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«حما�س» و�صفتها بالعمل ال�شجاع ...والعدو اعتبرها نتيجة مبا�شرة لتحري�ض ال�سلطة الفل�سطينية

�إ�صابة  16م�ستوطن ًا بعملية طعن بطولية نفذها مقاوم في «تل �أبيب»

على خلفية �إقامة «�إ�سرائيل» مطاراً ينتهك �سيادة المملكة

المجل�س النيابي الأردني �سيجتمع لحجب الثقة عن جودة
حدد مجلس النواب األردني جلسة خاصة الثالثاء
المقبل لحجب الثقة عن وزير الخارجية األردني ناصر
جودة على خلفية ما وصف بتقصير وزارته في التعامل
مع إقامة «إسرائيل» لمطار ينتهك السيادة األردنية.
وش��ن ن��واب أردن��ي��ون خ�لال جلسة النواب هجوما ً
الذع �ا ً على «إسرائيل» بعد اتهامهم األخيرة بانتهاك
المجال الجوي األردن��ي بإنشائها مطارا ً «ال يبعد عن
أراض��ي المملكة س��وى  335مترا ً من منتصف مدرج
المطار ،وح���دود المطار داخ��ل��ة ب��األص��ل ف��ي الحدود
األردن��ي��ة ،وسياجه األمني يخترق األراض��ي األردنية
بعمق  200متر ،وطريق وادي عربة يبعد كيلومترين
عن منتصف المطار» ،وفق ما أشارت إليه النائب رلى
ال��ح��روب ف��ي معرض مناقشتها الس��ت��ج��واب يتعلق
بالمطار «اإلسرائيلي» تمناع.
وطالبت الحروب بتنسيق عربي لمناقشة الموضوع
لوقفه .ولفتت بأن المطار يشكل خطرا ً على العمليات
التشغيلية والفنية وسالمة األرواح البشرية.
واعتبرت أن المطار اعتداء صريح على االتفاقيات
الدولية ،مشيرة إلى أنه ينتهك السيادة الجوية والبرية
لألردن.
وأش��ارت إلى معلومات وصفتها بغير المؤكدة من
بعض األش��خ��اص العاملين ف��ي مطار الملك حسين
بالعقبة انه يستخدم لغايات عسكرية وليست مدنية
وجوية.
وعلقت النائب األردني على ذلك بالقول إن «صحت
المعلومة فإن هذا يعني ان مصر والسعودية واألردن
معرضون للخطر».

ونوهت بأن «إسرائيل» اختارت موقعا ً إلنشاء مطار
جديد في الجنوب «م��ن دون أ ّي��ة استشارة لحكومة
المملكة ،ولم تطلع الحكومة على مخططاتها إال بعد أن
وضعت المخططات والتصاميم».
وتابعت ال��ح��روب« :إس��رائ��ي��ل تعتبر نفسها فوق
القانون ألنها ربيب مدلل للقوى االستعمارية ،ويقتل
ويذبح ويعتدي على المواثيق ،ولدى مجلس النواب
فرصة لمساعدة الحكومة للتعامل م��ع ه��ذا العدو
اإلسرائيلي».
وأك��دت أنها تمتلك وثيقة تفيد ب��أن المملكة «لن
تتمكن من استخدام أراض تمتد لثالثة كيلومترات من
حدودها ألنها ملزمة دوليا ً بذلك ،ما يعني أن «إسرائيل»
تنتهك الجو والبر ،وتفعل ما تريد ألننا ال نستطيع أن
نشتكي».
وقالت الحروب بعد مناقشة استجوابها للحكومة
«إنها لم تعد تقنع بالوعود الحكومية بمتابعة القضايا،
وأنها تريد طرح الثقة بالحكومة ،وهو ما تم تحديد
موعده الثالثاء المقبل».
وأبلغ رئيس الوزراء األردني عبدالله النسور النواب
أن «حكومته في الصورة وفي تفاصيل تفاصيلها ،ونحن
مواكبون للمطار من األلف للياء».
وقال« :نحن في حاجة الى مزيد من األجوبة ألسئلة
ع��دة» ،مشيرا ً إل��ى أن «وزي��ر الخارجية ناصر جودة
ي��ج��ري االت��ص��االت ال��دول��ي��ة وم��ع ال��ط��رف اآلخ���ر بأن
«إسرائيل» تخالف المجال الجوي األردن��ي ،ويوجد
أخطار على النحو الذي عرضته الحروب ،وسوف نذهب
إن لم تستجب «إسرائيل» لالحتكام للهيئات الجوية».

