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اإلثیوبي والذي إنعقد بالخرطوم یومي األثنین والثالثاء 25 و26 أغسطس –
آب 2014م، جاء إیجابیًا وتوفیقیًا في مضمونه ولغته.فقد حفظ لكٍل من مصر

وإثیوبیا ماء وجهیهما، وحفظ للسودان دوره كوسیط ومستفیٍد من السد.
ویقول إن» النتائج اإلیجابیة لالجتماع تعكس تحوال واقعیًا ومنطقیًا من

القاهرة، فأدیس أبابا لها الحق في االستفادة من میاه النیل التي یأتي ٪86
منها من الهضبة اإلثیوبیة. واتفاقیة عام 1902 واتفاقیة عام 1959 قد عفا

علیهما الزمان وتجاوزتهما األحداث والوقائع، وأصبح الحدیث عنهما
واإلصرار على إلزامیتهما من جانب القاهرة مضیعًة للوقت».

وعن موقف مصر والسودان من سد النهضة یرى أن مصر تأكدت من عدم
جدوى إصرارها على وقف قیام السد لحین اكتمال الدراسات، ألن هذا الرفض

– في تقدیره- لم ولن یجد قبوًال إقلیمیًا أو عالمیًا، أو حتى من حلفائها
العرب،أما بالنسبة للسودان فیقول إن فائدة السدود اإلثیوبیة على السودان

أصبحت أمرًا واقعًا حتى قبل أن یكتمل سد النهضة ویبدأ في تولید الكهرباء،
والتي تنتظرها الحكومة السودانیة بفارغ الصبر لسد عجزها من الكهرباء

البالغ 40٪ من اجتیاجات الدولة، ولوقف قطوعات الكهرباء التي عادت إلى
واجهة الحیاة السودانیة بوضوح خالل الشهرین األخیرین. وكما توقع الخبیر

سلمان قبیل اإلجتماع، فإّن الموقف اإلثیوبي أیضا طرأعلیه بعض التغییر،
وتمثل ذلك في «المرونًة واعتماد مبدأ أن المفاوضات أخٌذ وعطاء، وأنه یجب

على إثیوبیا قبول مشاركة دولیة في الدراسات لتأكید دعواها بأن السد لن
تكون له آثار سلبیة على مصر، وقبول مبدأ ضرورة التخفیف والحدِّ من اآلثار

السلبیة إن أثبتت الدراسات ذلك».

روح ایجابیة

وهو یعتقد أن الروح اإلیجابیة التي سادت اللقاء ،ساهمت فیها بقدر كبیر
اإلراداة السیاسیة لقادة البلدین حیث» وّفر االجتماع الثالث والعشرون لالتحاد
األفریقي الذي إنعقد في األسبوع األخیر من شهر یونیو- حزیران عام 2014

في مدینة ماالبو عاصمة غینیا اإلستوائیة فرصًة طیبة للبلدین، فقد التقى
الرئیس المصري الجدید الفریق عبد الفتاح السیسي ورئیس الوزراء اإلثیوبي

هایلي مریم دیسالین على هامش ذلك االجتماع. وبدأ اللقاء ودیًا وأبرزت
الصور التي تناقلتها الصحف االلكترونیة والورقیة الزعیمین وهما یتعانقان

مبتسمین، ویشدُّ كٌل منهما على ید اآلخر، ویتحدثان عن ضرورة التعاون في

ابحث...
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المزید
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كل مجاالت التنمیة ولیس فقط المیاه. ووافق الرئیسان خالل اللقاء على العودة
إلى طاولة المفاوضات حول سدِّ النهضة».

