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العالم

سوريا

الجيش يقترب من الفيجة ...وموسكو دعت ترامب لحضور
ّ
مع تعثر جهود التهدئة في منطقة وادي بردى تباعًا ،واقتراب
موعد المحادثات المرتقبة في العاصمة الكازاخية أستانةُ ،ينتظر أن
تحمل األيــام المقبلة تطورات مهمة بعد وصول الجيش السوري
إلى تخوم بلدة عين الفيجة وإصراره على حسم أزمة مياه دمشق
بعيدًا عن أروقة المحادثات
ّ
تعرضت جهود التسوية واملصالحة
ف ــي م ـن ـط ـقــة وادي ب ـ ـ ــردى ،أول مــن
جديدة تضاف إلى
ـس ،النتكاسة
ّ
أمـ ّ
سجلها الطويل املتعثر ،إثر اغتيال
أحــد أهــم منسقي عملية املصالحة
ف ــي املـنـطـقــة ،ال ـل ــواء املـتـقــاعــد أحـمــد
غـ ـضـ ـب ــان ،خ ـ ــال مـ ـغ ــادرت ــه مـنـطـقــة
عني الفيجة بعد عقده اجتماعًا مع
ع ــدد م ــن قـ ــادة ال ـج ـمــاعــات املسلحة
فــي املـنـطـقــة .ونـقـلــت وكــالــة «ســانــا»
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة عـ ــن م ـ ـصـ ــادر أهـ ـلـ ـي ــة أن
«إرهــابـيــن أطلقوا الـنــار على أحمد
الغضبان ،بعد خروجه من اجتماع
مــع متزعمي املجموعات اإلرهابية
املـسـلـحــة فــي قــريــة عــن الـفـيـجــة ،ما
أدى إلى استشهاده».
وع ـقــب حــادثــة االغ ـت ـيــال ،شـهــد يــوم
أم ــس ت ـجــددًا لـلـعـمـلـيــات العسكرية

أكدت «الهيئة العليا»
المدعومة من الرياض
دعمها للمحادثات
عـلــى ع ــدد مــن م ـحــاور ق ــرى ال ــوادي،
تمكنت خاللها وحــدات الجيش من
التقدم والسيطرة على معظم بلدة
عني الخضرة ومرتفع رأس الصيرة
املطل على بلدتي عني الفيجة ودير
م ـق ــرن .وب ـت ـقــدم الـجـيــش داخـ ــل عني
الـ ـخـ ـض ــرة ،أصـ ـب ــح ع ـل ــى ب ـع ــد نـحــو
 1.5كيلومتر مــن محطة ضــخ املياه
الرئيسية فــي عــن الفيجة ،ونصف
املسافة إلى حدود البلدة السكنية.
وم ــع ت ـق ـ ّـوض ال ـهــدنــة املــؤق ـتــة الـتــي
رافـ ـ ـق ـ ــت مـ ـس ــاع ــي الـ ـتـ ـس ــوي ــة ،ن ـفــت
الجماعات املسلحة مسؤوليتها عن
اغتيال الغضبان ،ملقية باملسؤولية
عـ ـل ــى الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،ف ـي ـمــا
خرجت اتهامات مباشرة من بعض
املؤيدين لـ«حركة أحرار الشام» ،إلى
«جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة)
بقتله .وق ــال أحــد أعـضــاء «الحركة»
ع ـم ــر الـ ـش ــام ــي ،ع ـب ــر ح ـس ــاب ــه عـلــى
«تــوي ـتــر»« :ال أش ــك لــوهـلــة أن (فتح
الشام) هي من قتلت الوسيط أحمد
الغضبان في وادي بــردى» ،مضيفًا
إن «ال ـغ ـض ـبــان رج ــل ط ـيــب تــوافـقــت
الحكومة والثوار على كونه وسيطًا،
ويجب على الفصائل الثورية الحرة
ف ــي وادي ب ــردى أن تـعـتـقــل قــات ـلــه...
وتحاكمه».
ومــع تقدم الجيش ،وربـطــا باقتراب
م ـ ــوع ـ ــد امل ـ ـ ـحـ ـ ــادثـ ـ ــات امل ــرتـ ـقـ ـب ــة فــي
أستانة ،قد تقود الضغوط اإلقليمية
ـ ـ ـ ـ تـ ـح ــديـ ـدًا الـ ـت ــركـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ إل ـ ــى إرغ ـ ــام
املسلحني عـلــى إنـجــاز الـتـســويــة مع
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،وخـ ــاصـ ــة أن
املبعوث األممي إلى سوريا ستيفان
دي ميستورا ،كان قد أشار إلى عقد
اجتماعات روسية ـ تركية مشتركة
ل ـح ــل م ـل ــف وادي بـ ـ ــردى ،م ــن دون
إعــان وصولها إلــى أي نتائج على
األرض.
الـحــرص التركي على حصد الثمار
ال ـس ـيــاس ـيــة ل ـع ـقــد مــؤت ـمــر أس ـتــانــة،
والـ ـ ـ ــذي قـ ــد ي ـن ـع ـكــس ع ـل ــى ت ـســويــة
ع ــن ال ـف ـي ـج ــة ،ك ـ ــان ق ــد أث ـ ــر مـسـبـقــا