«جك» المناه�ضة لل�صهيونية
تحتفي ب�شهداء المقاومة اللبنانية
عمان ـ محمد شريف الجيوسي

أصيب  16مستوطنا ً  6منهم في حالة حرجة جداً ،في عملية
طعن بطولية نفذها مقاوم فلسطيني في «تل ابيب».
ووقعت عملية الطعن في حافلة رك��اب ما أدى إلى وقوع
اإلصابات ،فيما أشار إعالم العدو إلى أن الشرطة الصهيونية
اعتقلت منفذ العملية بعد إطالق النار عليه وإصابته.
وقالت القناة الثانية في تلفزيون العدو ان منفذ عملية «تل
أبيب» شاب من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.
ووص��ف مستوطنون صهاينة ك��ان��وا على متن الحافلة
المستهدفة ما ج��رى ،ف��أش��اروا ال��ى ان «منفذ العملية هاجم
السائق في البداية فهرب الركاب من النوافذ واألبواب خوفا ً من
الطعن».
وإثر عملية الطعن ،فرضت الشرطة الصهيونية طوقا ً أمنياً،
حيث زار قائد شرطة العدو في «تل أبيب» مكان العملية ،ونفى
وجود أي إنذار في شأن ما جرى.
الى ذلك ،باشرت سلطات االحتالل بإسعاف الجرحى ،فيما
خيّمت حالة من الذعر على المستوطنين بعد عملية الطعن.
وعقب عملية «تل ابيب» ،تحدثت أنباء عن إصابة مستوطن
صهيوني بجراح إثر تعرضه للطعن ايضا ً في أحد الشوارع
المقابلة لباب العمود بالقدس المحتلة.

وكانت جرافات تابعة لبلدية العدو في القدس المحتلة
شرعت صباح أمس برفقة قوات كبيرة من الشرطة الصهيونية
وم��ا يسمى «ح��رس ال��ح��دود» بهدم مبنى فلسطيني لعائلة
«ربايعة» في حي «الصلعة» بقرية جبل المكبر.
كما نفذت قوات االحتالل حملة اعتقاالت فجر اليوم ،اعتقلت
خاللها  15شابا ً فلسطينيا ً من مخيم بالطة لالجئين قرب نابلس
بالضفة الغربية ،في عملية دهم تعتبر األوسع منذ أشهر.
وقال رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أمس إن عملية
تل أبيب هي نتيجة مباشرة للتحريض الذي تمارسه السلطة
الفلسطينية ض��د «إس��رائ��ي��ل» .وأض���اف أن العملية تجسد
«اإلرهاب» نفسه الذي يحاول االعتداء على اليهود في باريس
وبروكسيل وفي كل مكان بحسب تعبيره.
وأش��ار نتنياهو إلى أن «حماس وهي شريكة أبو مازن في
الحكومة سارعت إلى الترحيب بالعملية .وهذه هي حماس
ذاتها التي أعلنت أنها ستقاضي «إسرائيل» في المحكمة الدولية
في الهاي».
وكانت شرطة العدو قالت إن منفذ العملية فلسطيني من
سكان الضفة الغربية ،مشيرة إلى أن قواتها أطلقت النار على
المنفذ وأصابته قبل أن تعتقله.

ومنفذ العملية يدعى حمزة محمد حسن متروك ( 23سنة)،
وهو من سكان مخيم طولكرم المجاور لمدينة طولكرم.
وحسب التحقيقات واالستجوابات األولية فقد غادر منزله في
طولكرم صباح الحادثة مع نية مبيتة لتنفيذ العملية حيث قام
بشراء السكين في طولكرم ليدخل تل أبيب بصورة غير شرعية
كما ورد بإفادته.
واعترف المعتقل بتنفيذه العملية على خلفية تأثره بما حصل
خالل حرب «إسرائيل» على قطاع غزة ،إضافة لما يجري حول
الحرم القدسي من أحداث.
هذا وما زال المعتقل يرقد على سرير العالج بالمستشفى،
بينما تواصل الشرطة وجهاز «الشاباك» التحقيق بكافة جوانب
ومالبسات تنفيذ هذه العملية.
من جانب آخر قالت مصادر طبية «إسرائيلية» إن سبعة من
الجرحى في حالة حرجة.
على صعيد آخر باركت حركة حماس العملية ووصفتها
بالعمل البطولي والشجاع.
وفي أول تصريحات حول العملية ،قال نتنياهو إن المسؤول
عن العملية هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحسب
تعبيره.

