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العالم

ال ـت ـق ــري ــر االس ـت ـه ــال ــي ع ـق ــب تـقــديـمــه
من االستشاريني ،لكن الجانب الفني
امل ـصــري املـمـثــل فــي الـلـجـنــة الـفـنـيــة لم
ُي ِّ
قدم هذه التعليقات ،وهذا إجراء جاء
ّ
عـلــى غـيــر ال ـع ــادة ،علمًا ب ــأن ال ـســودان
وإث ـيــوب ـيــا كـ ــررا طـلـبـهـمــا بــأه ـمـيــة أن
ت ــرس ــل م ـصــر تـعـلـيـقـهــا ع ـلــى الـتـقــريــر
ّ
االس ـت ـه ــال ــي لـ ـح ــل ال ـق ـض ــاي ــا الـفـنـيــة
الخالفية ،ومــن ثــم النظر فــي إمكانية
استكمال الدراسات».
وك ــان الطلب املـصــري فــي املـفــاوضــات
ُ
ـص ـ ُّـر ع ـلــى ت ـض ـمــن املـنـطـقــة
ال ـف ـن ـيــة ي ـ ِ
الواقعة خلف السد العالي حتى الدلتا

ضمن نطاق الدراسات التي ُ
سينفذها
املـكـتــب االس ـت ـشــاري لـلـخــروج بنتائج
حـ ــول ت ــأث ـي ــرات ال ـس ــد املـحـتـمـلــة على
األراضي املصرية في الدلتا ،وبخاصة
ملف ملوحة التربة نتيجة انخفاض
م ـن ـس ــوب امل ـ ـيـ ــاه فـ ــي ال ـن ـي ــل وارت ـ ـفـ ــاع
مـ ـنـ ـس ــوب م ـ ـيـ ــاه ال ـ ـب ـ ـحـ ــر ،حـ ـي ــث ك ــان
مـحــور ال ـخــاف ال ــذي أدى إل ــى توقف
املفاوضات الفنية هو الخط األســاس
ومرجعية اإلسناد للدراسات.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال أصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاو ف ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــاتـ ــه:
ـاف هي
«املرجعية فــي حسم هــذا الـخـ ّ
فــي الـعــودة إلــى نــص العقد املــوقــع مع

السنني على خلفية مضايقات إسرائيلية ،حدثًا
ً
جلال ،لكنه لم يثر ردات الفعل التي يستحقها.
وهكذا وصل االستخفاف إلى مداه بإعالن اإلدارة
األميركية نقل سفارتها إلى القدس يوم  ١٥أيار
/مــايــو املـقـبــل ف ــي ال ــذك ــرى الـسـبـعــن لــ«تــأسـيــس
إس ــرائـ ـي ــل» ،ال ـت ــي تـعـنــي ذك ـ ــرى نـكـبــة فلسطني
ونكبتنا.
عندما تراجعت مستويات الغضب وهمة العمل
الــدب ـلــومــاســي ،انـفـســح امل ـجــال واس ـعــا ملــزيــد من
التنكيل بأي حق فلسطيني ،كالسعي لضم الكتلة
االستيطانية في الضفة الغربية للدولة العبرية.
وم ـض ــت ال ـض ـغ ــوط إلـ ــى آخ ــره ــا لـتـلـيــن املــوقــف
الفلسطيني ،الذي أعلن أن الواليات املتحدة لم تعد
صالحة ألن تكون راعية لعملية التسوية.
ك ــان وق ــف ت ـمــويــل ال ـج ــان ــب األك ـب ــر م ــن م ــوازن ــة
ُ
«األونـ ـ ـ ــروا» ـ ـ مـنـظـمــة األمـ ــم امل ـت ـحــدة ال ـتــي تـعـنــى
بغوث الالجئني ـ ضمن تلك الضغوط حتى يعود
الفلسطينيون إلى مفاوضات بال مرجعيات وال
إطار زمني تحت الرعاية األميركية.
وك ــان مــن تلك الـضـغــوط التضييقات األميركية

