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موسكو تنفي
بناء قاعدة
في تدمر
ن ـ ـفـ ــت مـ ــوس ـ ـكـ ــو مـ ـ ــا ن ـ ـشـ ــرتـ ــه وكـ ــالـ ــة
ـدة
«أســوشـيـيـتــد ب ــرس» عــن «ب ـنــاء قــاعـ ٍ
وأك ـ ـ ــد
روسـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة تـ ـ ــدمـ ـ ــر»ّ .
امل ـت ـحــدث بــاســم وزارة ال ــدف ــاع ،إي ـغــور
كوناشينكوف ،أنه «لم يكن ولن يكون
ه ـنــاك أي قــواعــد روس ـيــة جــديــدة على
أراضـ ــي تــدمــر ال ـس ــوري ــة» ،مـشـيـرًا إلــى
أن «الـ ـ ــذي ي ـظ ـهــر ع ـلــى صـ ــور األق ـم ــار
الصناعية لليونيسكو في املنطقة ،التي
نشرتها وكــالــة أسوشييتد ب ــرس ،هو
مؤقت ملركز إزالة األلغام التابع
معسكر ّ
لـلـقــوات املسلحة الــروس ـيــة ،ال ــذي عمل
على إزال ــة األلـغــام مــن الـجــزء التاريخي
وشدد على
من تدمر في وقت سابق»ّ .
التنسيق مــع وزارة الـثـقــافــة الـســوريــة،
وغ ـيــرهــا م ــن ال ـج ـهــات امل ـع ـن ـيــة ،بـشــأن
إقــامــة املـعـسـكــر املــؤقــت .وكــانــت وكــالــة
«أســوش ـي ـي ـتــد بـ ـ ــرس» ،األم ـي ــرك ـي ــة ،قد
أش ــارت فــي وقــت ســابــق إلــى معلومات
عـ ــن ب ـ ـنـ ــاء الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ــروس ـ ــي ق ــاع ــدة
عسكرية جديدة في تدمر ،حيث نشرت
الــوكــالــة ص ــورًا ألقـمــار صناعية تحدد
فيها موقع املعسكر الــروســي املجاور
للمدينة األثرية.

ال ـبــاد» .وأش ــار للصحافيني ،بعد
االج ـت ـم ــاع ،إل ــى أن املـمـلـكــة تعتقد
أنه «كان ينبغي االنتقال إلى خطة
بــديـلــة مـنــذ فـتــرة طــوي ـلــة» .ب ــدوره،
لفت وزير الخارجية األملاني فرانك
فالتر شتاينماير إلى إن الواليات
املـتـحــدة وروس ـيــا سـتـســاعــدان في
تحديد املـســؤول عــن انـتـهــاك وقف
ال ـق ـت ــال .وق ـ ــال لـلـصـحــافـيــن عقب
امل ــؤتـ ـم ــر إن امل ـ ـحـ ــادثـ ــات «أج ـ ــازت
إس ـقــاط امل ـســاعــدات ج ـوًا لتحسني
الوضع اإلنساني».

