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أحـمـد مـحـمـد أبـو زيـد

*

الضـفة األخـرى :الرؤية األثيوبـية
للصـراع عـلى مـياه الـنيـل

لكل من مصر وأثيوبيا ،في شرح
تحصر هذه الدراسة هدفها ،وهي تناقش السياسات المائية
ٍ
وجهة نظر الطرف اآلخر في الصراع ،وهو أثيوبيا ،ومناقشة رد فعلها على التصعيد اإلعالمي
حرب مباشــرة عليها ،أو خلــق القالقل لها ،إن هي أصرت على تشــييد
المصــري الداعي لشــن
ٍ
ســد النهضة على النيل األزرق الذي تصل منه ما نســبته  %85من المياه إلى مصر .تســتعرض
هذه الورقة تاريخ النزاع حول مياه النيل بين أثيوبيا (إحدى دول المنبع) ومصر (دولة المصب)،
والموقــف األثيوبــي من االتفاقيات التي أبرمت في الماضي .تركز الورقة بصور ٍة خاص ٍة على
عرض الكتابات األثيوبية ،التي نُشرت منذ ثورة  25يناير  ،2011دون أن تتدخل بنقدها أو تفنيدها؛
وذلــك كــي يتمكــن القارئ من فهم وجهــة نظر الطرف اآلخــر ،للصراع حول الميــاه مع مصر.
فمــا تعرضــه الورقة باألســاس هو وجهة النظــر األثيوبية .وال يعني عرضها هنــا ،بالضرورة ،أن
الكاتب يتفق معها أو يتبناها بصورة كلي ٍة أو جزئية.

*

محارض يف العلوم السياسية  -جامعة الجزيرة ومدير األبحاث باملعهد الدويل للدبلوماسية الثقافية  -ديب.
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مقدمة
انترشت دعاوى كثرية يف الصحف وبقية وسائل اإلعالم املرصية
(وبخاصة يف وسائل التواصل االجتامعي) ،يف األسابيع التي سبقت يوم
 30يونيو  ،2013تدعو إىل تبني خيار الحرب مع أثيوبيا أو غريها من
الدول األفريقية التي تفكِّر يف املساس بحصة مرص من املياه .وتن ّوعت
هذه الدعاوى من القيام بحرب شاملة باستخدام الجيوش ،أو رضبات
استباقية بالطريان ملواقع السدود ،أو القيام بعمليات خاصة لتدمريها،
أو بثّ الفتنة والتخريب الداخيل يف هذه الدول ملنعها من استكامل
هذه املرشوعات ،بحيث تكون تلك رسائل تحذير ألي دولة يف حوض
النيل تفكِّر يف إيذاء مرص أو تتع ّدى عىل حقوقها الرشعية.
هناك افرتاض خاطئ سائد بني دوائر صناع القرار املرصي وأغلبية
النخب السياسية يف ما يتعلق بعالقات مرص األفريقية ومع دول حوض
النيل تحدي ًدا ،وهو أ ّن مرص يجب أن تكون قويّة مبا يكفي للسيطرة
عليه بصورة كاملة ،أو عىل األقل أن تعمل عىل تهيئة الظروف التي
متنع أثيوبيا من بناء سدود عىل النيل األزرق .من املمكن أن تؤدي
مثل هذه األطروحات والدعاوى إىل إضعاف الدولة املرصية؛ فهي
تخلو من العقالنية واملنطق ،وهي غري واقعية وعدائية.
لن تتطرق هذه الدراسة إىل الحديث عن السياسات املائية لكلٍ من
مرص وأثيوبيا ،لكنها ستحاول رشح وجهة نظر الطرف اآلخر يف الرصاع
(أثيوبيا) ،ومناقشة الر ّد األثيويب عىل الدعاوى القائلة بقيام الحرب
بني الطرفني ،وذلك عرب عرض الكتابات ووجهات النظر األثيوبية التي
نرشت منذ ثورة  25يناير  2011من دون التدخل بالنقد أو تفنيد
هذه الكتابات؛ يك يتمكن القارئ من تكوين وجهة نظر كاملة حول
أي
الرؤية األثيوبية للرصاع مع مرص ،وذلك ً
عمل مببدأ "اعرف عدوك"ّ .
أ ّن ما يُع َرض هنا باألساس هي رؤية النظر األثيوبية ،وال يعني عرضها
هنا بالرضورة أننا نتفق معها أو نتبناها بصورة كلي ٍة أو جزئية.
وبناء عليه ،ق ُِّسمت الدراسة إىل ثالثة أجزاء وخامتة؛ ففي الجزء األول
نتناول عرب التتبع التاريخي سجل الرصاعات والنزاعات بني مرص
وأثيوبيا بشأن مياه النيل من وجهة النظر األثيوبية ،والتي كانت
السبب الرئيس وراء تجدد الرصاعات بني البلدين منذ نحو ألف
وخمسمئة سنة .ويف الجزء الثاين نتطرق بالتفصيل للرصاع املستمر يف
املرحلة املمتدة بني ثورة  25يناير  2011وحتى  30يونيو  ،2013ثم
التطورات التي شهدها الرصاع يف ما بعد تنحية الرئيس السابق محمد
مريس .ويف الجزء الثالث سنقوم بعرض رؤية الجانب األثيويب وكيف
ترى األدبيات األثيوبية إمكانية إدارة األزمة الحالية مع مرص بصورة
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يجري معها تج ّنب الحرب ،التي متثل يف رأينا أسوأ الخيارات وأكرثها
كارثية لكال الطرفني وجريانهام؛ أي التحرك من حروب املياه إىل
دبلوماسية املياه .وسنعرض البدائل والخيارات التي ير ِّوج لها الجانب
األثيويب باعتبارها مخر ًجا لألزمة وحلها .ويف الخامتة نحاول تقديم
تصور لكيفية إدارة مرص ألزمة املياه مع الجانب األثيويب بناء عىل
األفكار والرؤى والتصورات األثيوبية التي جرى عرضها يف الدراسة.

ً
أوال :جذور الصراع
المصري  -األثيوبي بشأن النيل
ال تعد الجولة الراهنة من الرصاع بني مرص وأثيوبيا بشأن مياه النيل
هي األوىل بني الطرفني؛ إذ شهد البلدان رصاعات وحروبًا عديدة
بسبب املياه .تاريخيًا ،كان الرصاع يقع بني مرص والسودان من ناحية،
وأثيوبيا من ناحية أخرى .وتربر مرص مطالبها وحقها الطبيعي يف
ملكية مياه النيل استنا ًدا إىل معاهدتني :األوىل هي معاهدة عام
 1929بني بريطانيا التي كانت تحتل مرص يف ذلك الوقت ،والتي
كانت بحاجة للقطن املرصي كامدة خام لصناعة الغزل والنسيج،
وبني حكومات املستعمرات الربيطانية يف حوض النيل كالسودان
وأوغندا وكينيا وتنجانيقا وغريها .وطبقًا لهذه املعاهدة يحظر عىل
املستعمرات الربيطانية يف حوض النيل بناء أي مشاريع أو سدود عىل
النيل إال بعد الحصول عىل موافقة مرص .وترفض أثيوبيا االعرتاف
بهذه املعاهدة بصورة أساسية؛ كونها مل تكن مستعمرة بريطانية،
ومن ث ّم ،فهي ال تخضع للمعاهدات واالتفاقيات التي وقعها التاج
الربيطاين وال تلتزمها .أما املعاهدة الثانية فكانت معاهدة ثنائية
عقدت بني مرص والسودان يف عام  1959لتقسيم مياه النيل بينهام،
بحيث تحصل مرص عىل نسبة  %75والسودان عىل نسبة %25؛ وذلك
من دون استشارة أثيوبيا أو مشاركتها ،وهي التي تنبع من أراضيها
هذه املياه ،مام فاقم العالقات بني الدول الثالث.

دراسات وأوراق تحليليّة
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الصراع في العصور القديمة
بوصفها واحدة من أقدم الحضارات يف أفريقيا ،كانت مرص تنظر إىل
حقها يف مياه النيل حتى قبل  3000سنة قبل امليالد ،كحق طبيعي
ال منازع لها فيه ،ألنه مل تكن هناك دول أو حضارات أو حتى
مجتمعات برشية منظمة يف رشق أفريقيا ووسطها ميكنها تحدي أو
الطعن يف حق مرص يف الحصول عىل مياه النيل(((.
ظل النيل والحفاظ عىل تدفقه أولوية لكل من جلس عىل عرش
مرص؛ إذ تذكر الربديات والكتابات الجدارية القدمية أ ّن من بني
العهود التي يتلوها الفرعون الجديد تعهده بالحفاظ عىل النيل
ورعايته .فتقدير املرصيني لدور النيل يف توفري الغذاء وتحقيق النمو
السكاين والعمراين كان منذ زمن بعيد .وكان املرصيون القدماء
يعتربون النيل آلهة يجب تقديسها ،إذ تذكر بعض املصادر التاريخية
أ ّن الفرتات التي شهدت تراج ًعا يف منسوب مياه النيل (كام حدث
يف عام  1740قبل امليالد بحسب العهد القديم) كانت مصحوبة
يفس
باملجاعات والفوىض السياسية والهالك .وهذا ما ميكن أن ِّ
سبب الهلع والخوف الشديد من أي دعاوى متس النيل من جانب
بعض الدول األفريقية(((.
كانت العالقة بني كلٍ من أثيوبيا ومرص طويلة وممتدة يف التاريخ،
وتأرجحت بني االنسجام والتنافر .ولعل من أهم أسباب الرصاع
والنزاع بني الطرفني  -إىل جانب القضايا الدينية  -هو الحصول عىل
مياه النيل(((.
ميكن القول بأنه مع أفول الدولة الفرعونية املرصية املتأخرة ووقوع
مرص تحت سيطرة الفرس ثم األغريق (نحو  400قبل امليالد) كانت
اإلمرباطورية األثيوبية تأخذ منحى متصاع ًدا ،فقد كانت هناك سلطة
أثيوبية قوية يف منطقة أكسوم تسيطر عىل إمرباطورية كبرية متتد
من املرتفعات األثيوبية عرب البحر األحمر إىل اليمن ،وكانت منغمسة
1 Robert Collins, The Nile (New Haven: Yale University Press, 2002), pp. 2-15.
وانظر أيضً ا :رشدي سعيد ،نهر النيل :نشأته واستخدام مياهه يف املايض واملستقبل (القاهرة:
دار الهالل ،)2001 ،ص .275-274
2 Andrew Carlson, “Who Owns the Nile? Egypt, Sudan, and Ethiopia's
History-Changing Dam,” Origins: Current Events in Historical Perspective,
vol. 6, no. 6 (March 2013), at: http://origins.osu.edu/article/who-owns-nileegypt-sudan-and-ethiopia-s-history-changing-dam
3 Haggai Erlich, The Cross and the River: Ethiopia, Egypt, and the
Nile (Boulder: Lynn Rienner Publishers, 2002), pp. 3-21.