املـكـتــب االس ـت ـشــاري ح ــول ال ــدراس ــات،
ّ
ح ـيــث إن الـ ـش ــروط املــرج ـع ـيــة لـنـطــاق
ّ
ال ـع ـمــل ف ــي ال ـع ـقــد ل ــم تــذكــر أن قضية
َ ُّ
تـمــلــح الـتــربــة ضمن تقويم التأثيرات
الـعــابــر لـلـحــدود ولــم ينص عليها في
العقد ،لكن هناك بعض القضايا التي
ذك ــرت مـثــل الـتــأثـيــر عـلــى ال ــري ومــدى
ح ــدوث أي ت ـغ ـيــرات هـيــدرولـيـكـيــة في
املصب».
وك ــان وزي ــر امل ـيــاه اإلث ـيــوبــي قــد أعلن
ف ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ب ــأدي ــس أب ــاب ــا
ّ
ي ــوم االث ـن ــن امل ــاض ــي ،أن اإلنـ ـش ــاءات
في جسم السد عملية متكاملة ،حيث

من الحرارة:
قال بقدر كبير ّ
ال تنتظروا أن يطل عليكم
«غودو» من البيت األبيض

ع ـل ــى م ـك ــات ــب م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر الـفـلـسـطـيـنـيــة
باعتبارها «ضــد ال ـســام» و«إرهــاب ـيــة» فــي قلب
للحقائق واستهتار جديد بالقانون الدولي.
ً
كل ذلك كان محتمال ،لكنه أخذ مدى غير متوقع
بمستوى أداء عــربــي ،تطبيعه يكسر ممانعته،
وتهافته يسبق تخاذله.
فــي نفس الـيــوم الــذي دعــا فيه ال ــوزراء الـعــرب من
بــروكـســل إلــى ع ــودة ال ــدور األمـيــركــي فــي عملية
ّ
التسويةّ ،
كأن طبخة ما قد استوت ،حذر اثنان من
كبار الشخصيات املتداخلة فــي ملفات الصراع
الـعــربــي اإلســرائـيـلــي هـمــا ميخائيل بــوغــدانــوف،
ممثل الرئيس الــروســي فالديمير بوتني للشرق
األوس ـ ــط ،ومـيـغـيــل أن ـخ ـيــل م ــورات ـي ـن ــوس ،وزي ــر

يرى مراقبون
أن تصريحات
المسؤولين
اإلثيوبيين
ّ
تعني أن كل
المفاوضات
التي تجري
مع مصر
مجرد «تحصيل
حاصل» (أ ف
ب)

