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سوريا

مشهد سياسي بعد يوم واحد على طلب دعمه الجوي في معركة الباب ،تعود أنقرة إلى اتهام قوات «التحالف الدولي»
بدعم جماعات إرهابية في سوريا ،بينها تنظيم «داعش» ،في ما يبدو كمحاولة للضغط نحو التعاون على حساب األكراد،
ّ
ورد بالمثل على اتهامات كانت واشنطن قد ّلمحت إليها سابقًا ،عن تعاون تجاري بين «داعش» والسلطات التركية

«التحالف» بدعم «داعش»...
تتهم
أنقرة
ّ
ومشاورات عسكرية تمهيدًا الجتماع أستانة
«قسد» تتقدم
نحو سد الفرات
ش ـهــدت املـنـطـقــة املـحـيـطــة بقلعة جعبر
فــي ري ــف الــرقــة الـغــربــي م ـعــارك عنيفة،
خالل محاولة تنظيم «داعــش» استعادة
الـسـيـطــرة عـلــى امل ـنــاطــق ال ـتــي خسرها
ملصلحة «قــوات ســوريــا الديموقراطية»
التي وصلت في وقت متأخر من ليل أول
من أمس ،إلى مسافة بضعة كيلومترات
فقط عن سد الفرات.
ويأتي هجوم التنظيم بعد مقتل واحد من
قياديي التنظيم العسكريني البارزين أبو
جندل الكويتي ،في قصف جوي لقوات
«ال ـت ـحــالــف» خ ــال امل ـع ــارك ف ــي محيط
قـلـعــة ج ـع ـبــر ،وف ــق م ــا ن ـقــل «امل ــرص ــد»
امل ـعــارض .ونقلت وكــالــة «روي ـت ــرز» عن
املتحدث باسم «قسد» طالل سلو ،قوله،
إن « 1300كيلومتر مربع (انتزعت من
داعش) في عشرة أيام» ،مضيفًا أنه كان
يفترض أن تأخذ «وقتًا أطــول» ،غير أن
«دفــاعــات تنظيم داعــش كانت مفككة».
وأشار إلى أن «داعــش» استخدم تكتيك
الهجمات االنتحارية بسيارات ملغومة،
«غ ـي ــر أن قــوات ـنــا ك ــان ــت ت ـفـ ّـجــرهــا قبل
وصولها بفضل أسلحة مضادة للدروع،
حـصـلـنــا عـلـيـهــا أخ ـي ـرًا م ــن الـتـحــالــف»،
مشيرًا إلى وجود قوات خاصة أميركية
تعمل إلى جانب «قسد».
وأع ـ ـ ــرب س ـل ــو ع ــن أمـ ـل ــه ف ــي أن ت ـ ـ ّ
ـزود
واشـ ـنـ ـط ــن «ق ـ ـسـ ــد» ب ــأن ـظ ـم ــة م ـض ــادة
للطائرات محمولة على الكتف «لحماية
نـفـسـهــا م ــن أي أع ـ ــداء ف ــي املـسـتـقـبــل»
بحكم أنها «الحليف رقم واحد» للواليات
املـتـحــدة عـلــى األرض ،راف ـضــا توضيح
م ــا ق ـص ــده بـ ـ ــ«األع ـ ــداء امل ـح ـت ـم ـلــن» في
املستقبل.

