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املقدمة
تتعامــل مــر يف الوقــت احلــايل مــع قضايــا عديــدة ومهمــة، حبكمــة وإجيابيــة وصالبــة؛ 
خاصــة أن منهــا مــا يؤثــر تأثــًرا مبــارًشا يف أمنهــا القــويم. ومــن أبــرز هــذه القضايــا ملــف 
ــادة السياســية املريــة.  ــل أولويــة يف اهتمامــات القي  ســد انلهضــة اإلثيــويب، اذلي يمث
ومــا زالــت مــر تتمســك باحلــل الســيايس املنصــف العــادل اذلي حيقــق مصالــح لكٍّ مــن 
ــزام  ــم ىلع االل ــر ادلائ ــرص م ــن ح ــك م ــذا اتلمس ــع ه ــر. وينب ــودان وم ــا والس إثيوبي
بالقانــون ادلويل، واملحافظــة ىلع اســتقرار املنطقــة. وال تــزال الفرصــة ســاحنة أمــام األطــراف 
ــة  ــراع إىل مرحل ــوبها ال ــة يش ــن مرحل ــال م ــرك، واالنتق ــاون املش ــم واتلع ــة للتفاه اثلالث

ــع.    ــة تعــود بانلفــع ىلع اجلمي ــة اقتصادي ــق تنمي ــح املشــركة، وحتقي ــع واملصال تقنــني املناف

ومــن ثــم، يهتــم مركــز ادلراســات االســراتيجية بمكتبــة اإلســكندرية بمناقشــة تِلُكــم 
القضايــا، الــيت 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 نُظمــت سلســلة مــن املحــارضات بعنــوان: »ملــف 
الســد اإلثيــويب ومســارات اتلفــاوض: رؤى اســراتيجية«، ىلع مــدار يومــني 6 و7 يويلــو 2020. 
منهــا حمــارضة »طبيعــة اتلفــاوض يف أزمــة الســد اإلثيــويب ومســاراته املســتقبلية«، الــيت ألقاها 
ــار دكتــور هشــام احللــي يف ايلــوم األول، ومنهــا حمــارضة اللــواء حممــد إبراهيــم،  اللــواء طي

الــيت ألقاهــا يف ايلــوم اتلــايل، بعنــوان »املوقــف املــري خــالل املفاوضــات«. 

ــيت  ــواعت ال ــوء ىلع املوض ــاء الض ــب إللق ــذا الكتّي ــة ه ــاءت أهمي ــدد ج ــذا الص ويف ه
ــة  ــة املفاوضــات املري ــة الســابقة يف اتلفــاوض، وعملي ــا اخلــربات املري ــم تناوهلــا. ومنه ت
اإلثيوبيــة الســودانية ومــا أســفرت عنــه؛ باإلضافــة إىل نظــرة حتليليــة للمبــادئ الــيت حتكــم 
ــتقبلية  ــيناريوهات املس ــرض الس ــة، وع ــد انلهض ــة س ــع قضي ــل م ــر يف اتلعام ــف م موق

ــة.  ــرة املقبل ــد يف الف ــة الس لقضي

aaaشريين جابر





حمارضة

 »طبيعة اتلفاوض يف أزمة السد اإلثيويب 
ومساراته املستقبلية«)1(

اللواء طيار دكتور هشام احلليب)2(∗
6 يويلو 2020

تتحــرك مــر يف أزمــة الســد اإلثيــويب مــن اقتنــاع أســايس مفــاده أن مســار اتلفــاوض 
يُعــد أنســب مســار حلــل األزمــة. ولــم تتــواَن مــر يف تقديــم أوجــه املرونــة الاكملــة طــوال 
الســنوات املاضيــة يف اتلفــاوض مــن أجــل اتلوصــل إىل حــل اعدل ومتــوازن وُمــرٍض حيقــق 
مصالــح األطــراف اثلالثــة )مــر والســودان وإثيوبيــا(. وقــد حرصــت القيــادة املريــة أن 
تبعــث برســالة واضحــة إىل إثيوبيــا، ولك ادلول املطلــة ىلع نهــر انليــل، تنطــوي ىلع أن انلهــر 
 للخــالف أو الــراع، فضــاًل عــن 

ً
 للتعــاون واتلنميــة وليــس جمــاال

ً
جيــب أن يكــون جمــاال

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 الــيت تــم تناوهلــا مــن 

خــالل ســتة عنــارص رئيســية ىلع انلحــو اتلــايل:

: مفهوم اتلفاوض ادلويل 
ً

أوال

ــركة،  ــت مش ــوي ىلع ثواب ــا تنط ــاوض ادلويل ولكنه ــة باتلف ــات اخلاص ــدد اتلعريف تتع
ويمكــن تعريفــه باعتبــاره »عمليــة ديناميكيــة تهــدف إىل الســالم واالســتقرار يف العالقــات 
ــني  ــني دوتل ــرأي ب ــادل ال ــة تب ــه »عملي ــه بأن ــر إىل تعريف ــض اآلخ ــب ابلع ــة«. ويذه ادلويل
متنازعتــني بقصــد تســوية الــزاع القائــم بينهمــا«. وُيعــرف أيًضــا أنــه »وســيلة تُســتخدم مــن 
قِبــل األطــراف املشــاركني يف العمليــة اتلفاوضيــة بقصــد تنظيــم وتنميــة عالقتهــم املتبادلــة 

)1(   تــأيت هــذه املحــارضة ضمــن حمــارضات نظمهــا مركــز ادلراســات االســراتيجية بمكتبــة اإلســكندرية، بعنــوان: 
»ملــف الســد اإلثيــويب ومســارات اتلفــاوض: رؤى اســراتيجية«، يــويم 6 و7 يويلــو 2020.

)2( ∗  مستشار بأكاديمية نارص العسكرية العليا، وعضو املجلس املري للشئون اخلارجية.
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ملف السد اإلثيويب ومسارات اتلفاوض
رؤى اسرتاتيجية

اســتناًدا إىل مــا جيمــع بينهــم مــن مصالــح مشــركة«. كمــا يمكــن تعريفــه أنــه »عمليــة تتــم 
بــني طرفــني أو أكــر، حتــاول حســم نــزاع مــا حــول موضــوع أو يشء معــني«. ومــن ثــم، جنــد 

قواســم مشــركة بــني هــذه اتلعريفــات، ويه:

وجود أطراف يف اتلفاوض.أ- 

موضوع متنازع فيه.ب- 

ــن ج-  ــات م ــدة املفاوض ــوس ىلع مائ ــزاع للجل ــراف ال ــول أط ــي قب ــة تع إرادة ضمني
ــاق. ــل إىل اتف ــل اتلوص أج

إن اتلوصل إىل »اتفاق« هو اهلدف اذلي تسىع لك األطراف إىل الوصول إيله. د- 

ــاومة:  ــار أن املس ــاوض، باعتب ــاومة واتلف ــني املس ــة ب ــدد اتلفرق ــذا الص ــن يف ه ويمك
»عمليــة اســتخدام أســايلب قريــة حلمــل الطــرف اآلخــر ىلع اإلذاعن ملطابلــه«، وهنــاك مــن 
يــرى أن: »عمليــة املســاومة جــزء مــن عمليــة اتلفــاوض، ووفًقــا هلــذا الــرأي فــإذا حدثــت 
ــاء اتلفــاوض فهــذا أمــر طبيــي«. ويمكــن حتديــد الفــرق بينهمــا ىلع انلحــو  املســاومة أثن

