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سوريا

ّ
مشهد ميداني يعمل الجيش السوري على استعادة السيطرة على قرية رتيان في ريف حلب الشمالي التي تشكل ركيزة
ّ
بلدتي ّنبل والزهراء ،كذلك تنشغل قيادته في العمل على تحرير جنودها األسرى في عملية
أساسية في فك الحصار عن
تبادل مع المسلحين

المسلحون يسيطرون على معظم رتيان
والجيش يستعد الستئناف الهجوم
مرح ماشي
تــراج ـعــت ح ــدة املـ ـع ــارك املـشـتـعـلــة في
ريف حلب الشمالي أمس ،مع انخفاض
درجات الحرارة وسوء األحوال الجوية
في املنطقة .غير أن أسر  30عنصرًا من
ال ـج ـيــش وم ــن ال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة (مــن
أب ـنــاء ب ـلــدة ال ــزه ــراء امل ـحــاصــرة الــذيــن
ك ــان ــوا ف ــي ع ـ ــداد الـ ـق ــوة ال ـت ــي تـهــاجــم
ل ـفــك ال ـح ـص ــار ع ـن ـهــا وعـ ــن ب ـل ــدة نـ ّـبــل
املـجــاورة) ،أرخــى بظالله على الوضع
امليداني في املنطقة .وتنشغل األوساط
الـعـسـكــريــة بــالـحــديــث ع ــن مـفــاوضــات
«سرية» بني الجيش واملسلحني ،بهدف
تحرير الجنود الذين أسرهم مسلحو
«جبهة الـنـصــرة» وحلفائها فــي بلدة
رت ـيــان املـ ـج ــاورة .م ـصــدر م ـيــدانــي من
ّ
داخ ــل قــريــة ال ــزه ــراء أك ــد ل ــ«األخ ـبــار»
وصول  68عنصرًا من الجيش السوري
وال ـقــوى الــرديـفــة لــه إل ــى الـقــريــة خــال
ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن ،ب ـعــدمــا هــاجـمــت
قوة كبيرة من فصائل املعارضة بلدة

الخارجية التركية أمــس بأن
أف ــادت وزارة
ّ
واشـنـطــن وأن ـق ــرة وقـعـتــا اتـفــاقــا «لـتــدريــب
وت ـج ـه ـي ــز م ـق ــات ـل ــي املـ ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة
املـعـتــدلــة» .وكــانــت وزارة الــدفــاع األميركية
ّ
قــد ذك ــرت أن ـهــا ح ـ ّـددت  1200مـقــاتــل من
املـعــارضــة «املـعـتــدلــة» الــذيــن تـتــوافــر لديهم
«إم ـك ــان ـي ــة» أن ي ـتــم تــدري ـب ـهــم ع ـلــى قـتــال
«الــدولــة اإلســامـيــة» .وقــال املتحدث باسم
«الـبـنـتــاغــون» جــون كـيــربــي (ال ـص ــورة) ّإن
ّ
املرحلة األولــى من عملية التدريب ستركز
ع ـلــى أس ــاس ـي ــات ال ـق ـتــال ف ـق ــط ،الف ـت ــا إلــى
أن «م ـه ـمــة اإلرشـ ـ ــاد ع ـلــى األرض صعبة
وت ـت ـط ـلــب مـ ـه ــارات عــال ـيــة ألن ـه ــا تتضمن
ال ـت ــواص ــل م ــع الـ ـط ــائ ــرات ل ـت ـحــديــد أمــاكــن
ً
األهـ ـ ــداف» .ول ـكــن كـيــربــي اس ـت ــدرك قــائــا:
ّ
«يهمني أن ال يكون قد تولد لديكم انطباع
بــأنـنــا س ـنــدرب مــراق ـبــن جــويــن ســوريــن
محترفني ألن األمر ليس كذلك».