بشدة يف التجارة املزدهرة يف منطقتي املحيط الهندي والبحر األبيض
املتوسط .ومع تح ِّول مرص إىل والية رومانية ثم مسيحية ،وتح ّول
إمرباطورية أكسوم يف عهد امللك عيزانا  Ezanaيف عام  330بعد
امليالد إىل املسيحية ،توثقت العالقات بني الطرفني بصورة كبرية نظ ًرا
لت ّوحد الكنيستني (اإلسكندرية وأكسوم) عىل ات ّباع مذهب مرقص
الرسول ،وتعيني األسقف األكرب يف أثيوبيا من قبل البطريرك املرصي
يف الكرازة املرقصية باإلسكندرية ملدة ستة عرش قرنًا(((.

الصراع في عصر الفتح اإلسالمي
استمرت العالقات بني الطرفني تسري يف تعاونٍ حتى تم فتح مرص
عىل أيدي العرب املسلمني يف عام  ،640فتح َّولت مرص إىل اإلسالم،
ومن ث ّم تراجعت قيمة املسيحية ووزنها كديانة رسمية بالنسبة
إىل أغلبية الشعب املرصي .وقد أثار ذلك استياء أثيوبيا بسبب
استمرار تبعية كنيستها الرسمية لبابا اإلسكندرية الذي يتبع هو
نفسه للحاكم املسلم يف مرص .وما زاد الطني بلة  -من وجهة نظر
األثيوبيني  -سيطرة املسلمني العرب عىل املدينة املقدسة (القدس)؛
وهو ما أدى إلبعاد الكثري من الحجاج األثيوبيني.
ترض أثيوبيا بوصفها مملكة مسيحية مقدسة  -ينظر حكامها
مل َ
ألنفسهم باعتبارهم من نسل النبي سليامن عليه السالم  -مبا فعله
العرب .وبدأ مستوى العالقات التوافقية والتعاونية بالرتاجع (كان
اللقب التاريخي لألباطرة األثيوبيني "أسد يهوذا") .ومع وجود ما
(خصوصا يف أواخر العرص
تعتربه انتهاكًا لحقوق األقباط املرصيني
ً
العبايس وبداية العرص اململويك) ،بدأت أثيوبيا ت ُظهر رفضها لهذه
املعاملة املسيئة للمواطنني املسيحيني ،محاولة استغالل املياه يف
الحرب ضد مرص .ففي الفرتة  1225-1190أعلن اإلمرباطور األثيويب
"اليبيال" حربه الصليبية (بتعبري أندرو كارلسون) وعكف عىل
بدل من تلك التي "يحتلها" العرب
بناء مدينة القدس الجديدة ً
بدل من القدس .ومن
املسلمون ،ودعا املسيحيني للحج إىل أثيوبيا ً
جانب آخر ،ه َّدد اإلمرباطور بتحويل نهر "تيكيزي" من مساره فال
يستمر يف مجراه الطبيعي املسمى "نهر عطربة" يف السودان الذي
يلتقي بالنيل الرئيس عند مدينة عطربة الحالية((( .وكان أول مرصي
4 Ibid.
5 J. Abbink, “A Bibliography on Christianity in Ethiopia,” ASC Working
Paper, no. 52 (Leiden: African Studies Centre, 2003), pp. 2-3.
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كتب عن هذه املحاولة األثيوبية لتحويل نهر النيل هو القس
القبطي جرجس املكيني ،الذي كتب إىل بابا اإلسكندرية يحذره من
خطورة هذه الخطوة عىل مرص.
مل تقم أثيوبيا بهذه الخطوة ألسباب عديدة ليس هنا مجال ذكرها،
إال أ ّن التضييق الذي مارسه الحكم اململويك ج َّدد عداء أثيوبيا ملرص.
وبحلول منتصف القرن الرابع عرش ،عندما اشتدت املامرسات
واالنتهاكات ضد األقباط ،أرسل اإلمرباطور دوايت األول السليامين
تحذي ًرا لسلطان مرص يرجوه الكف عن اضطهاد املسيحيني .ومل ّا
رفض السلطان ،أع َّد اإلمرباطور جيشه وعقد العزم عىل غزو مرص
لتحرير األقباط .وبالفعل تح ّرك بجيوشه حتى وصل شامل السودان،
إال أ ّن حرارة الجو والعطش وبُعد املسافة وغريها من األسباب ،أدت
إىل تراجعه.

