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 وحصارها  "درعا البلد" ألحداث  سوريا: التسلسل الزمني  

 2021متوز/يوليو  27حزيران/يونيو إىل   24تغطي هذه الورقة الفرتة الزمنية الواقعة ما بني 
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 ؟ خلفية عن اتفاق التسوية األسايس يف "درعا"  .1

  سيطرة فصائل املعارضة السورية املسلّحة ل، خاضعة  جنوب سوريا  محافظة درعابعد أن بقيت مناطق شاسعة من  
عىل أطراف وادي الريموك و كانت منرشة يف منطقة  سالمية )ال تنظيامت  بعض الو (،  بشكل أسايس  )الجبهة الجنوبية 

اللجاة( عديدة  منطقة  السورية ،  لسنوت  القوات  عملية    النظامية  استطاعت  بعد  املحافظة  عىل  السيطرة  إعادة 
  270وتسببت يف نزوح أكرث من  ، شنّتها بدعم عسكري رويس،  2018منتصف شهر حزيران/يونيو  يف    عسكرية كبرية

، أّن  "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"دانيون لدى  ، فيام قال الباحثون املياألمم املتحدةبحسب    ألف شخص
 . ألف نازح آنذاك 400أرقام النازحني فاقت الـ

وذلك بتاريخ    "اتفاق تسوية" مع الفصائل املسيطرة آنذاك  ما ُعرف الحقاً باسم  إىل توقيعالعملية العسكرية  أفضت  
 . 2018متوز/يوليو  6

 

 : تىل عملية عسكرية وحشية   "اتفاق تسوية"

ثم  ،  للمحافظة   الريف الرشقي/الشاميليف  من منطقة اللجاة  للسيطرة عىل محافظة درعا  انطلقت الحملة العسكرية  
. وبعد  منطقة اللجاة   متّكن القوات السورية من السيطرة عىل" بعد  برص الحريربلدة " جنوباً باتجاهاملعركة    انتقلت

بتاريخ   أيام وتحديداً  توالت سقوط    ،2018حزيران/يونيو    26حوايل عرشة  ثم  الحرير"،  السيطرة عىل "برص  متّت 
)بلدة ناحتة ومدينة الحراك ومدينتي املليحة    املناطق الخاضعة لسيطرة فصائل املعارضة السورية املسلّحة تباعاً 

اللواء الواقعة   52  الرشقية والغربية وصوالً إىل  )قاعدة عسكرية(،  ا  ميكا  الحدود  لدارية بني محافظتي  متاماً عىل 
 عا(. السويداء ودر 

، وحدث  السورية  الحكومة واملعارضةعىل األرض بني  الفعلية  بدأت املفاوضات    ميكا(  52)بعد السيطرة عىل اللواء  
  " برصى الشام "انتقلت املفاوضات إىل مدينة ثّم (، ومن خاضعة لسيطرة الحكومةأول اجتامع يف بلدة خربة غزالة )

حدثت يف األردن ما بني ضباط روس وقادة عسكريني  ، تزامن ذلك مع اجتامعات أخرى  )خاضعة لسيطرة املعارضة(
 . من فصائل املعارضة السورية املسلحة، بوساطة شخصيات أردنية

إىل ازدياد الخالفات ما بني فصائل املعارضة  التي بدأتها القوات السورية والطريان الرويس  أّدت العملية العسكرية  
خ الفصائل  من  مجموعة  أيّدت  حيث  املسلّحة،  )السورية  التفاوض  املناطقعملياً،  يار  للقوات    تسليم  والسامح 

 (، بينام فّضلت فصائل أخرى خيار القتال واملقاومة. الحكومية بفرض سيطرتها

  ، رضخت 2018متوز/يوليو    5املياذن( بتاريخ  عىل بلدات )صيدا والنعمية وأم    الجيش السوريبعد سيطرة  الحقاً،  
ال املوجودة يف ريف درعا  الفصائل  البلد  جميع  بينام كانت فصائل منطقة درعا  التفاوض والتسليم،  رشقي لخيار 
 . للقوات الحكومة والريف الغريب تصّد عمليات التقدم الربي 

