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مدارات

مقتل ع�شرات بمواجهات «ال�صبيحة» في لحج

كيف �سيواجه اليمنيون
الم�شروع ال�سعودي في بالدهم؟
} ناديا شحادة ولمى خير الله
تخطو ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة خ��ط��وات
استراتيجية وفق ترتيب أولوياتها في أجندتها السياسية
ولعل أبرز وأحدث التطورات هو إجالء الواليات المتحدة
األميركية المئة جندي الباقين من قواتها الخاصة في
اليمن وسط تدهور الوضع األمني في البالد.
واشنطن سبق أن أغلقت سفارتها في صنعاء في 10
شباط  2015بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة
اليمنية ،وقامت حديثا ً بإجالء مئة جندي من الباقين
من قواتها الخاصة في اليمن بعد تصريحات من وزارة
ال��دف��اع األميركية ف��ي وق��ت سابق ب��أن االضطرابات
السياسية في اليمن تؤثر في قدارت الجيش األميركي
في مكافحة االرهاب ،وحذر المقدم المتقاعد في الجيش
األميركي ريك فرانكونا في  22آذار  2015من فقدان
الواليات المتحدة كل قدرتها على التحرك الميداني
في اليمن على ضوء سحبها قواتها الخاصة من ذلك
البلد مرجحا ً انزالق البالد نحو حرب أهلية شاملة مع
تصاعد خطير لدوري القاعدة وداعش ،هذان التنظيمان
اإلره��اب��ي��ان ال��ل��ذان تعمل السعودية على دعمهما
وتمويلهما ،بحسب وثيقة سربها موقع ويكيلكس في 1
ـيار  2012اعترفت وزيرة الخارجية األميركية هيالري
كلينتون بأن السعودية هي المصدر األول لتمويل تنظيم
القاعدة والعديد من المجموعات اإلرهابية في العالم.
والمتتبع لتدخل الدبلوماسية السعودية بشأن
التطورات التي يشهدها اليمن هذه األيام ،يالحظ وجود
إدارة سياسية قوية مصرة على تعكير صفو اليمنيين
والتحريض على دفع األمور إلى مزيد من االشتعال كما
اشتعلت سورية ،فالسعودية التي راهنت على إسقاط
النظام السوري وأعطت الدعم الكامل لحلفائها للتحرك
في سورية ولكنها فشلت في إسقاط الدولة السورية،
فبعد االنتصارات التي حققها الجيش السوري وحزب
الله على األرض أعلن وزير الخارجية السعودية سعود
الفيصل في  26حزيران  2013أن بالده لن تقف مكتوفة
األي��دي حيال ما يجري في سورية ،ويعد ه��ذا أقوى
تصريح يصدر من أعلى المستويات في المملكة ضد
سورية وحليفها حزب الله ،وأضاف أن المملكة تعتبر
أن تدخل إيران وحزب الله في الصراع الدائر في سورية
خطير وأنه ينبغي تقديم مساعدات عسكرية لمقاتلي

