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تقرير

دمشق ــ مرح ماشي

دمشق بال مياه:

نشكو المسلحين
أم الحظ؟
خمسة أيام أمضاها الدمشقيون دون
مياه شرب ،تائهين خاللها بين تصريحات
رسمية تحدثت عن عطل في محطة
ضخ عين الفيجة ،وتهديدات المسلحين
بقطع مياه النبع عن العاصمة بالتزامن
مع اقتحام الجيش لوادي بردى

الجيش يواصل هجومه
على الشيخ مسكين
لليوم الثالث على التوالي ،تابعت القوات السورية
هجومها الستعادة مدينة الشيخ مسكني ،وإعادة
تأمني طريق درعا ـ دمشق وحمايته من الجهة
الغربية ،وقطع طرق إمداد مسلحي املعارضة عن
البلدة والقرى املحيطة .وأشارت مصادر عسكرية
سورية متابعة لـ«األخبار» إلى ّأن الجيش ،على مدى
اليومني املاضينيّ ،نفذ التفافًا من َّ
الحيني الشرقي
ّ
وتمكن من اجتياز ّ
الدوار الرئيس ،وسيطر
والجنوبي،
على طريق الشيخ مسكني ـ نوى بالنار ،ووصل إلى
مشارف «تل حمد» .كذلك استهدف سالح املدفعية
مقار وخطوط إمداد للمسلحني في بلدات عتمان
وداعل وإنخل ونوى ،كذلك استهدف طريق اإلمداد
ّ
والتجمع الرئيسي في بلدة إبطع املالصقة للشيخ
ّ
العسكرية إلى أن «بعض
مسكني .ولفتت املصادر ً
املسلحني تبدي مقاومة شرسة ،فيما تنسحب
كتائب
ً
أخرى تاركة وراءها مواقعها وأسلحتها» .وبدا
واضحًا تبادل اتهامات الخيانة بني بعض الفصائل
على مواقع التواصل االجتماعي .كذلك عملت بعض
«الكتائب» العاملة في درعا والقنيطرة على استقدام
التعزيزات إلى الشيخ مسكني ّ
لصد هجوم الجيش،
بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها .إلى ذلك ،نصب
الجيش كمينًا ملجموعة من املسلحني على طريق
ميدعا ـ الضمير في الغوطة الشرقية ،ما أدى إلى
مقتل  30مسلحًا وجرح آخرين.
(األخبار)