بحسب  /الرسحان  )معرب جابرالحدودي    معرب نصيب   الحكومة السورية ، دخلت قوات  2018متوز/يوليو    6وبتاريخ  
ال الساحقة  التسمية األردنية(، وهو  النسبة  التسوية ما بني  اتفاق  التوقيع عىل  تّم  الذي  فصائل املعارضة  من  يوم 

ثم بدأ تطبيق    تواجد إيراين(.أي  وفد رويس كبري )بدون     عن الحكومة السورية بحضوراملسلّحة وممثلنيالسورية  
 . قي املناطق يف محافظة درعا" وامتدت إىل بابرصى الشامالتسوية فعلياً يف مدينة " 

https://www.google.com/maps/place/Busra,+Syria/@32.5575344,36.392371,30518m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x151bced71a6b85b1:0xee22b8010b28681d!2sBusra,+Syria!3b1!8m2!3d32.5166892!4d36.4743044!3m4!1s0x151bced71a6b85b1:0xee22b8010b28681d!8m2!3d32.5166892!4d36.4743044
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44688329
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44688329
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44688329
https://www.google.com/maps/place/Buser+al+Harir,+Syria/@32.8379116,36.323075,4932m/data=!3m2!1e3!4b1!4m12!1m6!3m5!1s0x15196690a4929de1:0x380a2d65bcf1daaa!2z2YXYr9ix2LPYqSDYp9mE2YXYs9mK2YPYqSDYp9mE2YTYrNin2Yc!8m2!3d32.8959372!4d36.3384239!3m4!1s0x1519617a5ebdfc5b:0x4d78a70ac20800d0!8m2!3d32.8343804!4d36.3444042
https://www.google.com/maps/place/Nassib+Border,+Syria/@32.5446184,36.1980207,982m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x151beb3e0eb0ef4d:0x3ae9cd743245037a!8m2!3d32.5466269!4d36.2006904
https://www.google.com/maps/place/Busra,+Syria/@32.5575344,36.392371,30518m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x151bced71a6b85b1:0xee22b8010b28681d!2sBusra,+Syria!3b1!8m2!3d32.5166892!4d36.4743044!3m4!1s0x151bced71a6b85b1:0xee22b8010b28681d!8m2!3d32.5166892!4d36.4743044
https://www.google.com/maps/place/Busra,+Syria/@32.5575344,36.392371,30518m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x151bced71a6b85b1:0xee22b8010b28681d!2sBusra,+Syria!3b1!8m2!3d32.5166892!4d36.4743044!3m4!1s0x151bced71a6b85b1:0xee22b8010b28681d!8m2!3d32.5166892!4d36.4743044
https://www.google.com/maps/place/Busra,+Syria/@32.5575344,36.392371,30518m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x151bced71a6b85b1:0xee22b8010b28681d!2sBusra,+Syria!3b1!8m2!3d32.5166892!4d36.4743044!3m4!1s0x151bced71a6b85b1:0xee22b8010b28681d!8m2!3d32.5166892!4d36.4743044
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املنطقة   السورية عىل  القوات النظامية  سيطرت،  الواقعة غرب محافظة درعا  مبا يخّص منطقة حوض الريموكأّما  
نهاية   يف  آب/أغسطس  شهر  عسكرياً  وبداية  تنظيم  2018متوز/يوليو  لسيطرة  خاضعة  بقيت  أن  بعد  "الدولة  . 