المعارضة للدفاع عن أنفسهم ولتغيير ميزان القوى على
األرض.
وي��ؤك��د المتابعون أن السعودية ال��ت��ي خسرت
رهاناتها حاولت تعويض خسارتها في اليمن فسعت
ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة إلشعاله ،فبعد سيطرة جماعة
أنصار الله على صنعاء في  21أيلول  2014حيث
تم رفض الهيمنة السعودية ونبذ االرتهان لألجنبي
ال��ذي ك��ان يعيشه الشعب اليمني ،تحولت القاعدة
وتحول التكفيريون والسلفيون إل��ى نبض الشارع
اليمني بحسب تعبير الدبلوماسية السعودية ،ليدخل
شعب اليمن في دوامة من القتل والدمار ،فالسعودية ال
تخوض حربا ً مباشرة على الحوثيين في هذه المرحلة
لكنها لن تبقى مكتوفة األيدي أمام رؤية حليف إليران
يصل إلى حكم اليمن ،فرفض الشعب اليمني سياسة
التخريب التي يتبعها النظام السعودي في بالده دفع
هذا النظام إلى زيادة عمليات ضخ األموال والسالح إلى
الداخل اليمني وتجنيد خاليا إرهابية إضافية متعاونا ً
في ذلك مع تنظيم القاعدة للقيام بعمليات تفجيرية في
محافظات اليمن ،فالتفجيرات األخيرة التي وقعت في
مسجد في العاصمة صنعاء ومسجد في صعدة في
تاريخ  20آذار  2015وأدت إلى استشهاد وجرح المئات
من اليمنين تحمل بصمات الجماعات اإلرهابية التي
تمولها السعودية ،وقد أكد المجلس السياسي ألنصار
الله في بيان تعليقا ً على التفجيرات أن هذه الجرائم
تحركها أجندات خارجية أميركية وإقليمية لديها مواقف
معادية للثورة والشعب اليمني ،وكان المتحدث باسم
الحركة عبد السالم أكد في حديث إعالمي أن المملكة
السعودية تدعم القاعدة في جنوب اليمن ،وتصريحات
الملك السعودي الذي دان التفجير لم يضعها المتحدث
باسم أنصار الله سوى في موقف إنساني ال يرقى إلى
الموقف السياسي للمملكة المتورط في دعم اإلرهاب
وأعداء الشعب اليمني.
ومع تسارع األح��داث األخيرة التي شهدناها على
الساحة اليمنية ووس��ط تدهور الوضع األمني في
البالد ،يبقى السؤال هل القوى السياسية اليمنية
ستكون قادرة على الوقوف بوجه المشروع السعودي
ال��ه��ادف إل��ى تفكيك اليمن وج��ر البالد إل��ى مزيد من
الفوضى والدمار وقطع يد عمالء السعودية من سلفيين
وتكفيريين؟

المالكي :انت�صارات «الح�شد ال�شعبي» �أبهرت العالم
ذكر نائب الرئيس العراقي نوري
ك��ام��ل ال��م��ال��ك��ي أن «االن���ت���ص���ارات
المتتالية والسريعة لقوات الحشد
الشعبي والقوات األمنية على تنظيم
«داعش» اإلرهابي أبهرت العالم بعد
أن كان الظن أن «داع��ش» ال يهزم إال
بإرادة مجتمعية دولية كاملة».
وق��ال المالكي رئيس ائتالف دولة
ال��ق��ان��ون ف��ي ح��دي��ث ل��وك��ال��ة أن��ب��اء
«فارس» اإليرانية نشر اليوم االثنين،
إن «االن��ت��ص��ارات التي تحققت على
يد األجهزة األمنية والحشد الشعبي
ألحقت هزائم بتنظيم داعش اإلرهابي،
ونجاح الحشد الشعبي أث��ار حفيظة
بعض ال���دول» ،مضيفا ً أن «عناصر
داع��ش يحاولون ال��ي��وم ال��ه��روب من
العراق وأخذ أكبر عدد ممكن من الغنائم،
مع تقدم قوات الحشد الشعبي».
وأض��اف« :كان من المفترض على
األمن الدولي ،عند ظهور تنظيم القاعدة
أن يلتف ويلتحم الموقف الدولي معنا
لمواجهة هذه العناصر والتي تشكل
خطرا ً على العالم ،إال أن الموقف الدولي
جاء متأخرا ً ورحبنا بمجيئهم لمساعدة
أي دولة تتعرض إلرهاب كهذا» .وأشار
إلى أن «كل جيوش العالم لديها أخطاء
ف��ي ال��م��ع��ارك» ،داع��ي �ا ً الجميع إلى
«اإلشادة بالقوات األمنية التي حققت
انتصارات على تنظيم داع��ش الذي
عرض األمن الوطني لخطر كبير».