ویرجع الخبیر الدولي مرونة المواقف في موضوع سد النهضة مؤخرا الى
عامل مهم هو اتفاقیة األمم المتحدة للمجاري المائیة الدولیة التي صادقت علیها

خمٌس وثالثون دولة من أوروبا وأفریقیا والعالم العربي وآسیا فقد دخلت
االتفاقیة حیز النفاذ رسمیًا في 17 أغسطس – آب 2014م، بعد تسعین یومًا

من اكتمال العدد المطلوب من التصدیقات بموجب االتفاقیة. 
ویقول في ذلك :» تنبني االتفاقیة على التعاون بین دول الحوض المشترك،

وتشمل االتفاقیة كلمة «تعاون» ومشتقاتها خمس عشرة مرة. كما تنبني
االتفاقیة على مبدأ االنتفاع المنصف والمعقول لكل دولة من دول الحوض

المشترك، وتضع سبعة عوامل لتحدید هذا االنتفاع المنصف والمعقول. وتنادي
االتفاقیة بالمشاركة وتبادل المعلومات وحلِّ النزاعات بالطرق الودیة والسلمیة،

وتعترف لكل دولة من دول الحوض بحقها في المشاركة واالنتفاع من میاه
الحوض».

ویشرح هذا األمر بقوله « لقد كنُت أحد أعضاء مجموعة القانونین الدولیین
الذین كانت مهمتهم خالل األعوام الثالثة الماضیة شرح االتفاقیة للدول الراغبة

واإلجابة على التساؤالت عنها.
وسوف یكون من الصعب نقل حالة الفرح والنشوة التي انتشرت بین الدول
األعضاء في االتفاقیة والقانونیین وخبراء المیاه اآلخرین الذین وقفوا وراء

االتفاقیة حتى دخلت حیز النفاذ».
لكن أطراف االتفاقیة ال تشمل أیًا من دول حوض النیل االحدى عشر،یؤكد

د.سلمان على ذلك ویضیف بأن الرسالة التي أرسلتها االتفاقیة ودخولها حیز
النفاذ كانت واضحة: «لقد بدأ عهٌد جدیٌد في إدارة المجاري المائیة المشتركة

ینبني على التعاون والمشاركة واالنتفاع المنصف والمعقول وحل النزاعات
سلمیًا. وهذه القواعد ُتمّثل القانون العرفي الدولي للمیاه المشتركة، وُتلزم،

لیس فقط الدول األطراف في االتفاقیة، بل كل دول العالم».

اختراق بعد فشل

وبعكس الكثیر من المراقبین والمحللین یرى د.سلمان أن اجتماع الخرطوم
حقق اختراقا مهما في المفاوضات التي فشلت ثالث مرات في نوفمبر/تشرین

الثاني ودیسمبر/كانون األول، ینایر/كانون الثاني الماضیة، حیث: «اشتمل

 خیري منصور عْور في بالد
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 سیف الدین الطرابلسي دعوة
فرنسا لـ «التحرك» في لیبیا...

غوص في «بحر الرمال» أم
«بالون إختبار»؟

 محمد المذحجي  خامنئي یؤید
تعیین خلیفة له لتفادي الصراعات

بین العسكر ورجال الدین

حتى «الخبز»  فادي أبو سعدى 
یعاني من االحتالل اإلسرائیلي في

القدس العتیقة

 عالقة غرامیة بین األمیر هاري والمصریة عنایات
یونس

 بعد 10 سنوات زواج رجل یكتشف انه امرأة

 صورة تونسیة تحرق القرآن الكریم بسیجارة تثیر
ضجة

 طالب یشترون أریكة ویعثرون على 40000 دوالر
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البیان االتفاق على إجراء دراستین بواسطة بیت خبرة عالمي (أو ما سّماه
البیان «شركات استشاریة»)، وتكوین لجنة مشتركة تشمل أربعة أعضاء من
كٍل من الدول الثالث لإلشراف على إعداد هذه الدراسات، كما اتفقت األطراف
الثالثة على إكمال هاتین الدراستین في ظرف ستة أشهر. وتعنى احدى هاتین

الدراستین بموارد المیاه ونموذج محاكاة نظام هیدروكهربائیة، بینما تعنى
الدراسة الثانیة بتقییم التأثیر البیئي واالجتماعي واالقتصادي للسد على