رتـيــان الـتــي دخلها الجيش فجر أول
م ــن أم ـ ــس ،ف ــي ط ــري ـق ــه ل ـف ــك ال ـح ـصــار
عــن نـ ّـبــل وال ــزه ــراء« .الــوضــع املـيــدانــي
لـيــس عـلــى مــا ي ــرام فــي رت ـي ــان» ،يقول
املـصــدر ،فيما يضيف آخــر« :سيطرنا
عـلــى  7ق ــرى وم ـ ــزارع (أك ـبــرهــا رتـيــان
وباشكوي وحــردتـنــن) بسرعة تفوق
م ــا خـطـطـنــا لـ ــه ،وح ـص ــل خ ـلــل داخ ــل
رتيان ،إذ ّ
تقدم جزء من قواتنا إلى ما
ّ
بـعــد ال ـخــط امل ــرس ــوم ل ــه .وعـنــدمــا شــن
ّ
املسلحون هجومًا عنيفًا ،تمكنوا من
ع ــزل مـجـمــوعـتــن م ــن ج ـنــود الـجـيــش
وال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة ،فـتـقـ ّـدمـتــا لتصال
إلــى الــزهــراء ،فيما نفدت الــذخـيــرة مع
م ـج ـمــوعــة ث ــال ـث ــة ف ـت ـ ّـم أسـ ــرهـ ــا .كــذلــك
اس ـت ـع ــاد امل ـس ـل ـح ــون ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
معظم أحياء رتيان ،ليبقى جزء صغير
من أحيائها الشرقية بيد الجيش».
وي ـتــابــع امل ـص ــدر أن مـسـلـحــي «جـبـهــة
ال ـ ـن ـ ـص ـ ــرة» و«ال ـ ـج ـ ـب ـ ـهـ ــة الـ ـش ــامـ ـي ــة»
و«ح ــرك ــة ح ــزم» رك ــزوا عـلــى اسـتـعــادة
رتـيــان ،بهدف كشف الـقــوات السورية
املتمركزة في حردتنني ،شمال رتيان،
وص ـ ـ ـ ّـد أي هـ ـج ــوم م ـح ـت ـمــل لـلـجـيــش
الـ ـس ــوري ع ـلــى ب ـلــدة ب ـي ــان ــون .ويــؤكــد
امل ـص ــدر أن اس ـت ـع ــادة ال ـس ـي ـطــرة على
ق ــري ــة رتـ ـي ــان أول ــوي ــة م ـي ــدان ـي ــة ،إذ ال
س ـي ـطــرة حـقـيـقـيــة ع ـلــى حــردت ـنــن من
دون ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى رتـ ـي ــان .وي ـشــرح
املصدر أن رتيان وباشكوي وحردتنني
هــي ق ــرى اسـتــراتـيـجـيــة ،بالنسبة إلــى
املسلحني ،بني قــرى مترامية األطــراف
تفصل حلب عن قريتي نبل والزهراء.
وبحسب املصدر ،فإن تركيز املسلحني
على رتيان دون سواها من القرى جاء
للتضييق على ال ـقــوات املــوجــودة في
حــردت ـنــن ،مــا دف ــع الـجـيــش أم ــس إلــى
إيـصــال كمية كبيرة مــن الــذخــائــر إلى
املقاتلني املوجودين في األخيرة ،وهو
ما ّ
أقرت به مواقع إعالمية معارضة.
ّ
وأكدت مصادر ميدانية ان وضع قوات
ال ـج ـيــش «م ــري ــح ج ـ ـدًا ف ــي حــردت ـنــن،
ويـجــري التثبيت بـقــوة فــي باشكوي،
تـمـهـيـدًا مل ـعــاودة الـهـجــوم عـلــى رتـيــان
وت ــأم ــن ط ــري ــق إل ـ ــى ح ــردت ـن ــن ال ـتــي
تـشـكــل م ــوط ــئ ق ــدم م ـهــم لـلـجـيــش في
ً
ال ــري ــف ال ـش ـم ــال ــي ل ـح ـل ــب ،فـ ـض ــا عــن
ك ــون ـه ــا ح ــام ـي ــة أس ــاس ـي ــة ألي طــريــق
ّ
مستقبلي نحو ّنبل والزهراء» .وأكدت
املصادر أن ّ
تحسن األحوال الجوية في
األيام املقبلة سيتيح للجيش معاودة
الـعـمــل بـحــريــة أكـبــر فــي ه ــذه املنطقة،
رغـ ــم ال ــدع ــم ال ـه ــائ ــل ال ـ ــذي وصـ ــل إلــى
املسلحني مــن تركيا على شكل إمــداد
بالذخيرة واملقاتلني.
ّ
وي ــوم أمــس ،تمكنت اللجان الشعبية
في بلدة الزهراء من تدمير ناقلة جند

تركيز المسلحين على رتيان جاء للتضييق على القوات الموجودة في حردتنين (أ ف ب)

للمسلحني فــي بـلــدة ح ـيــان ،بواسطة
صاروخ كورنيت.