على الصعيد ال��م��ي��دان��ي ،تمكنت
القوات العراقية بالتعاون مع عناصر
الحشد الشعبي من قتل  29عنصرا ً
تابعا ً لتنظيم «داع���ش» ف��ي ك��ل من
الموصل وناحية البغدادي والفلوجة.
وأك��د مصدر أن  13مسلحا ً تابعا ً
للتنظيم قتلوا في ناحية البغدادي في
محافظة األنبار ،كما استعادت القوات
العراقية  20قرية جنوب كركوك.
واس��ت��ه��دف س�لاح ال��ج��و العراقي
مراكز لـ«داعش» في مدينة الفلوجة ،ما
أسفر عن مقتل  3من قياديي التنظيم،
وتدمير مستودع للذخيرة.
كما تمكنت قوات األمن من إحباط
هجوم لتنظيم «الدولة اإلسالمية» في
قضاء حديثة ،وسيطرت على بعض
األحياء السكنية في الكرمة.
وأعلنت قيادة عمليات األنبار االثنين
انطالقعمليةعسكريةلتحريرمنطقتين
في شرق الرمادي من سيطرة «داعش».
م��ن جهة أخ���رى ،قتل  13عنصرا ً
من «داعش» في شرق الموصل خالل
اشتباكات مع البيشمركة ،بحسب
م���ا أع��ل��ن��ه م���س���ؤول إع��ل�ام ال��ح��زب
الديمقراطي الكردستاني في الموصل
سعيد مموزيني.
وأوض����ح م��م��وزي��ن��ي أن ط��ائ��رات
ال��ت��ح��ال��ف ش��ارك��ت ف��ي ص��د هجوم
للتنظيم استمر أكثر من ساعة ،مضيفا ً
أن «ق����وات البيشمركة ف��ي محور

بعشيقة ش���رق ال��م��وص��ل اشتبكت
االثنين ،مع مجاميع تابعة لـ«داعش»
هاجمت المنطقة ،ما أسفر عن مقتل 13
عنصرا ً من التنظيم».
جدير بالذكر أن قوات البيشمركة
اس��ت��ع��ادت ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى مناطق
واسعة متاخمة إلقليم كردستان في
الموصل ،ف��ي حين م��ا زال��ت مناطق
أخ���رى خاضعة لسيطرة «داع���ش»
الذي اجتاح المحافظة في  10حزيران
.2014
على صعيد آخر ،أعلن قائد العمليات
العسكرية ال��ل��واء ق��اس��م المحمدي
ان��ط�لاق عملية عسكرية ج��دي��دة من
منطقة الجسر الياباني باتجاه منطقتي
البو شهاب والبو سودة شرق الرمادي
لتحريرهما من «داعش».
وقد شاركت في هذه العملية قوة من
قيادة عمليات األنبار وقوات من الفرق
 6و 10و 9وبمساندة الحشد الشعبي
وال��ع��ش��ائ��ر وبالتنسيق م��ع طيران
التحالف الدولي وطيران الجيش.
وعاشت مدينة الرمادي خالل الفترة
األخيرة على وقع هجمات انتحارية
ل���ـ«داع���ش» ف��ي م��ح��اول��ة للسيطرة
عليها.
غ��ي��ر أن ال��ق��وات األم��ن��ي��ة وأب��ن��اء
العشائر تمكنوا من صد تلك الهجمات
بعد أن تكبد التنظيم خسائر فادحة في
معركة تحرير صالح الدين.

