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ملف مياه النيل واحد من اربعة ملفات اسرتاتيجية تشغل مرص يف هذه املرحلة، وتدخل يف نطاق امنها القومي وهي: امللف 
الليبي الذي اكتسب ابعادا اقليمية منذ التدخل الرتيك الداعم لجامعة االخوان املسلمني، ملف االمن واالرهاب خصوصا املتعلق 

بأمن سيناء، ملف االقتصاد الذي يشهد مرشوع نهضة وتطوير، وملف النيل الذي هو يف صلب واساس االمن املايئ ملرص

سباٌق بني حّل دولي وحرب إقليمّية
سّد النهضة نقطة ساخنة ومتفّجرة

برز ملف النيل بقوة اىل الواجهة يف ضوء النزاع 
النهضة  سد  ازمة  بسبب  اثيوبيا  مع  الناشب 
االثيويب الكبري، واالمر الواقع الذي تسعى اثيوبيا 
اىل فرضه عىل مرص. ميثل النيل بالنسبة اىل مرص 
السد  لها، وهي تنظر اىل  الرئييس  الحياة  رشيان 
تهديدا  بوصفه  االسايس  النيل  رافد  عىل  القائم 
كل  عليها  تعتمد  التي  املياه  تدفق  يف  بالتحكم 
مناحي الحياة يف مرص تقريبا. فوفق اتفاقية عام 
1959 حول مياه نهر النيل، تبلغ حصة مرص 55,5 
املئة  من  ينبع حواىل 85 يف  مليار مرت مكعب. 
املياه التي تتدفق نحو نهر النيل من املرتفعات 
االثيوبية مرورا بالنيل االزرق. ويشتق 90 يف املئة 
النيل، وينبع  نهر  العذبة يف مرص من  املياه  من 
57 يف املئة من تلك املياه من النيل االزرق. لهذا 
السبب، تعترب مرص السد تهديدا وجوديا لها بعد 
الواقع وراء السد الذي سيشمل ما  الخزان  ملء 
يساوي الكمية السنوية االجاملية من مياه النيل 

التي تتدفق نحو سد اسوان العايل. 
تشعر مرص بالقلق من ان يؤدي بناء السد عىل 
وتوليد  املياه  امدادات  تراجع  اىل  االزرق  النيل 
الخزان،  امتالء  بعد  العايل.  اسوان  الطاقة يف سد 
لن يستهلك السد املياه مبارشة، بل قد يؤدي اىل 
زيادة الري بدرجة كبرية يف السودان، مام يعني 
تراجع كميات املياه التي تتلقاها مرص. اهم االثار 
التي تحاول مرص تجاوزها بوار مساحات كبرية من 
االرايض الزراعية، انخفاض منسوب املياه الجوفية، 
نسبة  وارتفاع  النيل  دلتا  يف  البحر  مياه  تداخل 
امللوحة يف اراضيها، زيادة التلوث وتهديد املزارع 

والرثوة السمكية.
يفرض  ُملزِم  اتفاق  عقد  اىل  مرص  تسعى  فيام 
عىل اثيوبيا اطالق كمية ثابتة من مياه نهر النيل 
للرشوط،  امتثالها  مدى  ملراقبة  آليات  ويحدد 
الرئيس املرصي عبدالفتاح السييس: كل الخيارات مطروحة يف التعامل مع هذه االزمة.تحاول اثيوبيا تجنب اي التزام دائم بتحديد حصة 

سد النهضة يتيح الثيوبيا ان تصبح اكرب دولة مصدرة للكهرباء يف افريقيا.

مجلس االمن وضع يده 
على النزاع بعد فشل 

وساطة االتحاد االفريقي

بالطرف  السنوات  هذه  كل  بعد  مرص  سيظهر 
االضعف، مام قد يجربها عىل التنازل عن تعنتها، 
كام يصفها الجانب االثيويب، حول مفاوضات سد 
سيكون  الخيار  هذا  ان  من  الرغم  عىل  النهضة. 
الخيار  عن  كثريا  يختلف  لن  انه  اال  ملرص  افضل 
اثبتت  اثيوبيا   الن  والنتائج،  املعطيات  يف  االول 
تفوقها عىل مرص خالل كل السنوات يف اسلوبها 
يف ادارة الرصاع، وهذا ادى اىل اهتزاز صورتها كقوة 