الصراع في الحقبة االستعمارية
عىل الرغم من تراجع حدة الرصاع ،فإنه مل ينته متا ًما ،وتجدد مرة
أخرى يف صورة رصاع ديني؛ إذ شهد القرن السادس عرش حروبًا
بالوكالة بني املسلمني واملسيحيني يف املناطق الحدودية ألثيوبيا
من الشامل ومن الجنوب ،فقد كانت أثيوبيا املسيحية محاطة
بسلطنات إسالمية يف الصومال والسودان .بل وصل األمر ح ّد قيام
أحد السالطني املسلمني (السلطان أحمد قران ،حاكم سلطنة عدل)
غزو أثيوبيا ،كام حاولت مرص ذلك أيضً ا(((.
تواصل الرصاع بني الطرفني حتى القرن التاسع عرش ،وتج َّدد حينام
التوسع والسيطرة عىل املناطق املجاورة
بدأت ساللة محمد عيل ّ
ملناطق نفوذها بغرض بناء إمرباطورية للساللة العلوية .وبلغت
ذروة هذه الحمالت يف عهد الخديوي إسامعيل ،حني خاضت مرص
رضوسا من أجل السيطرة عىل مداخل البحر األحمر
وأثيوبيا حربًا
ً
ومخارجه وإحكام السيطرة عىل منابع النيل .ففي عام  1876وقعت
معركة جورا ،التي تقع حاليًا داخل حدود إريرتيا((( ،والتي تعد نقطة
فاصلة يف تحديد العالقات بني الطرفني حتى اليوم .ومنذ عام 1865
6 Erlich, pp. 42-57.
للمزيد من التفاصيل انظر :أنتوين سوريال عبد السيد ،العالقات املرصية  -األثيوبية -1855
( 1935القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب.)2003 ،
7 Winston Churchill, The River War: An Historical Account of the Reconquest
;)of the Soudan [1899] (London: Hodder & Stoughton, Sevenoaks, Kent, 1987
Alfred Milner, England in Egypt (New York: Howard Fertig, 1970).
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(وحتى عام  )1885سيطرت مرص عىل ميناء "مصوع"  -املوجود حال ًيا
يف إريرتيا  -والتي كانت تستأجره من الدولة العثامنية ،وسيطرت
أيضً ا عىل أجزاء من إريرتيا بني عامي  1872و ،1884كام كان
هناك مخطط لغزو أثيوبيا يف عهد الخديوي إسامعيل الطامح لبناء
إمرباطورية مرصية يف أفريقيا ،يف ما عرف بـ "حملة الحبشة" .إال أ ّن
الجانب املرصي بقيادة محمد راتب باشا ُمني بخسائر عسكرية عىل
أيدي القوات األثيوبية بقيادة يوحنس الرابع يف معارك مثل كوندت
وجورا .وقد ساعد التفاوت يف عدد الجيوش يف كرس الجيش املرصي،
الذي كان قوامه  20ألفًا مقابل نحو  100ألف جندي أثيويب(((.
بعد هزمية الجيش املرصي يف جورا ،قامت بريطانيا باحتالل مرص
يف عام  ،1882إىل جانب احتالل عدد من دول حوض النيل؛ مثل
إريرتيا وأوغندا وروانــدا وبوروندي وكينيا وغريها .ومن جانب
آخر نجحت أثيوبيا يف هزمية اإليطاليني عام  1896والحفاظ عىل
استقاللها والنجاة من حملة "التكالب عىل أفريقيا" ،عىل الرغم من
أنها كانت قد فقدت نحو ثلث عدد سكانها بسبب املجاعة العظيمة
التي أصابتها بني عامي 1888و .1892ومع ذلك ،مل يتوقف الرصاع
بني البلدين؛ فقد ساهم التنافس الربيطاين  -الفرنيس للسيطرة
عىل األرايض واملوارد يف أفريقيا يف تجدد الرصاع حول النيل مرة
أخرى ،ووصلت ذروة هذا الرصاع يف عام  ،1898وتحدي ًدا يف حادثة
فاشودة((( .فقد قامت فرنسا بتدعيم عالقاتها مع اإلمرباطورية
األثيوبية ،وبالفعل نجحت يف إقناعها بفكرة بناء سد عىل النيل
األبيض ،وذلك لتقويض النفوذ الربيطاين وتقليل مخاطر السيطرة
الربيطانية عىل النيل ومن ثم سيطرتها عىل القارة األفريقية ،ما
ميكّنها من مواجهة أثيوبيا مبفردها(.((1
وأل ّن بريطانيا كانت يف حاجة ماسة للمياه وغريها من املوارد
الطبيعية وتستفيد من محاصيل الزراعة يف مرص والسوادان (مثل
 8ملزيد من التفاصيل ،انظر:
Charles George Gordan, General Gordon's Khartoum Journal (London:
Kimber, 1961); P.M. Holt, The Mahdist State in the Sudan, 1881-1898 (Oxford:
Clarendon Press, 1958).
 9لنظرة شاملة بشأن فاشودة ،انظر:
Sir Bates Darrell, The Fashoda Incident of 1898: Encounter on the Nile (New
York: Oxford University Press, 1984); E. Osei Adjei, A History of Egypt, the
Sudan, and Ethiopia in the 19th century (New Tafo: Ghana, E.O. Adjei, 1991).
10 M.W. Daly, Empire on the Nile: The Anglo Egyptian Sudan, 1898-1934
(Cambridge: Cambridge University Press, 1986), pp. 1-11.
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القطن) ،فقد أعلنت عن رفضها التام اعتزام أثيوبيا بناء سد عىل
النيل األبيض ،فام كان من فرنسا وأثيوبيا إال االستعداد استباقيًا
بإعداد حملة عسكرية ملنع بريطانيا من القيام بأي هجوم ضد هذا
املرشوع ،وذلك عن طريق تجييش وحدات عسكرية كبرية مكونة
من مجموعة من الجنود قادمة من رشق أفريقيا عرب أثيوبيا ،وأخرى
قادمة من غرب أفريقيا عرب الكونغو .وملا علمت بريطانيا بهذه
الخطة ،وهي التي كانت قد استولت عىل الخرطوم بعد القضاء
عىل الثورة املهدية ،قامت بإعداد أسطول بحري باإلضافة إىل قواتها
العسكرية التي جمعتها تحت قيادة الجرنال هربرت كتشرن ،وبدأت
وصول إىل مدينة فاشودة التي كان
ً
اإلبحار عكس مجرى النهر
الجرنال الفرنيس ج .ب .مارشان قد استوىل عليها ،ووصلت قوات
كتشرن للموقع املقرتح لبناء السد ،واستعد ملهاجمته .إال أ ّن عدم
قدرة أي من الطرفني عىل تحقيق االنتصار الكامل ،أدى إىل تسوية
املسألة دبلوماس ًيا ،إذ انسحب مارشان من فاشودة وتم االتفاق عىل
إنكار حقوق فرنسا يف منطقة أعايل النيل(.((1
هذا التوافق بني فرنسا وبريطانيا مل يكن لرييض األخــرة؛ فقد
كانت يف حاجة ماسة لزيادة منسوب املياه .وبعد موقعة فاشودة
اكتشفت بريطانيا أ ّن معلوماتها خاطئة باالعتقاد أ ّن املصدر الرئيس
ملياه النيل يأيت من الجنوب وليس من الرشق (هضبة الحبشة) ،كام
اكتشفت أنها مخطئة أيضً ا عندما قللت من قوة أثيوبيا ونفوذها
يف منطقة رشق أفريقيا .وبناء عليه ،فقد حاولت مرا ًرا التق ّرب من
اإلمرباطور األثيويب من أجل التوافق عىل زيادة حصة املياه الالزمة
الستمرار التوسعات الزراعية وريها يف منطقة دلتا النيل مبرص.
وبالفعل ،توصل الربيطانيون يف عام  1902إىل اتفاق مع اإلمرباطور
األثيويب منليك الثاين يتعهد خالله اإلمرباطور لحكومة جاللة ملكة
بريطانيا (وفقًا للامدة الثالثة من االتفاقية) بعدم إقامة /تشييد (أو
حتى املوافقة عىل) أي مرشوعات مياه تجري يف النيل األزرق أو
عىل بحرية تانا من شأنها تعطيل أو التأثري يف تدفق املياه للسودان،
إال بعد موافقة من الحكومة الربيطانية والحكومة السودانية(.((1
 11بشأن التنافس الربيطاين – الفرنيس يف حوض النيل ،انظر:
Michael Barthorp, War on the Nile: Britain, Egypt and the Sudan 1882-1898
(London: Blandford Press, 1984); Dominic Green, Three Empires on the Nile:
The Victorian Jihad, 1869-1899 (New York: Free Press, 2007).
 12لالطالع عىل نص االتفاقية بني أثيوبيا وبريطانيا والسودان ،انظر:
“The Frontiers between the Sudan, Ethiopia, and Eritrea,” signed at Adis
Ababa, May 15, 1902. Foreign & Commonwealth Office, Treaty Series No. 16,

الصراع في القرن العشرين
بعد حصول مرص عىل االستقالل عن بريطانيا عام  ،1923تفاوضت
مع وزارة املستعمرات الربيطانية (باعتبارها املسؤولة عن املناطق
التي ينبع منها النيل) ،وتم التوصل إىل اتفاقية ثنائية لتحديد حقوق
مرص يف مياه النيل يف عام 1929؛ إذ تم بناء عىل هذه االتفاقية
تحديد حق مرص من املياه بنحو  48مليار مرت مكعب من تدفق
املياه ،وجميع املياه يف موسم الجفاف ،وأعطت لها الحق يف
استخدام حق النقض "الفيتو" يف أي مشاريع عكس مجرى النهر؛
وتم منح السودان (الذي مل يكن قد حصل عىل استقالله بعد) حقه
يف مياه النيل بنحو أربعة مليارات مرت مكعب(.((1
يعد الخطأ الرئيس الذي وقعت فيه اململكة املرصية يف عام ،1929
وكررته الجمهورية العسكرية يف عام  ،1959أ ّن كليهام مل يسترش أو
يج ِر التنسيق والتواصل مع أثيوبيا ،عىل الرغم من أ ّن أغلبية مياه
النيل تأيت منها ،كام أ ّن أثيوبيا هي دولة ليست تابعة أو محتلة
من قبل بريطانيا ،ومن ث ّم ،كان األوىل أن يجري التفاوض معها
وليس مع بريطانيا التي كانت تحتل أغلب مناطق منابع النيل .وقد
أصبح مثل هذا النمط السيايس جز ًءا كب ًريا من املشكلة والرصاع بني
البلدين.
تك َّرر الخطأ نفسه الحقًا ،فبعد تحقيق الجالء وإعالن استقالل
السودان عن مرص عام  ،1956تم توقيع اتفاقية ثنائية بني مرص
والسودان يف عام  1959جرى عىل أساسها تقسيم مياه النيل بني
الطرفني من دون استشارة أثيوبيا أو التنسيق معها .وهو األمر الذي
دعا اإلمرباطور هيال سياليس لتوجيه العتاب إىل مرص عىل تجاوز
أثيوبيا وعدم وضعها يف االعتبار عند توقيع هذه االتفاقية .كام أعلن
الرئيس جامل عبد النارص عن عزمه بناء سد أسوان (السد العايل)
من دون استشارة أثيوبيا أيضً ا.
عىل كل حال ،يرى األثيوبيون أ ّن السلوك املرصي ساهم يف إعالن
اإلمرباطور هيال سياليس انفصال الكنيسة األثيوبية عن الكنيسة
املرصية بعد نحو  1600عام من االرتباط املؤسيس والكنيس .وأصبح
بإمكان الكنيسة األثيوبية تنصيب أسقفها بنفسها من ناحية،
(1902), at: http://treaties.fco.gov.uk/docs/pdf/1902/TS0016.pdf
13 M.W. Daly, Empire on the Nile: The Anglo Egyptian Sudan, 1898-1934
(Cambridge: Cambridge University Press, 1986), pp. 422-425.
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واتخاذ قراراتها بصورة مستقلة ورمبا مبا يتعارض مع ما تراه الكنيسة
املرصية من ناحية أخرى ،وهو األمر الذي سيرض ج ًدا بأي محاوالت
لتحسني العالقات بني البلدين يف املستقبل.
وكام كان الوضع يف بداية الحكم اإلسالمي ملرص ،عادت الحروب
بالوكالة وحروب العصابات تسيطر عىل مجمل العالقات بني مرص
وأثيوبيا؛ إذ ش ّجع الرئيس جامل عبد النارص الحركات االنفصالية
واملعادية للنظام اإلمرباطوري يف أقاليم أوجادين وأريرتيا والصومال
وم ّولها ،وحتى تلك املوجودة داخل أثيوبيا نفسها( .((1وهو ما جعل
اإلمرباطور هيال سياليس يقوم باالتفاق مع وزارة الخارجية األمريكية
عىل البدء يف اإلعــداد ملرشوعات هندسية ومائية وبحث مدى
إمكانية تحقيقها عىل أرض الواقع .وبحلول عام  1964انتهت الهيئة
األمريكية من مرشوع جاء يف حوايل سبعة عرش مجل ًدا تحت اسم
"أثيوبيا :األرايض واملوارد املائية لحوض النيل األزرق" .هذا املرشوع
هو اللبنة األوىل التي بني عىل أساسها مرشوع سد النهضة الحايل(.((1
استمرت الحرب الباردة بني النظامني املرصي واألثيويب طوال عقدي
الستينيات والسبعينيات .وساهم تراجع معدالت سقوط األمطار
واالقرتاب من حافة املجاعات من جانب ،وتسبب القالقل التي
نجح يف زرعها النظام املرصي عرب تأييده الحركات االنفصالية يف
إريرتيا من جانب آخر ،يف قيام ثورة عىل اإلمرباطور هيال سياليس يف
عام  1974وإطاحة النظام اإلمرباطوري وإعالن جمهورية ماركسية
بقيادة مانجستو هيال ماريام .واتخذ هذا النظام أيضً ا نه ًجا متشد ًدا
يف التعامل مع مرص بقيادة الرئيس الراحل أنور السادات الذي
ترصف هو اآلخر بطريقة استعالئية ومبنطق الهيمنة يف سبيل
تحقيق السالم مع إرسائيل ،إذ وعد إرسائيل بإمدادها باملياه بينام
كانت أثيوبيا عىل شفا مجاعة كبرية ،وهو ما دعا مانجستو إىل إعالن
نيته بناء سد عىل النيل األزرق لحامية وطنه من خطر املجاعات.
 14بشأن دور الرئيس جامل عبد النارص يف متويل الجامعات املعادية للنظام اإلمرباطوري
يف أثيوبيا ورعايتها ،انظر:
Erlich; Carlson; John H. Spencer, Ethiopia at Bay: A Personal Account of the
Haile Selassie Years (Hollywood: CA; Tsehai Publishers, 2006); Martin Plaut,
“Egypt–Ethiopia crisis: No Nile, No Egypt,” New Statesman (June 11, 2013),
at: http://www.newstatesman.com/world-affairs/2013/06/egypt-ethiopiacrisis-no-nile-no-egypt
 15بشأن املرشوع األمرييك  -األثيويب املشرتك يف ستينيات القرن املايض انظر:
Bureau of Reclamation, US Department of Interior, Land and Water Resources
of Blue Nile Basin: Ethiopia, Main Report and Appendices I-V, (Washington,
DC: Government Printing Office, 1964).

