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العالم

ّ
ً
الحدث
في خبر لم يجد له مساحة في اإلعالم المصري ،على وجه الخصوصّ ،سلمت الحكومة اإلثيوبية ،بصورة
ّ
رسمية قبل أسبوع ،مصر ،خطتها لملء خزان سد النهضة ،وذلك بعد مسارات معقدة من المفاوضات الفنية والسياسية،
ّ
المعنية
استمرت طوال السنوات األربع الماضية ،وتمحورت حول ما يثيره األمر من اعتراضات واسعة داخل اإلدارات المصرية
التي تؤكد أهمية االلتزام باتفاق إعالن المبادئ (في  )2015الذي يشترط إجراء دراسات ّ
فنية لتحديد سيناريوات الملء

إثيوبيا تفرض األمر الواقع

ّ
«سد النهضة» :اللعبة انتهت؟
أديس أبابا ــ األخبار
ّ
سلمت الحكومة اإلثيوبية مصر خطة
ّ
ملء خزان سد النهضة ،والسيناريوات
املـخـتـلـفــة ،وذل ــك فــي «خ ـطــاب رسـمــي»
أعربت فيه عن الترحيب ّ
بأي مقترحات
ل ــدى م ـصــر أو الـ ـس ــودان ع ـلــى الـخـطــة
املـنـتـظــر ال ـب ــدء ف ــي تـنـفـيــذهــا .وعلمت
ّ
«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن الـ ـخـ ـط ــاب ن ـ ـ ّـص عـلــى
التأكيد على الـتــزام الجانب اإلثيوبي
بإعطاء املعلومات وأي خطط تتعلق
بالسد في محاولةٍ للوصول إلــى آلية

للملء ال تتسبب في أي تأثير ذي ضرر
على مصر والسودان.
ً
وت ـض ـم ـنــت ت ـفــاص ـيــل ال ـخ ـط ــة جـ ــدوال
ّ
زمنيًا ملــلء ال ـخ ــزان ،يـبــدأ ب ـ  5سنوات
يـ ـت ـ ّـم ت ـح ــدي ــده ــا وفـ ـق ــا ل ـس ـي ـن ــاري ــوات
ال ـج ـفــاف وال ـف ـي ـضــان ووف ـق ــا لـلـنـمــاذج
الرياضية والتنبؤ بكميات املياه التي
ُ ّ
ت ـغــذي النيل األزرق سـنــويــا .وتضمن
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــاب ع ـ ـ ــدة خ ـ ـ ـيـ ـ ــارات أو ب ــدائ ــل
يطرحها الجانب اإلثيوبي على كل من
مصر وال ـســودان ،حتى يمكن تحقيق
«املنفعة املشتركة» للدول الثالث خالل

ّ
«أول حرب على المياه»

في تقرير نشرته «بــي بي ســي» ،قبل أيــام ،بعنوان «سـ ّـد النهضة اإلثيوبي قد يشعل
أول حــرب على املياه في العالم» ،تقول ّإن هــذا ّ
السد «قــد يــؤدي إلــى انــدالع حــرب على
ّ
املياه ،ما لم تتوصل إثيوبيا إلى اتفاق بشأنه مع مصر والسودان» .هذا األمر يتخوف
منه الجميع ،باألخص في مصر ،منذ بداية الحديث عن ّ
السد .ولكن إذا َ
ثبت ّأن أديس
أبابا فرضت جديًا «األمــر الواقع» املشار إليه في التقرير الــذي تنشره «األخـبــار»ّ ،
فإن
الخشية قد تزيد أكثر حيال احتماالت كهذه .من الجدير ذكرهّ ،أن مصر كانت قد أعلنت
في  18من الشهر الجاري ،تأجيل االجتماع الثالثي مع السودان وإثيوبيا بشأن ّ
السد،
ّ
إخطارًا من السودان بـ«تأجيل االجتماع
وقالت وزارة
الخارجية ،في بيان ،إنها تلقت ً
الوزاري الثالثي ً
بناء على طلب من إثيوبيا» ،معربة عن أملها أن يحصل االلتزام باإلطار
الزمني لهذه االجتماعات لحل الخالفات الفنية القائمة .وكــان من املقرر أن يعقد هذا
االجتماع في الخرطوم يومي  24و 25من الشهر الجاري .أيضًا ،كرر سفير إثيوبيا لدى
القاهرة ،أول من أمس ،في مقابلة مع صحيفة «الوطن» املصريةّ ،أن بالده «لن تستخدم
ّ
السد في ّ
الري ...نحتاج من املياه أن تصطدم بالتوربينات ّ
وتمر إلى دول املصب (مصر
والسودان) ،لذلك لن يكون هناك نقص في املعدل الطبيعي لجريان املياه باستثناء فترة
ملء بحيرة السد».
(األخبار)

