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العالم

العالم

تقرير أرخى اتفاق سوتشي بين الرئيسين ،الروسي فالديمير
بــوتـيــن وال ـتــركــي رج ــب طـيــب إردوغ ـ ــان ،بـظــالــه على
المشهد السوري بكامله .وقد حظي بمتابعة مكثفة
وواسعة واهتمام كبير من الرأي العام التركي والخبراء
والمحللين العسكريين والسياسيين

تقرير

قرار القاهرة
في أزمة «النهضة»:

التفاوض ََ
«حتى آخر نفس»

اتفاق سوتشي:
رابحون وخاسرون
محمد نور الدين
يـ ــرى ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر س ـي ـل ـفــي ،امل ـق ـ ّـرب
مـ ــن ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي رجـ ـ ــب طـيــب
إردوغ ـ ـ ـ ــان ،ف ــي صـحـيـفــة «حــري ـيــت»
التركية ،أنــه باتفاق سوتشي بــدأت
م ــرح ـل ــة «س ـ ــوري ـ ــا ج ـ ــدي ـ ــدة» ،وض ــع
أسسها إردوغـ ــان ونـظـيــره الــروســي
ف ــادي ـم ـي ــر بـ ــوتـ ــن .وسـ ـتـ ـك ــون ه ــذه
امل ــرح ـل ــة ب ـش ــراك ــة تــرك ـيــة ـ ـ ـ روس ـي ــة.
ويشير إلى أنه من تصريحات بوتني
كانت روح األكراد والرئيس السوري
بشار األســد تحوم في قاعة املؤتمر
ال ـص ـح ــاف ــي ،مـ ـش ــددًا ع ـل ــى ض ـ ــرورة
ب ــدء حـ ــوار ب ــن ال ـح ـكــومــة ال ـســوريــة
واألكراد .ولكن السؤال :مع ّ
أي أكراد؟

«الحديث عن اتفاقية أضنة
يعني أن كل الدروب تسير نحو
التطبيع بين إردوغان واألسد»
إذا ك ــان املـقـصــود «قـ ــوات الـحـمــايــة»
ال ـ ـ ـكـ ـ ــرديـ ـ ــة ،فـ ـ ـ ــإن امل ـ ـسـ ــألـ ــة س ـت ـك ــون
خ ـط ـي ــرة .ل ـكــن ف ــي ج ـم ـيــع األحـ ـ ــوال،
فـ ـ ــإن ب ــوت ــن بـ ـ ــات ي ـم ـس ــك ب ــال ــورق ــة
الـكــرديــة الـســوريــة .الـعـنــوان الثاني،
يقول سيلفي ،هو إشــارة بوتني إلى
أن ال ـس ــام واالس ـت ـق ــرار ف ــي املنطقة
سيضمنه الـســوريــون واألتـ ــراك ،في
م ــؤش ــر قـ ــوي ع ـلــى ج ـه ــود الـتـقــريــب
بــن دمـشــق وأن ـقــرة .وي ـعـ ّـدد سيلفي
ً
مكاسب تركيا ،قائال :إن ّأولها إقامة
منطقة بإشراف تركيا من رأس العني
إلى تل أبيض بعمق  32كلم ،والثاني
إبعاد «قوات الحماية» الكردية على

على رغم االتفاق الروسي ـ ـ التركي،
الذي قضى بوقف نهائي إلطالق النار
في الشمال السوري ،وبداية مرحلة
جديدة من تنظيم الدوريات المشتركة،
وانسحاب «قسد» حتى  32كلم جنوبي
الحدود مع تركيا ،إال أن يوم أمس شهد
اشتباكات في الريف الجنوبي الشرقي
العين .وفيما أجرى الرئيس
لمدينة رأس ً
األميركي اتصاال بالقائد العام لـ«قسد»
مظلوم كوباني ،قال إن الوقت حان
ّ
«ليتوجه األكراد نحو النفط»!
خ ــرق ال ـج ـيــش ال ـتــركــي وامل ـج ـمــوعــات
امل ـس ـل ـحــة امل ــدع ــوم ــة م ـنــه اتـ ـف ــاق وقــف
إطـ ــاق ال ـن ــار م ــع ال ـجــانــب األم ـيــركــي،
واتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق «س ـ ــوتـ ـ ـش ـ ــي» مـ ـ ــع الـ ـج ــان ــب
ال ــروس ــي ،والـ ــذي قـضــى أي ـضــا بــوقــف
ك ـ ــام ـ ــل إلطـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار .إذ ه ــاج ـم ــت
مجموعات «الجيش الوطني» ،مدعومة
ب ـمــدف ـع ـيــة ال ـج ـي ــش الـ ـت ــرك ــي ،م ــواق ــع
لـ«قسد» في الريف الجنوبي والشرقي
ملدينة رأس العني .وتــركــزت الهجمات
َ
على بلدتي املناجير وأبو راسني وعدة
قــرى تابعة ل ــرأس الـعــن ،فــي محاولة