ش��ه��دت منطقة ال��ص��ب��ي��ح��ة بمحافظة
لحج جنوب اليمن مواجهات عنيفة بين
القوات الحوثية ومسلحي اللجان الشعبية
المدعومة من القاعدة ،ما أدى إلى سقوط
العشرات من القتلى من الطرفين.
وأض���اف أن االشتباكات رافقها تبادل
للقصف بين الحوثيين المتمركزين في
مدرسة الروضة الواقعة في منطقة الخلوة
بالزاهر في البيضاء ومسلحين قبليين من
«آل حميقان».
وكانت مصادر أمنية يمنية ،أفادت بمقتل
حوالى  30شخصا ً من جماعة أنصار الله
في اشتباكات مع مسلحي القبائل بمحافظة
البيضاء وسط اليمن.
ودارت هذه االشتباكات بعد تداول أنباء
عن سيطرة مقاتلين حوثيين على أجزاء من
مدينة تعز ثالث أكبر مدينة في اليمن ،ليلة
السبت ،بدعم من الوحدات الموالية للرئيس
اليمني السابق علي عبد الله صالح.
وأف��ادت مصادر من اللجان الشعبية في
الجنوب أن جنودا ً موالين للرئيس اليمني
عبد ربه منصور هادي اشتبكوا مع مسلحين
حوثيين متجهين إلى مدينة عدن حيث مقر
الرئيس.
وقال مسؤول محلي إن «اللجان الشعبية
الجنوبية ووح��دات الجيش أحبطت فجر
أمس محاولة تسلل إلى عدن قامت بها قوافل
مسلحة تقل مسلحين حوثيين في منطقة
الصبيحة بمحافظة لحج» ،وه��ي منطقة
قبلية تقع على بعد مئة كيلومتر تقريبا ً
شمال عدن.
إلى ذلك ،وبعد إجالء الواليات المتحدة
لجنودها ،قامت وزارة الدفاع البريطانية
ب��إج�لاء آخ��ر عناصر قواتها الخاصة من
اليمن بعد ت��ده��ور ال��وض��ع األم��ن��ي هناك،
عقب التقارير التي صدرت أخيرا ً عن اتخاذ
واشنطن خطوة مماثلة.
وكانت بريطانيا أجلت طاقم العاملين
في سفارتها باليمن الشهر الماضي وعلقت
موقتا ً عملياتها هناك بسبب مخاوف أمنية.
وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته
إن سحب عناصر القوات الخاصة تم في

األيام األخيرة ،مشيرا ً إلى أن وزارة الدفاع
لن تعلق على هذه المسألة بتاتاً.
وك��ان مجلس األم��ن ال��دول��ي أص��در ليل
األحد إعالنا ً بإجماع أعضائه ،أكد فيه دعم
الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور
هادي ،مشددا ً في الوقت ذاته على تمسكه
بوحدة اليمن ،وذل��ك في اختتام اجتماع
طارئ لمجلس األمن في نيويورك.
وفي اإلعالن لوحت الدول الـ 15األعضاء
ف��ي المجلس بفرض عقوبات ض��د حركة
«أنصار الله».
وعلى رغم اللغة المنتقدة لـ«أنصارالله»

في البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس
األم��ن ال��دول��ي ،إال أن��ه ف��ي مجمله ل��م يأت
بجديد وك��ان قاصرا ً عن مواكبة األح��داث
بحسب تقييم أحد الدبلوماسيين.
وخاطب موفد األمم المتحدة إلى اليمن
جمال بنعمر أعضاء مجلس األمن بواسطة
دائ����رة ف��ي��دي��و مغلقة م��ن ق��ط��ر ،ق��ائ�لاً إن
البالد تتجه نحو «حرب أهلية» ويمكن أن
«تتفتت».
وف��ي ال��س��ي��اق ،بحث وزي���را الخارجية
الروسي سيرغي الفروف والسعودي سعود
الفيصل أمس العالقات الثنائية بين البلدين

والمسائل اإلقليمية ،بما فيها األزمة اليمنية.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية
الروسية أن الوزيرين أوليا اهتماما ً خاصا ً
لتسوية األزمة في الجمهورية اليمنية على
أساس استئناف الحوار الوطني الشامل،
إضافة إل��ى المسائل الملحة األخ��رى على
جدول األعمال اإلقليمي والدولي.
وذكرت الخارجية الروسية أن الوزيرين
شددا خالل المكالمة على استعداد روسيا
والمملكة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة لتكثيف
التعاون التجاري واالقتصادي والتعاون
الثنائي في مجال الطاقة بين البلدين.

