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املقدمة
تتعامــل مــر يف الوقــت احلــايل مــع قضايــا عديــدة ومهمــة ،حبكمــة وإجيابيــة وصالبــة؛
خاصــة أن منهــا مــا يؤثــر تأثـ ً
ـرا مبـ ً
ـارشا يف أمنهــا القــويم .ومــن أبــرز هــذه القضايــا ملــف
ســد انلهضــة اإلثيــويب ،اذلي يمثــل أولويــة يف اهتمامــات القيــادة السياســية املرصيــة.
ٍّ
ومــا زالــت مــر تتمســك باحلــل الســيايس املنصــف العــادل اذلي حيقــق مصالــح لك مــن
إثيوبيــا والســودان ومــر .وينبــع هــذا اتلمســك مــن حــرص مــر ادلائــم ىلع االلــزام
بالقانــون ادلويل ،واملحافظــة ىلع اســتقرار املنطقــة .وال تــزال الفرصــة ســاحنة أمــام األطــراف
اثلالثــة للتفاهــم واتلعــاون املشــرك ،واالنتقــال مــن مرحلــة يشــوبها الــراع إىل مرحلــة
تقنــن املنافــع واملصالــح املشــركة ،وحتقيــق تنميــة اقتصاديــة تعــود بانلفــع ىلع اجلميــع.
ُ
ومــن ثــم ،يهتــم مركــز ادلراســات االســراتيجية بمكتبــة اإلســكندرية بمناقشــة تِلكــم
القضايــا ،الــي جــاء ملــف الســد اإلثيــويب يف مقدمتهــا؛ وهــو اذلي ال تــزال مــر تتحــرك
فيــه مــن اقتنــاع أســايس مفــاده أن أفضــل الطــرق حلــل األزمــة هــو اتلفــاوض بالرغــم مــن
ُ
اجلمــود اإلثيــويب يف املفاوضــات .وعليــه نظمــت سلســلة مــن املحــارضات بعنــوان« :ملــف
الســد اإلثيــويب ومســارات اتلفــاوض :رؤى اســراتيجية» ،ىلع مــدار يومــن  6و 7يويلــو .2020
منهــا حمــارضة «طبيعــة اتلفــاوض يف أزمــة الســد اإلثيــويب ومســاراته املســتقبلية» ،الــي ألقاها
اللــواء طيــار دكتــور هشــام احللــي يف ايلــوم األول ،ومنهــا حمــارضة اللــواء حممــد إبراهيــم،
الــي ألقاهــا يف ايلــوم اتلــايل ،بعنــوان «املوقــف املــري خــال املفاوضــات».
ّ
الكتيــب إللقــاء الضــوء ىلع املوضــواعت الــي
ويف هــذا الصــدد جــاءت أهميــة هــذا
تــم تناوهلــا .ومنهــا اخلــرات املرصيــة الســابقة يف اتلفــاوض ،وعمليــة املفاوضــات املرصيــة
اإلثيوبيــة الســودانية ومــا أســفرت عنــه؛ باإلضافــة إىل نظــرة حتليليــة للمبــادئ الــي حتكــم
موقــف مــر يف اتلعامــل مــع قضيــة ســد انلهضــة ،وعــرض الســيناريوهات املســتقبلية
لقضيــة الســد يف الفــرة املقبلــة.

avvشريين جابر

حمارضة

«طبيعة اتلفاوض يف أزمة السد اإلثيويب
(((
ومساراته املستقبلية»
اللواء طيار دكتور هشام احلليب

(((∗

 6يويلو 2020
تتحــرك مــر يف أزمــة الســد اإلثيــويب مــن اقتنــاع أســايس مفــاده أن مســار اتلفــاوض
َ
يُعــد أنســب مســار حلــل األزمــة .ولــم تتــوان مــر يف تقديــم أوجــه املرونــة الاكملــة طــوال
ُ
ـرض حيقــق
الســنوات املاضيــة يف اتلفــاوض مــن أجــل اتلوصــل إىل حــل اعدل ومتــوازن ومـ ٍ
مصالــح األطــراف اثلالثــة (مــر والســودان وإثيوبيــا) .وقــد حرصــت القيــادة املرصيــة أن
تبعــث برســالة واضحــة إىل إثيوبيــا ،ولك ادلول املطلــة ىلع نهــر انليــل ،تنطــوي ىلع أن انلهــر
ً
ً
ً
جيــب أن يكــون جمــال للتعــاون واتلنميــة وليــس جمــال للخــاف أو الــراع ،فضــا عــن
إرســاء مبــدأ إنهــاء الــرااعت اإلفريقيــة بالطــرق الســلمية ،وجــذب االســتثمارات العامليــة
مــن أجــل تنميــة القــارة اإلفريقيــة .ومــن ثــم ،جــاءت أهميــة حمــارضة «طبيعــة اتلفــاوض يف
أزمــة الســد اإلثيــويب ومســاراته املســتقبلية» .ويمكــن رصــد انلقــاط الــي تــم تناوهلــا مــن
خــال ســتة عنــارص رئيســية ىلع انلحــو اتلــايل:

ً
أول :مفهوم اتلفاوض ادلويل
تتعــدد اتلعريفــات اخلاصــة باتلفــاوض ادلويل ولكنهــا تنطــوي ىلع ثوابــت مشــركة،
ويمكــن تعريفــه باعتبــاره «عمليــة ديناميكيــة تهــدف إىل الســام واالســتقرار يف العالقــات
ادلويلــة» .ويذهــب ابلعــض اآلخــر إىل تعريفــه بأنــه «عمليــة تبــادل الــرأي بــن دوتلــن
ُ
ويعــرف ً
متنازعتــن بقصــد تســوية الــزاع القائــم بينهمــا»ُ .
أيضــا أنــه «وســيلة تســتخدم مــن
ِقبــل األطــراف املشــاركني يف العمليــة اتلفاوضيــة بقصــد تنظيــم وتنميــة عالقتهــم املتبادلــة
((( تــأيت هــذه املحــارضة ضمــن حمــارضات نظمهــا مركــز ادلراســات االســراتيجية بمكتبــة اإلســكندرية ،بعنــوان:
«ملــف الســد اإلثيــويب ومســارات اتلفــاوض :رؤى اســراتيجية» ،يــويم  6و 7يويلــو .2020
((( ∗ مستشار بأكاديمية نارص العسكرية العليا ،وعضو املجلس املرصي للشئون اخلارجية.

ملف السد اإلثيويب ومسارات اتلفاوض
رؤى اسرتاتيجية

ً
اســتنادا إىل مــا جيمــع بينهــم مــن مصالــح مشــركة» .كمــا يمكــن تعريفــه أنــه «عمليــة تتــم
بــن طرفــن أو أكــر ،حتــاول حســم نــزاع مــا حــول موضــوع أو يشء معــن» .ومــن ثــم ،جنــد
قواســم مشــركة بــن هــذه اتلعريفــات ،ويه:
 أوجود أطراف يف اتلفاوض.بموضوع متنازع فيه. جإرادة ضمنيــة تعــي قبــول أطــراف الــزاع للجلــوس ىلع مائــدة املفاوضــات مــنأجــل اتلوصــل إىل اتفــاق.
 دإن اتلوصل إىل «اتفاق» هو اهلدف اذلي تسىع لك األطراف إىل الوصول إيله.ويمكــن يف هــذا الصــدد اتلفرقــة بــن املســاومة واتلفــاوض ،باعتبــار أن املســاومة:
«عمليــة اســتخدام أســايلب قرصيــة حلمــل الطــرف اآلخــر ىلع اإلذاعن ملطابلــه» ،وهنــاك مــن
ً
يــرى أن« :عمليــة املســاومة جــزء مــن عمليــة اتلفــاوض ،ووفقــا هلــذا الــرأي فــإذا حدثــت
املســاومة أثنــاء اتلفــاوض فهــذا أمــر طبيــي» .ويمكــن حتديــد الفــرق بينهمــا ىلع انلحــو
اتلــايل:
 أاتلفاوض اسرتاتيجية فائز وفائز ،أما املساومة فتسفر عن فائز وخارس.بينطــوي اتلفــاوض ىلع اهتمامــات مشــركة ،يف حــن تنطــوي املســاومة ىلع اهتمــاممــن طــرف واحــد.
 جاتلفاوض عملية تعاونية ،أما املساومة فيه عملية تنافسية. ديرتكــز اتلفــاوض ىلع اثلقــة واملعلومــات ،يف حــن ترتكــز املســاومة ىلع قــوةطــرف ىلع طــرف آخــر.