العدد 7
آذار  /مارس 2014

رصح السادات بأ ّن أثيوبيا لو قامت مبثل
ومع إعالن مانجستو ذلكّ ،
هذا العمل فسوف تقوم مرص بتوجيه رضبة عسكرية ملنعها من
رصح لجريدة أمريكية بعد توقيع اتفاقية السالم أنّه
استكامله .كام ّ
"بعد تحقيق السالم مع إرسائيل ،مل يعد هناك خطر يواجه مرص،
اللهم إال إذا كان من أجل حامية حقوقها من املياه" ،وكان يقصد
أثيوبيا(.((1
عىل امتداد أكرث من ثالثة عقود ،وتحدي ًدا منذ ثورة يوليو ،1952
جادل األثيوبيون بأ ّن القادة السياسيني يف مرص دأبوا عىل تكرار
مقوالت فضفاضة مثل "الحقوق التاريخية" ملرص يف السيطرة عىل
مياه النيل ،والتهديد بالحرب ضد أي دولة من دول املنبع تحاول
بناء السدود عىل نهر النيل مبا قد يؤثر يف كمية املياه املتدفقة إىل
مرص .وهو األمر الذي أضحى سمة مميزة لسياسات مرص املائية
وعالقاتها مع دول حوض النيل.
يف عقد الثامنينيات وقعت املخاوف التي كان النظام األثيويب
يخشاها؛ ففي الفرتة  ،1985-1983وبسبب ندرة األمطار عىل هضبة
الحبشة ،وقعت مجاعة هائلة يف أثيوبيا ،ومن قبلها الصومال ،راح
ضحيتها نحو مليون إنسان ،أغلبهم من األطفال والنساء والشيوخ،
وأثرت كث ًريا يف األوضاع السياسية واالجتامعية يف دول الجوار مثل
السودان .ولوال االحتياطي املايئ يف بحرية نارص لكانت هذه املجاعة
أصابت مرص هي األخرى بأرضار جمة.
استمرت لغة العداء والتصعيد بني مرص وأثيوبيا طــوال عقد
الثامنينيات وأوائل التسعينيات .فمن جانبها ،رأت مرص أ ّن السد
العايل غري ٍ
كاف لحاميتها من أخطار املجاعات ،ومن ثم فهي تضغط
نحو زيادة حصتها من املياه .أما أثيوبيا ،فرتى أ ّن حقها مسلوب
من جانب مرص والسودان ،فبينام املياه تجري وتهدر أمام أنظار
مواطنيها ،فهم ما زالوا يعانون العطش وميوتون بسبب قلتها ،وهو
األمر الذي يدفعها دف ًعا لرضورة التح ّرك من أجل استغالل هذه
املياه ملصلحة شعبها وبقائه.
منذ وصول ميليس زيناوي إىل رئاسة الحكومة يف أثيوبيا يف عام
 1995كان من الواضح أنّه عازم عىل امليض قد ًما يف إقامة مرشوعات
عىل النيل من أجل حامية شعبه من خطر املجاعات التي هزت
”16 Bruh Yihunbelay and Asrat Seyoum, “Centuries-old feud Centuries,
The Reporter (June 8, 2013), p. 7 and 26.
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مشاهدها ضمري العامل ،وكذلك إعادة توجيه السياسات االقتصادية
والتنموية (املائية تحدي ًدا) التي ثبت فشلها وعجزها سابقًا عن
حامية األمن املايئ واإلنساين األثيويب .وتشري املعلومات املتاحة أنه
كان راغ ًبا للغاية يف الوصول لتوافق وتفاهم مع مرص بخصوص
مستقبل املرشوعات املائية والهندسية التعاونية املشرتكة عىل النيل،
وزيادة التبادل التجاري والتعاون االقتصادي والتنسيق والتعاون
السيايس واألمني والعمل عىل نرش األمن واالستقرار يف منطقة النيل
ورشق أفريقيا( .((1ولكن طبيعة النظام السيايس املرصي السابق
وتوجهاته الخارجية والدولية ،حالت دون امليض قد ًما يف مرشوعات
التعاون ومساعي التفاهم ومحاولة الوصول إىل حلول وسطى تريض
جميع األطراف وتحقق مصالح الجميع .ومل يحدث هذا التوافق
والتعاون ،وأعلن ميليس أكرث من مرة رفضه التمسك املرصي
باتفاقية  1959واستمرار تجاهلها جميع مصالح بقية الشعوب
املطلة عىل النيل.
بعد إعالن إريرتيا استقاللها عن أثيوبيا يف عام  ،1993سعت مرص
مرا ًرا الستغاللها كوكيل لرصاعها مع أثيوبيا ،مبعنى أ ّن مرص  -من
وجهة نظر ميليس ورمبا تكون هذه حقيقة  -تعاملت مبنطق
"استقرار أثيوبيا هو اضطراب ملرص" ،فقد استغل النظام املرصي،
وبخاصة بعد حادثة محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك يف أديس
أبابا عام  ،1995التوتر الحادث يف العالقات مع أثيوبيا يف متويل
الحركات املعادية ألثيوبيا ومساندتها ،وهو األمر الذي زاد الشقاق
بني البلدين بصورة دفعت أثيوبيا للميض قد ًما يف تكوين تحالف
مضاد ملرص ،ورافض التفاقية  ،1959وهو ما عرف بـ "االتفاق
اإلطــاري التعاوين" (اتفاقية عنتيبي) لعام  ،2010والتي تسعى
إلعادة النظر يف طريقة توزيع حصص الدول من مياه النيل ،ورفض
حق االعرتاض "الفيتو" عىل إقامة املشاريع عىل مجرى النهر (ما مل
يخالف القانون الدويل) .وأعلنت مرص رفضها توقيع هذا االتفاق،
مع أ ّن الترصيحات الصادرة عن الدول املوقعة عليه تفيد باتفاق كل
دول النيل  -مبا فيها مرص  -عىل أغلبية املواد الواردة يف االتفاقية،
ومل يكن االختالف إال حول املادة  14التي تقول إ ّن الدول املطلة
17 “Ethiopia tells Egypt to stop belligerent talks and work towards
greater cooperation,” June 13, 2013, at: http://nazret.com/blog/index.
php/2013/06/13/ethiopia-tells-egypt-to-stop-belligerent-talks-and-worktowards-greater-cooperation

عىل النهر لها الحق يف االستخدام العادل ملياه النهر؛ أي مبسألة
األمن املايئ(.((1
استمر النظام املرصي يف التعامل مع دول النيل باستعالء ،فام
كانت النتيجة إال موافقة كل دول النهر عىل االتفاقية ما عدا مرص
والسودان ،ويبدو أ ّن األخري سينضم إليها قري ًبا ،وأصبحت مرص
وحيدة يف مواجهة كل دول النهر ،وهو األمر الذي يظهرها أمام
الشعوب األفريقية عىل أنها عدوة لهم وكارهة لسعيهم نحو تحقيق
األمن واالستقرار والحلم مبستقبل أفضل.
ترى أثيوبيا أ ّن موافقة أغلبية الدول األفريقية التي تشكل حوض
كل من مرص والسودان عىل التخيل
النيل عىل اتفاقية عنتيبي سيجرب ً
عن معاهديت  1929و ،1959والدخول يف هذه االتفاقية الجديدة
التي تحوز موافقة بقية دول حوض النيل.