عـ ـل ــى مـ ــوقـ ــف ج ـ ــزء م ـ ــن املـ ـع ــارض ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة وامل ـس ـل ـح ــة ال ـت ــي أب ــدت
ت ــرح ـي ـب ـه ــا بـ ـحـ ـض ــور املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ،إذ
عبرت «الهيئة العليا للمفاوضات»
املعارضة ،أول من أمــس ،عن دعمها
ملحادثات أستانة املرتقبة في الثالث
والعشرين من الشهر الجاري .وأكدت
في بيان أصدرته في ختام اجتماع
ل ـه ــا اس ـت ـم ــر ي ــوم ــن فـ ــي الـ ــريـ ــاض،
«دعمها للوفد العسكري املفاوض»،
مـعــربــة عــن أمـلـهــا ب ــأن «يـتـمـكــن هــذا
اللقاء من ترسيخ الهدنة» .وفيما لم
يوضح البيان ما إذا كانت «الهيئة»
ق ــد ُدع ـي ــت إل ــى م ـح ــادث ــات أس ـتــانــة،
أشار إلى أن «بحث املسار السياسي
هــو مـســؤولـيــة دول ـيــة يـجــب أن تتم
تحت مظلة األمم املتحدة وبإشرافها
الكامل».
وفـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـطـ ـ ــور الفـ ـ ـ ـ ــت عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـس ــار
امل ـح ــادث ــات ،أك ــد ال ـفــريــق االنـتـقــالــي
للرئيس األميركي املنتخب دونالد
ترامب ،أول من أمس ،أنه تلقى دعوة
ل ـل ـح ـضــور ف ــي أس ـت ــان ــة ،عـلـمــا بــأنــه
يـتـسـلــم ال ـس ـل ـطــة ف ــي ال ـع ـشــريــن من
الشهر الـجــاري .وقــال الناطق باسم
فــريــق ت ــرام ــب ،ش ــون س ـبــاي ـســر ،في
حــديــث إل ــى وكــالــة «ف ــران ــس ب ــرس»:
«لقد تلقينا طلبًا للمشاركة» ،ملمحًا
إلى أنه لم يتم إرسال رد بعد .ولفتت
الوكالة إلــى أن الــدعــوة جــاءت خالل
ات ـص ــال جـ ــرى أواخـ ـ ــر ك ــان ــون األول
املنصرم ،بني مايك لني الذي اختاره

سوريون يتحضرون لمغادرة بلدة عين الفيجة (أ ف ب)

ت ـ ــرام ـ ــب ملـ ـنـ ـص ــب مـ ـسـ ـتـ ـش ــار األم ـ ــن
القومي األميركي ،والسفير الروسي
في واشنطن سيرغي كيسلياك.
ّ
وف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ح ـ ـ ــث وزي ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي ج ــون ك ـيــري،
أمس ،إدارة ترامب املقبلة على «قبول
دعــوة روسـيــا لحضور املـحــادثــات».

ونقلت وكالة «اسوشيتد برس» عن
كـيــري قــولــه عـقــب «مــؤتـمــر للسالم»
في الشرق األوسط عقد في باريس،
إنــه يأمل أن يحرز االجتماع بعض
ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم وي ـ ـ ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ـ ــى اس ـت ـئ ـن ــاف
م ـ ـحـ ــادثـ ــات جـ ـنـ ـي ــف ،م ـ ـنـ ـ ّـوهـ ــا ب ــأن
«املحادثات في أستانة ال ينبغي أن

ً
تكون بديال من العملية التي بدأت
في جنيف عام .»2012
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ج ـ ـ ـ ـ ــدد وزيـ ـ ـ ــر
الـخــارجـيــة الـتــركــي مــولــود جاويش
أوغ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــو ،رف ـ ـ ـ ــض ب ـ ـ ـ ـ ــاده مـ ـش ــارك ــة
«ح ــزب االت ـحــاد الــديـمــوقــراطــي» في
محادثات أستانة ،موضحًا بالقول