سوريا

15

مشهد ميداني

الغوطة تشتعل في اشتباكات «اإلخوة»
 ...والجيش يتقدم في محيط حقل شاعر
لم تثبت «هدنة» الغوطة
بين مسلحي «جيش اإلسالم»
و«فيلق الرحمن» أكثر من
«اقتتال اإلخوة» عاد
أسبوع.
ّ
مع دخول األول لبلدة مديرا،
في حين ّ
سجل الجيش السوري
ّ
تقدمًاعلى جبهة خان الشيح
جنوب دمشق ،واقترب من
حقل شاعر ،شرق حمص
ُ
رغم «الهدنة» املعلنة بني طرفي القتال،
ف ــي غ ــوط ــة دم ـش ــق ال ـشــرق ـيــة« ،جـيــش
اإلسالم» و«فيلق الرحمن» ،إال أن ّ
األول
خرقها ،أمــس ،ليعيد االقتتال املسلح
إلــى واجـهــة املشهد املـيــدانــي للغوطة.
أما في ريف حمص الشرقي ،فقد حقق
الجيش السوري ّ
تقدمًا ميدانيًا جديدًا،
ليقترب من حقل شاعر ،بعد مواجهات
مع مسلحي «داعش».
وهاجمت وح ــدات الجيش السوري
نـ ـق ــاط م ـس ـل ـحــي «ج ـب ـه ــة ال ـن ـص ــرة»
وحلفائها في بلدة خان الشيح ،في
ري ــف دمـشــق الـجـنــوبــي الـغــربــي ،في
عملية عسكرية هدفها السيطرة على
ّ
وتقدمت القوات من
نقاط املسلحني.
م ـ ـحـ ــوري الـ ـخـ ـم ــارة ـ ـ ـ ـ ـ ف ـي ـل ــة س ـل ــوم،
ومعمل األدوية ،غربي البلدة .وأسفر
ّ
التقدم عن سيطرة القوات على عشر
ك ـتــل م ــن األب ـن ـي ــة ،وت ــدم ـي ــر آل ـي ـتــن،
ـدد مــن الـقـتـلــى والـجــرحــى
وإي ـق ــاع ع ـ ٍ
ف ــي ص ـف ــوف امل ـس ـل ـحــن .واس ـت ـمــرت
وقت
االشتباكات بني الطرفني ،حتى
ٍ
ـت بدأت
ليل أمــس ،في وقـ ٍ
متأخر من ٍ
فـيــه ال ــوح ــدات هـجــومــا م ــوازي ــا آخــر
من الناحية الجنوبية ملدينة داريــا،
ف ــي غ ــوط ــة دم ـش ــق ال ـغ ــرب ـي ــة ،وســط
ـداف جـ ــوي وم ــدف ـع ــي لـنـقــاط
اسـ ـتـ ـه ـ ٍ

ّ
شكلت مجموعات مسلحة «الجبهة الشمالية» استعدادًا لـ«معركة حلب» (األناضول)

املسلحني في املدينة.
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،ت ـج ــدد االق ـت ـت ــال في
الغوطة الشرقية ،بني مسلحي «جيش
اإلسـ ــام» مــن جـهــة ،ومـسـلـحــي «فيلق
الرحمن» من جهة أخرى .وقال األخير
إن «جيش اإلس ــام هاجم بلدة مديرا
في الغوطة الشرقية ،فجر أمــس ،بعد
ح ـشــد اس ـت ـمــر ألي ـ ــام عـ ـ ـ ّـدة» ،إذ أش ــار
امل ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم «ال ـف ـي ـلــق»،
وائ ـ ــل عـ ـل ــوان ،إلـ ــى أن «ال ـج ـي ــش رمــى
جـمـيــع املـ ـب ــادرات وج ـه ــود املصلحني
وراء ظهره».
ّ
بدوره ،لم يعلق «جيش اإلسالم» على
االش ـت ـبــاكــات ،غـيــر أن املـتـحــدث باسم
هيئة أركانه ،حمزة بيرقدار ،لفت إلى أن
«دعوى محاصرة جيش اإلسالم للواء
 ١٨افتراء باطل ،فالفيلق وحلفاؤه من
النصرة وجيش الفسطاط يحاصرون
 ٥ألوية للجيش ،وما زالوا يختطفون
عددًا كبيرًا من املجاهدين».
أما «املرصد» املعارض فقد أعلن مقتل
 14مدنيًا ومــا ال يقل عن  450مسلحًا
من «جيش االسالم» و«فيلق الرحمن»
و«ج ـب ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة» ،وب ـق ـي ــة فـصــائــل
«جـ ـي ــش الـ ـفـ ـسـ ـط ــاط» ،خ ـ ــال املـ ـع ــارك
الــدائــرة في الغوطة منذ أواخــر الشهر
املاضي.