ف ـجــأة ت ـحــول مـبـنــى مــؤسـســة املـيــاه
ف ـ ــي دم ـ ـشـ ــق إل ـ ـ ــى م ـ ـحـ ـ ّـج ل ـل ــزائ ــري ــن
املستفسرين واملهتمني بـشــأن مياه
الـ ـش ــرب ،ب ـع ــد  5أي ـ ــام ع ـلــى ان ـق ـطــاع
م ـي ــاه الـ ـش ــرب ع ــن ال ـع ــاص ـم ــة .حــالــة
مـ ـ ــن اإلرب ـ ـ ـ ـ ـ ــاك س ـ ـ ـ ــادت ت ـص ــري ـح ــات
ّ
القيمني على املؤسسة ،فيما أعلنت
التنسيقيات امل ـعــارضــة فــي منطقة
نبع الفيجة ،شمال غــرب العاصمة،
قـ ـط ــع املـ ـ ـي ـ ــاه ع ـ ــن دمـ ـ ـش ـ ــق ،م ـ ـهـ ـ ّـددة
بتفخيخ النبع .وسرعان ما توقفت
صنابير العاصمة السورية عن ضخ
املـ ـي ــاه ،ق ـبــل أن ي ـخ ــرج امل ــدي ــر ال ـعــام
مل ــؤس ـس ــة املـ ـي ــاه ف ــي دمـ ـش ــق ح ـســام
الدين حريدين لطمأنة الدمشقيني،
عبر وسائل اإلعالم الرسمية ،إلى أن
«انـقـطــاع املـيــاه عــن دمشق ناتج عن
عطل كبير في محطة الضخ في عني
الفيجة ،ما أدى إلى توقف ضخ املياه
من املحطة التي تعمل فرق الصيانة
على إصالحها خالل ساعات».
ومضت أيام ولم تنتهِ تلك الساعات
التي ّ
حددها حريدين ،فيما استغل
املسلحون األمر بتحميل املسؤولية
الكاملة للنظام ،بحجة قصفه لقرية
بـسـيـمــة وب ـل ــدة ع ــن الـفـيـجــة وخ ــرق
ال ـهــدنــة املــزم ـعــة م ــع مـسـلـحــي وادي
بـ ـ ــردى فـ ــي ري ـ ــف دم ـ ـشـ ــق .وب ـح ـســب
بيان أصدرته الفصائل املسلحة في
املنطقة ،منذ أيــام ،فقد جــرى تهديد
املقيمني في دمشق بحرمانهم مياه
ال ـن ـبــع إلـ ــى األبـ ـ ــد ،بـسـبــب سـكــوتـهــم
عــن «أف ـع ــال ال ـن ـظــام» .وف ــي تصريح
ّ
لـ«األخبار» أكد املدير العام ملؤسسة
ّ
امل ـ ـيـ ــاه حـ ـس ــام الـ ــديـ ــن ح ــري ــدي ــن أن
إصـ ـ ــاح م ـح ـطــة ضـ ــخ عـ ــن الـفـيـجــة
تحتاج إلــى ســاعــات إضافية أيضًا،
مـشـ ّـددًا على عــدم وجــود أي تفخيخ
ّ
ف ــي م ـيــاه ال ـن ـبــع .وذكـ ــر حــريــديــن أن
العطل يكمن في مصدر املياه األكبر
الـ ـ ــذي ي ـض ــخ  300ألـ ــف م ـت ــر مـكـعــب
ف ــي ال ـي ــوم ،وه ــو يـسـقــي ك ــل مناطق
م ــديـ ـن ــة دم ـ ـشـ ــق .وح ـ ـ ــول تـ ـه ــدي ــدات
امل ـس ـل ـحــن واقـ ـتـ ــران ق ـطــع امل ـي ــاه مع
تقدم الجيش في منطقة وادي بردى،
رفـ ــض ح ــري ــدي ــن الـ ـس ــؤال بــاع ـت ـبــاره
موظفًا مدنيًا ،وال شــأن له باألعمال
ّ
العسكرية .غير أنه ركز على أن فرق
الصيانة تتابع عملها باالشتراك مع
ف ــرق إغــاثـيــة مــانـحــة ت ـقـ ّـدم املـســاعــدة
للعاملني على إصالح العطل.
وتـعــود املـيــاه عـلــى نـحــو جــزئــي إلــى
بـ ـع ــض أحـ ـ ـي ـ ــاء الـ ـع ــاصـ ـم ــة ف ـ ــي ظــل

تـ ــواصـ ــل االشـ ـتـ ـب ــاك ــات حـ ـ ــول قــريــة
ب ـس ـي ـمــة وب ـ ـلـ ــدة عـ ــن ال ـف ـي ـج ــة ،إث ــر
خرق املسلحني للهدنة منذ أسبوع.
ّ
مـصــدر مـيــدانــي ذكــر ل ــ«األخ ـبــار» أن
الـهــدنــة كــانــت تقضي بتمركز قــوات
ال ـج ـيــش ف ــي ب ـل ــدة أش ــرف ـي ــة ال ـ ــوادي
دون الـ ـتـ ـق ــدم ضـ ـم ــن ب ـ ـلـ ــدات وادي
ب ــردى ،وذل ــك قبل خــرق الـهــدنــة على
ي ــد املـسـلـحــن .ويـضـيــف امل ـص ــدر أن
«الـجـيــش استمر فــي مــراعــاة وجــود
املــدن ـيــن ف ــي ب ـعــض امل ـن ــاط ــق ،بــرغــم
املعارك القائمة» .وحول عودة املياه

إل ــى أح ـيــاء الـعــاصـمــة ال ـســوريــة ،أكــد
املصدر أنه ال مجال للتالعب باألمن
املائي للمواطنني ،وأن املياه ستعود
إلى جميع املناطق خالل وقت قصير.
ّ
وشدد على عدم تفخيخ نبع الفيجة
ّ
ال ـ ــذي روجـ ـ ــت ل ــه ب ـعــض الـصـفـحــات
املعارضة والتنسيقيات.
ف ـي ـم ــا أعـ ـل ــن م ـس ـل ـحــو وادي بـ ــردى
اإلعــداد ملفاوضات بهدف عقد هدنة
جديدة ،ما يتطلب التزام إعادة املياه
جــزئـيــا (ب ــدون ض ــخ) ،بسبب تعطل
بعض املضخات.