ّ
إن اإلنـ ـش ــاءات الـخــرســانـيــة واألع ـمــال
امليكانيكية في جسم السد تتم خطوة
بخطوة مــع امل ــلء ،مضيفًا أن مستوى
ُ
مستويات
البناء في جسم السد تقابله
ّ
م ـحــددة لـلـمـيــاه فــي الـبـحـيــرة ،لـكــنــه ال
يوجد أي تأثيرات تذكر حتى اآلن على
دولتي املصب «لذلك نحن بحاجة إلى
التفاوض والجلوس معًا لدراسة مدى
تأثر خطة التخزين».
وي ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ــراق ـ ـ ـبـ ـ ــون أن تـ ـص ــريـ ـح ــات
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن اإلثـ ـي ــوبـ ـي ــن ح ـ ــول م ــلء
ّ
خ ــزان الـســد تعني أن كــل املـفــاوضــات
وامل ـب ــاح ـث ــات الــرس ـم ـيــة ال ـت ــي ت ـتــم مع
مصر مجرد «تحصيل حاصل» ،وأنه
مـهـمــا ك ــان االت ـف ــاق ال ــذي سـيـنـتــج من
هذه املفاوضات املعقدة ،فلن تلتزم به
إثيوبيا ولن تتأثر به خطة اإلنشاءات
في موقع السد وال سنوات ملء الخزان
امل ـحــددة سلفًا مــن الـجــانــب اإلثـيــوبــي،
ً
ّ
فـ ـض ــا عـ ــن أن ه ـ ــذه امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات لــن
ت ـ ـكـ ــون إال ع ـم ـل ـي ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــة ت ـخ ــدم
إثيوبيا دوليًا بحصولها على اعتراف
م ـص ــر ب ــإق ــام ــة الـ ـس ــد ،دون االه ـت ـم ــام
بــالـتـصــريـحــات الــرسـمـيــة الـتــي تخرج
مــن الـقــاهــرة بــن حــن وآخ ــر وتتحدث
ع ــن خ ـط ــورة ال ـســد ع ـلــى األمـ ــن املــائــي
املـصــري أو تهديده للسلم واألم ــن في
املنطقة نتيجة آثاره السلبية املحتملة،
والتي ستكون عبئًا كبيرًا على مصر
التي تعتمد على مياه النيل في تأمني
 95في املئة من احتياجاتها املائية.
ّ
وبــالـحــديــث مــع مـصــدر مـصــري مطلع
ّ
على ملف حوض النيل ،أكد أن الخطة
ـن ال ـج ــان ــب
الـ ـت ــي ت ـس ـل ـم ـت ـهــا م ـص ــر مـ ـ ً
األث ـي ــوب ــي ل ــم تــذكــر ص ــراح ــة ال ـجــدول
الـ ــزم ـ ـنـ ــي لـ ـلـ ـم ــلء وال كـ ـمـ ـي ــات املـ ـي ــاه
ال ـت ــي سـيـتــم تـخــزيـنـ ّهــا س ـنــويــا خــال
ف ـتــرة ال ـف ـي ـضــان ،لـكــنـهــا كــانــت م ـجـ ّـرد
سيناريوات مختلفةّ .
وش ــدد امل ـصــدر ،ال ــذي فــضــل ع ــدم ذكــر
ّ
ملتزم
اسـمــه ،على أن املــوقــف املـصــري ّ
تمامًا باتفاق إعالن املبادئ الذي وقعه
ال ــرؤس ــاء والـ ـ ــذي ش ــدد ع ـلــى االل ـت ــزام
ب ــال ــدراس ــات ال ـف ـن ـيــة ال ـت ــي ت ـق ــوم بـهــا
املكاتب االسـتـشــاريــة مــن أجــل االتـفــاق
على قواعد امللء والتشغيل ،وال يمكن
ت ـص ــور االتـ ـف ــاق ع ـلــى خ ـطــة امل ـ ــلء من
دون انـتـظــار نتائج ال ــدراس ــات الفنية
ُ
ال ـت ــي ســت ـظ ـهــر ال ـت ــأث ـي ــرات املـحـتـمـلــة
للسد على مـعــدالت تدفق املـيــاه ملصر
والـســودان والتي يمكن على أساسها
تحديد معدالت الضرر واختيار بدائل
للتخزين تقلل من هذه املعدالت.
وتبقى كل املسارات التي تتحرك فيها
ُ ِّ ُ
ال ـقــاهــرة خ ــال ال ـف ـتــرة الـحــالـيــة تــركــز

خ ــارجـ ـي ــة إس ـب ــان ـي ــا األسـ ـب ــق وم ـم ـث ــل االتـ ـح ــاد
األوروبي في الشرق األوسط لسنوات طويلة ،من
أي تسوية خارج املرجعيات الدولية.
كان ذلك أثناء ندوة في القاهرة نظمتها «مؤسسة
يــاســر عــرفــات» ،الـتــي يترأسها وزي ــر الخارجية
الفلسطيني السابق ناصر القدوة.
ّ
وفــق بــوغــدانــوف ،فــإنــه «ال يمكن تهميش أولــويــة
القضية الفلسطينية ،أو أن تتراجع أهميتها ،حتى
على خلفية النزاعات الحادة التي تجتاح الشرق
األوس ــط وشـمــال أفــريـقـيــا» .ووف ــق مــوراتـيـنــوس،
ّ
فإنه «ال خرائط جديدة وال استقرار في الشرق
األوسط إذا لم تحل القضية الفلسطينية».
رغــم اخـتــاف زواي ــا الـنـظــر بــن الــرجـلــن ،فــاألول
مسؤول أمام قيادته عن كل حرف يقوله ...والثاني
ال تحكمه سوى رؤيته السياسية واألخالقية دون
ّأي الـتــزامــات يفرضها منصب ،إال أنهما اتفقا
على أن إنهاء االنقسام الفلسطيني مسألة مصير
للقضية كلها.
قبل أن تبدأ الندوة التي أدارها األمني العام للجامعة
العربية األسبق عمرو موسى ،وحضرها خلفه
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ع ـل ــى رفـ ــض أي م ـخ ـط ـطــات إث ـيــوب ـيــة
ّ
ملـ ــلء خـ ـ ــزان الـ ـس ــد ،ب ــاع ـت ـب ــار أن ه ــذه
ال ـخ ـط ــط قـ ـ ـ ــرارات أحـ ــاديـ ــة وت ـت ـجــاهــل
امل ـفــاوضــات واملـبــاحـثــات الـتــي امـتــدت
لسنوات منذ  ،2015بينما تحاول في
الــوقــت نفسه إي ـجــاد وســائــل للضغط
على إثيوبيا للتعاون مــن أجــل إتمام
دراس ـ ــات تــأث ـيــرات ال ـســد ،بــاعـتـبــار أن
هذه الدراسات هي طوق النجاه ملصر
إلثـبــات مخاطر الـســد وتــأثـيــراتــه على
األمــن املــائــي املـصــري ،وستكون أيضًا
الضمانة للحصول مــن إثيوبيا على
التعويضات الالزمة في حال انخفاض
منسوب املياه في مصر أو حــدوث أي
انخفاض في إمدادات املياه.

