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العالم

سوريا

واشنطن تستمع إلى هواجس أردوغان «الكردية» المستجدة

انطالق مركز مراقبة «اتفاق الجنوب»

أعلنت روسيا واألردن بدء
نشاط المركز المشترك
لمراقبة الهدنة في الجنوب
السوري ،بعد زيارة وزير
الدفاع األميركي جايمس
ماتيس للعاصمة ّ
عمان.
وحملت زيارة األخير ألنقرة
بعدًا خاصًا في ضوء تزايد
حراك تركيا اإلقليمي،
وارتفاع حساسيتها تجاه
شكل الوجود الكردي الحالي
في كل من سوريا والعراق
بـ ـع ــد أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن شـ ـه ــر عـ ـل ــى ك ـشــف
واشنطن وموسكو عن التوصل إلى
اتـفــاق تهدئة فــي املنطقة الجنوبية
في سوريا ،أعلن أمس تفعيل مركز
املـ ــراق ـ ـبـ ــة املـ ـشـ ـت ــرك الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـه ــذا
االت ـف ــاق ،ال ــذي يـعـمــل فــي العاصمة
األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـ ـ ّـم ـ ــان .وبـ ــرغـ ــم ان ـت ـش ــار
ال ـش ــرط ــة ال ـع ـس ـكــريــة ال ــروسـ ـي ــة فــي
عــدد كبير من النقاط الفاصلة على
جبهات درعا والسويداء والقنيطرة،
ل ــم ي ـخ ــرج إلـ ــى ال ـع ـلــن أي تـفــاصـيــل
رسمية لالتفاق ،كذلك لم يتضح ما
إذا كــان بــدء مراقبة الهدنة مرتبطًا
ب ـت ـن ـف ـي ــذ ب ـ ـنـ ــود االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق األخ ـ ـ ــرى
الـتــي ُس ـ ِّـرب محتواها عقب إعــانــه.
عـلــى األرض ،ال تـغـيـيــرات جوهرية
شهدتها الجبهات منذ يــوم الهدنة
األول .وف ــي امل ـقــابــل ،اخـتـتــم ممثلو
الـ ـفـ ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـح ــة الـ ـع ــامـ ـل ــة فــي
الجنوب ،اجتماعات شبه مستمرة
م ـنــذ م ــا ي ــزي ــد ع ـلــى ش ـه ــر ،نــاق ـشــوا
خ ــال ـه ــا ت ـف ــاص ـي ــل ت ـخ ــص تـطـبـيــق
االتـفــاق .ونقلت مـصــادر أردنـيــة عن
بـعــض مـمـثـلــي الـفـصــائــل م ــا مـفــاده
أن االج ـت ـمــاعــات لــم تـكــن مخصصة
ل ـل ـخــروج ب ـم ـقــررات أو خـطــط عـمــل،
وه ــو مــا يــوحــي ب ــأن انـعـقــادهــا كــان