 املبايعن لتنظيم داعش( ألكرث من سنتني. /الد بن الوليدحركة املثنى وجيش خو )  "داعشالسالمية/

 

 يخّص مناطق ُحرم سكانها من الطالع عليه: "اتفاق تسوية"   -

بشكل رسمي من قبل أي طرف، ومل يتم نرش أي نسخة من "االتفاق   "اتفاق التسوية" الخاص بدرعايتّم نرش بنود  مل  
)غالبيتهم من  آنذاك  التي كانت تفاوض باسم أهايل املنطقة  بشكل رسمي أيضاً، بّل إن اللجان  بني األطراف  املوقع"  

ن االتفاق،  قة/نسخة رسمية ميبنرش بعض بنود االتفاق عرب ترصيحات إعالمية ال عرب إبراز وثفقط  قامت  العسكريني(  
ييل: ما  االتفاق نص عىل  فإن  آنذاك  التفاوض  لجان  أعضاء  الحدودية   وبحسب ما رصح عدد من  املعابر  تسليم 

القوات وعودة مؤسسات   إىل هذه  العسكرية  الفصائل  واملتوسط من  الثقيل  السالح  الحكومية، وتسليم  للقوات 
إضافة إىل تسوية أوضاع املسلحني واملطلوبني من أبناء املحافظة،  الدولة السورية إىل عملها واملوظفني إىل أعاملهم،  

األمنية   واملالحقات  االعتقاالت  عمليات  ووقف  اللزامية،  بالخدمة  يلتحق  أن  يجب  ملن  أشهر  مهلة ستة  وإعطاء 
 والفراج عن املعتقلني. 

، من خالل مقاطعة  ذه البنوده مجمل  )أكّد الباحثون امليدانيون لدى "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" عىل  
، وتم تالوة  2018متوز/يوليو    6يف االجتامع الذي حدث بتاريخ    ينمتواجداملعلومات ولقاء أحد األشخاص الذين كانوا  

بنود االتفاق شفوياً، وحرضه ضابط رويس كبري يُعتقد أّن اسمه كان )ألكسندر زوين( إضافة إىل أحمد العودة/قائد  
( وبحضور )كنانة حويجة/ممثلة للحكومة السورية( والعديد  5وفيلق    8ارضة )الحقاً لواء  فصيل شباب السنة/املع

من وجهاء وأعيان بلدات مختلفة يف محافظة درعا. )نصح الضابط الرويس الناس بعدم الخروج باتجاه إدلب لنها  
 سوف تواجه عمليات عسكرية يف املستقبل(.

 

 باتجاه الشامل السوري:   سوية" "اتفاق الت لـ   نقل/إجالء/تهجري الرافضني  -

  الشامل السوري إىل عىل إجالء الرافضني للتسوية  "االتفاق" ، تمّ املعنية  بعد عّدة جلسات من التفاوض بني األطراف
معظم  واضطر    ألف شخص/مقاتلني وعائالتهم ومدنيني ونشطاء/جميعهم من محافظتي درعا والقنيطرة(.   12)حوايل  

شكلية غري مجدية، حيث بقي  "  تسوية/بإجراء "مصالحةمن بقي يف املحافظة من العسكريني واملدنيني والنشطاء،  
واغتيال    فيام بعدمنهم  ليات اعتقال بحق العديد  الكثري منهم مالحقني من قبل األجهزة األمنية السورية، ومتت عم

 وكان شكل التسويات كاآليت:  .البعض اآلخر

 : التحقوا بالجيش مرة أخرى. النظامي السوري األفراد املنشقني من الجيش .1
عقود ملدة معينة مع    وانخرطو بالنزاع املسلّح: قاموا بتوقيعمدنيني )قادة وعنارص(    ااملسلحني/كانو  .2

 . من الجيش النظامي السوري والفرقة الرابعةالسورية األجهزة األمنية 
، والذي  جيش السوريلل   التابعضمن اللواء الثامن/الفيلق الخامس    همتم تنظيممن املقاتلني:  قسم آخر   .3