تقرير حال القد�س من تموز �إلى �أيلول 2014
يرصد التقرير ت��ط� ّور األح���داث ف��ي مدينة ال��ق��دس على
المستويين الميداني والسياسي ويُقدّم قراءة منهجية لهذه
األحداث تضعها في سياق الصراع بين مشروع تهويدي شامل
يطاول مختلف جوانب الحياة في المدينةُ ،تنفذه وترعاه دولة
االحتالل والجمعيات المرتبطة بها ،وبين محاوالت مقاومة هذا
المشروع من قبل المقدسيّين المعتمدين على قدراتهم الذاتية
وقليل من الدعم الخارجي.
ويتتبع التقرير التطور الميداني لمشروع تهويد المدينة
ومحاوالت مقاومته من خالل مسارين أساسيّين هما:
التهويد الديني والثقافي :يشتمل هذا المسار على محاوالت
تغيير هوية القدس وال سيما المسجد األقصى والبلدة القديمة
من خالل الحفريات الهادفة إلى بناء مدينة تاريخية يهودية
أسفل المسجد األقصى ومحيطه ،وم��ن خ�لال بناء الكنس
والمتاحف ،فضالً ع��ن محاولة ن��زع الحصرية اإلسالمية

للمسجد األقصى وتحويله من معلم إسالمي إلى موقع ديني
مشترك مفتوح أمام أتباع الديانات كلها ،وكذلك االعتداء على
المقدسات االسالمية والمسيحية في المدينة .يضاف إلى ذلك
محاولة تغيير الطابع السكاني العربي للمنطقة المحيطة
بالمسجد األقصى والبلدة القديمة إلى طابع يهودي ،وتهجير
سكان هذه المنطقة العرب إلى األطراف .كما يشتمل هذا المسار
على محاولة تسويق القدس سياحيا ً كـ«عاصمة يهودية»
وذلك من خالل المهرجانات واالحتفاالت وتشجيع السياحة
من خالل اختالق اآلث��ار وبناء المتاحف اليهودية في سائر
أرجاء المدينة.
التهويد الديموغرافي :يشتمل هذا المسار على مجالين
أساسيين ،األول هو محاوالت زيادة عدد المستوطنين اليهود
في المدينة من خالل بناء المستوطنات وتوسعتها وتقديم
تسهيالت لمختلف الفئات اليهودية للسكن ف��ي القدس،

ونقل مؤسسات الدولة المركزية إلى المدينة ،وتشجيع بناء
المصانع ومراكز الشركات عالية التقنية في مركز المدينة
لجذب اليد العاملة .أما المجال الثاني فهو محاولة تهجير
السكان المقدسيين من خالل سحب بطاقات اإلقامة ومصادرة
األراضي والعقارات وفرض ظروف معيشية واقتصادية صعبة
عليهم ،فضالً عن آثار الجدار العازل.
أما التطور السياسي لمشروع التهويد فيتتبعه التقرير
من خالل متابعة المواقف السياسية ألبرز الجهات الفاعلة
في القدس والمؤثرة فيها ال سيما دول��ة االحتالل والسلطة
الفلسطينية وفصائل المقاومة والواليات المتحدة واالتحاد
األوروبي ومن بعدهم الدول العربية وبعض الدول اإلسالمية.
ويرصد التقرير مواقف هذه األطراف من أبرز األحداث الدائرة
في القدس كما يرصد أي تط ّو ٍر في الموقف السياسي العام
لهذه األطراف تجاه المدينة.

�إحباط �أعنف هجوم انتحاري لـ«داع�ش» على الرمادي ب�سبع �آليات مفخخة

عملية وا�سعة للجي�ش العراقي ...و«البي�شمركة» تحرر قرى �شرق �سد المو�صل
بدأ الجيش العراقي عملية واسعة من ثالثة
محاور في ناحية البوحياة غربي الرمادي،
وقتل أكثر من أربعين مسلحا من «داعش» ج ّراء
القصف الجوي الذي تع ّرض له قضاء تلّعفر
غرب الموصل.
ال��ى ذل��ك ب��دأت ق��وات البيشمركة وبإسناد
ج��وي عملية عسكرية واسعة ناحية وانكي
قرب سد الموصل وتم ّكنت من تحرير قريتين
ومحاصرة مركز الناحية كما تم ّكنت البيشمركة
من استعادة السيطرة على ثالث قرى في قضاء
سنجار غرب الموصل مدعومة بغطاء جوي
كثيف وقتلت س ّتة من «داعش».
التنظيم كان حاصر ناحية الشورى جنوب
الموصل ،وقام بعمليات قتل واختطاف لقرابة