وثيقة �إعالن مبادئ �سد «النه�ضة» بقمة ثالثية م�صرية �سودانية �إثيوبية

ال�سي�سي :لن ن�سمح للعقبات بالوقوف �أمام تحقيق التعاون بيننا
وق��ع رئ��ي��س مصر عبد الفتاح
السيسي ونظيره السوداني عمر
البشير ورئ��ي��س وزراء إثيوبيا
هايلى ماريام ديسالين خالل قمتهم
في الخرطوم وثيقة إعالن المبادئ
لسد «النهضة» اإلثيوبي.
وأعلن الرئيس المصري أن بالده
اختارت التعاون والبناء والتنمية
في عالقتها مع السودان وإثيوبيا
وتسعى إلى تحويل نهر النيل إلى
محور للتعاون واإلخ���اء من أجل
شعوب الدول الثالث.
وأك��د السيسي في كلمة ألقاها
في القمة الثالثية في الخرطوم:
«لن نسمح ألية عقبات بالوقوف
أم��ام تحقيق ال��ت��ع��اون بين مصر
وال��س��ودان وإثيوبيا» ،داع��ي�ا ً إلى
إبرام اتفاقات تفصيلية لحل القضايا
العالقة بخصوص حوض النيل.
واع��ت��ب��ر ال��رئ��ي��س ال��م��ص��ري
القمة الثالثية في الخرطوم لقا ًء

ت��اري��خ��ي�ا ً وق���ال« :ل��دي��ن��ا جميعا ً
الرغبة الصادقة في تحويل االتفاق
المكتوب إلى إرادة صلبة لنتغلب
على العقبات بالتوقيع على اإلعالن
وهي أص��دق درج��ات التعاون من
خ�لال مبادئ واضحة وإج���راءات
م���ح���ددة ،ألن ال��ق��ي��م��ة الحقيقية
التفاقنا هي استكمال التفاهم حتى
ننتهي من مسار الدراسات الفنية
لمبادرة حوض النيل».
م��ن جهة أخ���رى ،أك��د الرئيس
السوداني عمر حسن البشير التزام
ب�لاده باالستمرار ف��ي التفاوض
للوصول إل��ى اتفاقات تفصيلية
الستكمال وثيقة إعالن مبادئ سد
«النهضة» ،تضمن ع��دم اإلض��رار
بمصالح بقية الشعوب.
وأشار البشير إلى أنه يؤمن «بأن
التعاون هو السبيل األوحد للتفاهم
بين شعوبنا ،وأنه من دون التعاون
ستفوت الفرصة في حياة كريمة».

ب�����دوره أك���د رئ��ي��س ال�����وزراء
اإلثيوبي أن سد «النهضة» لن يضر
بمصالح مصر.
وك����ان وزراء خ��ارج��ي��ة مصر
والسودان وإثيوبيا قد أعلنوا مطلع
آذار الجاري في الخرطوم التوصل
إلى اتفاق على مبادئ حول تقاسم
مياه نهر النيل ومشروع إنشاء سد
«النهضة» اإلثيوبي.
ولم تتضح بعد مالمح بنود وثيقة
المبادئ حتى اآلن ،لكن مصادر
مقربة من وزير الري المصري أكدت
أن االتفاق ينص على عدم اعتراض
القاهرة على بناء سد «النهضة»
مقابل تعهد خطي من إثيوبيا بعدم
المساس بحصة مصر من المياه،
إضافة إلى إشراك مصر في عملية
إدارة السد اإلثيوبي.
وكشفت ال��م��ص��ادر أن إثيوبيا
تتحفظ حتى اآلن على مسألة تقديم
تعهد خطي لمصر وال ترى مانعا ً من