امتداد الحدود بعمق  30كلم.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ي ـل ـف ــت سـ ـ ـ ــادات إرغـ ـ ـ ــن ،فــي
الـصـحـيـفــة نـفـسـهــا ،إل ــى أن االت ـف ــاق
ّ
ّ
ق ــد ت ـشــكــل ف ــي ظ ــل ت ـقــاطــع املـصــالــح
بني تركيا وروسيا ،مع فارق اآلن أن
النظام السوري قد دخل للمرة األولى
العـبــا ثالثًا قــويــا .ويعتبر إرغ ــن أن
االتـفــاق مــع واشنطن حــول «املنطقة
اآلمـ ـن ــة» ح ـظــي ف ــي اتـ ـف ــاق ســوتـشــي
بموافقة بــوتــن ،موضحًا أن روسيا
كانت تريد انتشار الجيش السوري
على امتداد الحدود ،لكنها تراجعت
وقبلت بــأن تكون منطقة ال ــ 120كلم
ت ــاب ـع ــة ل ـت ــرك ـي ــا .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،كــانــت
تركيا تــريــد السيطرة على  444كلم
من الحدود ،لكن اتفاق سوتشي حال
دون ذل ــك ،واكتفى بتسيير دوري ــات
م ـش ـتــركــة م ــع روسـ ـي ــا خ ـ ــارج ح ــدود
«امل ـن ـط ـقــة اآلمـ ـن ــة» وب ـع ـمــق  10كـلــم.
ويرى إرغني أن تركيا حققت أحد أهم
أهدافها االستراتيجية ،وهــو إبعاد
«اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب» ال ـ ـكـ ــردي ع ــن ح ــدوده ــا،
ليس فقط من شرقي الفرات ،بل بدءًا
م ــن مـنـبــج وت ــل رف ـع ــت .وهـ ــذا يعني
أن «ق ــوات الـحـمــايــة» الـكــرديــة ّ
ودعــت
بـنـيـتـهــا ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي أنـشــأتـهــا
على امتداد  7سنوات ،مستدركًا بأن
إح ــدى أه ــم نـقــاط االت ـفــاق هــي تولي
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري م ـه ـمــة اإلشـ ـ ــراف
واملراقبة على منطقة بطول  320كلم
كــانــت تركيا تــريــدهــا لنفسها .وهــذا
يعني أن الدوريات التركية ـ الروسية
املشتركة بعمق  10كلم على امتداد
الحدود ستكون في وضع قريب جدًا،
وربـمــا على تـمــاس مــع نـقــاط تمركز
الجيش السوري ،األمــر الــذي يفرض
إي ـ ـجـ ــاد آل ـ ـيـ ــات ت ـن ـس ـيــق بـ ــن تــرك ـيــا

