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 سد النهضة ــ سؤال الحرب والتفاوض 
 د. عصام عبد الشاف 

مع تسارع التطورات في ملف سد النهضة اإلثيوبي، على خلفية جوالت التفاوض التي شهدها هذا امللف برعاية 

املتاحة أمام السياسة الخارجية  ، ثار الجدل حول البدائل 2020إلى فبراير  2019أميركية خالل الفترة من ديسمبر 

 املصرية للتعامل مع امللف، وإلى أي مدى يمكن اللجوء للعمل العسكري أو االستمرار في عملية التفاوض؟ 

 أواًل: سيناريو العمل العسكري:
أنشأتها يقوم على لجوء مصر إلى عملية عسكرية تستهدف الدول التي تهد مصالحها املائية، أو توجه للسدود التي 

هذه الدول، في ظل عدد من االعتبارات الداعمة ملثل هذا املسار، من بينها: عقد املقارنات بين القدرات العسكرية 

لدول حوض النيل، والتفوق املصري في هذا املجال، من ناحية، وأن التوترات الداخلية التي تعاني منها دول حوض 

 يدفع النظام 
ً
شكل عامال

ُ
املصري للقيام بعملية عسكرية ولو محدودة إلثبات قدراته الردعية النيل، ُيمكن أن ت

حيال التهديدات، وخاصة تجاه إثيوبيا، من ناحية ثانية، وأن تهديد مياه النيل ملصر هو تهديد ألمنها القومي ومن  

 لكثير من األطر القانونية الدولية التي تتيح للدول استخدام كل األدوات التي تراها
ً
مناسبة للدفاع  حقها، وفقا

 الشرعي عن أمنها القومي، من ناحية ثالثة. 

إال أنه يمكن القول أن هذا السيناريو يواجه العديد من التحديات، في ظل طبيعة توجهات السياسة الخارجية 

، 2013املصرية في املرحلة الراهنة، والتي ما زالت تعاني من أزمة شرعية، كون النظام الحالي جاء بانقالب عسكري في  

ومصر ذاتها تعاني من حالة عدم استقرار سياس ي، كما أن خيار الحرب ال يرتبط فقط بتوازنات القوى العسكرية، 

ولكنه يرتبط بأنماط التفاعالت اإلقليمية والدولية والتحالفات القائمة، وموقع النظام املصري من هذه 

ي بين كل من إثيوبيا والواليات املتحدة وإسرائيل، التحالفات، خاصة في وجود ما يمكن وصفه بالتحالف االستراتيج

واألخيرتان حليفان استراتيجيان للنظام في مصر، ولهما من أوراق الضغط الكثير لضبط حركته الخارجية، إال إذا  

ي قاما هما بالدفع نحو هذه املواجهة، في إطار التدمير الذاتي للقدرات املصرية، التي ستبقى من املنظور االستراتيج

 اإلسرائيلي العدو االستراتيجي األول لها في املنطقة. 
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 ثانيًا: سيناريو التفاوض:
أعلنت مصر حرصها على الدخول في مفاوضات مباشرة مع مسئولي دول حوض النيل، وأكدت قدرتها على تسوية 

 عدة اعتبارات: األزمة من خالل هذه املفاوضات، إال أن ما يجب التأكيد عليه هنا، أن أية مفاوضات محكومة ب

درك مصر أن هناك مجموعة من التنازالت السياسية، واالقتصادية التي يجب أن تقدمها، للدول األطراف 1
ُ
ـ أن ت

في حوض النيل، ألن وضعها التفاوض ي أضعف مقارنة بهذه األطراف، وهذه التنازالت يمكن أن تشمل، إقرار حق  

 في بنائها، وتقديم دعم مادي مساهمة في ذلك، وأن تعلن هذه الدول في بناء سدود داخلية، على أن تشارك م
ً
صر فنيا

مصر تأكيدها لحقوق هذه الدول في إعادة النظر في االتفاقيات القادمة، ولكن مع التأكيد على شرط االستخدام 

يها العادل للمياه، ودون تدخل أطراف من خارج دول الحوض، ألن قضية إثيوبيا ليست في املياه، حيث يتساقط عل 

 نحو 
ً
 % وفق أقص ى التقديرات.10مليار متر مكعب، ال تزيد حصة دول املصب فيها عن  800سنويا

ـ تعدد مستويات هذه املفاوضات: فاألزمة الراهنة، أزمة دولية، وليست إقليمية فقط، حيث ال تقتصر على دول 2

ة التي لها دور في إدارة الصراع، ومنها الحوض، ولكنها تمتد لتشمل العديد من األطراف األخرى الدولية واإلقليمي