اتلــايل:

اتلفاوض اسراتيجية فائز وفائز، أما املساومة فتسفر عن فائز وخارس. أ- 
ينطــوي اتلفــاوض ىلع اهتمامــات مشــركة، يف حــني تنطــوي املســاومة ىلع اهتمــام ب- 

مــن طــرف واحــد. 
اتلفاوض عملية تعاونية، أما املساومة فيه عملية تنافسية. ج- 
ــوة د-  ــاومة ىلع ق ــز املس ــني ترتك ــات، يف ح ــة واملعلوم ــاوض ىلع اثلق ــز اتلف يرتك

ــر.  ــرف آخ ــرف ىلع ط ط

ثانًيا: اسرتاتيجيات اتلفاوض وأسايلب تنفيذها

االســراتيجية اتلفاوضيــة يه إدارة لك اجلهــود واإلماكنيــات املاديــة وغــر املادية واســتثمار 
ــق  ــة(؛ تلحقي ــة، تكنولوجي ــة، قانوني ــة، اجتماعي ــية، اقتصادي ــة )سياس ــل املختلف العوام

ــة.  ــة اتلفاوضي ــة للعملي ــداف انلهائي ــا واأله ــة العلي املصلح
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6 و7 يويلو 2020

1- أنواع االسرتاتيجيات اتلفاوضية 

توجــد أنــواع متعــددة لالســراتيجيات اتلفاوضيــة، ويمكــن حتديــد أهمهــا ىلع انلحــو 
اتلــايل: 

ــل أ-  اســرتاتيجية تعظيــم الفائــدة املتبادلــة: تســىع هــذه االســراتيجية إىل إجيــاد بدائ
ــاج  ــر إىل انته ــىع م ــة، وتس ــة اتلفاوضي ــراف العملي ــل أط ــة ل ــول مقبول وحل
هــذه االســراتيجية اتلعاونيــة يف اتلعامــل مــع أزمــة ســد انلهضــة حــى ختــرج لك 

ــزة.  ــراف فائ األط

ــرف 	-  ــاع الط ــرف إقن ــة ط ــراتيجية حماول ــذه االس ــن ه ــة: تتضم ــرتاتيجية اهليمن اس
اآلخــر بقبــول حلــول وبدائــل حتقــق مصلحتــه بادلرجــة األوىل، وتتضمــن اســتخدام 
تكتيــاكت الضغــط واالســتزاف كمحاولــة للســيطرة والضغــط ىلع الطــرف اآلخــر؛ 

تلقديــم تنــازالت. 

ــت 	-  ــت، وتفوي ــب الوق ــة، وكس ــاس املماطل ــوم ىلع أس ــويف: وتق ــرتاتيجية التس اس
الفــرص بهــدف تعطيــل املفاوضــات أو إطالــة أمدهــا؛ ىلع اعتبــار أن الزمــن ســيكون 

هــو العامــل األكــر تأثــًرا يف القضيــة والوصــول إىل األهــداف. 

ويمكــن القــول إنــه يمكــن اســتخدام أكــر مــن اســراتيجية يف العمليــة اتلفاوضيــة 
الواحــدة، فإحداهــا تطفــو ىلع الســطح وختتــي األخــرى، وهكــذا. 

2- أسايلب تنفيذ االسرتاتيجيات اتلفاوضية 

ــوري أ-  ــرد الف ــن ال ــع ع ــراف يمتن ــن األط ــا م ــت: أي أن طرفً ــت املؤق ــلو	 الصم أس
ــتمرار.  ــد باس ــب املزي ــة، ويطل ــل اإلجاب ويؤج

أســلو	 املفاجــأة: ينطــوي ىلع أن أحــد األطــراف يفــائج األطــراف األخــرى ببعــض 	- 
املطالــب أو اســراتيجية جديــدة. 

ــع 	-  ــول بالوض ــر إىل القب ــرف اآلخ ــع الط ــا يدف ــو أن طرفً ــع: وه ــر الواق ــلو	 األم أس
ــا هــو.  احلــايل كم

ــه د-  ــه واغيت ــق أهداف ــد حتقي ــرف بع ــحب ط ــه ينس ــادئ: وفي ــحا	 اهل ــلو	 االنس أس
ــاوض.  ــن اتلف م
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االنســحا	 الظاهــري: وهــو أن يعلــن أحــد األطــراف انســحابه يف حلظــة حاســمة، 	- 
ومــن ثــم، يظهــر أنــه ال يرغــب يف إكمــال اتلفــاوض؛ حــى جيــرب األطــراف األخــرى 

ىلع تقديــم تنــازالت. 

ثاثلًا: أسلو	 حسا	 القوة اتلفاوضية

ــر يف الطــرف اآلخــر.  ــة« باعتبارهــا القــدرة ىلع اتلأث يمكــن تعريــف »القــوة اتلفاوضي
ــح  ــة توض ــة مهم ــد معادل ــة، وتوج ــوة اتلفاوضي ــاب الق ــة حلس ــادالت خمتلف ــتخدم مع وتُس

ــب، ويه:  س
ُ

ــف حت كي

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 والرابــط( اإلقليــي وادلويل؛ ومنهــا بنــاء اتلحالفــات، والقوة العســكرية.

ويضــم اثلقــل يف الواقــع: اتلعبــر عــن احتيــاج موضــويع، واتلعبــر عــن رغبــة كثريــن، 
ــة،  ــة واملصداقي ــان، واثلق ــة الكي ــة ومرجعي ــاوض، وقانوني ــوع اتلف ــة موض ــة ورشعي وعدال

ــاء اتلحالفــات(.  ــق بن واالنتشــار )عــن طري

ــة  ــة، واملعرف ــارات اتلفاوضي ــر امله ــم تواف ــيه تض ــاويض: ف ــل اتلف ــاءة اتلواص ــا كف أم
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 

واتلكتيــاكت تبًعــا ملــا يُســتجد؛ ومنهــا بنــاء اتلحالفــات. 

رابًعا: تأثري اتلحالفات يف القوة اتلفاوضية

ــون  ــد يك ــويع. وق ــايب املوض ــاون اإلجي ــاق ىلع اتلع ــواع االتف ــن أن ــوع م ــف ن اتلحال
اتلحالــف موســًعا أو حمــدوًدا، 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 الــيت أشــر إيلهــا(. وبنــاء اتلحالفــات ال يتحقــق فجــاءًة، ولكنــه 

ـه
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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 مثــاًل مــا يعــزز اتلحالفــات ويدعــم 
القضيــة اتلفاوضيــة املريــة اتلغيــر اإلجيــايب يف املوقــف الســوداين عقــب ثــورة الســودان؛ 
فأصبــح ذلــك يف صالــح مــر والســودان مًعــا. فضــاًل 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 الــيت يقــوم بهــا الســيد ســامح 
شــكري وزيــر اخلارجيــة املــري دلول عربيــة وإفريقيــة وأوروبيــة، ورشح تفاصيــل املوقــف 
املــري اكفــة فيمــا يتعلــق بســنوات اتلفــاوض الطويلــة مــع إثيوبيــا، والــيت مــن شــأنها أن 

تعــزز اتلحالفــات وتدعــم العمليــة اتلفاوضيــة. 