تـكـتـيـكــا م ــن رعـ ــاة االتـ ـف ــاق لـضـمــان
استقرار الهدنة في شهرها األول.
وج ـ ـ ـ ــاء اإلع ـ ـ ـ ـ ــان أم ـ ـ ــس ع ـ ــن إط ـ ــاق
عمل املــركــز مــن طريق وزارة الدفاع
الروسية ،التي أوضحت أنه سيكون
ً
م ـس ــؤوال ع ــن «مــراق ـبــة وق ــف إط ــاق
ال ـنــار فــي درع ــا وال ـق ـن ـي ـطــرة» .كذلك
«سيدعم عملية إيـصــال املساعدات
اإلنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة» إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـلـ ــك امل ـ ـنـ ــاطـ ــق.
وبالتوازي ،أفــادت وزارة الخارجية
األردنـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ــأن املـ ــركـ ــز ب ــاش ــر عـمـلــه
أمــس «بمشاركة ممثلني عن األردن
وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا والـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة».
وتـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ــق اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي م ــع
تـصــريـحــات لــوزيــر ال ــدف ــاع سيرغي
ش ــويـ ـغ ــو ،ق ـ ــال ف ـي ـهــا إن «اتـ ـ ِّف ــاق ــات
ت ـخ ـف ـيــف ال ـت ـص ـع ـيــد الـ ـت ــي ُوقـ ـ َـعـ ــت،
أنـهــت ال ـحــرب ال ــدائ ــرة» فــي ســوريــا.
وبينما يمكن ق ــراءة الـتـصــريــح في
ض ـ ــوء اتـ ـف ــاق ــات الـ ـجـ ـن ــوب وغ ــوط ــة
دمـ ـش ــق وري ـ ـ ــف حـ ـم ــص ال ـش ـم ــال ــي،
يبقى وضع مدينة إدلب معلقًا حتى
بيان مخرجات امل ـشــاورات الثالثية
الروسية ـ اإليرانية ـ التركية املرتقبة
من جهة؛ والنشاط األميركي الواسع
فــي عــواصــم ال ـجــوار ال ـســوري خــال
األسبوع الجاري من جهة أخرى.
وجاءت زيارة وزير الدفاع األميركي
ج ــاي ـم ــس مــات ـي ــس ألن ـ ـقـ ــرة ،ول ـق ــاؤه
الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره
ن ـ ــور ال ــدي ــن ج ــان ـي ـك ـل ــي ،ف ــي س ـيــاق
تكريس الرؤية األميركية تجاه عدد
من القضايا الحساسة التي تشغل
تركيا ،وعلى رأسها عالقة واشنطن
باألكراد في سوريا .وبقدر ما حملت
الــزيــارة من نقاشات حــول مواضيع
إقليمية ساخنة مثل االستفتاء في
ك ــردسـ ـت ــان ،وال ـت ـل ـم ـي ـحــات الـتــركـيــة
إلـ ــى ع ـم ـل ـيــات ف ــي س ـن ـج ــار وج ـب ــال
قـنــديــل ،ك ــان مـلــف تسليح «وح ــدات
ح ـمــايــة ال ـش ـع ــب» ال ـك ــردي ــة حــاض ـرًا
فيها بــدوره .ونقلت وسائل اإلعــام
ال ـ ـتـ ــركـ ــي ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات أول ـ ـ ـيـ ـ ــة عــن
أردوغان وضيفه األميركي ،تضمنت
تأكيدهما التعاون املشترك في مجال
«م ـك ــاف ـح ــة امل ـن ـظ ـم ــات اإلره ــابـ ـي ــة»،
وتـحــديـدًا تنظيم «داع ــش» و«حــزب
العمال الكردستاني» .وأشــارت إلى
اتـفــاق الطرفني على ض ــرورة وحــدة
كــل مــن ال ـعــراق وســوريــا ،فــي مقابل
قلق تركي أبداه أردوغــان إزاء الدعم

عائالت سورية تعبر الحدود مع األردن من بلدة نصيب أول من أمس في طريقها إلى درعا (أ ف ب)

األمـ ـي ــرك ــي ل ـ ــ«الـ ــوحـ ــدات» ال ـك ــردي ــة.
وك ـ ـ ــان الفـ ـت ــا ق ـب ـي ــل زيـ ـ ـ ــارة مــات ـيــس
ألن ـق ــرة ـ ـ ال ـتــي تــزام ـنــت م ــع الــذكــرى
السنوية لبدء عملية «درع الفرات»
ـ تأكيد أردوغان حول قضية األكراد
ف ـ ــي الـ ـشـ ـم ــال ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،أن ب ـ ــاده