 سايس(. أ )مجموعة أحمد العودة بشكل تّم تشكيله من قبل روسيا. 
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رفضوا التهجري واتفاق التسوية أو االنضامم    من محافظة درعا: ناطق مختلفة  يف م  اً متواجدبقي  جزء   .4
 ة. ألي جسم تابع للحكومة السوري

 

وعاودت  ،  ، دخلت قوات الحكومة السورية إىل كل املناطق يف محافظة درعا2018  متوز/يوليو  ومنذ اتفاق التسوية يف
 " حي طريق السد"  و"درعا البلد"    مناطق:  وخاصة يفعا  تنفيذ سلطتها األمنية فيها، يف حني بقي جزء من مدينة در 

رغم وجود املنشأت الخدمية  السورية،  لألجهزة األمنية    األمنية قبضة  الخارج  ،  للنازحني الفلسطينيني"/مخيم درعا "و
 (. ونقاط طبّيةمحلية  ات السورية فيها )مخافر رشطة وإدار 

 

 األخرية؟ البلد"  درعا  " كيف بدأت أحدث   .2

واملخولة بالتفاوض   "درعا البلد"التي متثل أهايل منطقة  "  اللجنة املركزية"، قامت  2021  شهر حزيران/يونيويف مطلع  
طلب اجتامع مع الرشطة العسكرية الروسية و"اللجنة  باالستجابة لالتابعة للحكومة السورية،    "اللجنة األمنية"مع  

وتم نرش إشاعات  ،  رافضة لالنتخابات الرئاسية السورية  مظاهراتشهدت املحافظة  . بعد أن  األمنية/التابعة للحكومة" 
 . الرئاسية االنتخاباتاالنتهاء من بعد " سوف يكون مختلفاً  الحكومة السوريةتعامل "أّن 

أّن   إىل  الشارة  مبكان،  األهمية  واالغتياالتمن  الخطف  "اتفاق  املتب  عمليات  توقيع  منذ  تتوقف  مل  درعا  يف  ادلة 
 . 2018التسوية" عام 

  " مجهولنيلـ"ق نار  عملية اطال   هي،  بحسب مصادر قريبة من "اللجنة املركزية"،  لطلب االجتامعالسبب الرئييس    كان
درعا  "و  "درعا املحطة"بني  ما بني  وجود يف املنطقة الفاصلة  امل( و التابع للقوات الحكومية السورية)   عىل حاجز الرسايا

أّن  . )"البلد القوات    الهجوم يف االجتامع األولأدانت  اللجنة املركزية ألهايل درعا  أكّدت مصادر لسوريون  لها مع 
 "ركزيةاللجنة املمن " "أسد الله/من أصول شيشانية"، اسمه: ضابط رويس تخلل ذلك طلب من  (.الروسية والسورية

هاد  هذا رد اللجنة املركزية أنوكان  درعا البلد وحيي طريق السد ومخيم درعا وتسليمه.: بجمع السالح من أهايل 
وفقط    مل ينص عىل سحب السالح الخفيفالذي  )  .2018عام  سايس  اتفاق التسوية األ حسب بنود  موجود    حالسال 

 (. ذكر السالح الثقيل واملتوسط

"، والذي متّت فيه املوافقة عىل لجنة املركزية"ال  العرض الذي قدمتهتبع هذا االجتامع األول عدة اجتامعات، تخللتها  
السالح   السد ومخيم درعا"،  سحب  البلد وحي طريق  املنترش يف أحياء "درعا  السالح من   مقابلالخفيف  سحب 

وهو ما    طالق رساح معتقلني.، إضافة إىل رشط إحياءمنية السورية يف نفس تلك األ االجهزة األ ب  املرتبطةامليليشيات  
 بالتوصل إىل اتفاق.  وافشلمل يتّم االتفاق عليه بني الطرفني، و 