خمسين شخصا ً بينهم نساء وأطفال.
ميدانيا ً أيضاً ،أفاد مصدر أن تنظيم «داعش»
يحاصر ناحية الشورى جنوب الموصل ويقتل
ويختطف العشرات من سكانها بينهم نساء
وأطفال.
إلى ذلك أعلن قائد شرطة األنبار ان القوات
العراقية تمكنت من إحباط أعنف هجوم انتحاري
لـ«داعش» على الرمادي بسبع آليات مفخخة.
ترافق ذلك مع صد الجيش العراقي هجوما ً
لتنظيم «داع����ش» على م��رك��ز ش��رط��ة منطقة
ال��ج��زي��رة ش��رق ال��رم��ادي وتمكنه م��ن قتل 4
مسلحين.
كما دارت اشتباكات بين القوات العراقية
بمساندة العشائر ومسلحي «داع���ش» في

منطقة البوذياب ،في وقت قصف فيه طيران
الجيش العراقي تجمعات «داعش» في منطقتي
الفالحات وسن الذبان شرق الرمادي.
الى ذلك ،دمر الجيش العراقي أنفاقا ً وممرات
سرية يستخدمها مسلحو «داعش» في بيجي
شمال تكريت.
وأعلن قائد شرطة ديالى أن القوات األمنية
العراقية حاصرت مناطق شمال المقدادية
بالكامل ولن تسمح بفرار أي مسلح.
في هذا الوقت ،أعلن الحزب الديموقراطي
الكردستاني أن ق��وات «البيشمركة» حررت
ق��رى تل الذهب وكفرج وحسن جال وشيخة
الواقعة شرق سد الموصل وقتلت  28مسلحا ً
من «داعش».

ضباط فرنسيون
يلتحقون بـ«داعش»

وان��ض��م ض��ب��اط فرنسيون س��اب��ق��ون إلى
صفوف تنظيم «داعش» في سورية والعراق،
حسبما ذك��رت إذاع��ة فرنسا الدولية ()RFI
أمس.
وقالت اإلذاع��ة إن أحد هؤالء الضباط يقود
مجموعة من المقاتلين الفرنسيين في دير الزور.
وينشط الضباط الفرنسيون في مجال تصنيع
المتفجرات وأغلبهم في سنوات العشرينات.
من جهة أخ��رى ،أش��ار مراقبون فرنسيون
إلى المخاوف المتزايدة لدى دول أوروبية إزاء
«المجاهدين» األوروبيين الذين شاركوا في
القتال بسورية والعراق.
وقالوا إن هاجس «الجهاديين» ينتاب دوال ً
غربية لما يشكلونه من تهديد على اعتبارهم
«ع��دوا ً من الداخل» حال عودتهم إلى بالدهم،
وسط تحذيرات من إقدامهم على شن هجمات
في أوروب��ا شبيهة بهجمات  11أيلول 2001
على الواليات المتحدة.
وتقدر االستخبارات الفرنسية عدد الفرنسيين
في صفوف تنظيم «داعش» باآلالف ،في مقابل
نحو ثالثة آالف مقاتل بريطاني والعديد من
األلمان واإليطاليين الذين باستطاعتهم السفر
بحرية إلى مناطق الحرب في الشرق األوسط.
وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» االميركية
إل��ى أن ج��ه��ودا ً أوروب��ي��ة تبذل ل��ردع األع��داد
المتزايدة من مواطنيها الساعين لالنضمام
إلى الحركات اإلسالمية المتطرفة في العراق
وسورية ،وأن هذه الجهود تأتي بعد تحذير
خبراء من أن التحالف الدولي بقيادة الواليات
المتحدة ض��د تنظيم «داع���ش» زاد م��ن خطر
تحويل تهديدات هذه الجماعات إلى مهاجمة
أهداف غربية.