ً
ثانيا :اسرتاتيجيات اتلفاوض وأسايلب تنفيذها
االســراتيجية اتلفاوضيــة يه إدارة لك اجلهــود واإلماكنيــات املاديــة وغــر املادية واســتثمار
العوامــل املختلفــة (سياســية ،اقتصاديــة ،اجتماعيــة ،قانونيــة ،تكنولوجيــة)؛ تلحقيــق
املصلحــة العليــا واألهــداف انلهائيــة للعمليــة اتلفاوضيــة.
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 -1أنواع االسرتاتيجيات اتلفاوضية
توجــد أنــواع متعــددة لالســراتيجيات اتلفاوضيــة ،ويمكــن حتديــد أهمهــا ىلع انلحــو
اتلــايل:
 أاســراتيجية تعظيــم الفائــدة املتبادلــة :تســى هــذه االســراتيجية إىل إجيــاد بدائــلوحلــول مقبولــة لــل أطــراف العمليــة اتلفاوضيــة ،وتســى مــر إىل انتهــاج
هــذه االســراتيجية اتلعاونيــة يف اتلعامــل مــع أزمــة ســد انلهضــة حــى ختــرج لك
األطــراف فائــزة.
 باســراتيجية اهليمنــة :تتضمــن هــذه االســراتيجية حماولــة طــرف إقنــاع الطــرفاآلخــر بقبــول حلــول وبدائــل حتقــق مصلحتــه بادلرجــة األوىل ،وتتضمــن اســتخدام
تكتيــات الضغــط واالســتزناف كمحاولــة للســيطرة والضغــط ىلع الطــرف اآلخــر؛
تلقديــم تنــازالت.
 جاســراتيجية التســويف :وتقــوم ىلع أســاس املماطلــة ،وكســب الوقــت ،وتفويــتالفــرص بهــدف تعطيــل املفاوضــات أو إطالــة أمدهــا؛ ىلع اعتبــار أن الزمــن ســيكون
هــو العامــل األكــر تأثـ ً
ـرا يف القضيــة والوصــول إىل األهــداف.
ويمكــن القــول إنــه يمكــن اســتخدام أكــر مــن اســراتيجية يف العمليــة اتلفاوضيــة
الواحــدة ،فإحداهــا تطفــو ىلع الســطح وختتــي األخــرى ،وهكــذا.

 -2أسايلب تنفيذ االسرتاتيجيات اتلفاوضية
ً
 أأســلوب الصمــت املؤقــت :أي أن طرفــا مــن األطــراف يمتنــع عــن الــرد الفــوريويؤجــل اإلجابــة ،ويطلــب املزيــد باســتمرار.
 بأســلوب املفاجــأة :ينطــوي ىلع أن أحــد األطــراف يفــائج األطــراف األخــرى ببعــضاملطالــب أو اســراتيجية جديــدة.
ً
 جأســلوب األمــر الواقــع :وهــو أن طرفــا يدفــع الطــرف اآلخــر إىل القبــول بالوضــعاحلــايل كمــا هــو.
 دأســلوب االنســحاب اهلــادئ :وفيــه ينســحب طــرف بعــد حتقيــق أهدافــه واغيتــهمــن اتلفــاوض.
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ـه  -هاالنســحاب الظاهــري :وهــو أن يعلــن أحــد األطــراف انســحابه يف حلظــة حاســمة،
ومــن ثــم ،يظهــر أنــه ال يرغــب يف إكمــال اتلفــاوض؛ حــى جيــر األطــراف األخــرى
ىلع تقديــم تنــازالت.

ً
ثاثلا :أسلوب حساب القوة اتلفاوضية
يمكــن تعريــف «القــوة اتلفاوضيــة» باعتبارهــا القــدرة ىلع اتلأثــر يف الطــرف اآلخــر.
ُ
وتســتخدم معــادالت خمتلفــة حلســاب القــوة اتلفاوضيــة ،وتوجــد معادلــة مهمــة توضــح
ُ
كيــف تســب ،ويه:
القوة اتلفاوضية = القوة املادية × اثلقل يف الواقع × كفاءة اتلواصل اتلفاويض
وتشــمل القــوة املاديــة :املــال واالقتصــاد ،واملــوارد اذلاتيــة ،واتلمويــل اخلاريج ،وقــوة حتمل
املفاوضــات ،وتنــوع أســايلب الضغــط ،وكفــاءة وفاعليــة ابليئــة املؤسســية ،وشــبكة العالقــات
(اتلنســيق والرتابــط) اإلقليــي وادلويل؛ ومنهــا بنــاء اتلحالفــات ،والقوة العســكرية.
ويضــم اثلقــل يف الواقــع :اتلعبــر عــن احتيــاج موضــويع ،واتلعبــر عــن رغبــة كثرييــن،
وعدالــة ورشعيــة موضــوع اتلفــاوض ،وقانونيــة ومرجعيــة الكيــان ،واثلقــة واملصداقيــة،
واالنتشــار (عــن طريــق بنــاء اتلحالفــات).
أمــا كفــاءة اتلواصــل اتلفــاويض :فــي تضــم توافــر املهــارات اتلفاوضيــة ،واملعرفــة
بموضــوع اتلفــاوض مــن جوانبــه اكفــة ،ومعرفــة اخللفيــة السياســية واالجتماعيــة وانلفســية،
والقــدرة ىلع تعــرف طبيعــة الطــرف اآلخــر يف اتلفــاوض ،واســتخدام لغــة تفاوضيــة واضحــة
تلفــادي ســوء الفهــم وتوحيــد املصطلحــات املســتخدمة ،والقــدرة ىلع تنويــع االســراتيجيات
واتلكتيــات ً
تبعــا ملــا يُســتجد؛ ومنهــا بنــاء اتلحالفــات.