ُ
«داعش» يخفق في «تقطيع األوصال» في
رغـ ــم الــمــن ــاوش ــات وال ـم ـع ــارك
الــي ــومــي ــة الـ ـت ــي تـ ـج ــري عـلــى
خطوط تماس الجيش السوري
مع تنظيم «داعش» في محيط
مــدي ـنــة ديـ ــر ال ـ ــزور ال ـم ـحــاصــرة،
فقد شهد الـيــومــان الماضيان
ال ـه ـج ـمــات األعـ ـن ــف لمسلحي
التنظيم منذ قرابة عــام ،والتي
كــان هدفها تقطيع األوصــال
بين نقاط الجيش
أيهم مرعي
ن ـ ـجـ ــح ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري فــي
إحـبــاط هجمات عنيفة لتنظيم
«داعش» على األحياء املحاصرة
ف ــي مــديـنــة دي ــرال ــزور ومـطــارهــا
العسكري ومحيطه ،كانت تهدف
إل ـ ـ ــى ت ـق ـط ـي ــع أوصـ ـ ـ ـ ــال م ـن ــاط ــق
سيطرة الجيش في املدينة التي
دخلت العام الثالث من الحصار.
الـهـجـمــات ال ـتــي ت ـعـ ّـد «األع ـن ــف»
منذ مــا يزيد على تسعة أشهر،

ان ـط ـل ـق ــت ب ـش ـك ــل مـ ـت ــزام ــن عـلــى
ن ـ ـ ـقـ ـ ــاط الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش ف ـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــاتـ ــر
الشرقي للمطار العسكري وتالل
ال ـ ـثـ ــردة ،والـ ـب ــان ــورام ــا ومـنـطـقــة
امل ـق ــاب ــر ،والـ ـجـ ـف ــرة ،وت ـل ــة ب ــروك
والـبـغـيـلـيــة وت ـلــة الـ ــرواد وفـنــدق
فرات الشام ،شارك فيها عدد من
«االنغماسيني».
ومع نجاح الجيش في استيعاب
ال ـه ـج ـمــات املـنـظـمــة ع ـلــى غــالـبـيــة
الجبهات ،تمكن مسلحو التنظيم
م ــن ال ـت ـقــدم ن ـحــو ن ـق ــاط للجيش
ف ــي مـنـطـقــة امل ـه ـنــدســن امل ــوازي ــة
ل ـت ـلــة «ال ـ ـثـ ــردة  ،»1ج ـن ــوب غ ــرب
املطار ،في محاولة لقطع الطريق
ب ــن املــدي ـنــة واملـ ـط ــار ال ـع ـس ـكــري.
وبــال ـت ـنــاوب ،أغ ــار ســاحــا الـجــو
ال ـس ــوري وال ــروس ــي عـلــى مــواقــع
الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ف ـ ـ ــي مـ ـحـ ـي ــط امل ـ ـطـ ــار
وال ــري ــف ال ـغ ــرب ــي وم ـع ـظــم نـقــاط
الـ ـتـ ـم ــاس مـ ــع األحـ ـ ـي ـ ــاء ال ــواقـ ـع ــة
تحت سيطرته ،ما أدى إلى تقييد
ّ
ت ـحــركــاتــه وم ـن ـعــه م ــن ش ــن دفـعــة
جـ ــديـ ــدة مـ ــن الـ ـهـ ـجـ ـم ــات .وس ـبــق
الهجوم إعــداد كبير من مسلحي
التنظيم واسـتـقــدام تعزيزات من
ج ـب ـهــات ريـ ــف ال ــرق ــة وري ـ ــف ديــر
الــزور الغربي ،مع قيام «داعــش»

أكد مصدر عسكري أن الجيش قادر على استيعاب جميع هجمات «داعش» (أ ف ب)

استقدم التنظيم
تعزيزات من جبهات
ريف الرقة وريف الدير

ب ــإغ ــاق ك ــاف ــة م ـقــاهــي اإلن ـتــرنــت
في مناطق سيطرته ،في محاولة
مل ـنــع ت ـســريــب أي م ـع ـلــومــات عــن
تحركاته العسكرية.
ّ
وأكد مصدر عسكري في حديثه
إل ـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» أن «وح ـ ـ ـ ــدات
ال ـج ـي ــش ص ـ ـ ـ ّـدت ه ـج ــوم ــا قــويــا
ملسلحي (داعـ ــش) عـلــى املــديـنــة،
وت ـت ـع ــام ــل م ــع امل ـج ـم ــوع ــة ال ـتــي
ت ـس ـل ـلــت إلـ ــى ن ـق ــاط ف ــي مـنـطـقــة