خامًسا: ملف السد اإلثيويب ومسارات اتلفاوض 

ــذه  ــودان، وه ــا والس ــر وإثيوبي ــني م ــارشة ب ــة مب ــات ثالثي ــدأت املفاوض ــار األول: ب املس
ــلوب  ــات واألس ــم انلي ــق فه ــن لك فري ــاق، لك ــل إىل اتف ــم تص ــات ل املفاوض

ــر.  ــرف اآلخ ــة بالط ــاكت اخلاص ــراتيجية واتلكتي واالس

املســار اثلــاين: عندمــا توقــف اتلفــاوض دخلنــا مســاًرا آخــر وهــو مفاوضــات ثالثيــة يف وجود 
مراقبــني، وهمــا )الواليــات املتحــدة، وابلنــك ادلويل(. وهــذه نقطــة مهمــة؛ ألن 
ــان هل  ــك ادلويل كي ــن أن ابلن ــاًل ع ــل، فض ــة ذات ثق ــدة دول ــات املتح الوالي
ثقلــه أيًضــا؛ وتوصلــوا إىل شــل لالتفــاق وحــدث انســحاب إثيــويب مــن هــذا 

االتفــاق. وعقــب االنســحاب اإلثيــويب حــدث موقفــان مهمــان، وهمــا: 

ــو  ــودان، وه ــورة الس ــب ث ــودان عق ــن الس ــايب م ــف إجي ــف األول: موق املوق
موقــف يصــب يف املصلحــة الســودانية؛ ألنهــم متــررون مــن عــدم وجــود 

ــا للموقــف املــري.  ــا دعًم اتفــاق يعمــل ىلع تأمينهــم، ويعــد أيًض

ا مــن  املوقــف اثلــاين: وهــو عقــد جلســة جملــس األمــن وهــذه نقطــة قويــة جــدًّ
ــدة  ــات املتح ــد الوالي ــري عن ــل م ــود ثق ــؤرش إىل وج ــري، وم ــاوض امل املف
األمريكيــة. ومــع توجــه مــر إىل جملــس األمــن، طلبــت وضغطــت إثيوبيــا أن 

تتحــول املفاوضــات براعيــة إقليميــة مــن االحتــاد اإلفريــي.
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ــم  ــن األم ــني م ــود مراقب ــل وج ــي يف ظ ــاد اإلفري ــة االحت ــات براعي ــث: املفاوض ــار اثلال املس
املتحــدة وابلنــك ادلويل واملفوضيــة األوروبيــة، ومتابعــة جملــس األمــن، وهــذه 

ــل.  ــة؛ ألن وجودهــم هل ثق ــة اتلفاوضي ــوة يف املعادل نقطــة ق

سادًسا: اخلربات املرصية السابقة يف اتلفاوض  

تمتلــك مــر كثــًرا مــن اخلــربات الســابقة يف العمليــات اتلفاوضيــة فدليهــا كثــر مــن 
اإلماكنيــات، وخاصــًة الكفــاءات البرشيــة؛ األمــر اذلي يمكنهــا مــن اتلصــدي بنجــاح لــل 
القضايــا للحصــول ىلع حقهــا. ومــن أبــرز األمثلــة ىلع ذلــك مفاوضــات الســالم مــع إرسائيــل 
وتوقيــع اتفاقيــة اكمــب ديفيــد، وهــذا نمــوذج مــرشف للمفــاوض املــري والقيــادة املريــة 
بزاعمــة الرئيــس الراحــل حممــد أنــور الســادات، ودّعمــه يف ذلــك الشــعب املــري. فالشــعب 
اذلي خيــرج للتظاهــر  قبــل حــرب 1973 مطابًلــا باحلــرب مــن أجــل حتريــر األرض، هــو نفســه 
الشــعب اذلي دّعــم الســادات ليســتخدم لك أدواتــه مــن أجــل إحــالل الســالم، ولــم يطابلــه 
ــن  ــعب املــري م ــب الش ــم يطل ــايق ســيناء، ول ــر ب ــرة أخــرى تلحري ــودة إىل احلــرب م بالع
الســادات اإلفصــاح عــن أســايلب أو أوراق الضغــط الــيت سيســتخدمها يف اتلفــاوض، ولكــن 
ا بقيادتهــم، وأعطوهــا الفرصــة اكملــة تلفعيــل لك أســايلب  اكنــت ثقــة املريــني اعيلــة جــدًّ

وأوراق الضغــط الــيت تمتلكهــا حــى حتقــق اســرداد لك ســيناء.

ــاًل،  ــا طوي ــد أن نــدرك أن املفاوضــات يف األزمــات ادلويلــة تســتغرق وقتً ــم، ال ب ومــن ث
ــن  ــزان م ــدوء واالت ــات اهل ــا مفاوض ــن كونه ــاًل ع ــل، فض ــس الطوي ــات انلف ويه مفاوض
ــادة  ــق بالقي ــري أن يث ــعب امل ــابًقا(؛ ذلا ىلع الش ــدث س ــا ح ــا )كم ــعب مًع ــة والش ادلول

ــراءات.  ــن إج ــذه م ــا تتخ ــا فيم ــة ويدعمه املري

ــة  ــن طبيع ــا، ولك ــن إثيوبي ــل م ــة أفض ــوة تفاوضي ــر ق ــك م ــول، تمتل ــة الق وخالص
ــا طويــاًل. ىلع أن الوقــت ليــس يف صالــح مــر، وهــذه  األزمــات ادلويلــة أنهــا تســتغرق وقتً
ــم  ــربى، ل ــة ك ــوة تفاوضي ــر ق ــالك م ــن امت ــم م ــا؛ وبالرغ ــتغلها إثيوبي ــلبية تس ــة س نقط

ــة: ــباب اتلايل ــك إىل األس ــاع ذل ــن إرج ــاق. ويمك ــى اآلن إىل اتف ــل ح نتوص

ــذا لك - 1 ــا ه ــى يومن ــويب ح ــب اإلثي ــع اجلان ــات م ــدء املفاوض ــذ ب ــر من ــت م قدم
ــر اكن  ــب اآلخ ــات، وىلع اجلان ــاح املفاوض ــل إجن ــن أج ــة م ــة الالزم ــه املرون أوج

ــع.  ــح للجمي ــويف واض ــا، وتس ــن إثيوبي ــح م ــت واض ــاك تعن هن
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طبيعة املفاوضات يف األزمات ادلويلة تستغرق وقتًا طوياًل. - 2

ــا؛ - 3 ــًرا واقًع ــد أم ــلء الس ــح م ــى يصب ــات ح ــل املفاوض ــا تلأجي ــراتيجية إثيوبي اس
ــري.  ــاوض امل ــتفزاز للمف ــوي ىلع اس ــراتيجية تنط ــذه اس وه