ً
رابعا :تأثري اتلحالفات يف القوة اتلفاوضية
اتلحالــف نــوع مــن أنــواع االتفــاق ىلع اتلعــاون اإلجيــايب املوضــويع .وقــد يكــون
ً
اتلحالــف موسـ ً
ـعا أو حمــدودا ،وعندمــا تزيــد القــوة اتلفاوضيــة يف املعادلــة تعطــي مــؤرشات
أنــه قــد توجــد حتالفــات متاكفئــة عــززت القــوة اتلفاوضيــة (ألن بنــاء اتلحالفــات موجــود يف
ً
العنــارص اثلالثــة يف املعادلــة الــي أشــر إيلهــا) .وبنــاء اتلحالفــات ال يتحقــق فجــاءة ،ولكنــه
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يســتغرق وقتًــا مــن أجــل تفهــم قضيــة معينــة أو اتلعاطــف معهــا ،ويتــدرج بعــد ذلــك؛ وإن
ً
توقــف عنــد مرحلــة الفهــم ،فهــذا يُعــد مكســبًا .فنجــد مثــا مــا يعــزز اتلحالفــات ويدعــم
القضيــة اتلفاوضيــة املرصيــة اتلغيــر اإلجيــايب يف املوقــف الســوداين عقــب ثــورة الســودان؛
ً
فأصبــح ذلــك يف صالــح مــر والســودان ً
معــا .فضــا عــن حتــرك مــر جتــاه جامعــة ادلول
العربيــة وجملــس األمــن؛ فقــد دفــع االحتــاد اإلفريــي إىل اتلدخــل يف قضيــة ســد انلهضــة
باعتبارهــا قضيــة إفريقيــة باألســاس ،باإلضافــة إىل الزيــارات الــي يقــوم بهــا الســيد ســامح
شــكري وزيــر اخلارجيــة املــري دلول عربيــة وإفريقيــة وأوروبيــة ،ورشح تفاصيــل املوقــف
املــري اكفــة فيمــا يتعلــق بســنوات اتلفــاوض الطويلــة مــع إثيوبيــا ،والــي مــن شــأنها أن
تعــزز اتلحالفــات وتدعــم العمليــة اتلفاوضيــة.

ً
خامسا :ملف السد اإلثيويب ومسارات اتلفاوض
املســار األول :بــدأت املفاوضــات ثالثيــة مبــارشة بــن مــر وإثيوبيــا والســودان ،وهــذه
املفاوضــات لــم تصــل إىل اتفــاق ،لكــن لك فريــق فهــم انليــات واألســلوب
واالســراتيجية واتلكتيــات اخلاصــة بالطــرف اآلخــر.
املســار اثلــاين :عندمــا توقــف اتلفــاوض دخلنــا مسـ ً
ـارا آخــر وهــو مفاوضــات ثالثيــة يف وجود
مراقبــن ،وهمــا (الواليــات املتحــدة ،وابلنــك ادلويل) .وهــذه نقطــة مهمــة؛ ألن
ً
الواليــات املتحــدة دولــة ذات ثقــل ،فضــا عــن أن ابلنــك ادلويل كيــان هل
ثقلــه ً
أيضــا؛ وتوصلــوا إىل شــل لالتفــاق وحــدث انســحاب إثيــويب مــن هــذا
االتفــاق .وعقــب االنســحاب اإلثيــويب حــدث موقفــان مهمــان ،وهمــا:
املوقــف األول :موقــف إجيــايب مــن الســودان عقــب ثــورة الســودان ،وهــو
موقــف يصــب يف املصلحــة الســودانية؛ ألنهــم متــررون مــن عــدم وجــود
اتفــاق يعمــل ىلع تأمينهــم ،ويعــد ً
أيضــا ً
دعمــا للموقــف املــري.
ًّ
املوقــف اثلــاين :وهــو عقــد جلســة جملــس األمــن وهــذه نقطــة قويــة جــدا مــن
املفــاوض املــري ،ومــؤرش إىل وجــود ثقــل مــري عنــد الواليــات املتحــدة
األمريكيــة .ومــع توجــه مــر إىل جملــس األمــن ،طلبــت وضغطــت إثيوبيــا أن
تتحــول املفاوضــات براعيــة إقليميــة مــن االحتــاد اإلفريــي.
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املســار اثلالــث :املفاوضــات براعيــة االحتــاد اإلفريــي يف ظــل وجــود مراقبــن مــن األمــم
املتحــدة وابلنــك ادلويل واملفوضيــة األوروبيــة ،ومتابعــة جملــس األمــن ،وهــذه
نقطــة قــوة يف املعادلــة اتلفاوضيــة؛ ألن وجودهــم هل ثقــل.

ً
سادسا :اخلربات املرصية السابقة يف اتلفاوض
تمتلــك مــر كثـ ً
ـرا مــن اخلــرات الســابقة يف العمليــات اتلفاوضيــة فدليهــا كثــر مــن
ً
اإلماكنيــات ،وخاصــة الكفــاءات البرشيــة؛ األمــر اذلي يمكنهــا مــن اتلصــدي بنجــاح لــل
القضايــا للحصــول ىلع حقهــا .ومــن أبــرز األمثلــة ىلع ذلــك مفاوضــات الســام مــع إرسائيــل
وتوقيــع اتفاقيــة اكمــب ديفيــد ،وهــذا نمــوذج مــرف للمفــاوض املــري والقيــادة املرصيــة
بزاعمــة الرئيــس الراحــل حممــد أنــور الســاداتّ ،
ودعمــه يف ذلــك الشــعب املــري .فالشــعب
ً
مطابلــا باحلــرب مــن أجــل حتريــر األرض ،هــو نفســه
اذلي خيــرج للتظاهــر قبــل حــرب 1973
الشــعب اذلي ّ
دعــم الســادات ليســتخدم لك أدواتــه مــن أجــل إحــال الســام ،ولــم يطابلــه
بالعــودة إىل احلــرب مــرة أخــرى تلحريــر بــايق ســيناء ،ولــم يطلــب الشــعب املــري مــن
الســادات اإلفصــاح عــن أســايلب أو أوراق الضغــط الــي سيســتخدمها يف اتلفــاوض ،ولكــن
ًّ
اكنــت ثقــة املرصيــن اعيلــة جــدا بقيادتهــم ،وأعطوهــا الفرصــة اكملــة تلفعيــل لك أســايلب
وأوراق الضغــط الــي تمتلكهــا حــى حتقــق اســرداد لك ســيناء.
ً
ومــن ثــم ،ال بــد أن نــدرك أن املفاوضــات يف األزمــات ادلويلــة تســتغرق وقتًــا طويــا،
ً
ويه مفاوضــات انلفــس الطويــل ،فضــا عــن كونهــا مفاوضــات اهلــدوء واالتــزان مــن
ً
ادلولــة والشــعب ً
معــا (كمــا حــدث ســابقا)؛ ذلا ىلع الشــعب املــري أن يثــق بالقيــادة
املرصيــة ويدعمهــا فيمــا تتخــذه مــن إجــراءات.
وخالصــة القــول ،تمتلــك مــر قــوة تفاوضيــة أفضــل مــن إثيوبيــا ،ولكــن طبيعــة
ً
األزمــات ادلويلــة أنهــا تســتغرق وقتًــا طويــا .ىلع أن الوقــت ليــس يف صالــح مــر ،وهــذه
نقطــة ســلبية تســتغلها إثيوبيــا؛ وبالرغــم مــن امتــاك مــر قــوة تفاوضيــة كــرى ،لــم
نتوصــل حــى اآلن إىل اتفــاق .ويمكــن إرجــاع ذلــك إىل األســباب اتلايلــة:
 1قدمــت مــر منــذ بــدء املفاوضــات مــع اجلانــب اإلثيــويب حــى يومنــا هــذا لكأوجــه املرونــة الالزمــة مــن أجــل إجنــاح املفاوضــات ،وىلع اجلانــب اآلخــر اكن
هنــاك تعنــت واضــح مــن إثيوبيــا ،وتســويف واضــح للجميــع.
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ً
2 -طبيعة املفاوضات يف األزمات ادلويلة تستغرق وقتًا طويل.