استقدمت قوات الحكومة السورية تعزيزات ثم  ا"،  حاجز الرساي"غالق  إ تم ،  2021  حزيران/يونيو  24وبتاريخ    الحقاً،
قامت بإغالق الحواجز عىل مداخل املنطقة   و،  وحيي طريق السد ومخيم درعا  عسكرية إىل محيط منطقة درعا البلد

شخص، من املناطق التي يبلغ عدد سكانها حوايل    10500، ومحارصة املناطق. عقب ذلك نزوح  ورفع سواتر ترابية
(. وذلك للضغط من أجل  2021متوز/يوليو    30بحسب منسق الشؤون النسانية يف سوريا )بيان مؤرخ يف    56000

https://aawsat.com/home/article/2993851/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%88%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ad%d9%88/
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والسامح بإنشاء حواجز أمنية تتبع للحكومة بشكل مبارش داخل أحياء   تلك املناطق.  تسليم األسلحة املوجودة يف
 درعا البلد. 

شخص بسبب العنف    2500نزوح  ،  2021متوز/يوليو    30بتاريخ  يف ترصيحات أخرى نرُشت    املتحدةمم  دت األ فيام أكّ
 . )بحسب تعبريها( آالف شخص 10وسط تقارير عن نزوح حوايل األمن يف األيام األخرية من متوز،  وانعدام

رئيس لجنة  و أمني فرع حزب البعث العريب االشرتايك يف محافظة درعا،  عىل لسان  الحكومة السورية    نفتباملقابل  
  يف ترصيح لجريدة الوطن السوريّة رغم أنّه ذكر رصاحة  عىل درعا البلد،    فرضها حصاراً "  حسني الرفاعي"  املصالحة
الذي تسيطر عليه    معرب سجنة"،"، بحرص الوصول إىل "درعا البلد" مبعرب واحد، وهو  2021متّوز/يوليو    25بتاريخ  

 مناً مع منع الوصول من معابر وأحياء أخرى.قوات الحكومة السورية بشكل أسايس، تزا

 

 :جديد   تفويض عشائري وتوقيع اتفاق  .3

باتباع الحلول السلمية يف أي   "اللجنة املركزية"بعد اجتامع عشائر وأعيان من "درعا البلد"، تّم االتفاق عىل تكليف 
 (، ونص عىل اآليت: 2021متوز/يوليو   24و  20)ما بني  اتفاق وتجنيب التصعيد العسكري. وبالفعل تّم توقيع اتفاق

كامالً .1 والخفيف  املتوسط  السالح  يخبئ  تسليم  من  أو  ، وكل  يتحمبارودة  وتلغى سالح  املسؤولية  ل 
 . تسويته ويالحق

 والنقاط العسكرية يف درعا البلد لتحقيق األمن واألمان. نرش األمن  .2
 تسوية أوضاع املطلوبني يف درعا البلد ومخيم درعا وحي طريق السد. .3
 إعفاء األسامء الذين خرجوا من درعا البلد مع سالحهم.  .4
املجموعات كامالً .5 السالح من  القوات    سحب  األمن وغريها من  التي تعمل مع  املجموعات  مبا فيها 

 يفة.الرد
 .للتأجيل  من خالل شعبة التجنيد يوماً  15مدة كل متخلف عن الخدمة اللزامية يعالج خالل  .6
 . من الخدمة يلتحق بوحدته بعد إجراء التسوية وال يالحق قانونياً  العسكري الفار .7
 مني خروجه وإيصاله إىل الشامل. أ يف حال رغبة أحد بالخروج إىل الشامل السوري من املمكن ت .8
ال  .9 ستعرض إطالق  االجتامعي  التواصل  وسائل  عىل  والتحريضية  املسؤولة  غري  والترصيحات  ساءات 

 . صاحبها للمالحقة قانونياً 
عند االنتهاء من التسويات وتسليم السالح وعودة الحياة الطبيعية إىل درعا البلد ستزال كافة الحواجز  .10

