
 

 

 

 
 الفوعة وكفريا؟ -الزبداني  ما هو مغزى اتفاق

 هل هو منطلق لتوزيع إثني جديد في الشرق األوسط؟

 
الفوعة وكفريا على الجانب المتعلق بلبنان، بل تنطلق أساساً  -ال تقتصر اإلشكاليات المحيطة باتفاق الزبداني 

وأخرى تجمع الفصائل المعارضة  فاالتفاق لم يتم بين جهة حكومية سورية. من هويات األطراف المتفقة
المقاتلة، بل بين حكومة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وحركة أحرار الشام القريبة من تركيا والمنضوية 
تحت مظلة الجبهة اإلسالمية والمتحالفة مع جبهة النصرة في إطار جيش الفتح، وبإشراف األمم المتحدة 

بفرز طائفي للمناطق السورية من خالل ترحيل مواطنين سنّة من واالتفاق في خالصته يساهم . ومشاركتها
وال يبدو أن الفاعل الجديد في المعترك السوري، أي الطرف . الزبداني، ومواطنين شيعة من الفوعة وكفريا

الروسي، يعتبر نفسه ملزماً بهذا االتفاق، إذ أقدم سالح الجو الروسي على قصف مواقع في ريف إدلب كان قد 
 .التفاق على إدخالها في هدنةنّص ا

 
هكذا وبكل بساطة، أفرغت منطقة من السنة لصالح الشيعة وأفرغت منطقة من فئة لصالح أخرى والعكس 

 فإلى أين تتجه المنطقة؟. وهي ظاهرة انتشرت سابقا في بعض المناطق والدول العربية. أيضا
 

فترحيل . وليس فاعال) ومفعول به(نان، فإن االتفاق يرّسخ ضمنياً واقع أن لبنان مفعول فيه أما فيما يتعلق بلب
 . األفراد واألسر المنقولة من الزبداني والفوعة وكفريا يتّم عبر لبنان فيما يبدو إنكارا كليا لسيادته

 
الصعد، السيما وأنه حصل  يعقد بيت المستقبل جلسة لمناقشة طبيعة هذا االتفاق األخير وتداعياته على كل

تحت إشراف ودعم منظمة األمم المتحدة، وذلك بغرض التوصل إلى تقييم أثره وإذا ما كان نموذجاً قابالً 
للتكرار، وهل هو محصور وتّم من أجل تنفيس االحتقان والمساهمة في حل األزمة السورية أم هو سابقة تنذر 

ج جديد في المنطقة، مع التنبيه إلى تأثير هذا وذاك االحتمال بإعادة توزيع سكاني يؤسس لمسار إقليمي ونه
 .على الوضع في لبنان

 
وفي سبيل المناقشة البناءة لهذا الموضوع المتشعب، فإن صيغة الجلسة سوف تكون حوارية ال تتعدى مدتها 

 :ع التاليةساعة ونصف، وتنطلق من ثالث مداخالت قصيرة ال تتجاوز كل منها عشر دقائق تتناول المواضي
 

 خلفية االتفاق، حسناته وسيئاته -1
 التجارب األخرى في المنطقة -2
 البعد اللبناني -3
 

يتبع هذه المداخالت نقاش موّجه من مدير الجلسة بين المحاضرين األربعة والمشاركين اآلخرين على أال 
 .مشاركاً  20يتجاوز مجموع الحضور 



 

 

 

 
 

 