ال جــديــد فــي القمة الثنائية بــن الرئيس
امل ـصــري ،عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي ،ورئـيــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلث ـ ـيـ ــوبـ ــي ،آبـ ـ ــي أح ـ ـمـ ــد .فـبـعــد
ساعات من استنكار القاهرة التصريحات
املنسوبة إلى األخير عن قــدرة بــاده على
ّ
التصدي ّ
ألي هجمات من شأنها اإلضرار
بـسـ ّـد الـنـهـضــة ،الـتـقــى «ال ـج ـنــرال» الزعيم
اإلث ـيــوبــي عـلــى هــامــش الـقـمــة الــروس ـيــة ـ ـ
ُ
األفريقية التي اختتمت أمس في سوتشي،
ل ـي ـت ـف ـق ــا عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات
امل ـت ـع ـثــرة .ه ـك ــذا ،ل ــم يـحـمــل ال ـل ـق ــاء ،ال ــذي
تصميم علي فران
وس ــوري ــا .أم ــا ال ـحــديــث ع ــن اتـفــاقـيــة
أضنة فهو يعني أن كل الدروب تسير
نحو تطبيع الـعــاقــات بــن إردوغ ــان
واألســد ،مع إضافة إمكانية مراجعة
االتفاق بما ّ
يؤمن آلية ثالثية لتطبيقه

بــن تــركـيــا وس ــوري ــا وروس ـي ــا ،وهــي
األط ـ ــراف ال ـثــاثــة ال ـتــي م ــأت ال ـفــراغ
االستراتيجي الــذي تركه االنسحاب
األميركي من سوريا.
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ـع ــرب امل ـح ـلــل امل ـع ــروف

مراد يتكني عن اعتقاده بأن إردوغان
ن ـجــح بـشـكــل كـبـيــر ف ــي لـعـبــة إظ ـهــار
األوراق ب ــوج ــه ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
وروسـ ـي ــا ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ولـكـنــه
رضـ ـ ــخ مل ـط ـل ــب بـ ــوتـ ــن ،وهـ ـ ــو الـ ـب ــدء

مظلوم كوباني القائد العام لـ«قسد» (أ ف ب)

ّ
ترامب لألكراد :توجهوا نحو النفط!
لطرد «قـســد» مــن كامل أري ــاف املدينة
التي تبعد أكثر من  30كلم عن الحدود
م ــع تــرك ـيــاّ .
وأدت ال ـه ـج ـمــات الـتــركـيــة
إلــى سيطرة املجموعات املدعومة من
أنقرة على بلدة املناجير وقــرى ليالن
والعامرية واألربـعــن شمالي الطريق
الدولي «حلب ـ ـ الحسكة» .كما طاولت
الهجمات مواقع للجيش السوري في
الـكــوزلـيــة وت ــل الـلــن جـنــوبــي الطريق
الــدولــي « ،»M4مــع تمكن الـجـيــش من
استيعاب كامل الهجمات.
ّ
وف ــي ظ ــل ال ـت ـط ــورات امل ـيــدان ـيــة ،حـ ّـمــل
القائد العام لـ«قسد» ،مظلوم كباني،
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة والــرئ ـيــس دونــالــد
تــرامــب مـســؤولـيــة خ ــرق تــركـيــا لوقف
إطالق النار ،بعد التزام قواته بتطبيق
ب ـن ــود االت ـ ـفـ ــاق ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «أم ـي ــرك ــا
ورئيسها معنيان بــإيـقــاف الهجمات
ال ـت ــرك ـي ــة» .وفـ ــي إط ـ ــار تـطـبـيــق بـنــود
االتـ ـف ــاق ال ــروس ــي ـ ـ ـ ـ ال ـت ــرك ــي ،وصـلــت
عصر أول من أمــس دوريـتــان للشرطة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة إل ـ ـ ــى م ــدي ـن ــة
الـقــامـشـلــي ،فــي أول ح ـضــور عسكري
روسـ ـ ــي ف ــي الـ ـج ــزي ــرة الـ ـس ــوري ــة مـنــذ
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ب ــإق ــام ــة عـ ــاقـ ــات مـ ــع بـ ـش ــار األسـ ــد
وفقًا التفاقية أضنة .الـيــوم ،يتخلى
إردوغـ ــان عــن مطلب إسـقــاط النظام
واألس ــد ،مــؤيـدًا الـتـعــاون ،إن لــم يكن
مـ ــع األس ـ ـ ــد ش ـخ ـص ـي ــا ،ف ـع ـل ــى األقـ ــل
مــع الـنـظــام الـبـعـثــي .وإل ــى إردوغ ــان
وبـ ــوتـ ــن واألس ـ ـ ـ ــد ،ي ـ ـقـ ـ ّـدر ي ـت ـكــن أن
دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب ال ـ ــذي ان ـس ـح ــب مــن
س ــوري ــا ُي ـع ـت ـبــر ،رغـ ــم ذل ـ ــك ،م ــن بني
الــراب ـحــن ،ألن ق ــرار سـحــب الـجـنــود
ووقف اإلنفاق على الحروب سيفيده
انتخابيًا .الخاسر األكبر ،برأيه ،هو
حــزب «الـعـمــال الـكــردسـتــانــي» ،الــذي
كان على عتبة إقامة دولة حكم ذاتي
فــي شـمــال س ــوري ــا .إســرائ ـيــل أيـضــا،
وخـصــوصــا بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،من
ب ــن ال ـخ ــاس ــري ــن .وهـ ــي ال ـت ــي كــانــت
تــدعــم بـشــدة إقــامــة دول ــة كــرديــة ضد
إي ــران .ومــا عــدا أملــانـيــا ،فــإن االتـحــاد
األوروبــي من الخاسرين ،وهو الذي
كــان يقف ضــد تركيا داعـمــا األك ــراد.
م ــع ذل ـ ــك ،فـ ــإن ط ــري ــق تــرك ـيــا ليست
سهلة وتواجه تحديات كثيرة ،مثل:
من أين لها املال لتقيم مدنًا لالجئني
في شرقي الفرات؟
في صحيفة «غازيتيه دوار» ،كتبت
مهدان صاغالم مقالة بعنوان «نحو
أي ــام أســديــة مــن جــديــد فــي ســوريــا»،