سنوات املــلء ،من دون التسبب في أي
أضرار بالغة.
وت ــأت ــي ال ـخ ـط ــوة اإلث ـي ــوب ـي ــة بتسليم
خطة املــلء بعد تقدمهم بطلب رسمي
مــن خــال وزارة الخارجية اإلثيوبية،
ب ـ ـتـ ــأج ـ ـيـ ــل اج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع وزراء املـ ـ ـي ـ ــاه
والخارجية ورؤساء أجهزة املخابرات
في الــدول الثالث ،والــذي كــان قد اتفق
عليه الرؤساء في قمة جمعتهم بأديس
أبابا في نهاية كانون الثاني /يناير
ّ
امل ــاض ــي ل ـح ــل ال ـخ ــاف ــات ال ـعــال ـقــة في
مهلة أقصاها شهر ،وذلك على خلفية
االضـطــرابــات السياسية الداخلية في
إثيوبيا والتي ّأدت في نهاية املطاف
إلــى استقالة رئيس ال ــوزراء اإلثيوبي
هيالماريام ديسالني.
وس ـبــق لــرئ ـيــس ال ــوف ــد اإلث ـي ــوب ــي إلــى
ال ـل ـج ـن ــة الـ ـث ــاثـ ـي ــة الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،ج ــدي ــون
أصـ ـ ـف ـ ــاو ،أن كـ ـش ــف فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
صـحــافـيــة ع ـلــى ه ــام ــش «يـ ــوم الـنـيــل»
ّ
ال ـ ـ ــذي ن ــظ ـم ـت ــه ال ـح ـك ــوم ــة اإلث ـي ــوب ـي ــة
ّ
األسـبــوع املــاضــي ،أن القاهرة «لــم ترد
ً
رسميًا على الخطاب اإلثيوبي» ،فضال
عن «رفــض الجانب املصري» التعليق
أو إرسـ ـ ـ ـ ــال أي ردود رسـ ـمـ ـي ــة ع ـلــى
التقرير االستهاللي لدراسات املكاتب
االستشارية.
وكــانــت املـفــاو ّضــات الفنية بــن الــدول
الثالث قد تعثرت ،حيث أعلنت مصر
رسـمـيــا فــي تـشــريــن ال ـ ّثــانــي /نوفمبر
مــن ال ـعــام امل ــاض ــي ،تــوقــف املـبــاحـثــات
لـ ـع ــدم الـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى ص ـي ـغ ــة ت ـفــاهــم
مشتركة العتماد التقرير االستهاللي
ال ـ ــذي ق ـ ّـدم ــه امل ـك ـت ـبــان االس ـت ـش ــاري ــان
الفرنسيان حول دراسات تأثيرات سد
الـنـهـضــة ،وه ــو مــا اسـتــدعــى الــرؤســاء

مصدر مصريّ :
تسلمناها
الخطة التي ً
لم تذكر صراحة
الجدول الزمني للملء

إل ـ ــى االجـ ـتـ ـم ــاع ف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي/
ي ـن ــاي ــر املـ ــاضـ ــي ،ف ــي م ـح ــاول ــة لـلــدفــع
ب ــامل ـف ــاوض ــات ال ـف ـن ـيــة واالت ـ ـفـ ــاق على
ّ
صـيـغــة ت ـفــاهــم ل ـح ــل ال ـن ـق ــاط الـعــالـقــة
ال ـخ ــاص ــة ب ــاالت ـف ــاق ع ـلــى آلـ ـي ــات مــلء
خزان السد وقواعد التشغيل.
ّ
البند الخامس في اتفاق إعالن
وينص
ّ
املـبــادئ املــوقــع في آذار /مــارس ،2015
ال ـخــاص بــال ـت ـعــاون فــي «املـ ــلء ّ
األول»
ْ
وإدارة السد ،على أن «تستخدم الدول
الـ ـث ــاث ،ب ـ ــروح الـ ـتـ ـع ــاون ،امل ـخــرجــات
النهائية للدراسات املشتركة املوصى
بها فــي تقرير لجنة الـخـبــراء الدولية
واملـ ـتـ ـف ــق ع ـل ـي ـهــا مـ ــن ج ــان ــب ال ـل ـج ـنــة
ال ـث ــاث ـي ــة ل ـل ـخ ـب ــراء ،ب ـغ ــرض االت ـف ــاق
على الخطوط اإلرشادية وقواعد امللء
ّ
األول لسد النهضة والتي ستشمل كل
السيناريوات املختلفة ،بــالـتــوازي مع
عملية بناء السد ،وكذلك االتفاق على
الخطوط اإلرشادية وقواعد التشغيل
الـسـنــوي لسد النهضة ،والـتــي يجوز
ملالك السد ضبطها من وقت إلى آخر».
إال ّأن خالفًا في تفسير ّ
نص هذا البند
أدى إلى استهالك الوقت في مفاوضات

