كفراي والفوعة، أخربان عدد من األهايل ومن النشطاء اإلعالميني احملليني الذين تواصلنا معهم، عن هوية 
م عناصر يتبعون جلند األقصى املتشدد، والذي كان قد ابيع تنظيم جبهة فتح الشام، وهو على الرغم من  منفذي اهلجوم وأنَّ

ذلك مازال يتمتع ابستقاللية كبرية يف العمل امليداين.

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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صباح اإلثنني 19/ كانون األول مت تنفيذ االتفاق وبدأت عملية إجالء املدنيني من بلديت الفوعة وكفراي بعد تقدمي جيش الفتح 
الضماانت للصليب األمحر واهلالل األمحر السوري، بعدم تكرار حادثة االعتداء على احلافالت، وقد أدانت عدة فصائل يف 

ح ذلك. املعارضة املسلحة حادثة االعتداء، وأصدرت بياانً يوضِّ

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
املتطرفة  اإلسالمية  وامليليشيات  اإليراين من جهة،  النظام  من  مباشر  املدعومة بشكل  للحدود  العابرة  الشيعية  “امليليشيات 
كتنظيم القاعدة وداعش وجبهة النصرة وجند األقصى، كانوا وسيبقون عقبة متطرفة إلفشال أي اتفاق تسوية سياسية، ألّن 
هذه التنظيمات العابرة للحدود تعتاش على الفوضى، وقد ساهم اجملتمع الدويل يف إطالة عمر هذه التنظيمات ومتكينها عرب 

تعمُّد إمهال الرتاجيداي السورية ستة سنوات كاملة”.

املرفقات:

صور ُتظهر احلافالت اليت مت إحراقها قبل دخوهلا إىل بلديت كفراي والفوعة يف 18/ كانون األول/ 2016

مقاطع فيديو ُتظهر احرتاق احلافالت املتوجهة إىل بلديت كفراي والفوعة يف 18/ كانون األول/ 2016
مقطع فيديو يُظهر الذين تبنوا عملية حرق احلافالت يف 18/ كانون األول/ 2016

صورة ُتظهر احلافالت اليت دخلت إىل بلديت كفراي والفوعة 
إلجالء بعض األهايل يف 18/ كانون األول/ 2016

لالعتداء  املسلحة يف حلب  املعارضة  فصائل  إدانة  بيان 
على قوافل كفراي والفوعة يف 18/ كانون األول/ 2016
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