 والسواتر ستكون بحكم املزالة.

https://news.un.org/ar/story/2021/07/1080542
https://alwatan.sy/archives/266523
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: اللواء  من قبل جهات مقربة من الحكومة السورية وعليها تواقيع ،  2021متوز/يوليو  27االتفاق بعد تاريخ تم نرش هذا  - 1صورة 

اللواء مفيد حسن/ وهو أيضاً قائد الفيلق األول يف الجيش  واملقصود  – رئيس اللجنة األمنية )كطرف من الحكومة السورية 
وأبو  عدنان املساملة، وأبو سمري/، الدكتور عبد الرحمن مساملةألهايل درعا )أبو أنس/وأربعة من أعضاء اللجنة املركزية ، ( السوري

 . (ني وأبو منذر الده ، رشيف محاميد

 

بفتح معرب "حاجز الرسايا" وتم   ت الحكومة السوريةقام، ثم  2021يوليو  /متوز  25بتاريخ  عملياً  بدأ تطبيق االتفاق  
)درعا البلد وحي طريق السد ومخيم   هايل املناطق الثالثأ شخص من    200  حوايل  قامثم    "،مراكز تسوية"نشاء  إ 
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للقوات  عدد غري معروف من قطع السالح الفردي الخفيف    تسليمأسامئهم )مدنيني وعسكريني( وتم    بتسجيل  درعا(
 هايل درعا. من قبل اللجنة املركزية أل  يةالروسالرشطة العسكرية و  السورية

ملنطقة مزارع الشياح ورشعت بالبدء مبداهمة املنازل  تابعة للحكومة السورية    كذلك دخلت مجموعات عسكرية
التفاق التسوية الجديد، حيث حدثت    واعتربوه خرقاً   مقاتلو درعا البلد عن أسلحة، األمر الذي رفضه    هناك بحثاً 

ع النقاط التي دخلتها  اشتباكات بينهم وبني قوات الحكومة السورية، ما أجرب قوات الحكومة عىل االنسحاب من جمي
 . ، وقصف املنطقة بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة عىل األحياء يف ذات اليوم، وعاودت فرض الحصار مجدداً 

التصعيد  /متوز   27تم االستمرار بتنفيذ هذا االتفاق حتى تاريخ   االتفاق وبدأ  التاريخ الذي فشل فيه  يوليو، وهو 
 سوريون(.لقادم )وهو محور تقرير آخر  العسكري

 

 األخري وتضارب األنباء حول السبب الرئييس:  فشل االتفاق  .4

تضاربت األنباء حول األسباب التي أدت إىل فشل هذا االتفاق، ففي حني قالت مصادر لسوريون أن سبب فشل 
بطريقة   منازل  تفتيش  بعمليات  قامت  عليها،  املتفق  املناطق  إىل  دخلت  التي  السورية  القوات  أّن  هو  االتفاق 

ون نزع سالح املجموعات املرتبطة باألجهظة  محاولة أخذ جميع السالح الفردي )د"استفزازية" لألهايل، إضافة إىل  
   ستكامل عمليات التفتيش.ال رسق ممتلكات بعض األشخاص األمر الذي أدى إىل رفض األهايل األمنية(، إضافة إىل  

أيضاً قالت مصادر محلية لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، أن ممثيل الحكومة السورية قالوا بشكل شفهي  
منح نرص إعالمي  /ايل درعا، بأّن عمليات تفتيش وهمية سوف تحدث )مامثلة ملا حدث يف طفسللجنة املركزية أله
بإدارة العميد "غياث    )الجيش السوري النظامي(  (، إالّ أّن املجموعات التي تتبع للفرقة الرابعةللحكومة السورية

دلة" كانت تحاول من البداية عرقلة االتفاق وتسعى إىل التصعيد العسكري، وهو ما انعكس عىل طريقتهم يف إجراء 
وهو ما ولّد ردة فعل عكسية عند األهايل    عمليات التفتيش عن السالح الخفيف وإذالل األهايل والرسقة والنهب.