السودان ومصر.»
وحسب خبیر المیاه العالمي، فإن مصر قبلت أخیرا حقیقة أن السد قد أصبح
واقعًا ال یقبل الجدل، أو حتى الحدیث عن وقف بنائه. كما قبلت إثیوبیا مبدأ

المشاركة الدولیة في الدراسات الذي ظلت مصر تنادي به منذ االجتماع األول.
ولكن رغم هذه النتائج فهو یتوقع أن أّن تشهد المرحلة المقبلة بعض الشّد
والجذب في مرجعیة بیت الخبرة الدولي الذي سوف یتم «استخدامه» في

القیام بالدراستین، وكذلك في تفاصیل دور مجموعة الخبراء االثني عشر التي
قّرر الوزراء الثالثة قیامها، وعالقة هذه المجموعة ببیت الخبرة ودورها في

الدراستین».
ومرده في ذلك أن البیان الختامي به الكثیر من الغموض البّناء في هذین

األمرین،مثل استعمال كلمة «استخدام» بیت الخبرة في الدراستین، ولیس
«قیام» هذا البیت بالدراستین.

ویرى د. سلمان محمد أحمد سلمان أن الروح التعاونیة التي سادت االجتماع
الرابع تشیر إلى أن التفاصیل المختلف حولها یمكن االتفاق علیها وترجمة

البیان الختامي لالجتماع الثالثي الرابع لسد النهضة على أرض الواقع بصورٍة
إیجابیٍة ومرضیة لما یحقق مصلحة الجمیع. ویطالب د. سلمان محمد أحمد

سلمان بالُمضي ُقُدمًا إلى مساحاٍت أكبر وأوسع للتعاون مع دول حوض النیل
األخرى النتشال شعوب الحوض من الفقر والجوع والعطش والظالم الذي

تعیشه غالبیتهم، والذي یزداد یومًا بعد یوم .

صالح الدین مصطفى

نواب األردن  بسام البدارین 
یكافئون أنفسهم بـ«التقاعد األبدي»

بعد تمریر «تعدیالت الدستور»
وسط استیاء شعبي وسیناریو

«إنتخابات مبكرة»

 إسماعیل جمال  تركیا لن تشارك
في العملیات العسكریة ضمن

«التحالف الدولي» ضد «داعش»

واشنطن وإسرائیل تتفقان على اإلسراع في إعادة إعمار   
غزة... وحماس ترفض اإلبتزاز

  الیمن: الحوثیون یحاولون
استغالل خالف اإلمارات مع اإلخوان

لصالحهم

 رائد صالحة اإلدارة األمریكیة
تتجاهل الخیارات العسكریة

والسلمیة لحل المشكلة اللیبیة

 مصطفى العبیدي  أوالند في
العراق: هدف مؤتمر باریس تنسیق

قتال «داعش» إعتقال متهمین
باإلنفجارات... والكرد لن ینضموا

للحرس الوطني

 صحف عبریة فعلناها ولكن لم نعد
قادرین

 خالد الحمادي  الیمن: مبعوث
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تحقیقات

 "سلطان الغلة" في تونس .. "هندي تالة یا
وّكالة"

 في قلب صحراء تشاد.. یشربون الماء
ویفّوضون أمرهم هللا

 شیوخ السعودیة.. بین إدانة تنظیم الدولة
اإلسالمیة والخطاب الدیني المتعصب
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التعلیق على هذا المقال.
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تعلیق