تحتفي جماعة «جك» (األردنية)
المناهضة للصهيونية في اعتصامها
ال��ذي تنظمه مساء اليوم ،بشهداء
ال��م��ق��اوم��ة اللبنانية ف��ي ال��ج��والن
السوري المحتل ،مؤكدة انتماءها
ل��م��ع��س��ك��ر ال��م��ق��اوم��ة ال��م��ن��اه��ض
ل��ل��م��ش��روع الصهيوني وم���ن ذات
الطينة المقا ِومة.
وج����اء ف���ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي
للجماعة أن «الكوكبة التي زفتها
لنا المقاومة من الشهداء رووا ارض
الجوالن العربي بدمائهم ،حلقة ضمن
سلسلة وم��ش��وار طويل ف��ي سجل
الصراع مع الصهاينة ،مشوار تكتمل

حلقاته بكل فعل ي��واج��ه ال��ع��دوان
وتتطور ادواته بالمثابرة واإلصرار».
وش���ددت «ج���ك» ف��ي تصريحها
الصحافي ،إن «وجود اشاوس حزب
الله في ميدان المعركة بمواجهة
الصهاينة وادوات��ه��م التكفيرية في
ال��ج��والن يؤشر على ان البوصلة
المنطقية الوحيدة هي التي تؤشر
الى العدو الحقيقي المتنا ،وبما يخلق
قواعد وميادين اشتباك جديدة يتم
فرضها على العدو».
فامتداد ق��وس المواجهة ليشمل
ال���ج���والن ال��م��ح��ت��ل ي���ؤذن بتحول
استراتيجي في ميزان الصراع مع
العدو سواء في سورية نفسها او في
مواجهة العدو باتجاه تهيئة الوسائل

للتحرير ال للجوالن وحدها ولكن من
يمتلك مثل هذا العزم والطموح لن
تغيب عنه فلسطين المحتلة .
وش��ددت «ج��ك» على أن سورية
ه��ي دوم����ا ً منطلق وم��ح��ور العمل
ال��ع��رب��ي ال��م��ق��اوم ،وألن فلسطين
قبلتنا ،فال ُتستقبل هذه القبلة إال من
الشام ...وألننا من معسكر ننتمي له
في مقاومة الصهيونية «وإسرائيل»
فال اق��ل من ان نصدع بما نؤمن به
على ثرى عمان أسيرة وادي عربة
أن م��ع��اه��دة االس��ت��س�لام وضعت
األردن في ظل هيمنة ال تقل سوءا ً عن
االحتالل ،وكما الجوالن وفلسطين،
يستصرخ األردن ابناءه لتحريره من
نير اتفاقية وادي عربة .

البنتاغون يت�أهب لإجالء موظفي
ال�سفارة الأميركية من �صنعاء
تحركت سفينتان حربيتان أميركيتان مرابطتان في
البحر األحمر تحسبا ً ألي طارئ في اليمن لتتمكن من إجالء
موظفي السفارة األميركية في صنعاء.
وقال مسؤول أميركي إنه لم تعط أوامر فورية بإخالء
السفارة األميركية في اليمن ،مضيفا ًَ أنه قد تم تحسين
تموقع السفينتين الحربيتين «يو اس اس ايو جيما»
و«يو اس اس ماكهنري القوية» استباقا ً لكل االحتماالت
بعد التصعيد الذي شهدته العاصمة اليمنية صنعاء.
وأكد المسؤول أنه إذا تم أمر اإلخالء فإن الخيار األول
سيكون من طريق نقل أفراد السفارة برا ً نحو مطار صنعاء
التجاري ،مبينا ً أنه في حالة استحالة تطبيق هذا الخيار

فإنه من المرجح أن تحلق طائرات عسكرية لتقوم بتوفير
غطاء جوي يساعد على إجالئهم.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه تمت دراسة العديد من
الحلول والخيارات إذا ما استوجبت األوض��اع تدخالً
عسكريا ً مبرزا ً أن عملية اإلجالء ستكون صعبة ومعقدة
نوعا ً ما.
وأفاد المسؤول األميركي بأن الخارجية األميركية تريد
الحفاظ على استمرارية العمل بالسفارة كونها أداة مراقبة
وتتابع تحركات عناصر تنظيم «القاعدة بجزيرة العرب»،
وتابع أن وزارة الدفاع تريد التأهب لعملية اإلجالء قبل
سقوط العاصمة صنعاء في الفوضى.