ف ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ،اس ـت ـعــاد الـجـيــش
ّ
السوري سيطرته على تــل الصوان،
ليشرف بذلك على الطريق الواصل
ب ــن م ـفــرق عـقـيــربــات وح ـقــل شــاعــر،
بعد أن سيطر ،أيضًا ،على تلة زملة
املـهــر ،ومـفــرق عـقـيــربــات ،فــي محيط
حقل شاعر ،في ريف حمص الشرقي،
بعد مواجهات عنيفة ضد مسلحي
تـ ـنـ ـظـ ـي ــم «داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» .كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،دارت
مواجهات بني الجيش و«داعش» في
محيط حقول جــزل النفطية ،شمال
غرب مدينة تدمر ،تحت غطاء ّ
جوي
استهدف نقاط املسلحني في املنطقة.
وف ــي ح ـمــاة ،ش ـهــدت ب ـلــدة حربنفسه،
في الريف الجنوبي ،مواجهات عنيفة

ّ
تقدم الجيش السوري
في خان الشيح في
ريف دمشق

بني الجيش ومسلحي «النصرة» بعد
أن هــاج ـمــت األخـ ـي ــرة إح ـ ــدى ال ـن ـقــاط
العسكرية في املنطقة.
ً
بالتوازيُ ،عقد اجتماع ّ
ضم  14فصيال
عـ ـسـ ـك ــري ــا ،مـ ــن حـ ـل ــب وإدل ـ ـ ـ ــب وريـ ــف
ال ــاذق ـي ــة ،ملـنــاقـشــة «مـ ـش ــروع تشكيل
الجبهة الشمالية» ،استعدادًا لـ«معركة
ح ـلــب» .وم ــن املـشــاركــن فــي االجـتـمــاع
«تجمع فاستقم كما أمــرت» ،و«جيش
اإلسالم» ،و«الجبهة الشامية» ،و«لواء
الـ ـح ــري ــة اإلس ـ ــام ـ ــي» ،و«ال ـ ـفـ ــرقـ ــة 16
م ـش ــاة» ،و«ال ـف ــرق ــة األولـ ــى ســاحـلـيــة»،
و«الـفــرقــة الثانية ساحلية» ،و«جيش
ُ ٌّ
امل ـجــاهــديــن» ،ف ــي ح ــن تـغـ ّـيــب ك ــل من
«جـ ـي ــش الـ ـنـ ـص ــر» ،و«ف ـي ـل ــق الـ ـش ــام»،
و«حـ ــركـ ــة أحـ ـ ـ ــرار ال ـ ـش ـ ــام» ،وف ـص ــائ ــل
أخرى ،عن االجتماع.
أمـ ــا ف ــي ال ــري ــف ال ـش ـم ــال ــي ،ف ـقــد أعـلــن
الـ ـك ــادر ال ـط ـبــي ف ــي «امل ـش ـفــى األه ـلــي»
ف ــي مــدي ـنــة أع ـ ــزاز «تــوق ـفــه ع ــن الـعـمــل
ح ـتــى إشـ ـع ــار آخـ ــر وت ــأم ــن الـحـمــايــة
الكاملة له» ،وذلك بعد اختطاف بعض
عدد من
عامليه ،فجر أمس ،على أيدي ٍ
املسلحني.
وف ـ ـ ـ ــي ج ـ ـنـ ــوبـ ــي ال ـ ـح ـ ـس ـ ـكـ ــة ،ت ـس ـت ـمــر
امل ــواج ـه ــات الـعـنـيـفــة ج ـنــوبــي مــديـنــة
الشدادي بني «داعش» و«قوات سوريا
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» ،ح ـيــث وقـ ــع مسلحو
«قـســد» فــي كمني ل ــ«داعــش» ،فــي قرية
ّ
عدد منهم،
البوسلمان ،أدى إلى مقتل ٍ
ف ــي وق ــت هــاج ـمــت ف ـيــه «ق ـس ــد» نـقــاط
«داعش» في محيط قرية عناد ،جنوب
غرب الشدادي.
ـاق م ـن ـف ـصــل ،صـ ـ ّـد الـجـيــش
وفـ ــي سـ ـي ـ ٍ
ه ـجــومــا ملـسـلـحــي «داعـ ـ ــش» ف ــي قــريــة
الـجـفــرة ،فــي ريــف ديــر ال ــزور الشرقي،
وهجومًا آخر باتجاه دوار البانوراما،
ج ـن ــوب ــي غ ــرب ــي م ــدي ـن ــة ديـ ـ ــر ال ـ ـ ــزور،
موقعًا عــددًا من القتلى والجرحى في
صفوفهم.
(األخبار)