اقليمية وفقدان ثقة الشارع املرصي بها.
- الثالث: اللجوء اىل مجلس االمن، وهو ما نص 
التي  النزاعات  لحل  املتحدة  االمم  ميثاق  عليه 
السلمية.  بالطرق  العامليني  والسالم  االمن  تهدد 
هنا عىل مرص استصدار قرار من املجلس بايقاف 
جميع االعامل املرتبطة ببناء السد وتشغيله اىل 
ضمن  وحله  القائم  الرصاع  هذا  يف  النظر  حني 

مظلة االمم املتحدة. 
اىل  االفريقي  االتحاد  برعاية  املفاوضات  تصل  مل 
نتيجة. فانتقل ملف النزاع اىل مجلس االمن الذي 
الثانية ملناقشة ازمة  اجتمع الشهر املايض للمرة 
سد النهضة االثيويب، بعدما كان عقد اجتامعا لهذه 
الغاية قبل عام )29 حزيران 2020(. للمرة الثانية 
تضع اثيوبيا دولتي املصب السودان ومرص امام 
االمر الواقع، باستمرارها يف عملية امللء االحادي 
اىل  الثالث  الدول  تتوصل  ان  قبل  النهضة،  لسد 
خاصة  جلسة  قبل  عليه،  ومتوافق  مرض  اتفاق 
حول  النزاع  تطورات  فيها  بحث  االمن  ملجلس 
السد، الذي حشدت له القاهرة والخرطوم دعام 
املجلس  يف  االعضاء  الدول  من  عدد  وسط  كبريا 

لوقف اي اجراءات احادية من الجانب االثيويب.
وسط دعم عريب قوي للقاهرة والخرطوم، وقلق 

اعرتاض اي من الدول الخمس الدامئة العضوية. 
االفريقي،  االتحاد  برعاية  املفاوضات  وستكون 
عىل ان يقرر املجلس ما يراه مناسبا يف حال عدم 

التوصل اىل نتائج. 
لكن مرص ستجد نفسها، اذا اخفق الحل السيايس 
عرب االمم املتحدة، امام خيارات اخرى من بينها 
الخيار العسكري املوجود عىل الطاولة، وكان سبق 
للرئيس املرصي عبدالفتاح السييس ان حذر اثيوبيا 
قائال: ان حصة مرص من مياه النيل خط احمر، 
ويجب ان ال نصل اىل مرحلة املس باالمن املايئ 
ملرص، الن كل الخيارات مطروحة يف التعامل مع 
هذه االزمة. ال احد يستطيع املساس بحصة مرص 
ان  ميكنه  ماذا  فلرينا  يفعل  ان  يرد  وَمن  املائية، 
يفعل. هذا ليس تهديدا وامنا تأكيد عىل حقنا يف 

املياه. 
واشار اىل ان هذا النزاع يؤثر عىل امن كل املنطقة 

واستقرارها. 
هذه التحذيرات طرحت تساؤالت حيال احتامل 
اقرتاب الخيار العسكري النهاء االزمة بعد فشل 
وبعد  االفريقي،  االتحاد  برعاية  املفاوضات 
بهدف  نتيجة  دون  من  مفاوضات عرش سنوات 
امللء  عمليتي  ينظم  ملزم  قانوين  اتفاق  عقد 
والتشغيل للسد الذي تبنيه اديس ابابا عىل الرافد 

الرئييس لنهر النيل لتوليد الطاقة الكهربائية.
وبعد  واقع،  كأمر  النهضة  سد  مرص  رفض  بعد 
وصول املفاوضات تحت مظلة افريقية اىل طريق 

مسدود، مل يبق امامها اال خياران:
لحل  االمن  مجلس  عىل  الرهان  استمرار   -1
الدولية، والستصدار  الديبلوماسية  بالطرق  النزاع 
السد  ببناء  املرتبطة  بايقاف جميع االعامل  قرار 
وتشغيله لحني النظر يف هذا الرصاع القائم وحله 

ضمن مظلة االمم املتحدة. 
مطروحا  بات  الخيار  هذا  العسكري.  الحل   -2
نظرا  مستبعدا  كان  بعدما  املرصية  الطاولة  عىل 
اىل االوضاع االقليمية املحيطة، اضافة اىل التبعات 
االقليمية والدولية لتكاليف الحرب. مرص، املنهمكة 
يف ورشة نهوض وتطوير اقتصادي وامنايئ، ليست 
مستعدة لدخول الحرب اال كخيار اخري مع الضغوط 
االقليمية التي تحاوطها، خصوصا يف ليبيا، باالضافة 
اىل ان هناك قوى اقليمية ودولية لها استثامرات 
كبرية يف تلك املنطقة ستحول دون وقوع مواجهة 

عسكرية بني البلدين مهام كلف االمر.