ل ــم ت ـن ـتــهِ إل ــى أي ن ـتــائــج ،ح ـتــى اتـجــه
الجانب اإلثيوبي نحو فرض سياسة
مصر
األمـ ــر ال ــواق ــع م ــن خ ــال إب ــاغ ــه ّ
والـســودان بخطته للملء ،علمًا بأنها
السياسة التي بدأها منذ اليوم ّ
األول
ل ــإع ــان ع ــن إن ـش ــاء س ــد الـنـهـضــة في
أعـقــاب ث ــورة «يـنــايــر  »2011وانشغال
ال ـق ــاه ــرة بــال ـت ـطــورات واالض ـط ــراب ــات
الداخلية.
وع ـ ــن ت ـع ـث ــر املـ ـ ـس ـ ــار الـ ـفـ ـن ــي ،أوض ـ ــح
ا ّمل ـس ــؤول اإلث ـيــوبــي ،جــدويــن أص ـفــاو،
أنـ ـ ـ ــه مـ ــن «الـ ـن ــاحـ ـي ــة اإلجـ ــرائ ـ ـيـ ــة ك ــان
ُ
عـلــى ال ــدول أن ت ـقـ ِّـدم تعليقاتها على

مقالة

فلسطين ال تنتظر «غودو»
عبدالله السناوي *
خلف الغيوم شيء ما يطبخ باسم «مشروع سالم
ُ
جديد» تتبناه اإلدارة األميركية ،من دون أن تشير
إلى ّأي مرجعيات دولية ،أو أطر زمنية .كانت تلك
إشارة أولى من واشنطن .وكانت اإلشارة الثانية
من بروكسل ،حيث مقر االتحاد األوروبي.
بحسب مــا توصل إليه اجتماع مشترك لــوزراء
الخارجية العرب املكلفني بــإدارة امللف املــأزوم مع
نظرائهم األوروبينيّ ،
فإن «الواليات املتحدة شريك
ال غنى عنه فــي اسـتـعــادة مسيرة الـســام ،وفقًا
ملرجعيات ومـقــررات الشرعية الدولية» ،كما قال
وزير الخارجية املصري سامح شكري.
ال ـكــام الــدبـلــومــاســي املـشـتــرك يـعـنــي كــل شــيء،
وال يـعـنــي أي ش ــيء بــالــوقــت ن ـف ـســه .ال ـخ ـيــارات
شبه مغلقة واألوض ــاع شبه معتمة والتساؤالت
الجوهرية معلقة في الفضاء بال إجابات عليها
ُ
تـقـنــع ب ــأن هـنــاك مــا ي ــردع اإلدارة األمـيــركـيــة عن
املضي قدمًا في إنهاء القضية الفلسطينية باسم
ن ــوع مــن ال ـســام يحصد فـيــه اإلســرائـيـلـيــون كل
شيء ويخسر فيه الفلسطينيون كل شيء.

ك ـ ــان إع ـ ــان دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ال ـ ـقـ ــدس عــاص ـمــة
إلسرائيل والـشــروع في نقل السفارة األميركية
إليها من ضمن استراتيجية معلنه أطلق عليها
«ال ـس ــام ب ــال ـق ــوة» .بـ ـ ّ
ـأي مــراج ـعــة مل ــا ج ــرى منذ
ذل ــك اإلع ـ ــان ،فــإنـنــا ب ـصــدد تـطــويــر ل ــه رغ ــم كل
االحـتـجــاجــات واالع ـتــراضــات وال ـق ــرارات العربية
واإلسالمية والدولية.
كانت قــرارات االجتماع الطارئ لــوزراء الخارجية
ال ـعــرب بــالـقــاهــرة ،كـمــا قـ ــرارات الـقـمــة اإلســامـيــة
ال ـط ــارئ ــة أي ـض ــا ف ــي إس ـط ـن ـبــول ،ت ـحــت األس ـقــف
املنخفضةّ .
سجلت اعتراضاتها على قرار ترامب
من دون اتخاذ ّأي إجراءات لها صفة الجدية مثل
سحب السفراء من واشنطن ،أو خفض مستوى
التمثيل الــدبـلــومــاســي ،أو الـتـلــويــح بــإعــادة النظر
فــي طبيعة الـعــاقــات مـعـهــا .كــان ذلــك داعـيــا إلــى
االستهتار األميركي بما صدر من قرارات.
أفضل ما جرى ـ تحت الشعور بالصدمة والخطر
معًا ـ ـ املــدى الــذي وصلت إليه تظاهرات الغضب
داخ ــل األراضـ ــي الفلسطينية املـحـتـلــة ،وخــاصــة
القدس ،وفي كثير من العواصم العربية واألوروبية