إشراكها في عملية إدارة السد.
وأوض���ح وزي���ر ال���ري المصري
حسام المغازي أن وثيقة المبادئ
ستصبح ملزمة للدول الثالث بعد
التوصل إلى توافق حول المكتب
االس��ت��ش��اري الهندسي العالمي
المعني بإتمام الدراسات المطلوبة
خالل األشهر المقبلة ،وإنشاء آلية
تنسيقية دائمة من ال��دول الثالث
للتعاون في عملية تشغيل السدود
بشكل يضمن عدم اإلضرار بمصالح
دول المصب.
وي���رى خ��ب��راء م��ي��اه أن توقيع
االت��ف��اق س��ي��ك��ون إق�����رارا ً رسميا ً
بشرعية س��د «النهضة» يسمح
بتدفق التمويل الدولي لبنائه.
وكان وزير خارجية مصر سامح
شكري ق��د أك��د بعد التوصل إلى
االتفاق بشأن الوثيقة في االجتماع
ال�����وزاري ال��ث�لاث��ي مطلع الشهر
الجاري أن «هذه المبادئ تع ّد بداية

تقرير �إخباري
الغرب ي�ستدير نحو �سورية من بوابة التفاو�ض مع الأ�سد
نيبال هنيدي
بعد خمس سنوات من الحرب على سورية والتي لم
تدخر خاللها أي من الدول العربية أو اإلقليمية أو الغربية
جهدا ً إال ووضعته ،إلسقاط الدولة السورية ومع دخول
ه��ذه األزم��ة سنتها الخامسة ،سلم المجتمع الدولي
بأن السبيل الوحيد للخروج من هذه األزم��ة هو الحل
السياسي ،متمثالً بالتفاوض مع الرئيس السوري بشار
األسد.
والتصريحات الغربية واإلقليمية ع��ن ض��رورة
التفاوض مع األس��د تؤكد تغيّر الموقف الدولي تجاه
األزمة السورية ،فبدءا ً من تصريحات وزير الخارجية
األميركي ج��ون كيري ف��ي مقابلته م��ع «س��ي ب��ي إس
نيوز» األميركية عن التفاوض مع الرئيس األسد ،مرورا ً
بتصريح ألمانيا على لسان وزير خارجيتها فرانك -فالتر
شتاينماير والذي لم يستبعد التفاوض مع الرئيس األسد
من أجل حل سياسي فيما دعم مساعي المبعوث الخاص
لألمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا ،والذي
قال إنه يسعى في محادثاته مع الحكومة السورية إلى
إيجاد مخرج لألزمة السورية ،لتتبعها دعوات برلمانية
فرنسية للتواصل مع الرئيس األسد ودعوة إلعادة فتح
السفارة الفرنسية في دمشق.
ور ّدا ً على تصريحات كيري ق��ال وزي��ر الخارجية
التركي ،مولود جاويش أوغلو أنه ال يوجد ما نتفاوض
مع األسد ألجله ،ولكن من باب التسليم بحتمية العكس،
فإن الغرب سيتفاوض معه في النهاية ،والدول الغربية
تعمل على إعادة العملية الدبلوماسية إلى سورية.
فما معنى ك��ل ه��ذه التصريحات ف��ي ه��ذا الوقت
بالتحديد؟ وهل هي دالئل على بداية استدارة الغرب
وإعادة العالقات الدبلوماسيبة مع سورية؟ خصوصا ً
أن ح��وار موسكو  ،2على أب��واب عقد جولته الثانية
بداية الشهر المقبل تحت رعاية أممية وروسية وموافقة
أميركية ،واأله��م تأكيد الرئيس األس��د ض��رورة تحديد