ب ــداي ــة ال ـ ـحـ ــرب .ونـ ـف ــذت ال ــدوريـ ـت ــان،
برفقة عناصر من «األسايش» الكردية،
عــدة طلعات على الطريق الــرابــط بني
القامشلي وعامودا والدرباسية ،في ما
بدا أنه تسيير رمزي لإلعالن عن دخول
االتفاق شرقي الفرات مرحلة التنفيذ.
مع ذلك ،أعلنت «قسد» أن قائدها العام
ً
أجــرى اتصاال متلفزًا مع وزيــر الدفاع
ورئ ـيــس األرك ـ ــان ال ــروس ــي ،أب ــدى فيه
«تحفظًا على بعض بنود االتفاق التي
تحتاج إلى نقاشات وحوارات لتقريب
وج ـهــات الـنـظــر» .ع ــدم وض ــوح موقف
«قسد» ،حتى اآلن ،من اتفاق سوتشي
ُ
تــرج ــم عـبــر عــرقـلــة اسـتـكـمــال الجيش
ال ـ ـسـ ــوري انـ ـتـ ـش ــاره بـ ـمـ ـح ــاذاة طــريــق
ُ« »M4الدولي ،ومنع وصول تعزيزات
أرسـلــت مــن الحسكة باتجاه الطريق.
كما أن العرقلة الكردية أدت إلى تأجيل
انـتـشــار الـجـيــش عـلــى طــريــق الحسكة
ـ ـ القامشلي القديم (طــريــق تــل بــراك)،
ُ
من دون معرفة األسباب .وتفهم عرقلة
«قـ ـس ــد» األخـ ـي ــرة ع ـلــى أن ـه ــا م ـحــاولــة
إلبقاء خطوط إمــداد الجيش السوري
ضـمــن الـحـسـكــة وبــات ـجــاه املـحــافـظــات

