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سوريا

مشهد ميداني

ّ
تمهيد إسرائيلي لتقدم المسلحين في القنيطرة

«الحزام اآلمن» إلى الواجهة مجددًا
بتمهيد مدفعي إسرائيلي،
نجح مسلحو الجنوب السوري
ّ
بالتقدم في نقاط عدة في
ريف القنيطرة ،ما ُيسهم بانشاء
«حزام آمن» على الحدود مع
الجوالن المحتل طالما سعت تل
تحقيقه .لكن ال تبدو
أبيب إلى ّ
حسابات «وبشر الصابرين» آيلة إلى
النجاح مع عودة االشتباكات
إلى «المربع األول»
اس ـ ـت ـ ـب ـ ـشـ ــرت ال ـ ـف ـ ـصـ ــائـ ــل امل ـس ـل ـح ــة
في
بـعـمـلـيـتـهــا ال ـع ـس ـكــريــة األخـ ـي ــرة ً
ري ـ ــف ال ـق ـن ـي ـط ــرة ال ـش ـم ــال ــي ،مـعـلـنــة
السيطرة على نـقــاط ع ـ ّـدة فــي مــزارع
األمــل وقرية طرنجة ( 12كلم شمالي
ال ـق ـن ـط ـيــرة) .وس ـعــى املـسـلـحــون منذ

ج ـ ّـدد رئـيــس «االئ ـت ــاف» امل ـعــارض ،خالد
خـ ــوجـ ــة ،دعـ ــوتـ ــه امل ـج ـت ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي إل ــى
«ضرورة فرض منطقة حظر طيران فوق
سوريا لحماية املدنيني» .وفي كلمته خالل
مؤتمر دولــي بعنوان «الفارين من قنابل
األسد البرميلية» نظمته بعثة لوكسمبورغ
فــي األم ــم املـتـحــدة ،رأى خــوجــة ّأن «حظر
الطيران سيؤدي إلى نهاية الخوف وبداية
ال ـح ــل ،وإن ـق ــاذ ح ـيــاة املــدن ـيــن ،وتخفيف
األث ـ ــر اإلن ـس ــان ــي ل ــأزم ــة ،وإبـ ـط ــاء ن ــزوح
الــاج ـئــن م ــن داخـ ــل س ــوري ــا» .وت ــاب ــع ّأن
«أنصار النظام ،إيران وحزب الله وروسيا،
سـيــدركــون ساعتها أن الـجـهــود املـبــذولــة
للوقوف إلى جانب (الرئيس بشار) األسد،
غـيــر مـجــديــة ،وق ــد يصبح الـحــل السلمي
أحد خياراتهم».

ّ
إعالنهم عمليتهم «وبشر الصابرين»
إلـ ــى ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ق ــري ــة طــرن ـجــة،
ومقر «السرية الرابعة» فيها .ولفتت
ّ
ّ
مـصــادر معارضة مطلعة على خطة
املسلحني إلــى أن املــرحـلــة األول ــى من
ّ
«وبشر الصابرين» انتهت «بنجاح»،
ف ـي ـمــا امل ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة م ــن الـعـمـلـيــة
هــدفـهــا الــوصــول إل ــى بـلــدة بـيــت جن
( 22ك ـلــم ش ـمــالــي ال ـق ـن ـي ـطــرة) ،لفتح
ال ـطــريــق أم ــام «امل ـجــاهــديــن» بــاتـجــاه
الغوطة الغربية.
وش ـ ـهـ ــدت م ـن ـط ـقــة االشـ ـتـ ـب ــاك ــات فــي
ط ــرنـ ـج ــة ومـ ـحـ ـيـ ـطـ ـه ــا ،مـ ـن ــذ ب ــدا ّي ــة
الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة قـصـفــا مكثفًا
مــن قبل املسلحني ،بحسب املـصــادر،
ب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوازي م ـ ـ ـ ــع ق ـ ـ ـصـ ـ ــف لـ ـجـ ـي ــش
االحـتــال اإلســرائـيـلــي لبعض مواقع
الجيش الـســوري في القنيطرة دعمًا
للمهاجمني ،وتعويضًا عن الخسائر
التي لحقت بهم ،فــي األي ــام املاضية،
ب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــدر م ـ ـيـ ــدانـ ــي س ـ ـ ــوري.
وأفادت مصادر أهلية من بلدة حضر
بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي أغلقت
منذ الـيــوم الـثــالــث للعمليات (األحــد
امل ــاض ــي) ،جـمـيــع ال ـطــرق بــن قريتي
م ـجــدل شـمــس وح ـض ــر ،واسـتـهــدفــت
مدفعية جيش االحتالل املوجودة في
الجوالن املحتل ،أمس ،مخزن ذخيرة
فــي مقر «الـســريــة الــراب ـعــة» ،مــا أجبر
الجنود املوجودين في مقر «السرية»
على االنسحاب باتجاه مقر «الكتيبة
 ،»120القريبة منها .وذكرت املصادر
امليدانية أن مؤازرة وصلت ليل أمس
جار الستعادة
إلى « »120وأن العمل ٍ
كـ ـ ــامـ ـ ــل «ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة» ،حـ ـ ـي ـ ــث ع ـ ـ ــادت
ـت متأخر
االشتباكات مـجــددًا فــي وقـ ٍ
من الليل.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أش ـ ــار م ـص ــدر م ـعــارض
مـطـلــع ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» إل ــى أن امل ـع ــارك
محيط « »120ومناطق
مستمرة فــي
ً
تلول الحمر ،الفتة إلى أن «املجاهدين
سيكملون الحصار على الكتيبة ،120
ليتمكنوا مــن فـتــح ال ـطــريــق بــاتـجــاه
بيت جن» ،والسيطرة على املنطقة.
ّ
وأك ــد امل ـصــدر أن ال ــوص ــول إل ــى بلدة
ب ـيــت ج ــن ،ع ـنــد الـ ـح ــدود الـلـبـنــانـيــة ـ
السورية ،سيتيح للفصائل استكمال
«الـ ـح ــزام اآلم ـ ــن» امل ـم ـتــد م ــن ال ـحــدود
ً
األردنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة وص ـ ـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ــدود
اللبنانية مرورًا بالجوالن املحتل .إال
أن املـصــدر امل ـعــارض رأى أن املرحلة
الثانية مــن العمليات ستأخذ طابع
ّ
«التقدم البطيء والصعب» للفصائل،
ّ
حـ ـي ــث سـ ـيـ ـك ــون ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم «ب ـم ـق ـي ــاس
امل ـ ـتـ ــر» ،ن ـظ ـرًا إلـ ــى ص ـع ــوب ــة امل ـعــركــة
وحساسيتها.
وي ـض ـي ــف امل ـ ـصـ ــدر أن «الـ ـجـ ـي ــش لــن
ّ
يفرط بطريق الغوطة» ،وفــي املقابل
س ـيــواصــل «امل ـج ــاه ــدون» هـجــومـهــم،