ي ــذك ــر أن وادي ب ـ ــردى ش ـهــد ركـ ــودًا
ف ـ ــي الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة خ ــال
الشهور الخمس الفائتة خالل فترة
الهدنة املذكورة ،غير أن خرقًا أمنيًا
استدعى تحريك الجيش قواته حول
قرية بسيمة ،القريبة من نبع الفيجة
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـسـ ـق ــي  7مـ ــايـ ــن ش ـخ ــص،
داخ ـ ــل ال ـعــاص ـمــة وح ــول ـه ــا .وكــانــت
الحكومة الـســوريــة قــد عملت ،خالل
األشهر املاضية ،على تأهيل  76بئرًا
ّ
تحسبًا ألي
احـتـيــاطـيــة فــي دم ـشــق،
نقص مفاجئ.

يروي نبع الفيجة سبعة ماليين شخص داخل دمشق وحولها (األناضول)

مشهد سياسي

الفروف :ال جنيف جديدًا
يظهر ،مرحلة بعد مرحلة ،أن
العمل الديبلوماسي على خط األزمة
السورية ،ومحاولة جمع طرفيها ،يشكل
الهدف األول لموسكو ،في مواجهة،
ً
أوال ،دخول «تحالف واشنطن»
ضمن الصراع
ح ـس ـمــت ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ــروس ـي ــة
وجـ ـه ــة ح ــراك ـه ــا الـ ــراهـ ــن ف ــي األزم ـ ــة
ال ـس ــوري ــة .ف ــا مــؤتـمــر دول ـي ــا جــديـدًا
على نسق مؤتمرات جنيف السابقة،
ب ــل ع ـم ــل دي ـب ـل ــوم ــاس ــي ي ــرت ـك ــز عـلــى
محاولة جمع طرفي النزاع ً
بناء على
أس ــس واض ـحــة .ضـمــن ه ــذه الـثــوابــت
اسـتـقـبـلــت روس ـي ــا ،ي ــوم أم ــس ،وزي ــر
الخارجية السوري ،وليد معلم ،الذي
س ـبــق اج ـت ـمــاعــه ب ـن ـظ ـيــره ال ــروس ــي،
سيرغي الف ــروف ،لـقــاء جمعه بــرأس
السلطة الروسية ،الرئيس فالديمير
بوتني ،وصفه املعلم بـ»البناء جدًا».
وف ــي خـتــام مـحــادثــاتـهـمــا فــي مدينة
س ــوتـ ـش ــي جـ ـن ــوب ــي روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،أع ـل ــن

الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ،ف ـ ـ ــي م ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر صـ ـح ــاف ــي
مـ ـشـ ـت ــرك م ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره الـ ـ ـس ـ ــوري ،أن
ب ـ ـ ــاده سـ ـت ــواص ــل دع ـ ــم سـ ــوريـ ــا فــي
مـ ـج ــال م ـك ــاف ـح ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب ،م ـن ـت ـق ـدًا
فــي الــوقــت ذات ــه ضــربــات «الـتـحــالــف
ال ــدول ــي» ب ـق ـيــادة ال ــوالي ــات املـتـحــدة
األمـيــركـيــة ،الـتــي رأى أنـهــا تتعارض
واألعراف األساسية للقانون الدولي.
وق ـ ــال إن رفـ ــض واش ـن ـط ــن ال ـت ـعــاون
مــع الـحـكــومــة ال ـســوريــة فــي مكافحة
اإلرهـ ـ ـ ــاب غ ـي ــر م ـب ــرر ع ـل ــى اإل ُطـ ـ ــاق،
نظرًا إلى أن النجاحات التي أحــرزت
بـشـكــل مـشـتــرك ف ــي تـفـكـيــك األسـلـحــة
ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة الـ ـس ــوري ــة أكـ ـ ــدت ق ــدرة
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـ ـسـ ــوريـ ــة عـ ـل ــى ال ـع ـم ــل
املشترك.
وشدد في سياق حديثه على أن بالده
تدين املحاوالت الستخدام املتطرفني
في تغيير أنظمة الحكم ،مشيرًا إلى
أن موسكو ودمـشــق تتفقان على أن
خطر اإلره ــاب هــو الـعــامــل الرئيسي
الذي يحدد كيفية تطور األحداث في
املنطقة.
وف ـي ـم ــا أع ـل ــن الف ـ ـ ــروف دعـ ــم م ـب ــادرة
املبعوث الدولي إلى سوريا ،ستيفان
دي ميستورا ،لـ»تجميد القتال» في