انتهت مشاورات
للفصائل المسلحة في
ّ
عمان مع بدء نشاط
مركز المراقبة

«سـ ـتـ ـق ــوم ب ــالـ ـت ــدخ ــل الـ ـ ـ ــذي تـمـلـيــه
الضرورة ،مهما كان الثمن».
وكان الفتًا خالل األسابيع املاضية،
أن اإلع ــام الـتــركــي املـقــرب مــن إدارة
أردوغـ ـ ـ ـ ــان ،ض ــخ عـ ـش ــرات ال ـت ـقــاريــر
الـتــي تـتـحــدث عــن دف ـعــات األسلحة
ال ـنــوع ـيــة ال ـت ــي ت ـصــل إلـ ــى ال ـش ـمــال
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،وبـ ـيـ ـنـ ـه ــا أنـ ـظـ ـم ــة دف ـ ــاع
ج ــوي مـحـمــولــة ع ـلــى ال ـك ـتــف ،وعــن
خـ ـط ــط أمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ـ ــوص ـ ــل م ـن ـط ـقــة
ع ـ ـفـ ــريـ ــن ب ــالـ ـبـ ـح ــر امل ـ ـتـ ــوسـ ــط ع ـبــر
م ـح ــاف ـظ ــة إدل ـ ـ ــب وال ـ ــاذقـ ـ ـي ـ ــة .وبـ ــدا
الـ ــزخـ ــم الـ ـت ــرك ــي م ــرت ـب ـط ــا ب ـت ــراج ــع
الـ ـتـ ـح ــرك ع ـل ــى األرض فـ ــي مـحـيــط
عفرين ،الذي انخفضت وتيرته بعد
زيــارات أميركية ألنقرة ،كان أبرزها
للمبعوث الــرئــاســي إلــى «التحالف
ال ــدول ــي» بــريــت م ــاك ـغ ــورك .وبينما
ربطت مـصــادر أميركية عــدم تحرك

تــركـيــا فــي عـفــريــن؛ بضغط أميركي
لتأجيله إلــى مــا بعد انتهاء معركة
مدينة الرقة ،تبدو وتيرة العمليات
داخـ ـ ـ ــل امل ــديـ ـن ــة أب ـ ـطـ ــأ مـ ــن ال ـخ ـطــط
املــرســومــة لها مــن قبل «الـتـحــالــف».
وع ـلــى الــرغــم مــن أن «قـ ــوات ســوريــا
الــدي ـمــوقــراط ـيــة» أعـلـنــت سيطرتها
ع ـلــى ح ـ ّـي ال ــرش ـي ــد ،فــإن ـهــا ال تـبــدو
مندفعة لتسريع العملية العسكرية
عـلــى ق ــدر ال ـجــانــب األم ـي ــركــي ،ال ــذي
ّ
صعد غاراته بشكل كبير على أحياء
املدينة ،والتي ارتفعت معها أعــداد
ال ـض ـحــايــا م ــن امل ــدن ـي ــن .وسـيـتـيــح
انتهاء معارك الرقة لألميركي حرية
أكبر فــي الشمال والـشــرق الـســوري،
وس ـ ـي ـ ـسـ ــاعـ ــده ف ـ ــي إق ـ ـن ـ ــاع «قـ ـس ــد»
بالتعاون مع فصائل عربية محلية
ف ــي م ـعــركــة وادي الـ ـف ــرات األوسـ ــط،
بـعــدمــا فـشـلــت امل ـح ــادث ــات الـســابـقــة

تقرير

«النووي» األردني في مأزق :الروس يسحبون التمويل؟
عمان ــ أسماء ّ
عواد

ً
هذه المشاريع تبدأ بأفكار كبيرة تستدعي تمويال خارجيًا ثم تغرق الدولة في ديون (أرشيف)