في مقالة أخيرة للصحافي
الفرنسي الذي يعرف مصر ّ
جيدًا،
بعنوان
غراش (الصورة)،
ّ
آالن َ
َ
«من خسر النيل؟» ،يقول إنه
ّ
«عند االنتهاء من سد النهضة
العمالق على النيل األزرق،
والمقرر هذا العام ،ستصبح
تدفق
في قرار ً
إلثيوبيا اليد العليا ّ
المياه» .ويضيف أن مسؤوال
مصريًا «قال لنا على مضض:
لقد خسرنا .لم نستطع أن نحول
دون تشييد ّ
السد ،ولم نتمكن
من تحصيل التعديالت على
المشروع ،وخصوصًا في ما
تخزينه .أملنا
يتعلق بخفض سعة ُ
الوحيد ،والضعيف ،أن ت َع ّبأ بحيرة
السد على فترة زمنية تتجاوز
الثالث سنوات التي أعلنتها أديس
أبابا» .يتابع« :هنا في القاهرة،
تتبادل األلسنة من جديد قصة
الملك اإلثيوبي دويت الثاني
الذي هدد سالطنة المماليك في
مطلع القرن الخامس عشر بحجز
مياه النيل عنهم».

فــي نـفــس املـنـصــب الــدك ـتــور نـبـيــل ال ـعــربــي ،مــال
ً
نحوي موراتينوس متسائال عما سوف أقوله في
وضع حرج وصعب ومن أسوأ ما رأى في حياته
الدبلوماسية الطويلة .أجبته« :سوف أقول ،ويقول
غيري ،لكن املشكلة في العالم العربي من يقرر
وينفذ».
ع ـنــدمــا اس ـت ـش ـعــر م ــورات ـي ـن ــوس م ــن امل ــداخ ــات
الرئيسة وال ـحــوارات التي جــرت بعدها ،نفس ما
كان يراه هو نفسه ،خشي أن تفضي تلك األجواء
بــن النخبة الفلسطينية الـتــي حـضــرت ال ـنــدوة ـ
مــن بينهم عــزام األحـمــد والــدكـتــور نبيل شعث ـ
إلــى شبه يــأس مــن أي أم ــل .قــال بـقــدر كبير من
الحرارة« :ثقوا في أنفسكم ،ال شيء سوف يحدث
ّ
من دون موافقتكم ،وال تنتظروا أن يطل عليكم
غــودو مــن البيت األبـيــض» ـ ـ ُمستلهمًا مسرحية
صـمــويــل بيكيت الـشـهـيــرة «ف ــي انـتـظــار غ ــودو»،
يأت أبدًا .كانت تلك رسالة ثقة ـ من موقع
الذي لم ِ
خبرة دبلوماسية دولـيــة ـ ـ تحتاج إليها القضية
الفلسطينية.
* كاتب وصحافي فلسطيني