سوريا بدءًا من حلب ،فقد رفض فكرة
تنظيم مــؤتـمــر دول ــي واس ــع النطاق
بـ ـش ــأن الـ ـتـ ـس ــوي ــة فـ ــي سـ ــوريـ ــا عـلــى
نـمــط مــؤتـمــرات جـنـيــف .لكنه أك ــد أن
بالده «تعمل باستمرار مع الحكومة
السورية واملعارضة على السواء من
أج ــل إيـصــالـهـمــا إل ــى إدراك مصالح
بلدهما وشعبهما» .ورأى أنه «نظرًا
إلــى نقاط الخالف التي تراكمت منذ
سنوات واملحاوالت املستمرة للتدخل
االجنبي في النزاع السوري ،فإن هذا
العمل ليس بسيطًا ويستغرق وقتًا».
وردًا عـلــى سـ ــؤال ع ــن «س ــرق ــة النفط
الـســوري وبيعه عبر وسطاء أتــراك»،

أردوغان يندد
بـ«وقاحة» الواليات
المتحدة في
األزمة السورية

ق ــال الفـ ــروف« :إن ـنــا بــا شــك نحصل
على معلومات مــن مـصــادر متعددة
ح ـ ــول ت ـه ــري ــب ال ـن ـف ــط م ــن سـ ــوريـ ــا...
أرس ـل ـن ــا ق ـب ــل أيـ ـ ــام وث ـي ـق ــة إل ـ ــى ه ــذا
املجلس (مجلس األم ــن) طلبنا فيها
وض ـ ــع حـ ــد ل ـ ـشـ ــراء ال ـن ـف ــط املـ ـس ــروق
وإن ـ ـهـ ــاء ه ـ ــذه املـ ـم ــارس ــات وأن ه ــذه
األف ـك ــار تـلـقــى اس ـت ـجــابــة ال ـي ــوم لــدى
دول في االتحاد األوروبي».
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري إن ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء م ـ ــع ال ــرئـ ـي ــس
الروسي «كان ً
بناء جـدًا» ،مشيرًا إلى
أن بــوتــن «أك ــد تصميم روسـيــا على
تطوير عالقاتها مع سوريا ومكافحة
اإلرهاب» .وقال مسؤول سوري رفيع
املـسـتــوى ،رافـضــا الكشف عــن هويته
لوكالة «فرانس بــرس» ،إن «استقبال
بــوتــن للوفد فــور وصــولــه يــدل على
األهـمـيــة ال ـتــي يــولـيـهــا ل ـهــذه الــزيــارة
ألن االجتماعات في موسكو تعقد في
ال ـعــادة مــع وزي ــر الـخــارجـيــة سيرغي
الفروف» .وكان نائب وزير الخارجية
الروسي ،سيرغي ريابكوف ،قد قال:
«لــديـنــا الـكـثـيــر مــن املـســائــل املتعلقة
بــالـتـســويــة ال ـس ـيــاس ـيــة» ف ــي ســوريــا
«وال يمكننا بالتأكيد مناقشتها من

دون السوريني ،ولهذا السبب تكتسي
هذه الزيارة مثل هذه األهمية».
وب ـع ـي ـدًا ع ــن الـ ـح ــراك الــديـبـلــومــاســي
الروسي بخصوص األزمــة السورية،
ك ــان ــت أنـ ـق ــرة ت ـع ـيــد طـ ــرح عــاقــات ـهــا
ال ـ ـش ـ ــائ ـ ـك ـ ــة مـ ـ ـ ــع واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن ض ـم ــن
«التحالف الدولي» عبر موقف تميز
بلهجته املــرتـفـعــة .فـقــد ن ــدد الرئيس
ال ـتــركــي ،رج ــب طـيــب أردوغ ـ ـ ــان ،يــوم
أم ــس ،ب ــ«وقــاحــة» ال ــوالي ــات املتحدة
ف ــي األزم ـ ــة ال ـس ــوري ــة ،م ــا يـشـيــر مــرة
ج ــدي ــدة ب ـع ــد زي ـ ـ ــارة ن ــائ ــب الــرئ ـيــس
األمـ ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن ل ـت ــرك ـي ــا ،إل ــى
وجود خالفات بني الحليفني في هذا
امللف .وقــال ،أمام مجموعة من رجال
األع ـم ــال املـجـتـمـعــن فــي أن ـقــرة أثـنــاء
الـتـطــرق إل ــى املـطــالــب الـتــي وجهتها
واشنطن إلى تركيا في مجال محاربة
تنظيم «الــدولــة اإلســامـيــة»« :أود أن
تعلموا أنـنــا ضــد الــوقــاحــة واملطالب
الالمتناهية» .وأض ــاف« :مل ــاذا يقطع
شخص ما مسافة  12ألف كلم ليأتي
ويبدي اهتمامه بهذه املنطقة؟» ،في
إش ـ ــارة إل ــى زي ـ ــارة ب ــاي ــدن ف ــي نـهــايــة
األسبوع املاضي إلسطنبول.
(األخبار ،أ ف ب)