وأمام البيت األبيض نفسه .غير ّأن زخم الغضب
جرى تطويقه ،وأوقفت االنتفاضة داخل األراضي
امل ـح ـت ـلــة ،وت ـع ـثــرت امل ـصــال ـحــة الـفـلـسـطـيـنـيــة بني
حركتي «فتح» و«حماس» .كان ذلك داعيًا آخر إلى
اإلمعان في االستهتار ومواصلة الضغوط لتليني
ّأي ممانعة في نوع السالم الذي تطلبه واشنطن.
ـأي مــراج ـعــة أخ ـ ــرى ،فـ ـ ّ
بـ ـ ّ
ـإن ال ـضــربــة الـسـيــاسـيــة
الحقيقية الـتــي تلقتها إدارة تــرامــب ج ــاءت من
الجمعية العامة لألمم املتحدة بأغلبية  ١٢٨صوتًا
ـ ـ بـعــدمــا حــالــت بـحــق الـنـقــض دون ص ــدور قــرار
مماثل من مجلس األمــن حصل على  ١٤صوتًا
ـ ـ يمنع املــس بالوضع القانوني للمدينة املقدسة
باملخالفة للقوانني والقرارات الدولية.
كانت الهزيمة السياسية موجعة ،لكنها لم تكسر
ن ــوع ال ـســام ال ــذي يطلبه تــرامــب بــالـقــوة بسبب
الـشـلــل الــربــاعــي ،ال ــذي أص ــاب الـعــالــم الـعــربــي في
همته وحركته .لــم يحدث ّأي استثمار سياسي
للنصر الدبلوماسي في األمم املتحدة ،فيما كان
ً
الـهـجــوم املـضــاد مـتــواصــا وشــرســا .فــي أعقاب
ّ
ق ـ ــرار ت ــرام ــب ،أص ـ ــدر الـكـنـيـســت ق ــان ــون ــا يــؤكــد

وحدة «القدس اإلسرائيلية» الكاملة ويصادر أي
مفاوضات بشأنها ،أو أي انسحاب منها ،ما لم
يحظ بموافقة ثلثي نوابه ـ وهذا شرط مستحيل
بــالـنـظــر إل ــى ال ـتــوازنــات الــداخـلـيــة وطـبـيـعــة الــدولــة
العبرية.
كــان ذلــك الـقــانــون ـ ـ ّ
بنصه وم ـغــزاه ـ ـ حــالــة حرب
مـعـلـنــة تـطـلــب الـتـسـلـيــم الـنـهــائــي بـكــل م ــا يطلبه
املـشــروع الصهيوني رهــانــا على أوض ــاع اإلقليم
املنشغل بــاضـطــرابــاتــه ونـيــرانــه واس ـت ـعــداد دول
عربية عــدة للمضي فــي التطبيع االستخباراتي
والعسكري واالقـتـصــادي ،مــن دون أن تــأبــه بما
نصت عليه املبادرة العربية من مقايضة التطبيع
الكامل باالنسحاب الشامل من األراضي العربية
املحتلة منذ عام  .١٩٦٧هكذا تمضي عملية تهويد
املدينة املقدسة إلى آخر الشوط مهما كانت حجة
القانون الدولي ،أو بالغة بيانات اإلدانة.
مــن غير املستبعد فــي مــدى قريب هــدم املسجد
األق ـص ــى ،وال ـح ـفــريــات حــولــه وتـحـتــه ال تـتــوقــف.
وقــد كــان إغــاق كنيسة القيامة ،التي ّ
يحج إليها
املسيحيون فــي الـعــالــم ،للمرة األول ــى منذ مئات