ّ
وفد الرياض يعلق مشاركته في المحادثات
العاملة في مجال التحويالت املالية.
م ــن ج ـه ـتــه ،أك ــد ال ـخ ـب ـيــر االق ـت ـصــادي
وضــاح امل ــودع لــ«األخـبــار» ،أن السبب
الرئيسي الرتفاع الــدوالر أمــام العملة
الــوطـنـيــة هــو الـحـصــار ال ــذي مارسته
ال ـس ـع ــودي ــة ع ـل ــى ال ـب ـن ــوك ال ـت ـج ــاري ــة
ال ـي ـم ـن ـيــة ،إذ ك ــان ــت هـ ــذه ت ـ ّ
ـرح ــل مـنــذ
س ـنــوات حـ ــواالت املـغـتــربــن اليمنيني
وغالبيتها بــالــريــال الـسـعــودي ،لكون
أكثر املغتربني في السعودية .وكانت
الـ ـبـ ـن ــوك ت ــرح ــل ال ـع ـم ـل ــة ال ـس ـع ــودي ــة
ال ـف ــائ ـض ــة ب ـش ـكــل ي ــوم ــي ت ـقــري ـبــا إل ــى
ال ـب ـحــريــن .ول ـكــن م ـنــذ ب ــدء ال ـح ــرب تم
م ـنــع تــرح ـيــل الـعـمـلــة ال ـس ـعــوديــة إلــى
البحرين ،حيث تتولى البنوك نقلها
إلى السعودية وتحويلها إلى الدوالر،
وم ــن ث ــم ت ـقـ ّـيــد ف ــي ح ـســابــات الـبـنــوك
التجارية اليمنية في البنوك الدولية.
وأض ـ ــاف امل ـ ــودع أن ال ـب ـن ــوك املـحـلـيــة
ل ــم تـسـتـطــع م ـنــذ ب ــدء ال ـح ــرب تــرحـيــل
م ـل ـيــار ون ـصــف م ـل ـيــار ريـ ــال س ـعــودي
إلى البحرين .وبعد محاوالت عدة ،تم
ترحيل نحو  330مليون ريال سعودي
كــدفـعــة أول ــى فــي  18آذار امل ــاض ــي ،إال
أن املبلغ أوقــف في البنوك البحرينية
بـعــدمــا تـلـقــت ه ــذه ال ـب ـنــوك مـعـلــومــات
بــاح ـت ـجــاز امل ـب ـلــغ م ــن ق ـبــل الـسـلـطــات
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ومـ ـص ــادرتـ ـه ــا فـ ــي ح ــال
وصولها .وأكد املودع أن تلك الحادثة
أث ـ ــارت حــالــة م ــن ال ـخ ــوف ف ــي أوس ــاط
ال ـص ــراف ــن وال ـت ـج ــار ف ــي ظ ــل ارت ـف ــاع
الـطـلــب عـلــى ال ـ ــدوالر ف ــي ال ـس ــوق قبل
رمضان.