مـ ـ ــأزق ت ـمــوي ـلــي ي ـت ــرب ــص ب ــامل ـش ــروع
الـنــووي األردن ــي بعد أن وقــع اختيار
«هيئة الـطــاقــة الــذريــة» األردن ـيــة على
شــركــة «روس أت ــوم» الــروسـيــة لتكون
ال ـشــريــك االسـتــراتـيـجــي فــي ب ـنــاء أول
محطة نــوويــة فــي اململكة وتشغيلها
في السنوات العشر األولــى ،إذ أبلغت
الـ ـش ــرك ــة عـ ـ ّـمـ ــان ب ـم ـت ـغ ـي ــرات تـتـعـلــق
بالشروط التمويلية ،وسرعان ما ّ
ردت
«هـيـئــة ال ـطــاقــة» بـبـيــان ن ـفــي ،مــؤكــدة
أن «روس أت ــوم ال ت ــزال مـنـخــرطــة في
املشروع بكل جوانبه الفنية واملالية،
وتقدمت أخيرًا بعرض متكامل لبناء
املـحـطــة» .وك ــان خـبــر تغيير الـشــروط
املالية قد أوردتــه صحيفة «إر بي كا»
الروسية ،كما نشرت صحيفة «الغد»
األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة تـ ـق ــريـ ـرًا ي ـح ـم ــل امل ـض ـم ــون

نفسه ،وعادت األخيرة ّ
وردت على نفي
«الهيئة» التي ُي ّ
عي رئيسها بقرار من
مـجـلــس ال ـ ــوزراء ،قــائـلــة إن ـهــا استقت
النبأ نفسه من مصدرين حكوميني.
ووف ـ ـ ــق ات ـ ـفـ ــاق سـ ــابـ ــق ،ك ـ ــان امل ـت ــوق ــع
أن ت ـب ــدأ ه ــذه امل ـح ـطــة إن ـت ــاج الـطــاقــة
الكهربائية ،للبلد الذي يعاني مشكلة
في إمدادات الطاقة أدت به إلى االتفاق
على ش ــراء غــاز مــن إســرائـيــل ،بحلول
عــام  ،2025وذل ــك بمفاعلني كلفتهما
عشرة مليارات دوالر أميركي .ويشار
إلــى أن مــذكــرات التفاهم بــن الطرفني
أعطت حصة  %50.1للجانب األردني،
فيما حصلت الـشــركــة الــروسـيــة على
.%49.9
«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» تـ ــواص ـ ـلـ ــت م ـ ــع الـ ـن ــائ ــب
ف ــي ال ـب ــرمل ــان األردنـ ـ ــي ق ـيــس زي ــادي ــن،
وه ــو ع ـضــو «ل ـج ـنــة ال ـطــاقــة وال ـث ــروة
املـعــدنـيــة» ،لكنه قــال إنــه ال معلومات

لـ ــديـ ــه ع ـ ــن امل ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع ،وإن ال ـل ـج ـنــة
ً
ل ــم ت ـن ـع ـقــد أصـ ـ ــا بـ ـع ــد ،وال ـس ـب ــب أن
«ال ـ ـ ــدورة االسـتـثـنــائـيــة ملـجـلــس األم ــة
انتهت ،ونحن بانتظار صدور اإلرادة
امللكية لعقد ال ــدورة الـعــاديــة الثانية
للمجلس».
وإذا صح انسحاب الجانب الروسي،
يـتــرتــب عـلــى الـجــانــب األردنـ ــي إيـجــاد
بــدائــل للحصول على الـقــرض ال ــازم،
وهنا تكمن مشكلة تتمثل فــي كيفية
ح ـص ــول امل ـم ـل ـكــة ع ـلــى قـ ــرض جــديــد،
خــاصــة أن مديونية الحكومة كسرت
ح ــاج ــز  38م ـل ـيــار دوالر ب ــدي ــن يــأكــل
 %94م ــن إي ــراداتـ ـه ــا .كــذلــك فــإن ـهــا لن
تـتـمـكــن مــن إق ـنــاع امل ـص ــارف ّبتمويل
مشروع طويل األمد بمبلغ يمثل ثلث
مــديــونـيـتـهــا ،وه ــي تـسـيــر وف ــق خطة
تقشف فرضها عليها «صندوق النقد
الــدولــي» ال ــذي يــراقــب بـصــورة مكثفة