الصراع بعد ثورة  25يناير:
الرؤية األثيوبية
أظهرت املراجعة املخترصة لتاريخ العالقات بني مرص وأثيوبيا أ ّن
هناك عاملني رئيسني ح ّددا منط العالقات بني الرصاع والتعاون عىل
مر التاريخ .العامل األول هو املياه ،إذ كانت املياه مدعاة للتوتر
والتنازع أغلب الوقت ،إما بسبب الجفاف الذي قد يصيب أحد
البلدين أو كليهام ،وإما ميل دولة املنبع ملنع املياه عن دولة املصب،
أو رغبة دولة املصب يف فرض سيطرتها عىل دولة املنبع لتأمني
حاجاتها املائية للمستقبل( .((1أما العامل اآلخر فهو الدين؛ إذ  -كام
أسلفنا  -ارتبطت كنيسة أديس أبابا بكنيسة اإلسكندرية ملا يزيد
عىل ستة عرش قرنًا .ومل تصبح املسيحية مدعاة للتوتر والنزاع إال يف
أوقات اضطهاد األقباط املرصيني؛ إذ لجأت أثيوبيا ملعاقبة مرص عن
طريق اعرتاض مجرى النهر عند حدوث ذلك .ومن املتوقع أن يؤدي
هذان العامالن دو ًرا كب ًريا يف العالقة خالل املستقبل املنظور.
18 Ibid.
 19حسن بكر ،حــروب املياه يف الــرق األوســط الجديد (القاهرة :مرييت للنرش
واملعلومات ،)1999 ،ص .92-90
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الصراع بعد ثورة  25يناير
صعد موضوع أزمة مياه نهر النيل مع دوله إىل قامئة االهتاممات
الوطنية يف مرحلة ما بعد مبارك بفعل ثورة  25يناير (.2011((2
وساهم الزخم والشعبية التي حظيت بها الثورة املرصية يف
حلحلة األمور وتحركها جزئيًا بني مرص وأثيوبيا .وساهمت حملة
الدبلوماسية الشعبية يف توصيل نظرة مرص ونقل مشاعرها
ومخاوفها للقيادة األثيوبية (قبل وفاة ميليس زيناوي بشهور) وتم
االتفاق عىل التباحث والتفاوض وعرض كل طرف وجه نظره( .((2إال
أ ّن التطورات التي جرت بعد انتخاب الرئيس محمد مريس ،وعدم
وضوح ،إن مل يكن غياب ،أي توجه سيايس أو إسرتاتيجي أو وجود
خطة عامة تح ِّدد األهداف واملصالح الوطنية املرصية العليا وكيفية
تحقيقها ،ساهم كل ذلك يف إحداث ردة عىل التحول الذي حققته
(((2
الثورة ،وزاد الطني بلة كارثة ما عرف بفضيحة "املؤمتر الشعبي"
أساسا ثم الحكومي) بالشأن األثيويب ومشكلة مياه
 20متثل االهتامم املرصي (الشعبي ً
النيل يف تزايد تناول جميع وسائل اإلعالم املرصية لهام يف الشهور الثالثة األوىل بعد ثورة 25
يناير ،وت ِّوج بزيارة وفد ما يسمى "الدبلوماسية الشعبية"  Public Diplomacyإىل أثيوبيا
يف نيسان /أبريل  ،2011والـذي ض ّم عددًا كب ًريا من الشخصيات العامة املرصية من مسؤولني
سابقني وحاليني وممثلني عن شباب الثورة املرصية ،ملقابلة املسؤولني األثيوبيني والفاعلني
السياسيني هناك؛ بغرض إعادة فتح القنوات الدبلوماسية والتعاون والتفاهم املشرتك بشأن
سد النهضة ،وإدارة األزمة بني مرص وأثيوبيا بصورة ودية ،وفتح صفحة جديدة مع مرص ما
بعد مبارك.
 21بشأن نتائج زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية ،انظر ترصيحات مصطفى الجندي عضو
الوفد بعد عودته من أثيوبيا ،يف :جمعة حمد الله" ،وفد الدبلوماسية الشعبية يطلع العريب
عىل نتائج رحلة أثيوبيا ويزور الخرطوم الجمعة" ،املرصي اليوم.2013/5/5 ،
 22كشف ما عرف إعالميًا بـ "الحوار الوطني من أجل النيل" الذي عقد يوم  3حزيران/
يونيو املايض ،وحرضه الرئيس محمد مريس ولفيف من كبار السياسيني ،ورصح العديد من
القادة السياسيني املرصيني خالل هذا الحوار الكاريث بإمكانية إعالن الحرب وشن الهجوم
العسكري عىل أثيوبيا كواحدة من عدة إسرتاتيجيات متاحة للتعامل مع هذه التطورات
كل من أمين نور ومجدي أحمد حسني ومحمد أنور
الجديدة الجارية يف أثيوبيا؛ فقد رصح ٌ
السادات وغريهم بأ ّن مرص ميكنها دعم الحركات السياسية املنشقة العاملة يف الصومال
وأريرتيا والقبائل األثيوبية داخل حدود أثيوبيا ومواصلة تدريبها وتجهيزها بأسلحة عسكرية
ثقيلة ،وأن تعمل مرص عىل وصول األجنحة املتطرفة املعادية ألثيوبيا للحكم يف الصومال ،أو
التدّخل يف املفاوضات السياسية الداخلية وتوجيه مسارها ملا يخدم مصالحها مستغلة التقارب
الديني والعقائدي مع الجامعات اإلسالمية واألصولية هناك .وتحدّث بعضهم عن إمكانية أن
تقوم الحكومة املرصية بتوظيف الحكومة اإلريرتية يف أسمرة واستغاللها ،وطلب السامح
باستخدام أراضيها ملهاجمة أثيوبيا ،بحيث ميكن ملرص استغالل رغبة إريرتيا يف االنتقام والثأر
من أثيوبيا ورغبتها يف تخفيف التوتر الداخيل وعدم االستقرار باالنغامس والتهور بدخول
فضل عن حديث بعضهم عن إمكانية توجيه رضبة جوية ملوقع بناء
حرب خارجية وهميةً .
السد ،أو الضغط عىل جريانها العرب األغنياء (مثل اململكة العربية السعودية) من أجل
الضغط عىل الحكومة األثيوبية بحكم استثامراتها الكبرية هناك ،من أجل اتخاذ موقف مرن
يف التعامل مع قضية السد .ملشاهدة وقائع هذا املؤمتر الـذي متت إذاعته عىل الهواء مبارشة
من دون معرفة املجتمعني ،2013/6/3 ،انظر:
http://www.youtube.com/watch?v=kdyMi1hrpoA
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والترصيحات املستهرتة والعدائ ّية .وتسبب ذلك يف وقوع أزمات
سياسية ودبلوماسية ،رمبا تحتاج مرص لسنوات من أجل رأب صدع
تأثرياتها يف مكانة مرص ومصالحها يف القارة األفريقية.
شن الحرب سوف يؤدي
ومن وجهة نظر واقعية ،نرى أ ّن اتباع خيار ّ
إىل تداعيات كارثية عىل األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتامعية
املرصية يف الداخل ،كونه يزج بالدولة املرصية الضعيفة واملجتمع
املرصي (الهش يف هذه اللحظة التاريخية الحرجة) يف خضم عملية
عسكرية ال قبل لخزانتها وال بظروفها السياسية واالقتصادية بتح ِّمل
أعبائها وتداعياتها ،ويع ِّرض من جانب آخر املصالح الوطنية املرصية
املركزية يف أفريقيا (واملتمثلة باألساس يف الحفاظ عىل املياه وعىل
استقرار حوض النيل) ألخطار جسيمة ،ومن جانب ثالث يؤدي
استعداء املجتمعني الدويل واإلقليمي .ولعل الخيار األفضل للتعامل
مع أثيوبيا هو األسلوب الدبلومايس واملفاوضات السياسية.
املثري هنا أنه قبل اإلعالن عن عقد هذا "املؤمتر الشعبي" بثالثة أيام
فقط ،توصلت لجنة مستقلة تضم خرباء من مرص وأثيوبيا والسودان
إىل أ ّن سد النهضة األثيويب للطاقة الكهرومائية لن يقلل إىل حد كبري
من حصة املياه أو تدفقها إىل السودان ومرص ،ومن ثم ،ال ميثل
السد تهدي ًدا كب ًريا لهام .وأكد التقرير النهايئ للجنة عىل أ ّن السد ال
يستهلك املياه أو يخزنها أو مينعها من االنسياب للوصول لألطراف
األخرى .فكام هو معلوم ،يلزم لتوليد الكهرباء أن مير املاء من خالل
"توربينات" السد ويخرج بعد إنتاج الطاقة الكهرومائية(.((2
لقد أظهرت هذه الواقعة مدى عجز اإلدارة املرصية عىل إدارة األزمات
ومواجهتها منذ أن جاء رئيس للحكم عرب انتخابات دميقراطية .ومن
جانب آخرّ ،بي هذا االجتامع مدى ضحالة الفكر والوعي السياسيني
لدى أغلب النخب السياسية والفكرية يف مرص ،سواء من اإلسالميني
أو القوميني أو حتى الليرباليني .وهو األمر الذي جعل األثيوبيني
(وغريهم بالتأكيد حتى من املراقبني املرصيني) يؤمنون بأ ّن القيادة
السياسية املرصية للبالد يف تلك الفرتة ،والجامعات والتنظيامت
السياسية املتحالفة واملحيطة بها ،ال متلك القدرة عىل إدارة أزمة
سعي أثيوبيا إلنشاء سد عىل نهر النيل األزرق بصورة تضمن الحفاظ
عىل املصالح الوطنية املرصية ،أو حتى ضامن حصول مرص عىل
23 Memar Ayalew Demeke, “Water Diplomacy or Water War? Which
way?” The Reporter (June 8, 2013), p. 10.
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حصتها االعتيادية من املياه العذبة خالل السنوات القليلة القادمة،
ناهيك عن قدرتها عىل إدارة عالقاتها وتسوية أزماتها السياسية
الخارجية.
متفائل مبستقبل الثورة املرصية ودورها املتوقع يف
ً
لقد كان الجميع
تحسني عالقات مرص الخارجية مع جريانها ،فقد رأى الكثريون بأ ّن
وجود نظم وحكومات دميقراطية منتخبة يف كلٍ من مرص وأثيوبيا
سوف يساهم يف تقوية دعائم التحالف والتعاون الثنايئ بني الطرفني،
فقد أملوا يف أن يعمل هذان النظامان الدميقراطيان من أجل حفظ
االستقرار وتحقيق النمو االقتصادي والرخاء يف املنطقة وخارجها عرب
القارة األفريقية ،مبا لهام من تأثري ونفوذ ووزن إسرتاتيجي كبري يف
لكن هذه اآلمال تقلّصت نتيجة السلوك التسلطي
القارة السوداءّ .
وغري الدميقراطي الذي انتهجته الدولتان.