ّ
علق الوفد املوالي للرياض مشاركته
ف ــي ج ـل ـســات ال ـت ـف ــاوض ف ــي الـكــويــت
إل ـ ــى أج ـ ــل غ ـي ــر م ـس ـم ــى ،فـ ــي خ ـط ــو ٍة
ّ
تهدد بانهيار املحادثات واستئناف
الـحــرب ،خصوصًا إذا مــا ترافقت مع
ان ـه ـي ــار ال ـت ـف ــاه ـم ــات ال ـس ــاب ـق ــة ،وف ــي
مقدمتها وقف إطالق النار.
وبـ ـع ــد خ ـم ـســة أس ــاب ـي ــع م ــن ان ـط ــاق
ـاءات الـ ـت ــي ات ـس ـم ــت ب ــامل ــراوح ــة
الـ ـلـ ـق ـ ّ
والـ ـتـ ـع ــث ــر واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـت ـب ــاع ــد بــن
الـطــرفــن فــي قـضــايــا جــوهــريــة ،أعلن
وفد الرياض االنسحاب من املشاورات
مــن دون تـحــديــد إذا مــا ك ــان سيعود
إلى العاصمة السعودية .ومن املتوقع
ـاع دب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،وال
أن ت ـج ــري مـ ـس ـ ٍ
سيما مــن قبل مبعوث األمــم املتحدة
ومـ ـس ــؤول ــن ك ــوي ـت ـي ــن ،الس ـت ـئ ـنــاف
امل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاورات ،وال س ـي ـم ــا أنـ ـه ــا املـ ــرة
ّ
الثانية التي يعلق فيها وفد الرياض
مشاركته .وإذا كانت اإلرادة اإلقليمية
والــدولـيــة ال ت ــزال متمسكة بـضــرورة
ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق سـيــاســي ينهي
الـ ـح ــرب ف ــي ال ـي ـم ــن ،ف ـمــن امل ـت ــوق ــع أن
ً
يعود وفد الرياض إلى الجلسات ،أمال
بتذليل القضايا الخالفية األساسية
بني الطرفني.
وقــال وفــد حكومة الرئيس املستقيل
عبد ربه منصور هــادي ،في بيان ،إن
انـسـحــابــه ج ــاء احـتـجــاجــا عـلــى «عــدم
التزام وفد الحوثيني وحــزب الرئيس
السابق علي عبد الـلــه صــالــح ،أسس
املشاورات ومرجعياتها».
وأوض ـ ــح ال ــوف ــد أن املــرج ـع ـيــات الـتــي

ي ـق ـص ــده ــا هـ ــي ق ـ ـ ــرار م ـج ـل ــس األمـ ــن
الدولي رقم  ،2216واملبادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية ،ومخرجات الحوار
الوطني ،مــع العلم بــأن الـطــرف اآلخــر
أب ــدى اس ـت ـعــداده لــاسـتـنــاد إل ــى هــذه
املرجعيات ،ما عدا املبادرة الخليجية،
إال أنه يطالب بتشكيل سلطة انتقالية
تـتــولــى تـنـفـيــذ االت ـف ــاق ــات والـ ـق ــرارات
املتوقعة.
واش ـت ــرط ال ــوف ــد ل ـعــودتــه إل ــى طــاولــة
امل ـشــاورات مـجــددًا «االع ـتــراف الكامل
بـشــرعـيــة الــرئ ـيــس عـبــد رب ــه منصور
هادي ،والتزام أجندة مشاورات بيال
الـتــي انـعـقــدت فــي ســويـســرا منتصف
شـهــر كــانــون الـثــانــي املــاضــي وتنص
عـلــى اإلف ــراج عــن املعتقلني ،والـنـقــاط
الخمس التي أعلنها املبعوث األممي
كجدول أعمال للمشاورات الحالية».
وتـنــص الـنـقــاط الخمس الـتــي ذكرها
وفـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــاض عـ ـ ـل ـ ــى «انـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــاب
الـ ـح ــوثـ ـي ــن وقـ ـ ـ ـ ــوات صـ ــالـ ــح (ق ـ ـ ــوات
الـ ـجـ ـي ــش) مـ ــن امل ـ ـ ــدن الـ ـت ــي س ـي ـطــرت
عليها منذ الربع األخير من عام ،2014
وبينها الـعــاصـمــة صـنـعــاء ،وتسليم
األسـلـحــة الثقيلة لـلــدولــة ،واسـتـعــادة
م ــؤس ـس ــات الـ ــدولـ ــة ،وم ـعــال ـجــة ملف
املحتجزين السياسيني واملختطفني
واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وال ـ ـب ـ ـحـ ــث ف ـ ــي خـ ـط ــوات
استئناف العملية السياسية».
وفــي وقــت سابق أمــس ،وقبل صــدور
ب ـي ــان وفـ ــد الـ ــريـ ــاض ،قـ ــال هـ ـ ــادي إن
«خ ـيــارات الـســام فــي ب ــاده واضـحــة،
ومـ ــرج ـ ـع ـ ـيـ ــاتـ ــه مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــددة م ـ ـ ــن خـ ــال