أمــرا ً
ً
واقعــا؛
 3اســراتيجية إثيوبيــا تلأجيــل املفاوضــات حــى يصبــح مــلء الســدوهــذه اســراتيجية تنطــوي ىلع اســتفزاز للمفــاوض املــري.
 4االســراتيجية املرصيــة واضحــة ًتمامــا جتــاه قضيــة ســد انلهضــة ،ولكنهــا تعمــل يف
ظــل ظــروف إقليميــة ودويلــة معقــدة ،فــا يمكــن فصــل ادلول الــي تريــد األذى
ملــر عــن قضيــة الســد اإلثيــويب؛ إذ توجــد منصــات إعالميــة ضــد مــر هدفهــا
انليــل مــن املصلحــة املرصيــة ،كمــا أنــه ال يمكــن فصــل حماولــة الســيطرة ىلع
األنهــار الــي تنبــع مــن خــارج املنطقــة العربيــة يف ســوريا والعــراق عــن حمــاوالت
الســيطرة ىلع نهــر انليــل.

ذلا ،حنــن يف حاجــة إىل اســراتيجية إعالميــة واضحــة تعمــل ىلع رشح رشعيــة وقانونيــة
املوقــف املــري يف قضيــة ســد انلهضــة ليــس فقــط للمواطــن املــري ،لكــن ً
أيضــا
للمواطــن اإلثيــويب ،واإلفريــي ،واألورويب.

ً
سابعا :أسئلة املتابعني
الســؤال األول :تؤكــد إثيوبيــا أنهــا لــن تتوقــف عــن بنــاء ســد انلهضة ،فمــا الســيناريوهات
الــي تضعهــا مــر يف مقابــل هــذا اإلعالن؟
حنــن نريــد جنــاح املفاوضــات لصالــح مجيــع األطــراف (مــر والســودان وإثيوبيــا) ،وأن
ختــرج مجيــع األطــراف مســتفيدةُ .
ويعــد طلــب االحتــاد اإلفريــي أن تكــون املفاوضــات
حتــت مظلتــه بمزنلــة اختبــار حقيــي هل؛ ألنــه ســيظهر ثقلــه أمــام إفريقيــا والعالــم بأمجعــه
يف حالــة جنــاح املفاوضــات ،فاجلميــع يف حالــة ترقــب.
ويف حالــة فشــل االحتــاد اإلفريــي يف أن يصــل إىل مواءمــات بــن ادلول أو اتفــاق ،ســيعود
األمــر مــرة أخــرى إىل جملــس األمــن ،وهــذا الســيناريو ســيكون يف صالــح مــر؛ ألن جملــس
ًّ
قانونيــا ،وقــد اســتنفذت مجيــع اآليلــات واألدوات
األمــن متفهــم للموقــف املــري باعتبــاره
مــن أجــل اتلوصــل إىل اتفــاق اعدل.

15

ملف السد اإلثيويب ومسارات اتلفاوض
رؤى اسرتاتيجية

الســؤال اثلــاين :ملــاذا لــم تفــرض الواليــات املتحــدة األمريكيــة نفوذهــا ىلع إثيوبيــا حــى
تشــارك يف اجلولــة األخــرة مــن مفاوضــات واشــنطن الــي اكن مقـ ً
ـررا اتلوقيــع ىلع االتفــاق
فيهــا؟
ُ
تعــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف هــذه احلالــة مراقبًــا للمفاوضــات ،ومــن ثــم،
فاملراقــب جيــب أال يســتخدم أي أوراق ضغــط ىلع أحــد األطــراف ،وإال يفقــد مصداقيتــه
كمراقــب.
السؤال اثلالث :ما مدى تأثري القوى اإلقليمية الصديقة إلجناح املفاوضات؟
ظهــر بوضــوح موقــف ادلول العربيــة الصديقــة وموقــف جامعــة ادلول العربيــة ،وجملــس
األمــن ،باإلضافــة إىل موقــف االحتــاد األورويب؛ وذلــك بســبب قانونيــة ومصداقيــة املوقــف
املــري ،ويســاعد هــذا يف بنــاء وتعزيــز اتلحالفــات.
السؤال الرابع :مىت تلجأ مرص إىل «حل عسكري» للتعامل مع أزمة سد انلهضة؟
اتلفــاوض أحــد أســايلب القــوة انلاعمــة ،ومــر تســلك طريــق اتلفــاوض مــن أجــل
اتلوصــل إىل حــل ســليم لألزمــة .وبالرغــم مــن لك العقبــات الــي شــهدتها املفاوضات بســبب
اتلعنــت اإلثيــويب ،فمــن غــر املالئــم أن يكــون هنــاك حديــث عــن حلــول عســكرية.
وال بــد أن يكــون دلينــا ثقــة اعيلــة أن صانــع القــرار املــري دليــه تقديــرات موقــف
َ
صحيحــة ،وأنــه جيــب أال يُعلــن عــن لك أوراق الضغــط يف اتلفــاوض.
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 7يويلو 2020
توجــد ملفــات مهمــة عديــدة K،تتعامــل معهــا مــر يف الوقــت الراهــن جبديــة مطلقــة
ورؤيــة موضوعيــة وحســابات دقيقــة ،ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بأمنهــا القــويم املبــارش،
ولكــن ً
أيضــا مــا يرتبــط بعالقاتهــا اإلقليميــة وادلويلــة .وحيظــى موضــوع ســد انلهضــة
بقــدر كبــر مــن االهتمــام؛ ألنــه يرتبــط باألمــن القــويم املــري .ومــن الطبيــي أن أي
دولــة تــدرك وجــود خماطــر تهــدد أمنهــا القــويم تســارع باتلحــرك دلرء هــذه املخاطــر ،فمــا
بانلــا وحنــن نتحــدث عــن ادلولــة املرصيــة بقدراتهــا وقوتهــا وتصنيفهــا العســكري املتقــدم
ً
وماكنتهــا االســراتيجية؛ فضــا عــن العالقــات املتمــزة الــي تربطهــا بمعظــم ادلول ىلع
املســتويني اإلقليــي وادلويل ،ودورهــا اتلاريــي يف جمــال حفــظ األمــن والســلم العامليــن.
ومــن ثــم ،جــاءت أهميــة حمــارضة «املوقــف املــري خــال املفاوضــات» .ويمكــن رصــد
انلقــاط الــي تــم تناوهلــا مــن خــال أربعــة عنــارص رئيســية ىلع انلحــو اتلــايل:

ً
أول :املبادئ اليت حتكم موقف مرص يف اتلعامل مع قضية سد انلهضة
توجــد ثمانيــة مبــادئ رئيســية حتكــم موقــف مــر يف اتلعامــل مــع قضيــة ســد
انلهضــة ،يه:
املبــدأ األول :قضيــة الســد اإلثيــويب بالنســبة إىل مــر قضيــة أمــن قــويم مــن الطــراز األول،
وتتعامــل معهــا القيــادة السياســية بمنتــى اجلديــة ،وتعتمــد ىلع خطــوات
حمســوبة وإجــراءات مدروســة.
((( تــأيت هــذه املحــارضة ضمــن حمــارضات نظمهــا مركــز ادلراســات االســراتيجية بمكتبــة اإلســكندرية ،بعنــوان:
«ملــف الســد اإلثيــويب ومســارات اتلفــاوض :رؤى اســراتيجية» ،يــويم  6و 7يويلــو .2020
((( ∗ نائب املدير العام للمركز املرصي للفكر وادلراسات االسرتاتيجية.
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َّ
ـلت مــر مبكـ ً
ـرا مــا نســميه «اللجنــة العليــا للمفاوضــات» ،الــي تضــم ممثــي
املبــدأ اثلــاين :شـ
مجيــع املؤسســات املرصيــة املختصــة بموضــوع امليــاه؛ حــى يكــون دلينــا خــراء
متخصصــون يف هــذه القضيــة ،وحــى يكــون هنــاك مجاعيــة يف اختــاذ القــرار.
املبــدأ اثلالــث :انلهــج اذلي الزتمــت بــه مــر طــوال املفاوضــات هــو «انلهــج الســيايس» ،واملســار
الرئيــي للحــل هــو «املســار الســيايس» ،ولــم تتحــدث مــر رسـ ًّ
ـميا عــن اخليــار
العسكري.
ً
املبــدأ الرابــع :مــر لــم تعــرض مطلقــا ىلع قيــام إثيوبيــا ببنــاء ســد انلهضــة أو أي ســدود
مــن شــأنها املســاهمة يف دعــم اتلنميــة االقتصاديــة اإلثيوبيــة وتويلــد الطاقــة،
ولكــن بــرط أال يــؤدي ذلــك إىل اإلرضار حبصــة مــر املائيــة الــي كفلتهــا
هلــا القوانــن ادلويلــة املتعلقــة باســتخدام وإدارة األنهــار ادلويلــة واالتفاقيــات
الســابقة .واكنــت وجهــة انلظــر املرصيــة تؤكــد ً
دائمــا أن نهــر انليــل جيــب أن
ً
ً
يكــون جمــال للتعــاون وليــس جمــال للــراع.
املبــدأ اخلامــس :حاولــت مــر ً
دائمــا الفصــل بــن اتلعامــل مــع أزمــة ســد انلهضــة ،والعالقــات
ُ
املرصيــة اإلثيوبيــة الــي تعــد عالقــات تارخييــة قديمــة ،وبهــا عديــد مــن جماالت
اتلعاون.
املبــدأ الســادس :قدمــت مــر منــذ بــدء املفاوضــات مــع اجلانــب اإلثيــويب حــى يومنــا هــذا لك
أوجــه املرونــة الالزمــة مــن أجــل إجنــاح املفاوضــات.
املبــدأ الســابع :االعتمــاد ىلع اتلفــاوض اثلــايث (م ـر– والســودان– وإثيوبيــا) ،ولكننــا يف أعقــاب
ًّ
إثيوبيــا ،وعــدم وصــول
مــا حــدث واالقتنــاع الواضــح دلى اجلميــع أن ثمــة تعنتًــا
املفاوضــات طــوال ســنوات طويلــة إىل أي نتيجــة؛ ذلا قــررت مــر اللجــوء إىل
الوســاطة يف أعقــاب تســع ســنوات مــن اتلفــاوض دون جــدوى.
املبــدأ اثلامــن :تدخــل الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس بنفســه يف املفاوضــات؛ مــن أجــل
إعطائهــا َز ْ ً
خــا ،واتلوصــل إىل حــل ،واتلــى ســيادته برئيــي الــوزراء اإلثيوبيــن
(هايلــه مريــم ديســالني وآيب أمحــد) ،فاكنــت هنــاك خطــوة رئاســية ُعليــا حــى
ُ
تعطــى هــذه املفاوضــات دفعــة قويــة.
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ً
ثانيا :املشهد اتلفاويض ألزمة سد انلهضة
بــدأت إثيوبيــا يف بنــاء الســد يف الفــرة الــي اكنــت فيهــا مــر يف حالــة ســيولة يف أعقاب
ثــورة  25ينايــر ،حــن قــام رئيــس الــوزراء اإلثيــويب بوضــع حجــر األســاس بلنــاء الســد يف
ً
 4إبريــل  ،2011فضــا عــن أن إثيوبيــا ويه تضــع حجــر األســاس لــم تقــم بإخطــار مــر
ً
(مبــدأ اإلخطــار املســبق) اذلي يفــرض ىلع إثيوبيــا باعتبارهــا دولــة منبــع وطبقــا للقانــون
ادلويل أن ختطــر مــر بــأي إنشــاءات تقــوم ىلع الســد ،وتقــوم بدراســة اآلثــار املرتتبــة ىلع
بنــاء الســد ،ولكــن إثيوبيــا قامــت بتــرف أحــادي بلنــاء الســد؛ ومــن ثــم ،خالفــت
القانــون ادلويل .ويمكــن يف إطــار ذلــك حتديــد املشــهد اتلفــاويض ألزمــة ســد انلهضــة ىلع
انلحــو اتلــايل:

 -1املشهد اتلفاويض املرصي

ً
ً
نموذجــا متاكمــا يف العمليــة اتلفاوضيــة مــن
قدمــت مــر طــوال الســنوات الســابقة
ُ
أجــل أن تَــل أزمــة الســد بالطــرق الســلمية يف إطــار مبــدأ اتلعــاون ،وليــس يف إطــار مبــدأ
ّ
الــراع؛ وهلــذا عندمــا تــول الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس رئاســة االحتــاد اإلفريــي ،اكن
اهتمامــه األســايس هــو إرســاء مبــدأ إنهــاء الــرااعت اإلفريقيــة بالطــرق الســلمية ،وجــذب
االســتثمارات العامليــة مــن أجــل تنميــة القــارة اإلفريقيــة.

 -2املشهد اتلفاويض اإلثيويب

ً
ـكل ومســتمرة موضـ ً
ـوع،
شــهدت العمليــة اتلفاوضيــة اإلثيوبيــة وتــرة واحــدة متغــرة شـ
وتراوحــت بــن املراوغــة واالداعءات ابلاطلــة واتلعنــت والتشــدد ،وعــدم اتلعهــد بــأي
الزتامــات يف هــذه املفاوضــات.

 -3املشهد اتلفاويض السوداين
تــراوح املوقــف اتلفــاويض الســوداين خــال املراحــل الســابقة بــن الســلبية فــرة
واالحنيــاز إىل املوقــف اإلثيــويب فــرة أخــرى ،ثــم أعلــن مؤخـ ً
ـرا توافقــه مــع املوقــف املــري
إىل حــد كبــر ،خاصــة فيمــا يتعلــق بــرورة أال يؤثــر بنــاء الســد يف حصــة دول املصــب.

19

ملف السد اإلثيويب ومسارات اتلفاوض
رؤى اسرتاتيجية

ً
ثاثلا :مراحل اتلفاوض يف قضية سد انلهضة
توجد ثالث مراحل رئيسية يف املفاوضات بقضية سد انلهضة ،يه:

املرحلة األوىل :مرحلة بدء وتأسيس املفاوضات ،يف مايو 2011
اســتبقت إثيوبيــا زيــارة ادلكتــور عصــام رشف رئيــس الــوزراء األســبق والوفــد املرافــق
هل بعــدة ترصحيــات وترصفــات يمكــن وصفهــا باالســتفزازية؛ إذ رصح وزيــر ادلولــة
لالتصــاالت احلكوميــة شــيميلز كمــال ،عشــية وصــول رشف ،بــأن إثيوبيــا ماضيــة يف تنفيــذ
َّ
الســد ،ســواء رحــب بــه املرصيــون أم ال .وبــدأت املفاوضــات يف نوفمــر  ،2011وشــلت مــر
جلنــة دويلــة خمتصــة بمراجعــة ادلراســات اإلثيوبيــة اخلاصــة بالســد وتأثرياتــه يف دول املصب.
واكنــت اللجنــة مكونــة مــن عــرة أفــراد (أربعــة خــراء دويلــن ،وخبرييــن مــن لك دولــة
ً
تقريــرا يف اغيــة األهميــة،
مــن ادلول اثلــاث) .قدمــت هــذه اللجنــة يف نهايــة مايــو 2013
ومــا زالــت مــر تســتند إىل هــذا اتلقريــر حــى يومنــا هــذا .وينــص اتلقريــر ىلع أن
ُ
ادلراســات املختصــة بالســد اإلثيــويب ينقصهــا اعمــل األمــان ،كمــا تعــد دراســات ضعيفــة،
وال تــرىق أن تكــون مناســبة لســد بهــذا احلجــم .وأعلنــت إثيوبيــا أنــه ال دايع إىل االســتعانة
ُْ
ـي عملهــا.
بهــذه اللجنــة ادلويلــة؛ وبالفعــل أنـ ِ
عندمــا تــوىل الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس الرئاســة يف اعم  ،2014حــرص ىلع ادلخــول
ً
يف مفاوضــات جــادة مــع إثيوبيــا اعتمــد فيهــا ىلع موقــف مــر القــوي طبقــا للقانــون ادلويل،
ليــس ذلــك فقــط ،بــل انتهــج مبــدأ اتلفــاوض بــكل شــفافية ومصداقيــة وثقــة وحســن
نيــة مــن منطلــق أن اهلــدف انلهــايئ مــن عمليــة اتلفــاوض تمثــل يف الوصــول إىل حلــول
مقبولــة مــن الطرفــن حتقــق املصلحــة املشــركة .واتلــى برئيــس الــوزراء اإلثيــويب يف
ُّ
ماالبــو  –-اعصمــة غينيــا االســتوائية  -واتفــق ىلع ابلــدء بمرحلــة جديــدة للحــل الســليم
ُّ
لقضيــة الســد ،ثــم اتفــق ىلع تشــكيل جلنــة ثالثيــة مــن ادلول اثلــاث مــع وجــود مكتبــن
استشــاريني (هونلــدي وفرنــي) لعمــل ادلراســات املطلوبــة.
واســتمرت هــذه املرحلــة حــى بدايــة اعم  ،2015ولــم تصــل املفاوضــات إىل أي نتائــج أو
اتفــاق ســوى تقريــر جلنــة اخلــراء ادلويلــن.
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املرحلة اثلانية :مرحلة اتلوافق ىلع مبادئ احلل واإلجراءات اتلنفيذية
وقــد أســفرت عمليــة اتلفــاوض يف هــذه املرحلــة عــن اتلوصــل إىل «إعــان مبــادئ»،
ِّ
ُوقــع يف اخلرطــوم يف  23مــارس  ،2015بــن قيــادات ادلول اثلــاث (مــر وإثيوبيــا والســودان).
َّ
وهــذا اإلعــان اتفاقيــة إطاريــة ملزمــة ملــن وقــع عليهــا .ودخلــت هــذه االتفاقيــة حــز
اتلنفيــذ فــور اتلوقيــع عليهــا ،واشــتملت ىلع عــرة مبــادئ رئيســية .ويه مبــادئ تتحــدث
يف معظمهــا عــن املنافــع واملصالــح املشــركة ،واتلعــاون وحســن اثلقــة ،وتبــادل املعلومــات،
وتفهــم االحتياجــات املائيــة دلول املصــب (مــر والســودان).
ومــن الــروري أن نوضــح هنــا كيــف تعاملــت إثيوبيــا مــع االلزتامــات املنصــوص
عليهــا يف إعــان املبــادئ ،ويف هــذا املجــال نكتــي باإلشــارة إىل انلقــاط اثلــاث اتلايلــة:
انلقطــة األوىل :إن إثيوبيــا لــم تعبــأ بالعديــد مــن املبــادئ املهمــة الــواردة يف إعــان املبادئ،
مــن أهمهــا اتلعــاون واتلفاهــم املشــرك وحســن انليــات (املبــدأ األول)،
وعــدم التســبب يف رضر ذي شــأن (املبــدأ اثلالــث) ،واالســتخدام املنصــف
واملناســب (املبــدأ الرابــع) ،ويه لكهــا مبــادئ قــد أســقطتها إثيوبيــا عمـ ً
ـدا
خــال العمليــة اتلفاوضيــة؛ مــن أجــل فــرض مواقفهــا.
انلقطــة اثلانيــة :انتهــاك إثيوبيــا أحــد أهــم املبــادئ املنصــوص عليهــا يف اإلعــان وهــو
(املبــدأ اخلامــس) اخلــاص باتلعــاون يف املــلء األول وإدارة الســد ،وذلــك من
ُ
حيــث إنهــا لــم تنفــذ توصيــات جلنــة اخلــراء ادلويلــة ،كمــا أنهــا لــم تلــزم
َ
بــروح اتلعــاون بشــأن اســتخدام املخرجــات انلهائيــة لدلراســات املــوص بها
ً
يف تقريــر اللجنــة اثلالثيــة ،خاصــة فيمــا يتعلــق بقواعــد املــلء األول أو
قواعــد التشــغيل الســنوي للســد.
انلقطــة اثلاثلــة :تعاملــت إثيوبيــا بطريقــة أحاديــة مــع (املبــدأ العــارش) اخلــاص بالتســوية
الســلمية للمنــازاعت؛ إذ حاولــت أن تــزع مــن عمليــة الوســاطة املنصــوص
عليهــا يف هــذا املبــدأ أي صالحيــات للوســيط ،وأن يقتــر دوره ىلع فكــرة
«املراقبــة فقــط» دون تقديــم أي مقرتحــات أو حلــول وســطى .كمــا رفضــت
إثيوبيــا يف بعــض األوقــات إحالــة اخلالفــات الــي ظهــرت أثنــاء املفاوضــات
إىل رؤســاء احلكومــات أو ادلول؛ وهــو مــا يؤكــد أن إثيوبيــا ال ترغــب يف أن
تتعــرض ألي نــوع مــن املســاءلة أو املراجعــة مــن أي طــرف بعــد توقيــع
االتفــاق انلهــايئ.
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ويف  25مــارس  ،2015أي بعــد يومــن مــن توقيــع إعــان املبــادئّ ،
توجــه الرئيــس
ًّ
تارخييــا .ركــز ســيادته
عبــد الفتــاح الســييس بنفســه إىل الربملــان اإلثيــويب وألــى خطابًــا
ً
مؤكــدا أن الفرصــة ســاحنة حــى
خــال اخلطــاب يف مبــدأ اتلعــاون واتلفاهــم املشــرك،
يســجل اتلاريــخ أن أحـ ً
ـدا لــم يقــر مــن أجــل ضمــان حقــوق الشــعبني املــري واإلثيــويب،
وبنــاء الراكئــز ملســتقبل أفضــل لألبنــاء واألحفــاد.
ويف يونيــة  ،2018اتلــى الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس برئيــس الــوزراء اإلثيــويب
آيب أمحــد يف القاهــرة ،وأكــد األخــر أن إثيوبيــا لــن تقــوم بــأي عمــل مــن شــأنه اإلرضار
بمصالــح مــر املائيــة .وعقــب ذلــك طلبــت مــر مشــاركة ابلنــك ادلويل يف املفاوضــات
لكــن أعربــت إثيوبيــا عــن رفضهــا.
ومــن ثــم يمكــن القــول إن هــذه املرحلــة يف املفاوضــات لــم تصــل إىل نتائــج مبــارشة،
ولكــن أهــم مــا تمخــض عــن هــذه املرحلــة هــو إعــان املبــادئ املهمــة ،اذلي يُعتمــد عليــه
حــى اآلن.