الصراع بعد  30يونيو 2013
طوال الفرتة التي لحقت انقالب  30يونيو  2013وحتى يومنا هـذا،
مل تشهد العالقات املرصية  -األثيوبية أو طريقة تعامل الدولة
تغي يـذكر ،بل ميكن القول إ ّن
املرصية تجاه أزمة سد النهضة ّ
أي ِّ
نظام ما بعد  30يونيو ينتهج السياسات نفسها التي دأب نظام
مبارك عىل اتباعها إىل حد كبري من حيث االعتامد عىل التسويف
تارة ،ومجاراة أثيوبيا ومداهنتها تارة أخرى .فقد شهدت الشهور
األوىل بعد  30يونيو ارتفاع نربة القبول الضمني ببناء أثيوبيا لسد
النهضة برشط عدم اإلرضار باملصالح والحصص املرصية من مياه
النيل ،وتغريت نربة تناول وسائل اإلعالم لهذه القضية بصورة كبرية،
وما لبثت أن انزوت قضية النيل وسد النهضة وتراجعت قيمتها
وأولوليتها يف نرشات األخبار والربامج اإلخبارية.
قد يكون السبب لهذا الرتاخي رغبة النظام السيايس الجديد يف مرص
إصالح ما أفسده نظام اإلخوان املسلمني مع أثيوبيا وغريها من دول
النيل ،أو أ ّن هذا النظام يرى أ ّن أولوياته باألساس هي تدعيم أركانه
أول ،وهو ما
الداخلية والعمل عىل فرض االستقرار واألمن الداخيل ً
سيصب يف مصلحة أثيوبيا ويخدم مصالحها ويحقق ما تريده وهو
ُّ
(((2
التفرغ لبناء سد النهضة .
 24كال السببني يف رأينا خطأ وسوف يؤديان إىل نتائج سلبية وكارثية عىل األوضاع الداخلية
قبل الخارجية .ففي حالة أن نظام  30يونيو يعتقد بأن مهادنة ركب أثيوبيا أو مسايرته
تغي من
عىل املديني القصري واملتوسط سوف يجربها أو يجعلها تلني يف مواقفها مع مرص أو ِّ
سياساتها الداعية لبناء سد النهضة ،فهـذا خطأ إسرتاتيجي عظيم ،فالخربة التاريخية تخربنا

هناك سمة غالبة يف منظومة السياسة الخارجية املرصية منذ نحو
ثالثة عقود ،وهي الغياب الجيل ألي رؤية مرصية أو تخطيط إلدارة
فضل عن حلها مع أثيوبيا وغريها من دول حوض النيل.
األزمةً ،
وهو ما سيقود يف رأينا ليس إىل تراجع املكانة والنفوذ املرصيني
(وهذه حقيقة مرة لألسف) ولكن إىل تهديد مصالح مرص الوطنية،
ورمبا تهديد وجودها وبقائها ذاته ،إذا مل تجر مراجعة عملية صنع
السياسة الخارجية املرصية وتنفيذها وفق أسس ورؤى واقعية
تتالءم مع األوضاع الدولية واإلقليمية املوجودة عىل أرض الواقع،
بعي ًدا عن أوهام الهيمنة والتفوق التي هي جزء من األزمة التي
تعانيها مرص حاليًا.

في إدارة األزمات الدولية:
من حروب المياه
إلى دبلوماسية المياه
يرى الكثري من األثيوبيني  -واألفارقة بحق أو باطل  -أ ّن مرص ومنذ
فرتة طويلة بنت سياساتها الخارجية تجاه دول حوض النيل وأفريقيا
بادعاء فرض هيمنتها عىل النيل ،والنيل األزرق عىل وجه الخصوص،
والنظر بدونية نحو هذه الشعوب والدول ،وهو ما يجد انعكاساته
يف الغرور واالستعالء الشديد والعلني يف كيفية تعامل مرص مع بقية
الدول األفريقية املشرتكة معها يف حوض النيل.
بأ ّن الدول الداعية لتغيري األوضاع القامئة ( Revisionist Stateأو العدوانية) ال تردع أو تغري
سلوكياتها إال عن طريق التحالف املضاد أو التكتل ضدها وليس مهادنتها .فهذه الدول تنظر
إىل سلوكيات مثل املهادنة واملسايرة كإشارة تدل عىل ضعف الطرف اآلخر ،وهو ما يجعلها
تتامدى يف سلوكياتها العدوانية واملرفوضة من قبل اآلخرين .أما يف حال كان نظام  30يونيو
يعتقد أ ّن الرتكيز عىل األوضاع الداخلية يف املرحلة الراهنة يجب أن تكون له األولوية عىل
أول) فإ ّن مثل
غريه من القضايا واألزمات التي تواجهها الدولة واملجتمع (عقلية االستقرار ً
هـذا التفكري ستكون له عواقبه الكارثية عىل الدولة واملجتمع املرصيني ،وبخاصة أ ّن قضية
املياه وثيقة الصلة باألوضاع الداخلية كونها تتعلق باألساس مبصدر املياه العذبة الوحيد املتاح
ملرص ،وهذا صلب مسألة األمن القومي واالستقرار السيايس واالجتامعي يف مرص .فإذا ما
جرى الرتكيز عىل مسارات العملية السياسية والتحول الدميقراطي وفرض األمن واالستقرار،
والتقليل من أهمية التحديات والتهديدات الخارجية واإلقليمية املحيطة بالدولة املرصية،
خصوصا يف ظل حالة الفوىض والسيولة واالضطراب املليئة بها املنطقة منـذ عام  ،2011فإ ّن
ً
هذه التهديدات قد تؤدي ليس إىل زعزعة أمن النظام السيايس املرصي الجديد واستقراره
وحسب ،بل رمبا أيضً ا القضاء عليه وعىل الدولة ذاتها ،وتحديدًا يف ما يخص موضوع املياه
ومسألة اإلرهاب الدويل .انظر:
”?Norrin Ripsman and Jack Levy, “Wishful Thinking or Buying Time
International Security, vol. 23, no. 2 (Fall 2008), pp. 148-181.
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ويرى بعض املعلقني األثيوبيني أ ّن دعاوى مرص الساعية لالستئثار
مبياه النيل األزرق غري مستساغة ،بل يعتربها بعضهم إهانة ألثيوبيا
التي ينبع من أرضها نحو  %85من إجاميل مياه النيل األزرق ،وهو ما
يل ذراع أثيوبيا وتقسيم جائر
يجعل املطالب املرصية تبدو محاول ًة ل ّ
وغري منصف لحقوق األثيوبيني ،وإذعانًا للمساعي املرصية الداعية
للهيمنة عىل النيل(.((2