االســراتيجية املريــة واضحــة تماًمــا جتــاه قضيــة ســد انلهضــة، ولكنهــا تعمــل يف - 4
ظــل ظــروف إقليميــة ودويلــة معقــدة، فــال يمكــن فصــل ادلول الــيت تريــد األذى 
ملــر عــن قضيــة الســد اإلثيــويب؛ إذ توجــد منصــات إعالميــة ضــد مــر هدفهــا 
ــيطرة ىلع  ــة الس ــل حماول ــن فص ــه ال يمك ــا أن ــة، كم ــة املري ــن املصلح ــل م انلي
األنهــار الــيت 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 
ــا  ــن أيًض ــري، لك ــن امل ــط للمواط ــس فق ــة لي ــد انلهض ــة س ــري يف قضي ــف امل املوق

ــي، واألورويب. ــويب، واإلفري ــن اإلثي للمواط

سابًعا: أسئلة املتابعني

الســؤال األول: تؤكــد إثيوبيــا أنهــا لــن تتوقــف عــن بنــاء ســد انلهضة، فمــا الســيناريوهات 
الــي تضعهــا مــرص يف مقابــل هــذا اإلعالن؟

حنــن نريــد جنــاح املفاوضــات لصالــح مجيــع األطــراف )مــر والســودان وإثيوبيــا(، وأن 
ــي أن تكــون املفاوضــات  ــع األطــراف مســتفيدة. وُيعــد طلــب االحتــاد اإلفري ختــرج مجي
حتــت مظلتــه بمزلــة اختبــار حقيــي هل؛ ألنــه ســيظهر ثقلــه أمــام إفريقيــا والعالــم بأمجعــه 

ــة ترقــب.  ــة جنــاح املفاوضــات، فاجلميــع يف حال يف حال

ويف حالــة فشــل االحتــاد اإلفريــي يف أن يصــل إىل مواءمــات بــني ادلول أو اتفــاق، ســيعود 
األمــر مــرة أخــرى إىل جملــس األمــن، وهــذا الســيناريو ســيكون يف صالــح مــر؛ ألن جملــس 
األمــن متفهــم للموقــف املــري باعتبــاره قانونيًّــا، وقــد اســتنفذت مجيــع اآليلــات واألدوات 

مــن أجــل اتلوصــل إىل اتفــاق اعدل. 
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الســؤال اثلــاين: ملــاذا لــم تفــرض الواليــات املتحــدة األمريكيــة نفوذهــا ىلع إثيوبيــا حــى 
ــة األخــرية مــن مفاوضــات واشــنطن الــي اكن مقــرًرا اتلوقيــع ىلع االتفــاق  تشــارك يف اجلول

فيهــا؟ 

ــم،  ــن ث ــات، وم ــا للمفاوض ــة مراقبً ــذه احلال ــة يف ه ــدة األمريكي ــات املتح ــد الوالي تُع
ــه  ــد مصداقيت ــراف، وإال يفق ــد األط ــط ىلع أح ــتخدم أي أوراق ضغ ــب أال يس ــب جي فاملراق

كمراقــب. 

السؤال اثلالث: ما مدى تأثري القوى اإلقليمية الصديقة إلجناح املفاوضات؟

ظهــر بوضــوح موقــف ادلول العربيــة الصديقــة وموقــف جامعــة ادلول العربيــة، وجملــس 
ــة املوقــف  ــك بســبب قانونيــة ومصداقي األمــن، باإلضافــة إىل موقــف االحتــاد األورويب؛ وذل

املــري، ويســاعد هــذا يف بنــاء وتعزيــز اتلحالفــات. 

السؤال الرابع: مى تلجأ مرص إىل »حل عسكري« للتعامل مع أزمة سد انلهضة؟

ــل  ــن أج ــاوض م ــق اتلف ــلك طري ــر تس ــة، وم ــوة انلاعم ــايلب الق ــد أس ــاوض أح اتلف
اتلوصــل إىل حــل ســلي لألزمــة. وبالرغــم مــن لك العقبــات الــيت شــهدتها املفاوضات بســبب 
ــكرية.  ــول عس ــن حل ــث ع ــاك حدي ــون هن ــم أن يك ــر املالئ ــن غ ــويب، فم ــت اإلثي  اتلعن
ــف  ــرات موق ــه تقدي ــري دلي ــرار امل ــع الق ــة أن صان ــة اعيل ــا ثق ــون دلين ــد أن يك وال ب

ــاوض.  ــط يف اتلف ــن لك أوراق الضغ ــن ع ــب أال يُعلَ ــه جي ــة، وأن صحيح
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ــة  ــة مطلق ــن جبدي ــت الراه ــر يف الوق ــا م ــل معه ــدة،∗ تتعام ــة عدي ــات مهم ــد ملف توج
ــارش،  ــويم املب ــا الق ــق بأمنه ــا يتعل ــط فيم ــس فق ــة، لي ــابات دقيق ــة وحس ــة موضوعي ورؤي
ــة  ــد انلهض ــوع س ــى موض ــة. وحيظ ــة وادلويل ــا اإلقليمي ــط بعالقاته ــا يرتب ــا م ــن أيًض ولك
ــي أن أي  ــن الطبي ــري. وم ــويم امل ــن الق ــط باألم ــه يرتب ــام؛ ألن ــن االهتم ــر م ــدر كب بق
دولــة تــدرك وجــود خماطــر تهــدد أمنهــا القــويم تســارع باتلحــرك دلرء هــذه املخاطــر، فمــا 
بانلــا وحنــن نتحــدث عــن ادلولــة املريــة بقدراتهــا وقوتهــا وتصنيفهــا العســكري املتقــدم 
ــم ادلول ىلع  ــا بمعظ ــيت تربطه ــزة ال ــات املتم ــن العالق ــاًل ع ــراتيجية؛ فض ــا االس وماكنته
ــني.  ــلم العاملي ــن والس ــظ األم ــال حف ــي يف جم ــا اتلاري ــي وادلويل، ودوره ــتويني اإلقلي املس
ومــن ثــم، جــاءت أهميــة حمــارضة »املوقــف املــري خــالل املفاوضــات«. ويمكــن رصــد 

ــارص رئيســية ىلع انلحــو اتلــايل:  ــة عن ــم تناوهلــا مــن خــالل أربع ــيت ت ــاط ال انلق

: املبادئ الي حتكم موقف مرص يف اتلعامل مع قضية سد انلهضة
ً

أوال

ــد  ــة س ــع قضي ــل م ــر يف اتلعام ــف م ــم موق ــية حتك ــادئ رئيس ــة مب ــد ثماني توج
انلهضــة، يه: 

املبــدأ األول: قضيــة الســد اإلثيــويب بالنســبة إىل مــر قضيــة أمــن قــويم مــن الطــراز األول، 
ــوات  ــد ىلع خط ــة، وتعتم ــى اجلدي ــية بمنت ــادة السياس ــا القي ــل معه وتتعام

ــة. ــراءات مدروس ــوبة وإج حمس

)1(   تــأيت هــذه املحــارضة ضمــن حمــارضات نظمهــا مركــز ادلراســات االســراتيجية بمكتبــة اإلســكندرية، بعنــوان: 
»ملــف الســد اإلثيــويب ومســارات اتلفــاوض: رؤى اســراتيجية«، يــويم 6 و7 يويلــو 2020.  