القرارات األممية ،واملبادرة الخليجية،
ومخرجات الحوار الوطني» .وأضاف
خ ــال ل ـقــائــه ف ــي ال ــري ــاض بــاملـبـعــوث
الـخــاص للمملكة املتحدة إلــى اليمن
آل ــن دن ـكــن« ،إن ــه إذا مــا وج ــدت النية
الصادقة لدى االنقالبيني (في إشارة

طرح وفد الرياض علي
محسن األحمر لرئاسة
اللجنة العسكرية

إلـ ــى «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» وح ـ ــزب ص ــال ــح)
لـلـجـنــوح ل ـل ـســام ،ف ــاألم ــر ال يـحـتــاج
م ـ ــزي ـ ـدًا م ـ ــن املـ ـم ــاطـ ـل ــة والـ ـتـ ـس ــوي ــف
والتعقيد».
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وف ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــاض ق ـ ـ ـ ــد طـ ـ ــرح
قـ ـب ــل انـ ـسـ ـح ــاب ــه أمـ ـ ــس مـ ــن ال ـج ـل ـســة
الصباحية ،اســم ال ـلــواء علي محسن
األحـ ـم ــر لـ ـي ــرأس ال ـل ـج ـنــة الـعـسـكــريــة
املقترحة في املرحلة االنتقاليةّ .
وعد
الطرف اآلخر هذا الطرح مستفزًا ،بما
أن األحمر الذي ّ
عينه هادي قبل أشهر
قليلة نــائـبــا لــه ،اس ــم مــرفــوض تمامًا
بالنسبة إلى حركة «أنصار الله» ،على
خلفية تاريخ من الصراع بني الطرفني.
وأعلن وفد صنعاء رفضه القاطع لهذا
ال ـط ــرح ،مــوضـحــا أن ــه «يـعـكــس رغـبــة
واضحة في تعطيل املسار التفاوضي
تهربًا من التزام الضمانات السياسية
املطلوبة ،التي يفترض التوافق عليها
ك ـج ــزء م ــن اإلط ـ ـ ــار الـ ـع ــام ألي ات ـف ــاق
مـمـكــن» .وبـعــد ّ
رد الــوفــد على اقـتــراح
اســم األح ـمــر ،ب ــادر وفــد الــريــاض إلى
مـغــادرة الـقــاعــة ،قبل أن يعلن تعليق
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي املـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات .وك ــان ــت
الجلسة مخصصة ملواصلة النقاش
حول التصورات املقترحة من الطرفني
بـشــأن السلطة االنـتـقــالـيــة ،بـمــا فيها
الرئاسة والحكومة واللجان األمنية
والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة وم ـ ـه ـ ـمـ ــات ًك ـ ــل م ـن ـه ــا،
وكـيـفـيــة تشكيلها إض ــاف ــة إل ــى امل ــدة
ال ــزم ـن ـي ــة امل ـخ ـص ـصــة لـعـمـلـهــا خ ــال
الفترة االنتقالية.
(األخبار ،األناضول)