لــم تـعــد أن ـقــرة وقــوات ـهــا امل ـشــاركــة في
«درع ال ـ ـفـ ــرات» ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى تـحـقـيــق
إنـجــازات سريعة على غــرار ما فعلته
ف ــي مـحـيــط جــراب ـلــس ،بـعــد وصــولـهــا
إلــى أط ــراف مدينة ال ـبــاب .ومــع تزايد
أعـ ـ ـ ــداد ال ـق ـت ـل ــى فـ ــي صـ ـف ــوف الـ ـق ــوات
التركية املشاركة في العملية ،والقيود
التي فرضها «لقاء موسكو» الثالثي
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،سـعــت بـجـهــد إلــى
اس ـت ـمــالــة قـ ــوات «ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي»
لتنفيذ غ ــارات جـ ّ
ـويــة تدعم محاوالت
اخ ـتــراق دفــاعــات «داع ــش» الحصينة
ح ــول املــدي ـنــة .وه ــو م ــا ج ــاء صريحًا
أول م ــن أمـ ــس ع ـل ــى ل ـس ــان امل ـت ـحــدث
باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن،
الــذي أشــار إلى أن «التحالف يجب أن
يقوم بواجباته ،في ما يتعلق بالدعم
ال ـجــوي للمعركة الـتــي نخوضها في
الباب ،وعدم تقديم هذا الدعم أمر غير
مقبول».
وب ـل ـغ ــت م ـ ـحـ ــاوالت ال ـض ـغ ــط ال ـتــركــي
على «التحالف» أوجها يوم أمس ،مع
إع ــان صــريــح مــن قبل الــرئـيــس رجب
طيب أردوغان ،عن امتالك بالده «أدلة
ووثائق» تثبت تورط قوات «التحالف
الدولي» الذي تقوده واشنطن بتقديم
دعم لـ«تنظيمات إرهابية» في سوريا،
وم ــن بينها «وحـ ــدات حـمــايــة الشعب
وحزب االتحاد الديموقراطي ،وأيضًا
داعش».
أردوغان أشار خالل مؤتمر صحافي
أم ــس فــي أن ـق ــرة ،مــع نـظـيــره الغيني
ألفا كوندي ،إلى أن «التحالف الدولي
ال يلتزم في الوقت الراهن التعهدات
التي قطعها» حــول دعمه أي عملية
عسكرية ضــد «داع ــش» ،موضحًا أن
قــوات بــاده لــن تتراجع عــن العملية
الـعـسـكــريــة ال ـتــي بــدأتـهــا فــي منطقة
الـبــاب ،حتى في حــال «عــدم تلقي أي
دعم خارجي».
وم ــن جهتها ،رأت وزارة الخارجية
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى ل ـ ـسـ ــان املـ ـتـ ـح ــدث
ب ــاسـ ـمـ ـه ــا مـ ـ ـ ــارك ت ـ ــون ـ ــر ،أن م ــزاع ــم
أردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ــدع ـ ـ ــم «ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــف»
لجماعات إرهابية «مثيرة للسخرية
والضحك».

قال أردوغان إن قوات بالده لن توقف معركة الباب رغم غياب الدعم الخارجي (األناضول)

وأش ــار تــونــر إل ــى أن ب ــاده «ال تـقـ ّـدم
أيـ ـ ــة أنـ ـظـ ـم ــة دف ـ ـ ــاع جـ ـ ــوي م ـح ـمــولــة
ع ـلــى ال ـك ـتــف ل ـل ـم ـعــارضــة ال ـس ــوري ــة،
ولديها مخاوف من وصول مثل هذه
األسلحة إلى سوريا».
وب ــالـ ـت ــوازي م ــع ال ـض ـغــط والـخـســائــر
امل ـ ـتـ ــزايـ ــدة الـ ـت ــي ت ـل ـح ــق ب ـت ــرك ـي ــا فــي
عملياتها شمال سوريا ،جدد أردوغان
تــأك ـيــد دع ــم بـ ــاده ال ـع ــرض ال ــروس ــي
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي مـ ـح ــادث ــات أس ـت ــان ــة
املقبلة على مستوى وزراء الخارجية،
ل ــدع ــم انـ ـط ــاق ع ـم ـل ـيــة س ـ ــام ووق ــف

أوضحت موسكو
أن أغلبية المشاركين
في أستانة هم من
العسكريين

إط ــاق ن ــار شــامــل ودائ ــم فــي ســوريــا،
مـ ـش ــددًا ع ـل ــى رف ـ ــض بـ ـ ــاده م ـشــاركــة
أي م ــن «الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة» في
تلك امل ـحــادثــات .كــذلــك أع ــرب عــن أمله
فـ ــي مـ ـش ــارك ــة دول م ـث ــل ال ـس ـع ــودي ــة
وقـطــر فــي تلك امل ـحــادثــات ،نسبة إلى
«إسهاماتهما في هذا امللف».
وضـ ـ ـم ـ ــن هـ ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،أكـ ـ ـ ــد وزيـ ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة سـ ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ـ ـ ــروف ،أن
التعاون متواصل مع أنقرة وطهران
ل ـل ـع ـم ــل عـ ـل ــى صـ ـي ــاغ ــة اتـ ـ ـف ـ ــاق بــن
الحكومة السورية واملعارضة «ضمن

ُ
ّ
دمشق العطشى تقاوم ...والجيش يتأهب لمعركة في وادي

تقرير

تتواصل الجهود لتأمين بدائل
تخفف وطأة قطع المسلحين المياه
عن العاصمة السورية ،بعد تلويثها
بالمازوت وتفجير ّمبنى نبع الفيجة
الرئيسي .ومع تعثر المفاوضات بين لجان
المنطقة ،يلوح
المصالحة ومسلحي ً
خيار العمل العسكري حال وحيدًا في يد
القيادة السورية التي أعطت مهلة أخيرة
قبل انطالق العمليات