)2( ∗  نائب املدير العام للمركز املري للفكر وادلراسات االسراتيجية.
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ت مــر مبكــًرا مــا نســميه »اللجنــة العليــا للمفاوضــات«، الــيت تضــم ممثــي  املبــدأ اثلــاين: شــلَّ
مجيــع املؤسســات املريــة املختصــة بموضــوع امليــاه؛ حــى يكــون دلينــا خــرباء 

متخصصــون يف هــذه القضيــة، وحــى يكــون هنــاك مجاعيــة يف اختــاذ القــرار. 

املبــدأ اثلالــث: انلهــج اذلي الزمــت بــه مــر طــوال املفاوضــات هــو »انلهــج الســيايس«، واملســار 
الرئيــي للحــل هــو »املســار الســيايس«، ولــم تتحــدث مــر رســميًّا عــن اخليــار 

 . لعسكري ا

ــدود  ــة أو أي س ــد انلهض ــاء س ــا ببن ــام إثيوبي ــا ىلع قي ــرض مطلًق ــم تع ــر ل ــع: م ــدأ الراب املب
ــة،  ــد الطاق ــة وتويل ــة اإلثيوبي ــة االقتصادي ــم اتلنمي ــاهمة يف دع ــأنها املس ــن ش م
ــا  ــيت كفلته ــة ال ــر املائي ــة م ــك إىل اإلرضار حبص ــؤدي ذل ــرشط أال ي ــن ب ولك
ــات  ــة واالتفاقي ــار ادلويل ــتخدام وإدارة األنه ــة باس ــة املتعلق ــني ادلويل ــا القوان هل
ــب أن  ــل جي ــر انلي ــا أن نه ــد دائًم ــة تؤك ــر املري ــة انلظ ــت وجه ــابقة. واكن الس

ــراع.   لل
ً

ــاال ــس جم ــاون ولي  للتع
ً

ــاال ــون جم يك

املبــدأ اخلامــس: حاولــت مــر دائًمــا الفصــل بــني اتلعامــل مــع أزمــة ســد انلهضــة، والعالقــات 
املريــة اإلثيوبيــة الــيت تُعــد 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 اثلــاليث )مــر∗ والســودان∗ وإثيوبيــا(، ولكننــا يف أعقــاب 
مــا حــدث واالقتنــاع الواضــح دلى اجلميــع أن ثمــة تعنتًــا إثيوبيًّــا، وعــدم وصــول 
ــوء إىل  ــر اللج ــررت م ــة؛ ذلا ق ــة إىل أي نتيج ــنوات طويل ــوال س ــات ط املفاوض

الوســاطة يف أعقــاب تســع ســنوات مــن اتلفــاوض دون جــدوى. 

املبــدأ اثلامــن: تدخــل الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح الســيي بنفســه يف املفاوضــات؛ مــن أجــل 
ــا، واتلوصــل إىل حــل، واتلــى ســيادته برئيــي الــوزراء اإلثيوبيــني  إعطائهــا زَْخً
)هايلــه مريــم ديســالني وآيب أمحــد(، فاكنــت هنــاك خطــوة رئاســية ُعليــا حــى 

تُعطــى هــذه املفاوضــات دفعــة قويــة. 
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ثانًيا: املشهد اتلفاويض ألزمة سد انلهضة 

بــدأت إثيوبيــا يف بنــاء الســد يف الفــرة الــيت اكنــت فيهــا مــر يف حالــة ســيولة يف أعقاب 
 ثــورة 25 ينايــر، حــني قــام رئيــس الــوزراء اإلثيــويب بوضــع حجــر األســاس بلنــاء الســد يف
ــر  ــار م ــم بإخط ــم تق ــاس ل ــر األس ــع حج ــا ويه تض ــن أن إثيوبي ــاًل ع ــل 2011، فض 4 إبري
ــون  ــا للقان ــة منبــع وطبًق ــا باعتبارهــا دول )مبــدأ اإلخطــار املســبق( اذلي يفــرض ىلع إثيوبي
ــار املرتبــة ىلع  ادلويل أن ختطــر مــر بــأي إنشــاءات تقــوم ىلع الســد، وتقــوم بدراســة اآلث
ــت  ــم، خالف ــن ث ــد؛ وم ــاء الس ــادي بلن ــرف أح ــت بت ــا قام ــن إثيوبي ــد، ولك ــاء الس بن
القانــون ادلويل. ويمكــن يف إطــار ذلــك حتديــد املشــهد اتلفــاويض ألزمــة ســد انلهضــة ىلع 

انلحــو اتلــايل:

1- املشهد اتلفاويض املرصي

ــن  ــة م ــة اتلفاوضي ــاًل يف العملي ــا متاكم ــابقة نموذًج ــنوات الس ــوال الس ــر ط ــت م قدم
َــل أزمــة الســد بالطــرق الســلمية يف إطــار مبــدأ اتلعــاون، وليــس يف إطــار مبــدأ  أجــل أن حتُ
 الرئيــس عبــد الفتــاح الســيي رئاســة االحتــاد اإلفريــي، اكن 

ّ
الــراع؛ وهلــذا عندمــا تــوىل

اهتمامــه األســايس هــو إرســاء مبــدأ إنهــاء الــرااعت اإلفريقيــة بالطــرق الســلمية، وجــذب 
االســتثمارات العامليــة مــن أجــل تنميــة القــارة اإلفريقيــة.

2- املشهد اتلفاويض اإلثيويب

شــهدت العمليــة اتلفاوضيــة اإلثيوبيــة وتــرة واحــدة متغــرة شــكاًل ومســتمرة موضــواًع، 
ــأي  ــد ب ــدم اتلعه ــدد، وع ــت والتش ــة واتلعن ــة واالداعءات ابلاطل ــني املراوغ ــت ب وتراوح

ــات.  ــذه املفاوض ــات يف ه الزام

3- املشهد اتلفاويض السوداين

ــرة  ــلبية ف ــني الس ــابقة ب ــل الس ــالل املراح ــوداين خ ــاويض الس ــف اتلف ــراوح املوق ت
واالحنيــاز إىل املوقــف اإلثيــويب فــرة أخــرى، ثــم أعلــن مؤخــًرا توافقــه مــع املوقــف املــري 
ــب.  ــة دول املص ــد يف حص ــاء الس ــر بن ــرورة أال يؤث ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــر، خاص ــد كب إىل ح
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ثاثلًا: 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 ترحيــات وترفــات يمكــن وصفهــا باالســتفزازية؛ إذ رصح وزيــر ادلولــة 
لالتصــاالت احلكوميــة شــيميلز كمــال، عشــية وصــول رشف، بــأن إثيوبيــا ماضيــة يف تنفيــذ 
ت مــر  الســد، ســواء رحــب بــه املريــون أم ال. وبــدأت املفاوضــات يف نوفمــرب 2011، وشــلَّ
جلنــة دويلــة خمتصــة بمراجعــة ادلراســات اإلثيوبيــة اخلاصــة بالســد وتأثراتــه يف دول املصب. 
واكنــت اللجنــة مكونــة مــن عــرشة أفــراد )أربعــة خــرباء دويلــني، وخبريــن مــن لك دولــة 
ــة، ــة األهمي ــًرا يف اغي ــو 2013 تقري ــة ماي ــة يف نهاي ــذه اللجن ــت ه ــالث(. قدم ــن ادلول اثل  م
ــر ىلع أن  ــص اتلقري ــذا. وين ــا ه ــى يومن ــر ح ــذا اتلقري ــتند إىل ه ــر تس ــت م ــا زال وم
ادلراســات املختصــة بالســد اإلثيــويب ينقصهــا اعمــل األمــان، كمــا تُعــد دراســات ضعيفــة، 
وال تــرىق أن تكــون مناســبة لســد بهــذا احلجــم. وأعلنــت إثيوبيــا أنــه ال دايع إىل االســتعانة 