ق ــائـ ـل ــة إن اتـ ـ ـف ـ ــاق س ــوتـ ـش ــي أب ـط ــل
الـ ـخـ ـط ــاب الـ ـت ــرك ــي ب ــرح ـي ــل األس ـ ــد،
وف ـت ــح أم ـ ــام ع ـ ــودة تــرك ـيــا لـلـتـعــامــل
مــع الـنـظــام ال ـس ــوري .وح ــال االتـفــاق
دون مطلب تركيا أن تكون «املنطقة
اآلمـ ـن ــة» ع ـلــى امـ ـت ــداد الـ ـح ــدود .ولــم
يقتصر األمــر على تراجع تركيا من
مـنـطـقــة ب ـعــرض  440إل ــى  120كـلــم،
بل ّ
تعداه إلى موافقتها على إدخال
منبج ضمن منطقة سيطرة النظام
ال ـس ــوري .وأشـ ــارت صــاغــام إل ــى أن
ســاح «ق ــوات الحماية» الـكــرديــة لن
ُيسحب كما تريد تركيا ،بــل ُيتوقع
أن ينضم إلــى الجيش الـســوري .أما
الـنـقـطــة ال ـغــائ ـبــة ع ــن االتـ ـف ــاق ،فهي
إدلب التي لو أنها دخلت فيه ملا كان
له أن يبصر النور ،وفق الكاتبة التي
اعتبرت أن تغييب إدلــب يظهر أنها
ستنتقل إل ــى يــد ال ـن ـظــام .وخــاصــة
االت ـ ـفـ ــاق ،ب ـح ـس ـب ـهــا ،أن الـ ـح ــرب في
ســوريــا انـتـهــت ،وأن األس ــد سيعود
حــاكـمــا مطلقًا ،وأن خــريـطــة ســوريــا
الجديدة تتشكل خطوة خطوة وفقًا
ملا تريده روسيا وإيران وسوريا.
وفــي الصحيفة نفسها ،يكتب فهيم
طــاش ـت ـكــن أنـ ــه ب ــن إنـ ـه ــاء م ـش ــروع
اإلدارة الـ ــذات ـ ـيـ ــة ل ـ ــأك ـ ــراد وعـ ـ ــودة
ّ
سـ ـيـ ـط ــرة الـ ـنـ ـظ ــام ت ـت ـش ــك ــل س ــوري ــا

ّ
تعهد الرئيس
األميركي بعدم السماح
لتنظيم «داعش»
اإلرهابي باالستيالء
على حقول النفط

األخرى مقطوعة ،ملنعه من رفع قدرته
العسكرية ،خشية لجوئه إلى القوة إذا
لم ينجح االتفاق أو طرأ عليه طارئ.
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،تـ ـع ـ ّـه ــد ال ــرئـ ـي ــس
األميركي ،دونالد ترامب ،أمــس ،بعدم
ال ـس ـمــاح لـتـنـظـيــم «داع ـ ــش» اإلره ــاب ــي
بــاالسـتـيــاء على حـقــول النفط شمال
سوريا .وقــال ترامب ،في تغريدة عبر
حسابه على «تويتر» ،إن «حقول النفط
ال ـت ــي جـ ــرت م ـنــاق ـش ـت ـهــا ف ــي خـطــابــي

الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي ف ـت ــح ب ــاب ـه ــا إع ــان
دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب االنـ ـسـ ـح ــاب مـنـهــا.
وم ـ ــع تـ ـه ــدي ــدات تـ ــرامـ ــب إلردوغـ ـ ـ ــان
ب ــال ـع ـق ــوب ــات ،ل ــم ي ـب ــق أم ـ ــام األخ ـي ــر
سـ ـ ــوى طـ ـ ــرق بـ ـ ــاب بـ ــوتـ ــن .ومـ ـ ــع أن
اتفاقية سوتشي في بعض جوانبها
أراحت إردوغان ،لكنها فتحت أبواب
ســوريــا أم ــام تـمـكــن االسـتــراتـيـجـيــة
ال ــروسـ ـي ــة ف ـي ـه ــا .ويـ ـ ــرى طــاشـتـكــن
أن امل ــرح ـل ــة امل ـق ـب ـلــة تـتـعـلــق بـغــربــي
الـ ـف ــرات ،وخ ـصــوصــا إدل ـ ــب ،معتبرًا
أن زيــارة األسد إلى خطوط التماس
م ــع إدلـ ــب ب ــدت ك ـمــا ل ــو أن ـهــا إط ــاق
إشـ ــارة ع ــودة الـنـظــام إلـيـهــا .ويلفت
إل ــى أن الـ ـس ــؤال ه ــو ح ــول تـمــوضــع
«قوات الحماية» الكردية في املرحلة
الجديدة ،حيث تقول واشنطن إنها
ستواصل التعاون معهم في حقول
النفط ،فيما هم إلى جانب استمرار
ال ـت ـع ــاون م ــع أم ـي ــرك ــا وال ـ ـحـ ــوار مع
دم ـش ــق .وي ـن ـهــي طــاشـتـكــن مـقــالـتــه
ب ــال ـق ــول إن ـ ــه ب ـع ــد ت ـط ـب ـيــق ات ـفــاق ـيــة
ســوتـشــي وإن ـهــاء الــوضــع فــي إدل ــب،
سـتـكــون تــركـيــا م ــدع ـ ّـوة إل ــى تطبيق
البند األول مــن االتـفــاق حــول وحــدة
سوريا وسالمة أراضيها .ومن دون
الكثير من العجلة سيقولون لتركيا:
«لقد حان دورك لالنسحاب».