 وأدى لفشل االتفاق. 

أيضاً  يُلقب  و،  "أبو عبدو/محمد املساملة در أخرى أّن املجموعة العسكرية املرتبطة بشخص اسمه "فيام قالت مصا
، ويتمركز حالياً  غريب املحافظة  "حوض الريموك"كان ضمن تشكيالت تنظيم داعش يف منطقة    "، والذيالهفواسم "ب

كامل عمليات التفتيش يف الحي  يف حي السّد كان أحد أسباب فشل االتفاق حيث منع القوات الحكومية من است
 بحجة أّن "اللجنة املركزية ألهايل درعا" مل تقم بالتنسيق معه. 

، بعد اكتشافهم أّن اللجنة املركزية ألهل  املوقع بني الطرفني  أّن األهايل رفضوا االتفاقيف حني قالت مصادر أخرى،  
عليهم  نسخة غري كاملة من االتفاق    بعرض  . حيث قامت اللجنةبشكل كامل درعا أخفت بند تسليم السالح الخفيف  

 تقيض فقط بـ: 

قطعة وليس جميع    200)أي ما تّم جمعه من سالح    .24/7/2021تاريخ    –اليوم تسليم السالح املجموع   .1
 األسلحة الخفيفة لألهايل(. 

 . 12. الساعة 25/7/2021غداً استكامل جمع السالح بتاريخ  .2
 . 26/7/2021البلد من خالل حاجز الرسايا بتاريخ بعد غد إجراء التسويات يف درعا  .3
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 . 27/7/2021اليوم الثالث يتّم نرش األمن يف درعا البلد من خالل النقاط والحواجز يوم  .4
 . 28/7/2021بعد انتهاء وانتشار األمن فتح النقاط والطرق والسواتر كاملة  .5

 
مبثابة خطوط عريضة لالتفاق الرئييس املفّصل وتم توقيع يف فرتة  قال الباحث امليداين لسوريون أّن هذا االتفاق كان 2 - صورة 

زمنية متزامنة. بتوقيع ) رئيس اللجنة: تابع للحكومة السورية/اللواء مفيد حسن/ وهو أيضاً قائد الفيلق األول يف الجيش السوري(.  
ف/نارص املحاميد، وأبو املنذر/ ابو منذر  ومن جهة اللجنة املركزية/معارضة: أبو أنس/الدكتور عبد الرحمن مساملة. وأبو رشي 

 الدهني. 

 

 فيام يقول األهايل أّن اللجنة عرضت عليهم هذا االتفاق ومل تعرض عليه النسخة الكاملة من االتفاق. 

 عن مصادر محلية مطلعة عىل امللف ما ييل: امليداين لسوريون ونقل الباحث 

  مبنى الشبيبة   األماكان التالية: "تبني الحقا أن قوات الحكومة السورية كانت تريد وضع نقاط عسكرية يف  
  الشالل بسد درعا و  مقربة البحار و   مبنى بريد درعا البلد و   مدخل حي املنشية و   دوار الكازية و   دوار الكرك و 
 ." سد الرباعي بحي طريق ال و  مدارس القنيطرة و  دوار الدوالب بحي طريق السد و 
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 .2011عام  ما يعني عودة األمور إىل

 

 من هي األطراف األساسية الفاعلة يف أحداث درعا البلد األخرية؟  .5
، وتناوب عىل 2018، تّم إنشاؤها قي العام  الجنوب السوري /اللجنة األمنية التابعة للحكومة السورية .أ

  يف الجيش النظامي السوري   قائد الفيلق األول: اللواء مفيد حسنرئاستها عّدة أشخاص. يقودها حالياً  
بالسويداء( الخاصة  األمينة  اللجنة  لوقا:  )يقود  حسام  اللواء  عنه:  وينوب  املخابرات  ،  شعبة  رئيس 