يراوح عدد المشاركين من كل فصيل بين  50و 100مسلح ،إال أن «النصرة» كان لها الحضور األبرز (األناضول)

فـ«هم يمتلكون قواعد نارية ،تقصف
تجمعات الجيش من جهة بيت جن،
ومن جهة القنيطرة» ،مشددًا على أن
املعركة «مستمرة حتى الوصول إلى
بـيــت جــن وف ـتــح طــريــق ال ـغــوطــة قبل
الشتاء».
ّ
وت ـ ـت ـ ـكـ ــون غـ ــرفـ ــة عـ ـمـ ـلـ ـي ــات «وبـ ــشـ ــر
الصابرين» من «حركة أحــرار الشام»
و«جبهة النصرة» و«جيش اإلسالم»
و«ف ـ ـتـ ــح ال ـ ـش ـ ــام» و«ج ـ ـنـ ــد املـ ــاحـ ــم»
و«ألــويــة الـفــرقــان» و«ش ـبــاب الـهــدى»
وآخــريــن .وي ــراوح عــدد املشاركني من
كل فصيل بني  50و 100مسلح ،إال أن
«النصرة» كان لها الحضور األبرز.
وأشـ ــار امل ـص ــدر إل ــى أن الـعـمـلـيــة ،لو
قـ ّـدر لها الـنـجــاح ،ووصـلــت الفصائل
إلـ ــى الـ ـح ــدود ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،س ـتــواصــل
عملية بناء «الحزام اآلمن» ،الفتًا إلى
أن ال ـح ــدود ستبقى «آم ـن ــة» ،إذا «لــم
يتدخل حــزب الله في سياق املعركة،
ويفتح الجيش اللبناني له معابره».
وعلى الرغم من سيطرة املجموعات

املسلحة على عــدد من النقاط ،إال أن
قوات الجيش ّ
دمرت عددًا من اآلليات
والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـم ـس ـل ـحــن،
وخصوصًا الدبابات واملدافع الثقيلة،
وس ــط خـســائــر ف ــادح ــة تـكـ ّـبــدتـهــا في
ّ
العدة والعتاد.
وف ــي ري ــف دم ـش ــق ،دارت مــواجـهــات
عـ ـنـ ـيـ ـف ــة ب ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ومـ ـسـ ـلـ ـح ــي
«ج ـي ــش اإلسـ ـ ـ ــام» ف ــي ب ـل ــدة شـبـعــا،

الوصول إلى بيت جن،
عند الحدود اللبنانية،
سيتيح استكمال
«الحزام اآلمن»