دمشق ــ مرح ماشي
ب ـعــد ت ـه ــدي ــدات م ـت ـك ـ ّـررة بـقـطــع امل ـيــاه
عن العاصمة السورية ،وقع املحظور
بتفجير مسلحي وادي ب ــردى مبنى
نبع الفيجة ،وتضرر مركز الضخ ،ما
ّ
سبب خــروج النبع عن الخدمة بنحو
ك ــام ــل .ارتـ ـف ــاع م ـن ـســوب ن ـهــر بـ ــردى،
وســط دمـشــق ،يـشــي بــالـكــارثــة املائية
الـ ـت ــي ت ـت ـه ــدد  5م ــاي ــن ش ـخ ــص مــن
سـكــان الـعــاصـمــة ،بـعــد تـحــويــل املـيــاه
مــن األنــابـيــب املـخـ ّـربــة بــاتـجــاه مجرى
النهر ،بعد تفجير الحرم الخارجي له
قبل أيام.
الشائعات عن تلويث املسلحني ملياه
النبع املوجود في مناطق سيطرتهم
انـ ـتـ ـش ــرت ك ــالـ ـن ــار فـ ــي ال ـه ـش ـي ــم بــن
الناس ،عقب قطع املياه عن العاصمة
ال ـســوريــة ،حـتــى أصـبـحــت أمـ ـرًا واقـعــا

بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ال ــدم ـش ـق ـي ــن .وش ـبــح
ال ـع ـط ــش ال ـج ــاث ــم ع ـل ــى ق ـل ــب دم ـش ــق،
تـحـ ّـول إلــى حقيقة بعدما نفدت مياه
ّ
خزانات أهلها ،وأضحت مياه الفيجة
الشهيرة بعذوبتها وغزارتها رفاهية
في زمن الحرب.
مـ ـس ــؤول ــو املـ ـ ـ ـ ــوارد امل ــائـ ـي ــة س ــارع ــوا
إل ــى تــوفـيــر بــدائــل ك ــان ي ـجــري العمل
عليها منذ بــدء املسلحني تهديداتهم
ع ــام  ،2013وه ــي مجموعة مــن اآلب ــار
والينابيع املتاخمة للمدينة .غير أنها
غير كافية باملطلق لتلبية احتياجات
دمشق وريفها من املياه .وسرعان ما
نـشــرت مــؤسـســة مـيــاه دمـشــق ج ــداول
بمواعيد تزويد أحياء دمشق باملياه،
على مبدأ يومني من االنقطاع مقابل
ً
يوم للتزويد املائي .غير أن خلال فنيًا
أدى إل ــى اس ـت ـمــرار انـقـطــاع امل ـيــاه عن
أح ـيــاء وس ــط الـعــاصـمــة ،كالشهبندر

رفض الجيش
شروط مصالحة تبقي
مصادر المياه تحت
سيطرة المسلحين

واملـ ــزرعـ ــة وامل ــالـ ـك ــي ،وفـ ــق م ــا أوض ــح
مــديــر مــؤس ـســة م ـيــاه دم ـش ــق ،محمد
شـيــاح .وعـلــى اعـتـبــار أن تــوزيــع مياه
البدائل أيضًا طاوله الخلل ،فقد علت
أصـ ـ ـ ــوات سـ ـك ــان ال ـع ــاص ـم ــة م ـطــال ـبــة
باملياه ،على الرغم من وعود بمفاجآت

إيـجــابـيــة فــي خ ــال ال ـســاعــات املقبلة
على صعيد توفير حلول بديلة .وقد
يـ ـك ــون ت ــوق ـي ــت امل ـح ـن ــة امل ــائـ ـي ــة ال ـتــي
تعيشها دمشق اآلن في فصل الشتاء،
قــد خفف وطأتها مقارنة بآثارها لو
وقعت صيفًا.
وعـلــى اعـتـبــار أن األم ــن املــائــي ملدينة
دمشق أصبح في خطر ،فقد استدعى
ه ـ ــذا الـ ـتـ ـه ــدي ــد م ـ ــن جـ ــديـ ــد حـ ـض ــورًا
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ك ـث ـي ـف ــا ل ـل ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
وقـيــادتــه العسكرية فــي محيط وادي
بــردى ،الستئناف التحضيرات لعمل
عسكري هناك .وأعطى الجيش مهلة
م ـ ـحـ ــددة مل ـس ـل ـحــي امل ـن ـط ـق ــة لـتـسـلـيــم
س ــاحـ ـه ــم وت ـ ـسـ ــويـ ــة أوضـ ــاع ـ ـهـ ــم أو
ً
إخـ ــراج ـ ـهـ ــم مـ ــن املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،بـ ــديـ ــا مــن
الـعـمـلـيــة الـعـسـكــريــة الــواس ـعــة .وعلى
الــرغــم مــن أن الـتـقــدم الـعـسـكــري يأتي
كتصعيد م ـضــاد فــي وج ــه مــن ّ
سبب