جدول أعمال المؤتمر وتأكيده حرص سورية على إنجاح
الجهود الروسية للحل وتحقيق أهداف الحوار وإيجاد
مخرج لألزمة السورية.
مؤتمر موسكو  1كان وبإجماع دولي وداخلي ،نقطة
تحول في مسار األزمة السورية ،وكان له الدور األكبر
والجوهري في التأسيس لمعارضة وطنية تقبل بالحوار
م��ع الحكومة ال��س��وري��ة م��ن ج��ه��ة ،ووض���ع الخطوط
العريضة للحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها
ومواجهة اإلرهاب ،ورفض أي وجود عسكري أجنبي في
أراضي سورية من جهة أخرى ،ما يع ّد تحوال ً في مواقف
المعارضة ،إن كان داخل هذه المعارضة أو لجهة مواقفها
تجاه الحكومة السورية.
والتحول اآلخر والجذري كان في مواقف الدول التي
ساهمت في إشعال وإذكاء نار األزمة فالوفد البرلماني
الفرنسي والذي زار دمشق في الرابع والعشرين من الشهر
الماضي ،والتصريحات التي صدرت عن لجان في هذا
البرلمان منذ أيام ،إضافة إلى الوفدين األميركي والتركي
اللذين زارا دمشق خالل الشهر نفسه ،والتصريحات
األلمانية والتركية – على رغم اضطرابها  -ما هي إال
دليل على المأزق األوروبي في ما يخص األزمة السورية
وتغيير ملحوظ في مواقفها العدائية تجاه سورية ،خوفا ً
من مصير بائس بعد مراهنتها على أحالم مستحيلة.
وال��م��راق��ب��ون للمواقف ال��دول��ي��ة ت��ج��اه س��وري��ة ال
يستبعدون إقدام دول عربية وغربية أخرى على الخطوة
نفسها ،ولكن بهدوء ومن دون أي ضجة ،كما أن تغير
أولويات أميركا والغرب من إسقاط النظام إلى الحديث
عن التفاوض مع الرئيس األسد ،يفرض على هذه الدول
التراجع عن سياساتها.
وبعيدا ً من الحسابات السياسية الغربية تمضي
سورية في خطين متوازيين األول محاربة اإلره��اب
التكفيري العابر للحدود بكل ح��زم ،والثاني إج��راء
المصالحة الوطنية وفتح قنوات الحوار مع المؤمنين به
وسيلة لخروج سورية من األزمة.

ع�شرة محددات تحفظ الم�صالح المائية الم�صرية
أكد مصدر دبلوماسي مصري في تصريحات
أن االتفاق «يتضمن  10مبادئ أساسية تحفظ
المصالح المائية المصرية وتتسق مع القواعد
العامة ف��ي م��ب��ادئ القانون ال��دول��ي الحاكمة
للتعامل مع األنهار الدولية».
وكشف المصدر أن المبادئ هي «مبدأ التعاون،
التنمية والتكامل االقتصادي ،التعهد بعدم إحداث
ضرر ذي شأن ألي دول��ة ،االستخدام المنصف
والعادل للمياه ،التعاون في عملية الملء األول
لخزان السد وتشغيله السنوي ،مبدأ بناء الثقة،
مبدأ تبادل المعلومات والبيانات ،مبدأ أمان السد،

مبدأ احترام السيادة ووح��دة أراض��ي الدولة،
وأخيرا ً مبدأ الحل السلمي للنزاعات».
وشدد المصدر على أن «مشروع إعالن المبادئ
ال يمس على اإلطالق االتفاقات التاريخية لمياه
النيل ،كما ال يتناول على اإلطالق حصص المياه
أو استخداماتها وإنما يقتصر فقط على ملء
وتشغيل السد على أن يعقب اتفاق المبادئ
اتفاقات أخرى».
وأوضح أن االتفاق «قد تناول تلك المبادئ من
منظور عالقتها بسد النهضة وتأثيراته المحتملة
على دولتي المصب ،وليس من منظور تنظيم

استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقات
دولية أخرى قائمة ولم يتم المساس بها».
وأشار إلى أن «إعالن المبادئ جاء في توقيت
مهم إلزالة حالة القلق والتوتر التي خيمت على
العالقات المصرية اإلثيوبية نتيجة الخالفات
ح��ول م��وض��وع س��د النهضة ،م��ن خ�لال توفير
أرضية صلبة اللتزامات وتعهدات تضمن التوصل
إلى اتفاق كامل بين مصر وإثيوبيا والسودان
بشأن أسلوب وقواعد ملء خزان السد وتشغيله
السنوي بعد انتهاء الدراسات المشتركة الجاري
إعدادها».