السبب  لهذا  السد.  ملء  مدة  يتجاوز  مبا  املياه 
عوائق  ونشأت  الثقة  انعدام  مشاعر  ترسخت 
متعددة امام اي اتفاق محتمل. تطمح اثيوبيا اىل 
ان ميكنها السد، الذي تبلغ تكلفته اربعة مليارات 
دوالر وستبلغ طاقته االنتاجية من الكهرباء 6450 
ميغاواط، من ان تصبح اكرب دولة مصدرة للكهرباء 
يف افريقيا. اذ ان اثيوبيا تنظر اىل السد، يف حال 
االكرب يف  املحطة  بكامل طاقته، بوصفه  تشغيله 
مليون  لـ65  وتوفريها  الكهرباء  لتوليد  افريقيا 
اثيويب محرومني منها. وتعتربه ذات اولوية قصوى 
مرتبطة باالمن القومي والكرامة الوطنية، باعتبار 
االقتصادية  مشاكلها  لجميع  النجاة  طوق  انه 

واملشاكل املتعلقة مبصادر الطاقة. 
تصاعد التوتر بني مرص واثيوبيا بسبب سد النهضة، 

ووجدت مرص نفسها امام ثالثة خيارات:

واقع  كأمر  النهضة  بسد  تقبل مرص  ان  االول:   -
ال رجعة عنه، وهذا االمر سيخلق ازمات اقليمية 
جديدة يف املنطقة، الن اثيوبيا تكون قد فرضت 
نفسها قوة اقليمية جديدة، يف مقابل مرص التي 
مل تستغل قوتها االسرتاتيجية يف ادارة هذا الرصاع. 
املرشوع  هذا  عند  تتوقف  لن  حينئذ  اثيوبيا 
الجديد  نفوذها  باستخدام  ستقوم  بل  فحسب، 
يف بناء سدود جديدة عىل نهر النيل تحرم مرص 
االمن  عىل  سيقيض  ما  وهو  املياه،  من  املزيد 
املايئ والغذايئ ملرص بصورة نهائية. كذلك سيوفر 
هذا االمر ثروة طائلة الثيوبيا ستستغلها يف بناء 
السنوات  مع  ستوازي  والتي  الحربية  ترسانتها 

ترسانة مرص الحربية.
- الثاين: العودة اىل طاولة املفاوضات ضمن الرشوط 
االثيوبية من دون تدخل وسطاء اجانب، وهو ما 
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قرار  مرشوع  االمن  مجلس  استعرض  اممي، 
قدمته تونس، بطلب من مرص والسودان، يطالب 
بالتوصل اىل حل متوافق عليه من خالل التفاوض 
االفريقي،  االتحاد  برعاية  الثالث،  الدول  بني 
ويطالب  واوروبية.  وامريكية  اممية  ومبشاركة 
املرشوع العريب اثيوبيا بوقف عملية امللء الثاين 
لخزان السد وعدم الترصف بشكل احادي. ووفق 
مصادر يف نيويورك، فان اثيوبيا اعلنت منذ فرتة 
قصرية عن موافقتها عىل اجراء املشاورات حول 
قاطع وقف  بشكل  رفضت  لكنها  القضية،  هذه 
من  الرغم  عىل  للسد،  الثاين  امللء  اجراءات 
رفضت  انها  كام  واملرصية.  السودانية  النداءات 
او   ،2015 عام  املربم  واشنطن  اتفاق  اىل  العودة 
العودة اىل طاولة املفاوضات اال بعد امتام عملية 

امللء الثانية. 
الديبلوماسية  الطرق  سلوك  مرص  قررت 
السودان  مع  وتسعى  النزاع،  لحل  والسياسية 
اىل الخروج بتوصية من املجلس تضمن العودة 
يزيد  ال  محدد  زمني  اطار  وفق  املفاوضات  اىل 
عىل ستة اشهر حدا اقىص، وهي خطوة تحتاج 
اىل موافقة تسعة من اصل 15 عضوا، مع عدم 