لجنة المصالحة في دوما
عـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،وف ــي مــديـنــة دوم ــا،
شمال شرق العاصمة السورية ،الواقعة
تحت سيطرة جماعة «جيش اإلسالم»
التي يتزعمها زهران علوش ،دخل عدد
من أعضاء لجنة املصالحة الوطنية إلى
املدينة تحت حماية الجيش السوري،
عبر آخــر نقاط تمركزه التي تبعد عن
نقاط تمركز املسلحني مسافة  800متر.
ويــأتــي ذلــك بعد قـيــام  11مسلحًا ،أول
من أمس ،بتسليم أنفسهم إلى الجيش
الـ ـس ــوري ،ب ـه ــدف ت ـســويــة أوضــاع ـهــم.
وبحسب مصادر ميدانية ،فإن عناصر
م ـ ــن الـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري اسـ ـتـ ـط ــاع ــوا
الــوصــول إلــى املــدرســة الحديثة ،املطلة
على مساحات ممتدة من محور مخيم
ال ــواف ــدي ــن ،مـ ــرورًا بـمــزرعــة الصيصان

ً
والطاحونة ،وصوال إلى جامع الراشد،
م ــا أدى إل ـ ــى م ـق ـتــل قـ ـن ــاص امل ــدرس ــة،
وإصابة عدد من جنود الجيش بجروح.
وف ـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب ،اس ـت ـه ــدف ــت الـ ـق ــوات
السورية مواقع للمسلحني في ريف
درعا الغربي ،ما أدى إلى مقتل قائد
«كتيبة الفتح املبني» عبدو القرقعي
ف ــي ك ـفــرنــاســج ،وذلـ ــك بــال ـتــزامــن مع
إطـ ـ ـ ــاق املـ ـسـ ـلـ ـح ــن ،أول مـ ــن أمـ ــس،

دخل عدد من أعضاء
لجنة المصالحة إلى دوما
تحت حماية الجيش

مـ ـع ــرك ــة «ت ــوحـ ـي ــد ال ـ ـ ــراي ـ ـ ــة» ،ب ـه ــدف
اسـ ـتـ ـع ــادة الـ ـنـ ـق ــاط االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
التي سيطر عليها الجيش السوري
قـ ـب ــل أس ـ ـبـ ــوعـ ــن .وفـ ـ ــي ظـ ــل املـ ـع ــارك
ال ـجــاريــة عـلــى أطـ ــراف ت ــل الــدنــاجــي،
فــي ريــف دمـشــق الـغــربــي املتصل مع
أج ــزاء مــن ريــف درعــا الشمالي ،فشل
املـسـلـحــون خ ــال األيـ ــام املــاضـيــة في
استعادة تل مرعي وتل السرجة وتل
العروسة ،إضافة إلــى قرية الدناجي
ال ـت ــي س ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا ال ـج ـي ــش خ ــال
م ـع ــارك األسـ ـب ــوع ال ـف ــائ ــت .وبـحـســب
م ـص ــادر م ـيــدان ـيــة ،ف ــإن املـ ـع ــارك بني
الجيش واملسلحني تدور على أطراف
بلدتي كفرناسج وكفرشمس .وتذكر
امل ـ ـص ـ ــادر أن م ـ ـح ـ ــاوالت امل ـس ـل ـحــن
مستميتة لفك الطوق املفروض على
قرية كناكر التي تفصل ريف دمشق
عن ريف درعا الشمالي ،ملنع الجيش
م ــن ال ـت ـق ــدم ض ـمــن امل ـث ـلــث الـجـنــوبــي