محلل �شبكة  CNNالأميركية:
ال�سعودية �أكبر م�صدر لأيديولوجيا الكراهية
قال محلل الشؤون الخارجية بشبكة  CNNاالميركية،
بوبي غوش ،إن المملكة السعودية إلى جانب كونها أكبر
مصدر للنفط في العالم فإنها أيضا ً تعتبر أكبر مصدر
أليدولوجيا الكراهية في العالم ،ومن الضروري أن توقف
تمويل اإلرهابيين.
وتابع غوش في مقابلة على  ،CNNنشرها موقع
القناة ،إن السعودية «تستخدم وارداتها من النفط لنشر
هذه األيدولوجية ،فهم يصلون إلى مناطق مسلمة فقيرة
في العالم ويرسلون رج��ال دي��ن ليعلموا سكان هذه

المناطق المنهج الوهابي أو السلفي باإلسالم ،وأن كل
من ال يتماشى مع هذه االيدولوجية فإنه مرتد أو يستحق
أقسى أنواع العقاب».
وقالت تيري سترادا ،أرملة قتل زوجها في أحداث 11
أيلول« ،بالتأكيد السعودية لها صلة باألعمال اإلرهابية
التي يشهدها العالم ...نعم السعودية تمول اإلرهابيين»،
مجددة مطالبتها بالكشف عن  23صفحة سرية في
التحقيقات بهجوم  11أيلول حيث وعلى حد تعبيرها فإنه
يشير بصورة قوية للدور الذي لعبته المملكة.

تقرير �إخباري
«�سد النه�ضة»  ...مفاو�ضات تراوح مكانها
دفعت التصريحات األخيرة لمستشار وزير الري
المصري الناطق الرسمي باسم ملف سد النهضة
عالء يس التي قال فيها انه لم يتم التوصل إلى موعد
نهائي لتسلم العروض الفنية والمالية من المكاتب
االستشارية ،للبدء في إعداد الدراسات الفنية الخاصة
بسد النهضة اإلثيوبي لتحديد سلبياته على التدفقات
البيئية واالقتصادية على مصر إلى التشكيك في جدوى
المفاوضات المصرية  -اإلثيوبية ،وزعم وجود حالة
تعثر وأزمة حقيقية فيها ،وهو األمر الذي فرض تساؤال ً
مهما ً حول ماذا إذا فشلت المفاوضات التي تجرى في
الوقت الحالي بين الجانبين ،واستمرت اثيوبيا في
«سياساتها التسويفية؟» ،وما هي الحلول والبدائل
أمام مصر والتي من شأنها إيقاف بناء سد النهضة ،لما
له من خطورة على أمن مصر المائي؟
وكانت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا مرت بمراحل
عديدة منذ سنوات على كافة المستويات ،ولكن لم
يؤت أي منها بثمارها ،وظل األمر على ما هو عليه ،فما
بين زي��ارات الوفود الشعبية والرسمية وغيرها من
الزيارات ،إال أن توصيات اللجنة الدولية لسد النهضة،
باالحتكام إلى دراسات بيئية واجتماعية واقتصادية
حول السد كانت بمثابة تحريك للمياه الراكدة ،ولكن
إثيوبيا اتخذت من هذه الخطوة سببا ً للمراوغة ،من
خالل إطالة عمر هذه الدراسات ،مع استمرارها في

بناء السد حتى يصبح أمرا ً واقعاً ،بحسب ما يؤكده
مراقبون.
وعن تداعيات بناء السد وتأثير ذلك على مصر،
يؤكد الخبير المائي أحمد فوزي أنه في حال تم بناء
السد اإلثيوبي ستكون النتائج كارثية على الشعب
المصري ،وسيؤثر األمر على وج��وده ،فمصر تحتاج
إلى  30مليار متر مكعب من المياه لتأمين احتياجاتها
من المياه سنوياً ،وأي إخالل في هذه الكمية من شأنه
التأثير على أوجه الحياة في مصر.
مرض
وعلى رغم أن الشواهد تؤكد أن الوصول لحل
ٍ
لجميع األطراف ،أمر صعب المنال وسط تمسك مصر
بموقفها في عدم البناء على هذه المواصفات التي
من شأنها المساس باألمن القومي المائي لمصر،
وعناد إثيوبيا ومضيها قدما ً في إنهاء بناء السد مع
عدم مراعاة ألي مصلحة أخرى غير مصلحتها ،فإن
تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري ،أكد
خاللها سعي مصر لتحقيق تفاهم بينها وبين إثيوبيا،
يصل لحد التفاهم ،مؤكدا ً أن السيسي سيقوم بطرح
هذه المشكلة خالل مشاركته في القمة األفريقية المقبلة
بأديس أبابا ،وهو التصريح الذي واجه انتقادات من
عدد من المحللين للموقف الحالي ،مؤكدين أنه ال يوجد
على أرض الواقع ما يدل على وجود فرص إلحراز أي
تقدم من خالل القمة األفريقية.