املرحلة اثلاثلة :مرحلة الوساطة
لــم تلجــأ مــر إىل طلــب الوســاطة ادلويلــة مــن فــراغ أو بــدون مــررات قويــة ،بــل
اضطــرت إىل اللجــوء إىل الوســاطة واملطابلــة بهــا مــن ىلع منــر اجلمعيــة العامــة لألمــم
املتحــدة ،وقــد طــرح الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس القضيــة أمــام املجتمــع ادلويل لكــه،
حيــث تضمــن خطابــه أمــام اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف دورتهــا  74يف األســبوع
األخــر مــن ســبتمرب  ،2019أن املفاوضــات املتعلقــة بســد انلهضــة لــم تصــل إىل أي نتائــج ،وأن
الوقــت قــد حــان لوســاطة دويلــة للضغــط ىلع األطــراف إلبــداء مرونــة يف مواقفهــا املتشــددة؛
مؤكـ ً
ـدا أن قضيــة امليــاه بالنســبة إىل مــر يه قضيــة حيــاة ووجــود.
يف  24أكتوبــر  ،2019اتلــى الرئيــس الســييس بــآيب أمحــد ىلع هامــش أعمــال القمــة
ُّ
الروســية اإلفريقيــة بمدينــة ســوتيش الروســية ،واتفــق ىلع اســتئناف املفاوضــات مــرة أخــرى،
ورصح آيب أمحــد أنــه يقبــل الوســاطة الروســية بــرط أن تكــون وســاطة سياســية .ويف هــذا
الصــدد يمكــن حتديــد أهــم مالمــح هــذه املرحلــة فيمــا يــي:
 1إن الوســاطة منصــوص عليهــا يف (املبــدأ العــارش) مــن إعــان املبــادئ ،ومــرجلــأت إىل الوســاطة بعــد تســع ســنوات مــن املفاوضــات دون جــدوى.
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 2تنوعــت الوســاطة تلضــم دولــي (الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،والســودان)ومؤسســة (ابلنــك ادلويل) ،ومنظمــة (جملــس األمــن) .ومــن خــال الوســاطة توصلــوا
إىل اتفــاق مكتــوب لــم يكــن ينقصــه ســوى اتلوقيــع ،ولكــن لألســف رفضــت
ً
إثيوبيــا اتلوقيــع .وتــم اللجــوء إىل جملــس األمــن وفقــا «للمــادة  »35مــن وثائــق األمــم
املتحــدة ،والــي تنــص ىلع «لــل عضــو مــن األمــم املتحــدة أن ينبــه جملــس األمــن
أو اجلمعيــة العامــة إىل أي نــزاع أو موقــف قــد يــؤدي إىل احتــاك دويل أو قــد يثــر
نـ ً
ـزاع؛ لــي يقــرر مــا إذا اكن اســتمرار هــذا الــزاع أو املوقــف مــن شــأنه أن يعــرض
حفــظ الســلم واألمــن ادلويل للخطــر» .وبالرغــم مــن أن جملــس األمــن غــر خمتــص
ببحــث قضايــا امليــاه ،فهــو خمتــص ببحــث لك مــا يتعلــق بتهديــد الســلم واألمــن
ادلويلــن.
 3يكــون الرتكــز يف مرحلــة الوســاطة يف قواعــد مــلء وتشــغيل الســد يف انلــوايحالفنيــة والقانونيــة حــى ال تتجــه إثيوبيــا إىل املــلء بمفردهــا.
توجد أربع حمطات رئيسية يف مرحلة الوساطة يمكن حتديدها ىلع انلحو اتلايل:

 1الوساطة األمريكية وابلنك ادلويلحرصــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة ىلع اتلعامــل برسعــة وإجيابيــة مــع املطالــب
ً
املرصيــة بشــأن الوســاطة ادلويلــة يف مشــلة ســد انلهضــة؛ إذ أصــدر ابليــت األبيــض بيانــا
ً
واضحــا يدعــم املفاوضــات ويطالــب األطــراف باتلوصــل إىل اتفــاق ىلع قواعــد ملء وتشــغيل
الســد بمــا حيقــق املصالــح املشــركة لــدول اثلــاث ،وحيافــظ ىلع حقوقهــا يف اتلنميــة مــع
احــرام حقــوق الطــرف اآلخــر يف امليــاه .ورساعن مــا حتــول هــذا ابليــان إىل آيلــة عمــل
حــن دعــت وزارة اخلارجيــة األمريكيــة وزراء اخلارجيــة والــري ملــر وإثيوبيــا والســودان
إىل اجتمــااعت يف واشــنطن .وبالفعــل ُعقــدت اجتمــااعت واتلــى بهــم الرئيــس األمريكــي
ترامــب بنفســه يف ينايــر  ،2020وشــجعهم ىلع رضورة اتلوصــل إىل اتفــاق .وعقــدت لقــاءات
برئاســة وزيــر اخلزانــة األمريكــي «ســتيفن منوشــن» ،باإلضافــة إىل عــدة اجتمــااعت ىلع
املســتوى الفــي ملناقشــة تفصيــات قواعــد مــلء وتشــغيل ســد انلهضــة ،بمــا يف ذلــك
اإلجــراءات الــي يتوجــب ىلع إثيوبيــا اختاذهــا خــال مرحلــي املــلء والتشــغيل للحــد مــن
َ
ـغ اتفــاق بنـ ً
ـاء ىلع االجتمــااعت الســابقة الــي حرضهــا
وصيـ
آثــار اجلفــاف واجلفــاف املمتــدِ .
األطــراف اثلالثــة .ويف  22فربايــر  ،2020اتلــى الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس باملبعــوث
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اخلــاص لرئيــس الــوزراء اإلثيــويب وهــو رئيــس الــوزراء اإلثيــويب الســابق «ديســالني» ،ولكــن
َّ
لــم يثمــر اللقــاء عــن يشء .ويف  28فربايــر  ،2020وقــع وزيــر اخلارجيــة ســامح شــكري ىلع
ً
االتفــاق تأكيـ ً
ـدا ىلع حســن انليــة املرصيــة ،يف حــن لــم حتــر إثيوبيــا مطلقــا ،والســودان
حــرت ولكنهــا لــم توقــع ىلع االتفــاق .ومــن ثــم ،عقــب فشــل الوســاطة األمريكيــة
وابلنــك ادلويل ،قــام الســيد ســامح شــكري وزيــر اخلارجيــة املــري جبولــة طويلــة يف دول
عربيــة وإفريقيــة وأوروبيــةَ َ ،
وشح تفاصيــل املوقــف املــري اكفــة فيمــا يتعلــق بســنوات
اتلفــاوض الطويلــة مــع إثيوبيــا.

2 -الوساطة السودانية

ً
ً
ُ
تعــد الســودان طرفــا يف قضيــة ســد انلهضــة ،وعندمــا تنتقل مــن كونهــا طرفــا يف اتلفاوض
إىل طــرف وســيط ،إذن فنحــن أمــام أمــر جــدي ومهــم .ويعــد تغــر موقــف الســودان أمـ ً
ـرا
ً
إجيابيــا؛ القتناعهــا اقتنـ ً
ًّ
ـاع اكمــا أن الســد اإلثيــويب بهــذا احلجــم والشــل ســيؤثر يف األمــن
القــويم املــايئ الســوداين .كمــا حتدثــت ادلراســات اخلاصــة بأمــان الســد ىلع أنــه يف حالــة
انهيــار الســد ســتغرق اخلرطــوم ،وســتؤدي إىل كــوارث كثــرة يف الســودان ومــر .ومــن ثــم،
حتركــت الســودان للحفــاظ ىلع مصاحلهــا ،ودعــت إىل اســتئناف املفاوضــات ووافقــت مــر،
وبــدأت املفاوضــات واســتغرقت عــرة أيــام براعيــة الســودان ،ولــم يتغــر املوقــف املــري
(اتفــاق ملــزم ،واعدل ،ومنصــف ،ومتــوازن ،وال جيــور ىلع حقــوق مــر املائيــة) .وأكــدت
ً
ً
مقرتحــا متاكمــا مــن
الســودان أنــه ال مــلء دون اتفــاق ،لكــن الســودان قدمــت ألول مــرة
 15مــادة ،يشــتمل ىلع لك مــا يتعلــق بأزمــة الســد ،وطرحتــه ىلع األطــراف ،ولكــن إثيوبيــا
ً
ً
مقرتحــا مسـ ًّ
ـتفزا للغايــة يعــر عــن املصالــح
رفضــت هــذا املقــرح ،وقدمــت بــدل منــه
اإلثيوبيــة وحدهــا؛ ومــن ثــم ،توقفــت املفاوضــات بعــد فشــلها.