ــيِه عملهــا.  نْ
ُ
ــة ادلويلــة؛ وبالفعــل أ بهــذه اللجن

عندمــا تــوىل الرئيــس عبــد الفتــاح الســيي الرئاســة يف اعم 2014، حــرص ىلع ادلخــول 
يف مفاوضــات جــادة مــع إثيوبيــا اعتمــد فيهــا ىلع موقــف مــر القــوي طبًقــا للقانــون ادلويل، 
ــن  ــة وحس ــة وثق ــفافية ومصداقي ــكل ش ــاوض ب ــدأ اتلف ــج مب ــل انته ــط، ب ــك فق ــس ذل لي
ــول  ــول إىل حل ــل يف الوص ــاوض تمث ــة اتلف ــن عملي ــايئ م ــدف انله ــق أن اهل ــن منطل ــة م ني
ــويب يف  ــوزراء اإلثي ــس ال ــى برئي ــركة. واتل ــة املش ــق املصلح ــني حتق ــن الطرف ــة م مقبول
ــلي  ــل الس ــدة للح ــة جدي ــدء بمرحل ــق ىلع ابل ــتوائية - واتُّف ــا االس ــة غيني ــو -∗ اعصم ماالب
لقضيــة الســد، ثــم اتُّفــق ىلع تشــكيل جلنــة ثالثيــة مــن ادلول اثلــالث مــع وجــود مكتبــني 

ــة.  ــات املطلوب ــل ادلراس ــي( لعم ــدي وفرن ــاريني )هونل استش

ــم تصــل املفاوضــات إىل أي نتائــج أو  واســتمرت هــذه املرحلــة حــى بدايــة اعم 2015، ول
اتفــاق ســوى تقريــر جلنــة اخلــرباء ادلويلــني. 
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ــادئ«،  ــالن مب ــل إىل »إع ــن اتلوص ــة ع ــذه املرحل ــاوض يف ه ــة اتلف ــفرت عملي ــد أس وق
ُوقِّــع يف اخلرطــوم يف 23 مــارس 2015، بــني قيــادات ادلول اثلــالث )مــر وإثيوبيــا والســودان(. 
ــز  ــة ح ــذه االتفاقي ــت ه ــا. ودخل ــع عليه ــن وقَّ ــة مل ــة ملزم ــة إطاري ــالن اتفاقي ــذا اإلع وه
اتلنفيــذ فــور اتلوقيــع عليهــا، واشــتملت ىلع عــرشة مبــادئ رئيســية. ويه مبــادئ تتحــدث 
يف معظمهــا عــن املنافــع واملصالــح املشــركة، واتلعــاون وحســن اثلقــة، وتبــادل املعلومــات، 

وتفهــم االحتياجــات املائيــة دلول املصــب )مــر والســودان(.

ــوص  ــات املنص ــع االلزام ــا م ــت إثيوبي ــف تعامل ــا كي ــح هن ــروري أن نوض ــن ال وم
ــة: ــالث اتلايل ــاط اثل ــارة إىل انلق ــي باإلش ــال نكت ــذا املج ــادئ، ويف ه ــالن املب ــا يف إع عليه

انلقطــة األوىل: إن إثيوبيــا لــم تعبــأ بالعديــد مــن املبــادئ املهمــة الــواردة يف إعــالن املبادئ، 
ــدأ األول(،  ــات )املب ــن انلي ــرك وحس ــم املش ــاون واتلفاه ــا اتلع ــن أهمه م
وعــدم التســبب يف رضر ذي شــأن )املبــدأ اثلالــث(، واالســتخدام املنصــف 
واملناســب )املبــدأ الرابــع(، ويه لكهــا مبــادئ قــد أســقطتها إثيوبيــا عمــًدا 

خــالل العمليــة اتلفاوضيــة؛ مــن أجــل فــرض مواقفهــا.

ــو  ــالن وه ــا يف اإلع ــوص عليه ــادئ املنص ــم املب ــد أه ــا أح ــاك إثيوبي ــة: انته ــة اثلاني انلقط
)املبــدأ اخلامــس( اخلــاص باتلعــاون يف املــلء األول وإدارة الســد، وذلــك من 
حيــث إنهــا لــم تُنفــذ توصيــات جلنــة اخلــرباء ادلويلــة، كمــا أنهــا لــم تلــزم 
بــروح اتلعــاون بشــأن اســتخدام املخرجــات انلهائيــة لدلراســات املــوَص بها 
ــلء األول أو  ــد امل ــق بقواع ــا يتعل ــًة فيم ــة، خاص ــة اثلالثي ــر اللجن يف تقري

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 مقرحــات أو حلــول وســطى. كمــا رفضــت 
إثيوبيــا يف بعــض األوقــات إحالــة اخلالفــات الــيت 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 25 مــارس 2015، أي بعــد يومــني مــن توقيــع إعــالن املبــادئ، توّجــه الرئيــس
ــيادته  ــز س ــا. رك ــا تارخييًّ ــى خطابً ــويب وأل ــان اإلثي ــه إىل الربمل ــيي بنفس ــاح الس ــد الفت عب
ــى  ــاحنة ح ــة س ــًدا أن الفرص ــرك، مؤك ــم املش ــاون واتلفاه ــدأ اتلع ــاب يف مب ــالل اخلط خ
يســجل اتلاريــخ أن أحــًدا لــم يقــر مــن أجــل ضمــان حقــوق الشــعبني املــري واإلثيــويب، 

ــاد. ــاء واألحف ــز ملســتقبل أفضــل لألبن ــاء الراكئ وبن

ــويب  ــوزراء اإلثي ــس ال ــيي برئي ــاح الس ــد الفت ــس عب ــى الرئي ــة 2018، اتل ويف يوني
ــأنه اإلرضار  ــن ش ــل م ــأي عم ــوم ب ــن تق ــا ل ــر أن إثيوبي ــد األخ ــرة، وأك ــد يف القاه آيب أمح
ــات  ــك ادلويل يف املفاوض ــاركة ابلن ــر مش ــت م ــك طلب ــب ذل ــة. وعق ــر املائي ــح م بمصال

ــا. ــن رفضه ــا ع ــت إثيوبي ــن أعرب لك

ومــن ثــم يمكــن القــول إن هــذه املرحلــة يف املفاوضــات لــم تصــل إىل نتائــج مبــارشة، 
ولكــن أهــم مــا تمخــض عــن هــذه املرحلــة هــو إعــالن املبــادئ املهمــة، اذلي يُعتمــد عليــه 

حــى اآلن. 