جـنــوبــي ش ــرق الـعــاصـمــة ،بــال ـتــوازي
مــع اشـتـبــاكــات مـمــاثـلــة بــن الطرفني
فــي الـجـبــال املطلة على مدينة دومــا
وأوتوستراد دمشق ـ حمص الدولي،
وســط غ ــارات للطيران الـحــربــي على
الشرقية.
نقاط املسلحني في الغوطة ُ
إلــى ذل ــك ،استشهد مــدنـيــان وأصـيــب
 5آخ ـ ــرون إث ــر س ـقــوط قــذيـفــة ه ــاون،
م ـ ـصـ ــدرهـ ــا املـ ـجـ ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـح ــة،
على حافلة نقل عمومية فــي منطقة
العدوي في مدينة دمشق.
وف ــي غـضــون ذل ــك ،اغ ـتــال مجهولون
رئ ـيــس هـيـئــة عـلـمــاء مــديـنــة تلبيسة
(شـ ـم ــال ــي م ــدي ـن ــة ح ـ ـمـ ــص) ،ال ـش ـيــخ
أثناء عودته من
أكــرم الحاج عيسىُ ،
امل ـس ـجــد ف ـج ـرًا .ك ــذل ــك ،ق ـت ــل م ـســؤول
م ـي ــدان ــي ف ــي «ال ـ ـلـ ــواء  ،»313ال ـتــابــع
لـ«جيش التوحيد» ،بقصف مدفعي
مــن قبل الجيش على منطقة السعن
األسود في ريف حمص الشمالي.
وف ـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ــك ،أع ـل ـن ــت مـنـظـمــة
الـ ـه ــال األحـ ـم ــر ال ـ ـسـ ــوري إن ـش ــاء ه ــا

ّ
الحرب تقامر بصحة من بقي على قيد الحياة

تقرير

دمشق ــ سوسن سلمان
على الرغم من األهمية االستثنائية
ل ـل ـق ـطــاع ال ـط ـب ــي ف ــي ّ زمـ ــن املـ ـع ــارك،
غير أن الحرب لم توفر هذا القطاع،
فألحقت به ،كما القطاعات األخرى،
أض ــرارًا بالغة ّأدت إلــى خــروج عدد
ك ـب ـي ــر مـ ــن امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات واملـ ــراكـ ــز
ال ـص ـح ـي ــة ومـ ـص ــان ــع األدويـ ـ ـ ـ ــة عــن

ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ف ـ ــي أغ ـ ـلـ ــب املـ ـح ــافـ ـظ ــات،
إض ــاف ــة إلـ ــى هـ ـج ــرة ال ـك ـث ـيــريــن مــن
خيرة الكادر الطبي.
كذلك فاقمت العقوبات االقتصادية
الخارجية األزمة ،لكونها لم تستثن
ال ـق ـطــاع ال ـصـ ّـحــي ،لـنـصــل ،بطبيعة
الـ ـ ـح ـ ــال ،إلـ ـ ــى نـ ـق ــص األدويـ ـ ـ ـ ــة عـلــى
أنواعها.
طـبـعــا ل ــم ي ـغــب ق ـطــاع األدويـ ـ ــة عـ ّـمــا

أصـ ــاب ال ـس ــوق م ــن غ ــاء األس ـع ــار،
إضــافــة إل ــى ان ـخ ـفــاض سـعــر صــرف
الليرة أمام الدوالر ،ليضاف إليه قرار
ّ
الصحة ،أخـيـرًا ،برفع أسعار
وزارة
األدوية بنسبة تراوح بني  50ـ ،% 65
ليجد املواطن نفسه أمام واقع مرير،
وهــو الــذي اعتاد طبابة مجانية أو
شبه مجانية ،قبل الحرب .ويوضح
ّ
أح ــد م ـنــدوبــي ش ــرك ــات األدويـ ـ ــة أن

ّ
أزمــة تصنيع األدوي ــة تتعلق أيضًا
ب ــارت ـف ــاع ت ـكــال ـيــف اإلنـ ـت ــاج« ،حـيــث
يـقـتـصــر اإلن ـت ــاج ال ـي ــوم عـلــى أن ــواع
م ـح ــددة ،بـسـبــب اس ـت ـيــراد املـصــانــع
ل ـل ـمــواد األول ـي ــة بــالـقـطــع األج ـن ـبــي،
ال ـ ــذي ارتـ ـف ــع س ـع ــره ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر».
ف ـي ـم ــا ت ــوض ــح م ـ ـصـ ــادر فـ ــي وزارة
ّ
ال ـص ـ ّـح ــة ،أن ال ـ ـ ــوزارة ع ـم ـلــت لـلـحـ ّـد
م ــن اآلث ـ ـ ــار ال ـس ـل ـب ـ ّـي ــة ع ـب ــر طــرح ـهــا

عــددًا مــن املناقصات لـشــراء األدويــة
ّ
واملـسـتـلــزمــات الـطـبـيــة «غ ـيــر أن ّأيــا
ّ
تتقدم بأية عروض،
من الشركات لم
وذلــك بسبب فــارق األسـعــار مقارنة
بسعر الدوالر».
كغيره من القطاعات يعاني القطاع
الـصـ ّـحــي مــن مشكلة الـفـســاد أيضًا،
ّ
وهو ما ّ
املحلية
يفسر إغراق السوق
ّ
ب ــأدوي ــة تــركـيــة ال ـص ـنــع ،ت ـه ــرب إلــى