  3وساطة جملس األمنيف  19يونيــة  ،2020قدمــت مــر شــكوى رســمية ملجلــس األمــن ،وطلبــت منــه اتلدخــل
حــى ال تقــوم إثيوبيــا بمــلء الســد بإجــراءات أحاديــة .وىلع اجلانــب اآلخــر ،قدمــت إثيوبيــا
مذكــرة واتهمــت مــر باتلعنــت ،وأنهــا الســبب يف إفشــال املفاوضــات ،باإلضافــة إىل عــدم
اعرتافهــا باحلقــوق اتلارخييــة ملــر ،وقدمــت الســودان مذكــرة ملجلــس األمــن وطابلــت
أن يتدخــل املجتمــع ادلويل حــى ال تبــدأ إثيوبيــا بمــلء الســد؛ ومــن ثــم ،تدخــل االحتــاد
اإلفريــي عقــب اللجــوء إىل جملــس األمــن وطلــب عقــد قمــة إفريقيــة مصغــرة مكونــة مــن
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االحتــاد اإلفريــي وادلول األعضــاء يف مكتــب االحتــاد اإلفريــي مــع ادلول اثلــاث (مــر
وإثيوبيــا والســودان).
ويف  26يونيــة  ،2020أعلــن االحتــاد اإلفريــي أنــه تــوىل موضــوع مســاعدة األطــراف
اثلالثــة يف موضــوع ســد انلهضــة اإلثيــويب ،وأبلــغ جملــس األمــن ادلويل أن املســألة أصبحــت
قيــد انلظــر بواســطة االحتــاد .وأوضــح االحتــاد يف بيــان عقــب عقــد قمــة  -عــن بعــد  -داع
إيلهــا رئيــس االحتــاد اإلفريــي احلــايل ،رئيــس جنــوب إفريقيــا ،ماتاميــا ســريل رامافوســا،
ًّ
أنــه رفــع اتلمثيــل يف اللجنــة اثلالثيــة الــي تضــم كل مــن مــر والســودان وإثيوبيــا ،تلضــم
خــراء مــن االحتــاد اإلفريــي كمراقبــن ليســاعدوا األطــراف األساســية يف الوصــول إىل
ُ
ـرض للجميــع؛ ىلع أن يُرفــع تقريــر إىل
حلــول للمســائل العالقــة بينهــم واتلوصــل إىل حــل مـ ٍ
جملــس األمــن بمــا تــم اتلوصــل إيلــه ،ولكــن ظــل املوقــف اإلثيــويب ىلع تعنتــه اكلعــادة.

 4وساطة االحتاد اإلفرييقيف  3يويلــو  ،2020بــدأت املفاوضــات برئاســة االحتــاد اإلفريــي واســتمرت دون جــدوى.
وحــدث تغيــر تكتيــي حيــث بــدأ املراقبــون (الوســطاء) يف اجللــوس مــع لك طــرف ىلع
حــدة ،ولــم حتقــق املفاوضــات أي جديــد ىلع املســتويني الفــي والقانــوين.

ً
رابعا :السيناريوهات املستقبلية لقضية سد انلهضة يف الفرتة املقبلة
الســيناريو األول :يف حالــة فشــل املفاوضــات برئاســة االحتــاد اإلفريــي ،ســيكون اللجــوء إىل
جملــس األمــن مــرة أخــرى.
الســيناريو اثلــاين :قــد تتحــول األزمــة إىل حمكمــة العــدل ادلويلــة ،ولكــن هــذا يشــرط
موافقــة مجيــع األطــراف ىلع ذلــك.
خالصــة القــول :إن مــر تتحــرك ىلع املســار الســيايس ،ليــس مــن منطلــق الضعــف،
ّ
بــل تلؤكــد للعالــم أنهــا دولــة حتــرم القانــون ادلويل ،وتلــزم بــكل اتفــاق وقعــت عليــه،
وحريصــة ىلع اســتقرار املنطقــة ،وســاعية إىل إجنــاح اجلهــود السياســية .وجيــب أن يــي
ً
وســعا يف العمــل ىلع إجنــاح اجلهــود السياســية.
املجتمــع ادلويل لكــه أن مــر لــم تدخــر
ولكــن يف حالــة الفشــل اتلــام هلــذه اجلهــود ،واســتمرار اتلعنــت اإلثيــويب؛ فإننــا أمــام قضيــة

25

ملف السد اإلثيويب ومسارات اتلفاوض
رؤى اسرتاتيجية

تعــد بالنســبة إىل مــر قضيــة حيــاة ووجــود ،ليــس لألجيــال احلايلــة فقــط ،وإنمــا لألجيــال
القادمــة .ومــن ثــم ،فــا جمــال أمــام مــر إال أن حتافــظ ىلع حقوقهــا املائيــة بالشــل اذلي
تــراه مناســبًا ،وبمــا يكفلــه هلــا القانــون ادلويل.

ً
خامسا :أسئلة املتابعني
الســؤال األول :هــل تقــف إرسائيــل وراء اتلهــرب اإلثيــويب مــن اتلوقيــع ىلع اتفــاق
واشــنطن؟
جيــب أال نتعامــل مــع إرسائيــل باعتبارهــا ادلولــة العظــى الــي حتــرك املنطقــة والعالــم،
ُ
فبالرغــم مــن وجــود عالقــات إثيوبيــة إرسائيليــة ،فالعالقــات املرصيــة اإلثيوبيــة تعــد
عالقــات قديمــة وممتــدة ،ولكــن إثيوبيــا ختــى أنــه يف حالــة توقيعهــا ىلع االتفــاق فلــن
تســتطيع اتلنصــل مــن اتلنفيــذ.
ً
ًّ
الســؤال اثلــاين :هــل سيشــهد موقــف الســودان حتــول نوعيــا لصالــح مــر؟ أم هل ســتبىق
ً
وسيطا ؟
بالفعــل حتــول املوقــف الســوداين؛ ألنــه أدرك خطــورة بنــاء الســد اذلي ينقصــه اعمــل
األمــان.
الســؤال اثلالــث :هــل جلــوء مــر إىل حــل عســكري يف حالــة فشــل املفاوضــات ســيكون
ً
مدعومــا ًّ
دويلــا؟
إن املجتمــع ادلويل أصبــح ىلع درايــة بتفاصيــل أزمــة ســد انلهضــة ،ودليــه اقتنــاع
بقانونيــة ورشعيــة املوقــف املــري ،ولكــن جيــب عــدم احلديــث عــن حــل عســكري يف
الوقــت الراهــن .وال تــزال مــر متمســكة باحلــل الســيايس العــادل واملنصــف اذلي حيقــق
مصالــح لك مــن إثيوبيــا والســودان ومــر.
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