لمزيد من التعاون بين الدول الثالث
في المسار السياسي والفني».
فيما رح���ب وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة
اإلث���ي���وب���ي ت������ادروس أدن���ه���اوم
باالتفاق ،مشيرا ً إل��ى أن��ه «يفتح
فصالً ج��دي��دا ً بين ال���دول الثالث
وسنلتزم هذه المبادئ».
وكانت مصر قد أعربت أكثر من
مرة عن مخاوفها من أن يؤدي بناء
سد «النهضة» اإلثيوبي إلى تقليص
حصتها من مياه النيل ،وهو األمر
الذي نفته إثيوبيا.
وب���دأت إثيوبيا بتحويل مياه
النيل األزرق في أيار  2013لبناء
السد ،الذي يبلغ طوله  1780مترا ً
وبارتفاع  145مترا ً والذي سينتج
ستة آالف ميغاوات من الكهرباء،
وسيكون أكبر سد في أفريقيا عندما
ينتهي العمل به عام .2017
ويقع السد ب��والي��ة بنيشنقول
 ق��م��از ق��رب ال��ح��دود اإلثيوبيةالسودانية ،على مسافة تتراوح
بين  20و 40كيلومتراً ،وتقدر
تكلفة بناء السد بـ  4.7مليار دوالر
أميركي.
وت��ع��ت��ب��ر م��ص��ر أن «ح��ق��وق��ه��ا
التاريخية» ف��ي النيل مضمونة
بموجب اتفاقي  1929و1959
اللذين يعطيانها حق استعمال 87
في المئة من مياه النهر.
إال أن خبراء يرون أن اتفاق عام
 1959عفا عليه الزمن وتجاوزته
األحداث والوقائع ،وأصبح الحديث
عنه واإلص���رار على إلزاميته من
جانب القاهرة مضيعة للوقت.
وأشار سلمان محمد أحمد سلمان
الخبير الدولي في مجال المياه إلى
أن فائدة ال��س��دود اإلثيوبية على
السودان أصبحت أمرا ً واقعا ً حتى
قبل أن يكتمل سد «النهضة» ويبدأ
في توليد الكهرباء ،وهو ما تنتظره
الحكومة السودانية بفارغ الصبر
لسد عجزها من الكهرباء البالغ 40
في المئة من حاجات الدولة.
وت��ج��در اإلش����ارة إل��ى أن مصر
والسودان وقعتا في تشرين الثاني
ع��ام  1959ات��ف��اق تقاسم مياه
النيل ،وذل��ك استكماال ً التفاق عام
 1929وعلى خلفية رغبة القاهرة
في إنشاء السد العالي ومشروعات
أع��ال��ي النيل ل��زي��ادة إي���راد النهر
وإق��ام��ة ع���دد م��ن ال��خ��زان��ات في
أسوان.
ون��ص أه��م ب��ن��ود االت��ف��اق على
احتفاظ مصر بحقها المكتسب من
مياه النيل وق��دره  48مليار متر
مكعب سنويا ً وكذلك حق السودان
المقدر بأربعة مليارات م 3سنوياً،
وموافقة الدولتين على قيام مصر
بإنشاء السد العالي وقيام السودان
بإنشاء خ��زان الروصيرص على
النيل األزرق ،وكذلك إنشاء هيئة
فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين
مصر والسودان.
كما نص االتفاق على أن توزيع
الفائدة المائية من السد العالي
وال��ب��ال��غ��ة  22مليار متر مكعب
سنويا ً توزع على الدولتين ،بحيث
يصل إجمالي حصة كل دولة سنويا ً
إلى  55.5مليار متر مكعب لمصر
و 18.5مليار متر مكعب للسودان.