بدائل إدارة األزمة وخياراتها
تغي نظرتها
من وجهة نظر املعلقني األثيوبيني ،ينبغي عىل مرص أن ِّ
نحو مساعي أثيوبيا لبناء سد النهضة باعتبار ذلك إعالن حرب عليها
مبا يح ّرضها عىل القيام بعمل عسكري لتدمري السد ومهاجمة أثيوبيا،
رمبا بحجة أ ّن بناء سد النهضة ال يؤثر سلب ًيا يف تنميتها االجتامعية
واالقتصادية فحسب ،بل أيضً ا يف بقائها ذاته .وهي املخاطر التي
تتيح للدول وفقًا لقواعد القانون الدويل الدفاع عن نفسها من أي
تهديد خارجي ميكن أن يلحق الرضر بسالمتها اإلقليمية وسيادتها
السياسية( .((2إ ّن مرص إذا فعلت ذلك ،فعليها أن تدرك عواقب مثل
هذه الخطوة التي قد تؤدي إىل االنتحار السيايس ،كام كتب أحد
الدبلوماسيني األثيوبيني .من جهة أخرى ،يرى بعض املعلقني أ ّن عىل
مرص أن تدرك أن الحرب فقط ليست هي الطريقة الوحيدة املتاح
أمامها ملواجهة التحديات واملخاطر التي قد يسببها بناء سد النهضة،
ولكن هناك عد ًدا من اآلليات والوسائل الدبلوماسية األخرى(((2؛
ّ
إذ ميكن ملرص استخدام أذرعها السياسية وأدواتها الدبلوماسية يف
مامرسة الضغط السيايس والدبلومايس من أجل العمل عىل تحويل
مشاعر األطراف املتخاصمة ومواقفها ،وهو ما يعرف بالدبلوماسية
اإلكراهية  Coercive Diplomacyعن طريق فرض جميع الضغوط
الدبلوماسية املمكنة( ،((2وهي اإلسرتاتيجية التي تتضمن التكتل دول ًيا
25 Yihunbelay and Seyoum, p. 26.
”26 “Desisting from Political Grandstanding on Grand Renaissance Dam,
The Reporter (June 8, 2013), p. 2.
 27عن وجهات النظر األثيوبية والبدائل املطروحة من وجهة نظر الكتّاب األثيوبيني ،انظر:
”Melaku Mulualem, “Democratic peace theory vis-à-vis 'energy peace theory',
The Reporter (June 8, 2013), p. 10; Demeke, p. 10.
 28بشأن املقصود بالدبلوماسية اإلكراهية ،انظر:
”Alexander George (ed.), “Avoiding War: Problems of Crisis Management,
(Boulder: Westview Press, 1991); Robert Art and Patrick Cornin (eds.), The
United States and Coercive Diplomacy: Past, Present, and Future (Washington
D.C.: USIP Press, 2003).
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وإقليم ًيا وراء قضية مرص يف مواجهة دعاوى أثيوبيا ،والتصعيد لفرض
العقوبات واملقاطعة السياسية واالقتصادية والدبلوماسية .ويتعني
عىل مرص نبذ خيارات الحرب ،وعدم التطرق إليها إال باعتبارها املالذ
األخري بعد استنفاد جميع الوسائل السياسية والتفاوضية السلمية،
بل حتى عدم التلويح بها إال بعد أن تتخذ أثيوبيا من الخطوات ما
ال ميكن اعتباره سوى تهديد ألمنها القومي واملايئ وتهديد للسلم
واألمن اإلقليميني وانتهاكها قواعد القانون الــدويل .وقتها فقط
ستكون الحرب املرصية عىل أثيوبيا مرشوعة  ،Just Warباعتبارها
حربًا دفاعية من أجل الدفاع عن بقائها ووجودها.
ويف هذا السياق تتعدد املسارات السياسية والدبلوماسية التي قد
تستخدمها مرص وتوظفها للرد عىل التطورات الراهنة يف أثيوبيا
كجزء من أسلوب إداراتها لألزمة الراهنة ،فقد جادل بعض الكتاب
بأ ّن مرص يف هذا املجال قد تقوم ببعض الخطوات الدبلوماسية
املضادة ،مثل(:((2
تبيان رضر السد عىل مرص؛ إذ ميكن ملرص تبني حملة دبلوماسية
دولية لتعريف املجتمع العاملي باألرضار واآلثار السلبية (بيئيًا
واقتصاديًا واجتامع ًيا وسياس ًيا) التي ميكن للسد األثيويب أن يحدثها،
وتقديم مساعي أثيوبيا لبناء السد بوصفها إسرتاتيجية خططت لها
أثيوبيا لإلرضار مبصالح مرص الوطنية ،وهي اإلسرتاتيجية التي من
شأنها إضافة طابع االرتباك والغموض عىل حقيقة التحرك األثيويب،
ومن ث ّم إظهارها مبظهر الطرف املعادي الذي ال يراعي مصالح
جريانه.
حثّ جامعة الدول العربية واملؤسسات اإلقليمية والدولية عىل اتخاذ
مواقف أكرث رصامة تجاه أثيوبيا يف ما يتعلق بسياساتها املائية ،وذلك
عرب التحرك الدبلومايس الجامعي واملتعدد األطراف ،إذ ميكن ملرص
االستعانة بأشقائها العرب الذين لديهم استثامرات كبرية يف أثيوبيا
(كاململكة العربية السعودية وقطر واإلمارات العربية املتحدة) من
أجل حثها عىل الضغط عىل أثيوبيا التخاذ مواقف تنم عن تعاون
مع مرص ومطالبها يف املياه ،أو حتى تشجيع هذه الدول عىل فرض
عقوبات دبلوماسية عىل أثيوبيا والحد من تدفق العملة األجنبية
عن طريق قطع عالقاتها التجارية ،وحثها عىل عدم تصدير النفط
ألثيوبيا يف حال تشددها يف مواقفها تجاه القاهرة ،وهي الخطوات
29 Mahmoud Salem, “Regarding the Dam,” The Reporter (June 8, 2013), p. 13.
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التي سوف تؤدي لرتدي األوضاع االقتصادية مبا يظهر عجز الحكومة
األثيوبية وعدم قدرتها عىل إدارة األمور يف الداخل ،ما قد يؤدي
إىل أزمة سياسية داخلية كبرية تخفِّف الرتكيز القومي األثيويب عىل
موضوع بناء السد.
إحالة القضية إىل املنظامت الدولية املختصة ،مثل االتحاد األفريقي
واألمم املتحدة ومحكمة العدل الدولية (عىل الرغم من أ ّن مسألة
الذهاب إىل محكمة العدل الدولية تحتاج ملوافقة الطرفني محل
الرصاع) من أجل مامرسة الضغط الدبلومايس عىل أثيوبيا ،وذلك عرب
تجهيز الدعاوى واألسانيد والحجج القانونية والتاريخية التي تجادل
بأ ّن أثيوبيا ببنائها لهذا السد إمنا تعتدي عىل حقوق مرص التاريخية
من املياه وتسعى لتقليلها وهو األمر الذي قد يصيب مرص وشعبها
بأخطار املجاعات.
أما عىل الجانب األثيويب ،وكونها هي الطرف املفتعل لألزمة الراهنة
 من وجهة نظرنا  -فعىل الحكومة األثيوبية التخفيف من خطابهاالذرائعي واملتشدد تجاه مرص ،والكف عن االدعاء بأ ّن مرص ترفض
التعاون والتفاهم من أجل تسوية الرصاع حول تقسيم مياه النيل.
من جانب آخر ،عىل أثيوبيا االعرتاف بأحقية مرص ورشعية مخاوفها
من نقص حصتها من املياه الالزمة الستدامة عملية التنمية واتقاء
مغبة املجاعات املستقبلية ،والرتاجع عن نربة التهديد والرتبص بها
كلام اشتدت األزمة بينهام .باإلضافة إىل ذلك ،ميكن ألثيوبيا تعزيز
التجارة والعالقات التجارية أكرث من أي وقت مىض مبا يدمج البلدين
اقتصاديًا ،إذ ميكن ألثيوبيا التعهد بتصدير الطاقة الكهربائية
الرخيصة والربط بني البلدين من خالل إنشاء البنى التحتية،
وهي السبل التي ستساعد يف الحفاظ عىل العالقات الدبلوماسية
والسياسية وتعزيزها .وميكن ألثيوبيا أيضً ا انتهاج اإلسرتاتيجية
نفسها مع الصومال مبا يقلل يف نهاية املطاف من التهديدات التي
ميثلها الصومال عىل أمنها واستقرارها( ،((3وإعادة النظر يف عالقاتها
بإريرتيا ،كأن تسعى للتوصل إىل تسوية وتوافق معها ،ويجب
االعرتاف بالسيادة الوطنية لها عىل أراضيها إن هي أرادت تحييدها
يف رصاعها املستقبيل مع مرص ،أو إن كانت صادقة يف املشاريع التي
تطرحها للتكامل اإلقليمي يف منطقة رشق أفريقيا والقرن األفريقي.
30 Mulualem, p. 10; Demeke, p. 10.