الدول املانحة للمساعدات االقتصادية لدول حوض النيل والتي تتولي املساهمة فى خطط التنمية ومشروعات 

السدود بها، وكذلك عدد من املؤسسات االقتصادية كالبنك الدولي، هذا بجانب املنظمات األفريقية املعنية وفي  

قي، ومنظمات التنمية االقتصادية األفريقية ذات الصلة، والتي أكدت مواثيقها على احترام مقدمتها االتحاد األفري

االتفاقيات املوقعة، حتى قبل استقالل الدول األفريقية، حرصا على األمن واالستقرار بالقارة، وهو ما تطالب به 

 .مصر اآلن

مفاوضات جادة وفعلية وبناءة، دراسة  ـ الضغوط الخارجية على دول حوض النيل: حيث يجب عند الدخول في3

خريطة التفاعالت الخارجية لدول حوض النيل، وعالقاتها السياسية واالقتصادية املحورية، وطبيعة الضغوط التي  

 .تتعرض لها هذه الدول من جانب أطراف خارجية، إقليمية ودولية تسعي وراء مصالح وأهداف خاصة
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 خالصات أساسية، من بينها: وفي سياق هذين المسارين، تبرز عدة

ـ أن املخاطر التي تتعلق بمصير حصة مصر من املياه لم ولن تنته عن هذا الحد، حتى ولو تم إيجاد حلول وسطية 1

مع دول حوض النيل، للحفاظ على حصة مصر أو الجانب األكبر منها، خاصة وأن املشكلة ال تقتصر عند هذه  

عاملية قد تتسبب في حروب مستقبلية أكثر ضراوة من حروب النفط أو حروب مد املنطقة، ولكنها تتعلق بقضية 

 .النفوذ أو حتى العمليات العسكرية التي تشن لتجربة أنواع جديدة من السالح

ــ إدراك أهمية املتغير اإلسرائيلي في املعادلة، وإدراك األبعاد االستراتيجية له، والذي ينطلق تجاه إثيوبيا من عقيدتها 2

األمنية، ومكانة املياه في الفكر اإلسرائيلي التي تفترض الحفاظ على األمن القومي اإلسرائيلي، وتطويق األمن القومي 

التأثير على مائيته، وكسر طوق الحصار الذي فرضته الدول العربية لها من خالل تبني نظرية   العربي وذلك من خالل

 له ومن ثم كانت إثيوبيا حلف املحيط بإقامة عالقات مع الدول املحيطة 
ً
 استراتيجيا

ً
بالدول العربية وتمثل عمقا

 لتلك التحركات. 
ً
 معقال

ـ أن حدوث مشكلة حقيقية ولو حتى بالتدريج في حصة مصر تعني كارثة حقيقية، فالترجمة العملية لنقص حصة  3

ن األفدنة، خاصة وأن هناك  مصر، هو إلغاء وتجميد العديد من املشاريع الزراعية والصناعية، وتبوير اآلالف م

بالفعل مشاكل تتعلق باملزارعين الذين ال يجدون أحيانا كثيرة مياه لري املحاصيل، ناهيك عن فرض رسوم إضافية  

 .على فاتورة املياه األمر الذي سيستنزف املجتمع املصري، هذا إن توفرت في حال تفاقمت األزمة

رجة األولى، قبل أي ملف آخر، ألن مصر قد تصبح عرضة للمساومة  ـ ضرورة التعامل مع هذا امللف كملف من الد4

من دول أخرى تسعى للحصول على حصة من مياه النيل بطرق ملتوية، وعلى رأسها إسرائيل، التي ستسعى لـ "تسليع 

 املياه" بحيث تصبح املياه سلعة مثل النفط، تشتريها الدول التي تعاني من نقص في مواردها املائية. 

ورة التفكير االستراتيجي في بدائل للمياه، ألن التحدي املستقبلي كبير، ليس فقط على األمن املائي أو األمن ـ ضر 5

 على األمن اإلنساني واالجتماعي، وكلها مهددات لألمن القومي املصري، إذا تم استخدامها كورقة 
ً
الغذائي، ولكن أيضا

 للمساومة السياسية. 
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علمية واملبادرات التي يطرحها الخبراء واملفكرون من مصر ومن مختلف دول العالم، في ـ األخذ بنتائج الدراسات ال6

إدارة أزمة املياه، وقضية سد النهضة، وخاصة ذات اإلدارة الذاتية املصرية، ألن الرهان على مشروعات إقليمية أو  

ي ليس فقط إلرادات هذه الدول دولية، في دول الجوار اإلقليمي أو في بعض دول حوض النيل، يرهن القرار املصر 

 ولكن إلرادات الفواعل اإلقليمية والدولية التي تقف خلفها. 

 

 الرابط األصلي للمقال 
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