املرحلة اثلاثلة: مرحلة الوساطة

ــل  ــة، ب ــربرات قوي ــدون م ــراغ أو ب ــن ف ــة م ــاطة ادلويل ــب الوس ــر إىل طل ــأ م ــم تلج ل
ــم  ــة لألم ــة العام ــرب اجلمعي ــن ىلع من ــا م ــة به ــاطة واملطابل ــوء إىل الوس ــرت إىل اللج اضط
ــة أمــام املجتمــع ادلويل لكــه،  ــاح الســيي القضي ــد الفت ــد طــرح الرئيــس عب املتحــدة، وق
ــبوع  ــا 74 يف األس ــدة يف دورته ــم املتح ــة لألم ــة العام ــام اجلمعي ــه أم ــن خطاب ــث تضم حي
األخــر مــن ســبتمرب 2019، أن املفاوضــات املتعلقــة بســد انلهضــة لــم تصــل إىل أي نتائــج، وأن 
الوقــت قــد حــان لوســاطة دويلــة للضغــط ىلع األطــراف إلبــداء مرونــة يف مواقفهــا املتشــددة؛ 

ــاة ووجــود. ــاه بالنســبة إىل مــر يه قضيــة حي ــة املي مؤكــًدا أن قضي

ــة  ــال القم ــش أعم ــد ىلع هام ــآيب أمح ــيي ب ــس الس ــى الرئي ــر 2019، اتل يف 24 أكتوب
الروســية اإلفريقيــة بمدينــة ســوتيش الروســية، واتُّفــق ىلع اســتئناف املفاوضــات مــرة أخــرى، 
ورصح آيب أمحــد أنــه يقبــل الوســاطة الروســية بــرشط أن تكــون وســاطة سياســية. ويف هــذا 

الصــدد يمكــن حتديــد أهــم مالمــح هــذه املرحلــة فيمــا يــي:

ــر - 1 ــادئ، وم ــالن املب ــن إع ــارش( م ــدأ الع ــا يف )املب ــوص عليه ــاطة منص إن الوس
ــدوى. ــات دون ج ــن املفاوض ــنوات م ــع س ــد تس ــاطة بع ــأت إىل الوس جل



23

6 و7 يويلو 2020

ــودان( - 2 ــة، والس ــدة األمريكي ــات املتح ــيت )الوالي ــم دول ــاطة تلض ــت الوس تنوع
ومؤسســة )ابلنــك ادلويل(، ومنظمــة )جملــس األمــن(. ومــن خــالل الوســاطة توصلــوا 
ــع، ولكــن لألســف رفضــت  ــم يكــن ينقصــه ســوى اتلوقي ــوب ل ــاق مكت إىل اتف
إثيوبيــا اتلوقيــع. وتــم اللجــوء إىل جملــس األمــن وفًقــا »للمــادة 35« مــن وثائــق األمــم 
املتحــدة، والــيت تنــص ىلع »لــل عضــو مــن األمــم املتحــدة أن ينبــه جملــس األمــن 
أو اجلمعيــة العامــة إىل أي نــزاع أو موقــف قــد يــؤدي إىل احتــاكك دويل أو قــد يثــر 
نــزااًع؛ 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 
ــد الســلم واألمــن  ــاه، فهــو خمتــص ببحــث لك مــا يتعلــق بتهدي ــا املي ببحــث قضاي

ادلويلــني.

ــوايح - 3 ــد يف انل ــغيل الس ــلء وتش ــد م ــاطة يف قواع ــة الوس ــز يف مرحل ــون الرك يك
ــا.  ــلء بمفرده ــا إىل امل ــه إثيوبي ــى ال تتج ــة ح ــة والقانوني الفني

توجد أربع حمطات رئيسية يف مرحلة الوساطة يمكن حتديدها ىلع انلحو اتلايل: 

الوساطة األمريكية وابلنك ادلويل- 1

ــب  ــع املطال ــة م ــة وإجيابي ــل برسع ــة ىلع اتلعام ــدة األمريكي ــات املتح ــت الوالي حرص
ــا  املريــة بشــأن الوســاطة ادلويلــة يف مشــلة ســد انلهضــة؛ إذ أصــدر ابليــت األبيــض بيانً
واضًحــا يدعــم املفاوضــات ويطالــب األطــراف باتلوصــل إىل اتفــاق ىلع قواعــد ملء وتشــغيل 
الســد بمــا حيقــق املصالــح املشــركة لــدلول اثلــالث، وحيافــظ ىلع حقوقهــا يف اتلنميــة مــع 
ــل  ــة عم ــان إىل آيل ــذا ابلي ــول ه ــا حت ــاه. ورساعن م ــر يف املي ــرف اآلخ ــوق الط ــرام حق اح
حــني دعــت وزارة اخلارجيــة األمريكيــة وزراء اخلارجيــة والــري ملــر وإثيوبيــا والســودان 
إىل اجتمــااعت يف واشــنطن. وبالفعــل ُعقــدت اجتمــااعت واتلــى بهــم الرئيــس األمريكــي 
ــاءات  ــدت لق ــاق. وعق ــل إىل اتف ــجعهم ىلع رضورة اتلوص ــر 2020، وش ــه يف يناي ــب بنفس ترام
ــااعت ىلع  ــدة اجتم ــة إىل ع ــن«، باإلضاف ــتيفن منوش ــي »س ــة األمريك ــر اخلزان ــة وزي برئاس
ــك  ــا يف ذل ــة، بم ــد انلهض ــغيل س ــلء وتش ــد م ــالت قواع ــة تفصي ــي ملناقش ــتوى الف املس
اإلجــراءات الــيت يتوجــب ىلع إثيوبيــا اختاذهــا خــالل مرحلــيت املــلء والتشــغيل للحــد مــن 
آثــار اجلفــاف واجلفــاف املمتــد. وِصيــَغ اتفــاق بنــاًء ىلع االجتمــااعت الســابقة الــيت حرهــا 
ــوث  ــيي باملبع ــاح الس ــد الفت ــس عب ــى الرئي ــر 2020، اتل ــة. ويف 22 فرباي ــراف اثلالث األط
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اخلــاص لرئيــس الــوزراء اإلثيــويب وهــو رئيــس الــوزراء اإلثيــويب الســابق »ديســالني«، ولكــن 
ــكري ىلع  ــامح ش ــة س ــر اخلارجي ــع وزي ــر 2020، وقَّ ــن يشء. ويف 28 فرباي ــاء ع ــر اللق ــم يثم ل
ــا، والســودان  ــا مطلًق ــم حتــر إثيوبي ــة، يف حــني ل ــة املري ــًدا ىلع حســن انلي االتفــاق تأكي
ــة  ــاطة األمريكي ــل الوس ــب فش ــم، عق ــن ث ــاق. وم ــع ىلع االتف ــم توق ــا ل ــرت ولكنه ح
وابلنــك ادلويل، قــام الســيد ســامح شــكري وزيــر اخلارجيــة املــري جبولــة طويلــة يف دول 
ح تفاصيــل املوقــف املــري اكفــة فيمــا يتعلــق بســنوات  ــة، ورَشَ ــة وأوروبي ــة وإفريقي عربي