العامة األمني  السورية  اللجنة  بدرعا()يقود  الخاصة  رشطة  ة  قائد  دندل:  رضار  العميد  وبعضوية:   .
محافظة درعا. واللواء مروان رشبك: محافظ درعا. والعميد لؤي العيل: رئيس فرع األمن العسكري.  
والعميد عقاب صقر: رئيس فرع أمن الدولة يف درعا. والعميد خردل ديوب: رئيس فرع املخابرات  

 أسعد: رئيس فرع األمن السيايس يف درعا.  الجوية يف درعا، والعميد أسامة
ولها نقاط  الرشطة العسكرية الروسية: وتتبع ملركز املصالحة الروسية يف قاعدة حميميم العسكرية،   . ب

، وتقوم بتسيري دوريات روتينية يف  متركز أساسية يف مدينة درعا ومدينة أزرع  ومكتب يف برصى الشام
 ضابط اسمه "أسد الله". باقي أجزاء املحافظة. يرأسها حالياً 

،  2018: وهي لجنة تشكلت يف درعا بعد اتفاق التسوية يف شهر متوز/يوليو  ألهايل درعا   اللجنة املركزية . ت
ومهامها التواصل والتنسيق مع الحكومة  املسلحة،  السورية  وقادة سابقني يف املعارضة  وتضم وجهاء  

الروسية ونقل طلبات األهايل لهم. وتت بـ"أبو  :  نارص املحاميد.  1ألف من:  السورية والرشطة  امللقب 
. املحامي عدنان  2رشيف"، والذي كان سابقا قائد "لواء التوحيد" التابع لفصائل املعارضة املسلّحة. و 

. الشيخ فيصل أبازيد: مدرس  4. و  العسكرية آذار"   18. أبو منذر الدهني: كان قائد فرقة "3املساملة. و  
أخصايئ جراحة أبو أنس.  . الدكتور عبد الرحمن مساملة:  5تربية إسالمية وإمام وخطيب مسجد بالل. و
 . الدكتور زياد املحاميد: عضو املجلس املحيل يف درعا. 6عظمية ومدير مشفى درعا البلد امليداين. و 

ا . ث القائد  العودة  أحمد  ويقوده  الثامن:  لفصائل اللواء  تتبع  كانت  التي  السنة"  "شباب  لفرقة  لسابق 
، ويتبع للفيلق  2018املعارضة السورية املسلّحة، وجرى تشكيله من قبل روسيا بعد اتفاق متوز/يوليو  

وينترش يف الريف الرشقي للمحافظة، وميلك سيطرة تامة عىل الخامس يف الجيش النظامي السوري،  
 . "برصى الشام" و "معربة" بشكل تام

 ميليشيات من أهايل درعا انضمت للقوات املوالية للحكومة السورية: .ج

o  اللبناين وتعمل تحت إمرة ميليشيا "حزب الله"، "وسيم عمر املساملة" بقيادة مسلّحة مجموعة. 

o امللقب بـ"أبو تريك" وتتبع لقوات الفرقة  ،  "محمد بسام تريك املساملة":  بقيادة  مسلحة  مجموعة
 يقودها ماهر األسد شقيق الرئيس بشار األسد. الرابعة التي 

o   لفرع  :  بقيادة مسلحة  مجموعة وتتبع  بـ"الكسم"  امللقب  املساملة"  قاسم   األمن"مصطفى 
العسكرية/العسكري املخابرات  تسوية  جهاز  قبل  "الكسم"  وكان  فصائل 2018،  ضمن  كان   ،

 . لواء التوحيد /املعارضة املسلحة

o   بجب مسلحة  مجموعة "شادي  العسكريبقيادة  األمن  لفرع  وتتبع  بـ"العو"  امللقب  جهاز / وج" 
 .املخابرات العسكرية
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