حول تركيا واألكــراد أمس كانت تحت
سيطرة داعش حتى سيطرة الواليات
املتحدة عليها بمساعدة األك ــراد ()...
ّ
لــن نـسـمــح أبـ ـدًا لــداعــش ال ــذي يتشكل
مجددًا باالستيالء على تلك الحقول!».
وأضاف ترامب ،في تغريدة أخرى ،إنه
أجـ ــرى م ـحــادثــة م ــع قــائــد «ق ـس ــد» في
سوريا ،املدعو فرحات عبدي شاهني،
امللقب باسم «مظلوم كوباني» ،وقال:
«ل ـقــد اسـتـمـتـعــت حـقــا بـمـحــادثـتــي مع
ال ـج ـنــرال مـظـلــوم ع ـبــدي .إن ــه ي ـقـ ّـدر ما
فعلناه ،وأنا ّ
أقدر ما فعله األكراد .ربما
حان الوقت ألن يبدأ األكراد في التوجه
إل ــى منطقة ال ـن ـفــط!» .فــي املـقــابــل ،قــال
الرئيس التركي ،رجب طيب إردوغــان،
أمـ ـ ــس ،إن ت ــرك ـي ــا ات ـف ـق ــت م ــع روس ـي ــا
على إقامة منطقة مراقبة على الطرف
ال ـش ـمــالــي ال ـغ ــرب ــي م ــن مــدي ـنــة مـنـبــج
السورية بهدف حماية املنطقة.
وأض ــاف «(إن ـنــا) طلبنا منطقة بطول
 19كلم ،وعرض  5كلم ،في شمال غرب
ّ
وتوصلنا إلى
منبج لحماية املنطقة.
اتفاق في هذا الصدد مع روسيا .إنها
مثل موقع مراقبة».

تقول مصادر
وساطة
مصرية إن ُ
َّ
واشنطن ستفعل
منتصف الشهر المقبل

أوحــى السيسي قبل نحو أسبوعني بأنه
ّ
سيحل املشكلةّ ،
أي تطور نوعي ،إذ إن كال
البلدين ال يزال ثابتًا على وجهة نظره :ال
إثيوبيا تريد التفاوض حول آلية تخزين
املـيــاه ،وال الـقــاهــرة راغـبــة فــي الـتـنــازل عن
شروطها في شــأن الكميات التي تصلها
سـنــويــا ،مــع ق ــدرة تـحـ ّـمــل سقفها نقصان
خمسة مليارات متر مكعب سنويًا ،حتى
ال يتأثر ّ
السد العالي كثيرًا.
أح ـمــد ق ــال إن تـصــريـحــاتــه ع ــن املــواجـهــة
ُ
العسكرية داخل البرملان ُ
«ح ّرفت واجتزئت
من سياقها» ،علمًا بأن مصادر الخارجية
املـصــريــة أك ــدت ل ــ«األخ ـب ــار» أن «الـقــاهــرة
كانت حريصة على االهتمام بما أبرزته
وسائل اإلعالم اإلثيوبية ،وهو في األصل
تواصل للتصعيد اإلثيوبي منذ اجتماع
الرئيس الراحل محمد مرسي مع عدد من
الشخصيات التي طالب بعضها بضربة
عسكرية» قبل سـنــوات ،مضيفة إن مصر
ّ
ستستغل اآلن املوقف في املحافل الدولية.
وأشـ ــارت امل ـص ــادر إل ــى أن «ال ـقــاهــرة على
علم بما قاله أحمد حرفيًا ،لكنها حاليًا ال
ترغب في التصعيد ،بدليل استمرار اللقاء