تقرير
ّ
في زمن الحرب ...األدلء السياحيون عاطلون من العمل
دمشق ــ مودة بحاح
ً
ت ـعــانــي س ــوري ــا ال ـي ــوم دم ـ ــارًا هــائــا
ألـحـقـتــه ال ـح ــرب ال ــدائ ــرة ف ــي ال ـبــاد،
الـ ـت ــي ت ـ ـشـ ــارف ع ـل ــى إت ـ ـمـ ــام عــام ـهــا
ال ــراب ــع ،ف ــي ك ـ ّـل بـنــاهــا االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة
واالج ـت ـمــاعـ ّـيــة .ول ــم يـقـتـصــر الــدمــار
على بـيــوت الـســوريــن وممتلكاتهم
والعامة ،بل ّ
ّ
ّ
تعداه ليطاول
الخاصة
ّ
حـتــى اآلث ـ ــار .وكـمـثــل ك ــل الـقـطــاعــات
ّ
االقتصادية فإن قطاع السياحة كان

ل ــه نـصـيــب كـبـيــر م ــن الـ ـض ــرر ،األم ــر
الذي ّأدى إلى ّ
تحول قرابة ّ ألفي دليل
سياحي (عدد األدالء املرخصني قبل
الحرب) إلى عاطلني من العمل.
ف ــي أح ــد شـ ــوارع الـعــاصـمــة دمـشــق،
ي ـ ـف ـ ـتـ ــرش ف ـ ـ ـ ـ ــراس ال ـ ــرصـ ـ ـي ـ ــف أم ـ ـ ــام
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــب ي ـب ـي ـع ـه ــا
للحصول على قوت يومه ،بعدما فقد
ّ
سياحي ،استفاد خالله
عمله كدليل
مــن اتقانه لـغــات ع ــدة ،ومــن معرفته
ّ
الـجـيــدة بــاملــواقــع األث ـ ّ
ـري ــة وتــوزعـهــا

ع ـلــى امـ ـت ــداد ال ـج ـغــراف ـيــة ال ـســوريــة.
يـ ـقـ ـت ــات فـ ـ ـ ــراس الـ ـ ـي ـ ــوم ب ــذك ــري ــات ــه،
ّ
األثرية
ويعيش الحسرة على املواقع
ال ـتــي يحفظها عــن ظـهــر قـلــب ،كلما
رأى صــورهــا على شــاشــات التلفزة
مـتــرافـقــة مــع أخ ـبــار امل ــوت وال ــدم ــار.
«ســوريــا غـنـ ّـيــة بـتــراثـهــا وتــاريـخـهــا،
وت ـ ـ ـضـ ـ ـ ّـم آثـ ـ ـ ـ ـ ــارًا ت ـ ــرج ـ ــع إلـ ـ ـ ــى ح ـقــب
ّ
تاريخية مختلفة ،وهي لطاملا كانت
ّ
ّ
عــامــل جــذب للسياح .غير أن الحال
ت ـغ ـ ّـي ــرت الـ ـي ــوم ،وأص ـب ـح ــت ســوريــا

مكانًا للموت وفقدان األمن ،ما يمنع
ال ـسـ ّـيــاح مــن التفكير فــي زيــارت ـهــا»،
هـ ــذا م ــا ي ـقــولــه ف ـ ــراس ال ـ ــذي اخ ـتــار
ً
بسطة الكتب بديال عن عمله لقربها
ّ
مــن الـجــو الـثـقــافــي ،وألنـهــا تــؤمــن له
نــوعــا م ــن ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـن ــاس وال
ّ
وخاصة
تحتاج إلــى رأسـمــال كبير،
بعدما عجز عن السفر.
ً
إضافة إلى األدالء السياحيني األلفني
ّ
املــرخـصــن ،كــان قــرابــة  300إلــى 400
شخص ينشطون فــي العمل كــأدالء

س ـيــاح ـيــن ،غ ـيــر أن ه ـ ــؤالء جميعًا
غدوا اليوم عاطلني من العمل ،حالهم
ّ
ك ـحــال فـ ــراس ،بــاسـتـثـنــاء قــلــة قليلة
منهم وجدت فرصة للعمل مع بعض
ّ
املستمرة
الوفود العراقية واإليرانية
ف ــي زي ـ ـ ــارة األمـ ــاكـ ــن املـ ـق ـ ّـدس ــة بــرغــم
الحرب .يوضح الدكتور عماد الدين
عـ ّـســاف (دك ـت ــور فــي كـلـ ّـيــة السياحة
ّ
فــي جــامـعــة دم ـشــق) ل ــ«األخ ـب ــار» أن
ج ـم ـيــع األدالء ال ـس ـي ــاح ـي ــن ع ـ ــادوا
ألعمالهم ّ
السابقة ،ومن كان منهم ال