 خالد الحمادي  الیمن: مبعوث
األمم المتحدة ینزع فتیل الحرب في

صنعاء في اللحظات األخیرة

إصرار أوباما على  رائد صالحة  
تفویض الكونغرس یؤخر برنامج

تدریب المعارضة السوریة المعتدلة

 علي عمر  «داعش» تمنع أكثر
من 40 شیخا من الخطابة في

مساجد الموصل وتضع بعضهم تحت
اإلقامة الجبریة

رام اهللا تهاجم  فادي أبو سعدى 
الحملة الدولیة ضد اإلرهاب

لتجاهلها قضیة فلسطین

مقتل نحو 60 عنصرا من   
جیش النظام وأسر 16 في معركة

فك الحصار عن غوطة دمشق
الغربیة

 ودیع عواودة 43 ضابطا في
االستخبارات اإلسرائیلیة یستقیلون

ویقدمون شهادات عن جرائمها

  محمود معروف السلطات
المغربیة تفكك خلیة في فاس كانت

تعد لهجمات وتجنید مقاتلین
لإللتحاق بـ «داعش»

 ناجون یطالبون بالعدالة بعد مذبحة في العراق
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ریاضة

 المغرب یحاول اقناع بلعربي العب بایر
لیفركوزن باللعب ضمن صفوفه

 صحیفة "مترو" اإلنجلیزیة: "كلوب" المدیر
الفنى القادم للمان یونایتد
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كورة
  میسى:
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تحقیق الفوز
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  حسین مجدوبي واشنطن تهمش
المغرب في مخططات مواجهة

«داعش» واإلتحاد األوروبي یعتبره
أساسیا في كل استراتیجیة

تركیا تدعو قادة  ودیع عواودة 
فلسطینیي الداخل لزیارتها ولقاء

ساستها

  الحجازي یظهر في أحدث فیدیو
مع «عفاریت»

  حزب تونسي یرّشح أحد وزراء
«بن علي» لالنتخابات الرئاسیة

المقبلة

 عبد اهللا مولود موریتانیا: قرار
بتحویل جدید لعطلة األسبوع إلى

السبت واألحد

 محمد محسن  ندوة في مجلس
العموم تناقش أزمة العراق

ومواجهة «داعش»

 عبد العزیز جدیر لماذا یحارب
حداثیو العرب ثقافتهم فیما یكافح
نظراؤهم في الغرب على إحیاء

تراث نصف میت؟

على "بلباو"
أمام

جماهیرنا

  جونز
مدافع یونایتد

یغیب عن
المالعب

ألربعة
أسابیع بسبب

اإلصابة

  مواجهة
ساخنة بین

أرسنال
ومانشستر

سیتي..
ویونایتد
یتطلع لتحقیق فوزه األول على حساب

رینجرز

  كورتوا
یوقع عقدا
جدیدا مع

تشیلسي لمدة
خمسة أعوام

المزید

الحصول على أخبار القدس @
العربي عبر البرید اإللكتروني

أدخل عنوان البرید االلكتروني
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 محمد سیف «عمالقة الجبال»
لإلیطالي لویجي بیراندلو: هل یمكن

أن یجتمع الشعر بالواقع؟!

 توفیق نادیري الفنانة المغربیة
سلوى الشودري: حجابي یمنعني
من االنتشار ویبعدني عن كامیرا

المخرجین

 زهرة مرعي راغب عالمة اطلق
«حبیب ضحكاتي» من بیروت

 محمد عاطف السیناریست أیمن
سالمة: األعمال النسائیة تحتاج

مشاعر أكثر ومشاهد بكائیة

 محمد عبد الحكم دیاب مصر:
تمویل قناة السویس الجدیدة

بـ«شهادات االستثمار»

 مالك التریكي عن صمت«األغلبیة
غیر الوهابیة»

مقتل قادة «أحرار  وائل عصام 
الشام» بین داعش والقضاء والقدر
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clicks
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من ریف حمص...
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الكلباني حول...
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ألمانیا تعلن اعتزامها التحرك ضد
شرطة الشریعة
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رسالة مفتوحة لفتح   
وحماس... ال تضیعوا هذه الفرصة

أین یقف  بیار لوي ریمون 
النظام العالمي الجدید الحقیقي؟

جدلیة العالقة بین «أحداث   
مانهاتن» والمشهد الفلسطیني

الراهن

المزید
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