خـاتـمة :مياه ودمـاء
كتب جامل حمدان يف ستينيات القرن املايض يف كتابه شخصية مرص
واصفًا الدور املرصي يف أفريقيا بالقول بأ ّن "الدور املرصي يف أفريقيا
مياثل دور الرجل األبيض يف العامل الحديث" .ومل يكن يقصد املعنى
االستعامري بقدر ما كان يعني املدلول التنويري والتحديثي ملرص
يف القارة السوداء .لكن يبدو أ ّن بعضهم يف مرص أخطأ يف تفسري
مثل هذه الدعوة وتبنى التأويل األخري؛ أي التحول ملستعمر ،وهو
ما نجده يف الترصيحات املتشددة تجاه أثيوبيا .إ ّن الدعاوى التي
روجها نظام اإلخوان املسلمني يف مرص بإمكانية وسهولة (بل رضورة
بشن حرب عىل أثيوبيا هي منوذج ألفكار
ورشعية) قيام مرص ّ
وتوجهات عفا عليها الزمن .فليس من املقبول يف ظل األوضاع العاملية
فضل عن األوضاع الداخلية املزرية ،والتي ال جدال يف أنها
الراهنةً ،
عظيم أمام قيام مرص مبثل هذه الخطوات املتهورة،
متثل معوقًا
ً
التفكري يف حرب بني دول حوض النيل يف القرن الحادي والعرشين،
كام جادل عن حق أحد األكادمييني األثيوبيني( .((3إ ّن مرص ليست
اإلمرباطورية الربيطانية يف القرن التاسع عرش ،والدول األفريقية
ليست املستعمرات األفريقية البدائية ،والنظام الدويل بالتأكيد ليس
نظام القرن التاسع عرش .حتى األسلوب املرصي التقليدي يف تأييد
الجامعات االنفصالية والجامعات اإلرهابية ومساندتها بات قدميًا
ومستهلكًا وعاج ًزا عن تحقيق أغراضه كام كان من قبل.
يعني االنتقال من وضع حرب املياه إىل وضع دبلوماسية املياه
أساسا التح ّول من أسلوب اإلدارة باألزمة Management-by-
ً
 Crisisالحايل ،والذي يعني "استغالل األزمة عن طريق تصعيدها
ألقىص الدرجات ،بحيث يحصل الطرف املستغل /املص ِّعد لها عىل
أقىص حد من األهداف واملصالح من وراء هذا االستغالل /التصعيد،
حتى إن وصلت حدود هذا التصعيد إىل حاالت الحرب" إىل مفهوم
إدارة األزمة  Crisis Managementالذي يعني يف أبسط صوره
"تسيري األمور املتعلقة باألزمة بصورة علمية ومنظمة ملنع أو تج ّنب
الوصول بالرصاع إىل حاالت الحرب أو عىل األقل وقف التصعيد قدر
اإلمكان"(.((3
31 Seifulziz Milas, “Ethiopia: Is War over Nile Likely?” All Africa (June 9,
2013), at: http://allafrica.com/stories/201306110485.html
 32حسن بكر أحمد ،إدارة األزمة الدولية :نحو بناء منوذج عريب يف القرن الحادي
والعرشين (القاهرة :مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ،)2005 ،ص .87
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إن النظام السيايس يف مرص  -منذ ثورة يناير  -لديه تحديات
داخلية جسيمة تجعله ال يهتم بإدارة شؤون خارجية ،عىل الرغم
من أهميتها وارتباطها بالداخل ،وهو األمر الذي يجعلنا نعتقد بأ ّن
األزمة يف سبيلها للتصاعد والتأزم مرة أخرى .وهذه املرة ستكون
نتائجها وتداعياتها وخيمة عىل األمن واالستقرار املرصي .فعلامء
إدارة األزمة يعلمونا بأ ّن األزمة "إذا مل تجد من يديرها  ...فإنها
ستدير نفسها ولكن عىل حسابك" .إ ّن الطبيعة السلطوية للنظام
املرصي ،سواء نظام مريس أو نظام ما بعد  30يونيو ،كانت جز ًءا كب ًريا
من األزمة ،فعدم الخربة والقدرة عىل التشاور مع بقية أطياف التيار
السيايس املرصي ،هو الذي يجعلنا نجادل بأ ّن مستقبل مرص سيكون
مبش بسبب سوء هذه اإلدارة.
غري ِّ
ويف ظل استمرار حاالت االحتقان السيايس واالجتامعي املزمن الذي
كل من مرص وأثيوبيا ،وورطة نظام الحكم الحالية يف مرص،
تعانيه ٌ
وعدم قدرتها عىل إدارة شؤون البالد ،فإ ّن احتامالت التهور والرغبة
يف الهروب من هذه األزمات الداخلية عن طريق اختالق أزمة
والتورط يف رصاعات خارجية وهمية ،تصبح أكرث جاذبية وسهولة
يف تسويقها لدى الجامهري .إال أ ّن التجربة التاريخية تخربنا بأ ّن مثل
هذه اإلسرتاتيجية (التي تعرف يف أدبيات العالقات الدولية والرصاع
الدويل بالتوازن املستمر  Omni-Balanceكام وضعها الربوفيسور
ستيفن ديفيد أو مترير األعباء  Burden-Shiftingأو Buck-Passed
بتعبري عاملي السياسة الواقعيني جاك سنايدر وميشيل ماندلبوم)
كانت لها عواقبها الوخيمة ،سواء عىل املستوى الداخيل أو الخارجي
للدولة(.((3
يجب أن يعي كال الطرفني أ ّن حالة العداء والتصعيد املتبادلة
والرتاشق بالترصيحات والحرب النفسية (سواء الرسمية أو غري
تصب يف مصلحتهام ،بل تكاد تكون مهلكة لكليهام.
الرسمية) ال ّ

 33بشأن املقصود تحديدًا بهـذه اإلسرتاتيجيات يف إدارة الرصاع والتوازن الدوليني وكيفية
استغاللها من قبل الدول (الكربى والصغرى) يرجى مراجعة األدبيات التالية:
Thomas Christensen and Jack Snyder, “Chain Gangs and Passed Bucks:
Predicting Alliance Patterns in Multipolarity,” International Organization,
vol. 44, no. 3 (Spring 1990), pp. 137-68; Steven David, Choosing Sides:
Alignment and Re-Alignment in the Third World (Baltimore; MD: John
Hopkins University Press, 1991).
أحمد محمد أبو زيد" ،كيف تتحرك الدول الصغرى :نحو نظرية عامة" ،مجلة العلوم
السياسية ،املجلد  ،22العدد ( 44بغداد :شتاء  ،)2012ص .86-25
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فهذه الحلول العدائية قصرية األجل ،وال تحقق مصالح البلدين
عىل املدى البعيد .وعليهام أيضً ا التخيل عن السلوكيات العدائية
والتصعيدية والتحريضية تجاه اآلخرين .وليس من مصلحة الجميع
استمرار الحالة الراهنة من سياسة املحصلة الصفرية Zero-Sum
 Gameيف حوض النيل؛ أي أ ّن ترص أثيوبيا عىل االستمرار يف اتباع
نهج الفوز يف التعامل مع مسائل متعلقة بنهر النيل ،وتريد مرص
فرض وجهات نظرها وتحقيق رغباتها وطموحاتها ولو عىل حساب
األط ـراف األخــرى .إ ّن استمرار مثل هذه النهج يف إدارة األزمة
ميثل العائق الرئيس أمام تسوية هذه الرصاعات بصورة نهائية يف
املستقبل القريب.
يف الختام ،إ ّن الحل الوحيد املقبول واملرغوب فيه لحل هذه األزمة
هو اتباع نهج "الكل يكسب"  Win-Win Strategyكام ذكر رئيس
الوزراء األثيويب الراحل ميليس زيناوي يف مقابلة له مع التلفزيون
املرصي يف عام  2010وبشكل واضح "إ ّن االستفادة من مياه النيل
ليست لعبة محصلتها صفر .وهذا ال يعني أنه إذا كانت دول املنبع
تستفيد ،فإ ّن دول املصب ال تستفيد ،وال يعني هذا أيضً ا أ ّن مرص
والسودان تستفيدان من دون غريهام من دول النيل  ...والحل
الوحيد لنهر النيل هو الحل املربح للجانبني"(.((3
إ ّن مرص وأثيوبيا عليهام اإلدراك بأنه إذا كانت الحرب هي السياسة
بوسائل أخرى ،فإ ّن السياسة أيضً ا هي حرب بوسائل أخرى ،إال أ ّن
خسائر األخرية محدودة ومكاسبها أكرب .وبناء عليه ،فيجب عليهام
الجلوس م ًعا والتفاوض ،وتجنب الحديث عن الحرب؛ فقد ثبت أنها
من دون جدوى ،وال تحقق سوى الخراب والندم .فالنيل كان طوال
تاريخه املعلوم وسيلة للتعاون والرخاء والبناء ،وليس أداة للحرب
والدمار ،وال يجب أن يكون كذلك.

34 “PM Meles Zenawi Interview with Egyptian TV on Nile Sharing” (July
19, 2010), at: http://www.youtube.com/watch?v=2zzXLFKU0HM
انظر أيضً ا" :زيناوي يطمنئ القاهرة بشأن النيل" ،البيان.2010/7/9 ،

صـدر حديـ ًثا

نزار عبد الكريم فيصل الخزرجي

ّ
"مذكرات مقاتل"
الحرب العراقية  -اإليرانية :

يوثّق الفريق األ ّول الركن نزار عبدالكريم فيصل الخزرجي رئيس أركان الجيش العراقي األسبق يوميات الحرب
العراقية  -اإليرانية في صورة مذكرات ينشرها أول مرة في كتاب صادر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات بعنوان "الحرب العراقية -اإليرانية :مذكرات مقاتل" ( 638صفحة من القطع الكبير).
يعد الكتاب أول رواية للحرب العراقية  -اإليرانية يكتبها عسكري عراقي خاض تلك الحرب منذ أول يوم
ّ
شاهدا على جميع معاركها التي شارك فيها
الندالعها في سنة  1980حتى نهايتها في سنة  ،1988وكان
ً
قائدا لفرقة مشاة ،أو خطط لها وتابع تنفيذها عندما تولى رئاسة أركان الجيش العراقي
مباشرة حين كان
ً
في سنة  .1987وتتضمن هذه المذكرات سيرة المؤلف ،وقتاله في جبهة الجوالن السورية سنة  ،1973وأدواره
في معارك الحرب ضد إيران مثل سقوط المحمرة (خرمشهر) وتحرير الفاو وجزر مجنون وغيرها .وتكشف هذه
المذكرات معلومات جديدة ومغايرة لما هو سائد عن الحرب العراقية  -اإليرانية التي كانت من أطول حروب
العالم في القرن العشرين.