ــا.  اتلفــاوض الطويلــة مــع إثيوبي

الوساطة السودانية - 2

تُعــد الســودان طرفـًـا يف قضيــة ســد انلهضــة، وعندمــا تنتقل مــن كونهــا طرفـًـا يف اتلفاوض 
إىل طــرف وســيط، إذن فنحــن أمــام أمــر جــدي ومهــم. ويعــد تغــر موقــف الســودان أمــًرا 
إجيابيًّــا؛ القتناعهــا اقتنــااًع اكمــاًل أن الســد اإلثيــويب بهــذا احلجــم والشــل ســيؤثر يف األمــن 
ــة  ــه يف حال ــد ىلع أن ــان الس ــة بأم ــات اخلاص ــت ادلراس ــا حتدث ــوداين. كم ــايئ الس ــويم امل الق
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 عــرشة أيــام براعيــة الســودان، ولــم يتغــر املوقــف املــري 
ــدت  ــة(. وأك ــر املائي ــوق م ــور ىلع حق ــوازن، وال جي ــف، ومت ــزم، واعدل، ومنص ــاق مل )اتف
الســودان أنــه ال مــلء دون اتفــاق، لكــن الســودان قدمــت ألول مــرة مقرًحــا متاكمــاًل مــن 
15 مــادة، يشــتمل ىلع لك مــا يتعلــق بأزمــة الســد، وطرحتــه ىلع األطــراف، ولكــن إثيوبيــا 
ــح  ــن املصال ــرب ع ــة يع ا للغاي ــتفزًّ ــا مس ــه مقرًح  من

ً
ــدال ــت ب ــرح، وقدم ــذا املق ــت ه رفض

اإلثيوبيــة وحدهــا؛ ومــن ثــم، توقفــت املفاوضــات بعــد فشــلها. 

 وساطة جملس األمن- 3

يف 19 يونيــة 2020، قدمــت 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 
ــت  ــن وطابل ــس األم ــرة ملجل ــودان مذك ــت الس ــر، وقدم ــة مل ــوق اتلارخيي ــا باحلق اعرافه
ــم، تدخــل االحتــاد  ــا بمــلء الســد؛ ومــن ث ــدأ إثيوبي أن يتدخــل املجتمــع ادلويل حــى ال تب
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 اثلــالث )مــر 
وإثيوبيــا والســودان(. 

ــراف  ــاعدة األط ــوع مس ــوىل موض ــه ت ــي أن ــاد اإلفري ــن االحت ــة 2020، أعل ويف 26 يوني
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، ماتاميــال ســريل رامافوســا، 
 مــن مــر والســودان وإثيوبيــا، تلضــم 

ًّ
أنــه رفــع اتلمثيــل يف اللجنــة اثلالثيــة الــيت تضــم كال

ــول إىل  ــية يف الوص ــراف األساس ــاعدوا األط ــني ليس ــي كمراقب ــاد اإلفري ــن االحت ــرباء م خ
حلــول للمســائل العالقــة بينهــم واتلوصــل إىل حــل ُمــرٍض للجميــع؛ ىلع أن يُرفــع تقريــر إىل 

جملــس األمــن بمــا تــم اتلوصــل إيلــه، ولكــن ظــل املوقــف اإلثيــويب ىلع تعنتــه اكلعــادة. 

وساطة االحتاد اإلفرييق - 4

ــدأت املفاوضــات برئاســة االحتــاد اإلفريــي واســتمرت دون جــدوى.  يف 3 يويلــو 2020، ب
ــرف ىلع  ــع لك ط ــوس م ــطاء( يف اجلل ــون )الوس ــدأ املراقب ــث ب ــي حي ــر تكتي ــدث تغي وح

ــوين. ــد ىلع املســتويني الفــي والقان ــم حتقــق املفاوضــات أي جدي حــدة، ول

رابًعا: السيناريوهات املستقبلية لقضية سد انلهضة يف الفرتة املقبلة

الســيناريو األول: يف حالــة فشــل املفاوضــات برئاســة االحتــاد اإلفريــي، ســيكون اللجــوء إىل 
جملــس األمــن مــرة أخــرى. 

ــرط  ــذا يش ــن ه ــة، ولك ــدل ادلويل ــة الع ــة إىل حمكم ــول األزم ــد تتح الســيناريو اثلــاين: ق
ــك.  ــراف ىلع ذل ــع األط ــة مجي موافق

خالصــة القــول: إن مــر تتحــرك ىلع املســار الســيايس، ليــس مــن منطلــق الضعــف، 
ــم أنهــا دولــة حتــرم القانــون ادلويل، وتلــزم بــكل اتفــاق وّقعــت عليــه،  بــل تلؤكــد للعال
ــي  ــب أن ي ــية. وجي ــود السياس ــاح اجله ــاعية إىل إجن ــة، وس ــتقرار املنطق ــة ىلع اس وحريص
ــية.  ــود السياس ــاح اجله ــل ىلع إجن ــًعا يف العم ــر وس ــم تدخ ــر ل ــه أن م ــع ادلويل لك املجتم
ولكــن يف حالــة الفشــل اتلــام هلــذه اجلهــود، واســتمرار اتلعنــت اإلثيــويب؛ فإننــا أمــام قضيــة 
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تعــد بالنســبة إىل مــر قضيــة حيــاة ووجــود، ليــس لألجيــال احلايلــة فقــط، وإنمــا لألجيــال 
القادمــة. ومــن ثــم، فــال جمــال أمــام مــر إال أن حتافــظ ىلع حقوقهــا املائيــة بالشــل اذلي 

ــراه مناســبًا، وبمــا يكفلــه هلــا القانــون ادلويل. ت

خامًسا: أسئلة املتابعني 

الســؤال األول: هــل تقــف إرسائيــل وراء اتلهــر	 اإلثيــويب مــن اتلوقيــع ىلع اتفــاق 
واشــنطن؟

جيــب أال نتعامــل مــع إرسائيــل باعتبارهــا ادلولــة العظــى الــيت حتــرك املنطقــة والعالــم، 
ــد  ــة تُع ــة اإلثيوبي ــات املري ــة، فالعالق ــة إرسائيلي ــات إثيوبي ــود عالق ــن وج ــم م فبالرغ
ــة توقيعهــا ىلع االتفــاق فلــن  ــه يف حال ــا ختــى أن ــدة، ولكــن إثيوبي ــات قديمــة وممت عالق

ــذ.  ــن اتلنفي ــل م ــتطيع اتلنص تس

 نوعيًّــا لصالــح مــرص؟ أم هل ســتبىق 
ً

الســؤال اثلــاين: هــل سيشــهد موقــف الســودان حتــوال
؟ وسيًطا

ــل  ــه اعم ــد اذلي ينقص ــاء الس ــورة بن ــه أدرك خط ــوداين؛ ألن ــف الس ــول املوق ــل حت بالفع
ــان.  األم

الســؤال اثلالــث: هــل جلــوء مــرص إىل حــل عســكري يف حالــة فشــل املفاوضــات ســيكون 
مدعوًمــا دويلًّــا؟

ــاع  ــه اقتن ــة، ودلي ــد انلهض ــة س ــل أزم ــة بتفاصي ــح ىلع دراي ــع ادلويل أصب إن املجتم
بقانونيــة ورشعيــة املوقــف املــري، ولكــن جيــب عــدم احلديــث عــن حــل عســكري يف 
الوقــت الراهــن. وال تــزال مــر متمســكة باحلــل الســيايس العــادل واملنصــف اذلي حيقــق 

ــر. ــودان وم ــا والس ــن إثيوبي ــح لك م مصال

 