املقرر في روسـيــا ...األزمــة تــدار في الوقت
الـحــالــي مــن جميع جــوانـبـهــا ،وال يصدر
تـصــريــح أو مــوقــف مــن دون الــرجــوع إلــى
أعلى الجهات في الدولة املصرية».
مــن جهته ،أعـلــن املتحدث بــاســم الرئاسة
املصرية ،بسام راضي ،أن السيسي وأحمد
اتـفـقــا عـلــى «االس ـت ـئ ـنــاف ال ـف ــوري ألعـمــال
الـلـجـنــة الـفـنـيــة املـسـتـقـلــة عـلــى نـحــو أكثر
انفتاحًا وإيـجــابـيــة» ،وســط تــوقـعــات بأن
ي ـكــون اج ـت ـمــاع الـلـجـنــة األس ـب ــوع املـقـبــل.
لكن راضــي لم يكشف تفاصيل ما دار في
االجتماع الــذي استمر  45دقيقة تقريبًا،
فــي وقــت لــم تـصــدر فيه إش ــارة مــن رئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء اإلثـ ـي ــوب ــي إلـ ــى ت ــأج ـي ــل تـخــزيــن
امل ـيــاه فــي بـحـيــرة ال ـس ـ ّـد ،وامل ـق ــرر أن يبدأ
ال ـع ــام املـقـبــل بـعــد تــأجـيــل اسـتـمــر عــامــن
بسبب مشكالت هندسية .وبينما أعلنت
الــواليــات املـتـحــدة قـبــول مصر والـســودان
وإثـيــوبـيــا وســاطـتـهــا ،وهــو الـتــوجــه الــذي
طالبت بــه الـقــاهــرة منذ أســابـيــع ،عرضت
م ــوس ـك ــو أي ـض ــا الـ ــدخـ ــول ف ــي ال ــوس ــاط ــة.
وم ــن امل ـتــوقــع أن تـسـيــر األط ـ ــراف الـثــاثــة
في الوساطة األميركية التي من املفترض
أن تجمع ممثلي الــدول في النصف األول
من الشهر املقبل على أقصى تقدير ،وفق
مـصــادر فــي الخارجية املـصــريــة أك ــدت أن
ّ
اللقاء لن يتأخر كثيرًا «فــي ظــل االهتمام
األميركي باملسألة».
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،ب ــدأت أصـ ــوات مصرية
تعلو باملطالبة ّبـضــرورة إرس ــال اتفاقية
املـبــادئ الـتــي وقعها السيسي مــع رئيس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلثـ ـي ــوب ــي الـ ـس ــاب ــق وال ــرئ ـي ــس
الـســودانــي املخلوع إلــى الـبــرملــان مــن أجل
رفضها رسميًا ،ثم بدء إجراءات التقاضي
أديـ ــس أب ــاب ــا ،وخ ــاص ــة أن
ال ــدول ــي ب ـحــق ّ
االتفاقية التي وقعها «الجنرال» لم تدخل
بعد ّ
حيز التنفيذ بسبب عدم إرسالها إلى
ُّ
البرملان ،وهي الخطوة املفترض أن تتبع
دستوريًا ،وخاصة أنه إذا رفضها البرملان
ً
ت ـص ـبــح مـ ـلـ ـغ ــاة .ووفـ ـ ــق ت ـق ــاري ــر لـجـهــات
سيادية ،ال يــزال مدير املـخــابــرات العامة،
ً
ال ـل ــواء ع ـبــاس ك ــام ـ ّـل ،ي ــرى أن ه ـنــاك أم ــا
ً
فــي ال ـت ـفــاوض ،مـفــضــا إرج ــاء املطالبات
بالتحكيم الدولي إلى بداية العام املقبل،
وهي وجهة النظر التي يتبناها السيسي
ض ــا ،وال ـقــائ ـمــة ع ـلــى «ال ـت ـف ــاوض حتى
أي ـ َ
الـ ـن ــف ــس األخـ ـ ـي ـ ــر» ،وال س ـي ـمــا مـ ــع ال ـث ـقــة
امل ـصــريــة ب ـق ــدرة واش ـن ـطــن ع ـلــى الـضـغــط
على اإلثيوبيني لقبول مطالب القاهرة.
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