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الـ ـبـ ـعـ ــد امل ـ ــائ ـ ــي مـ ــدخـ ــل لـ ـصـ ـي ــاغ ــة إسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ح ـت ـم ـيــة
د .أمين السيد عبد الوهاب
خبري بمركز األهرام للدراسات
السياسية واالسرتاتيجية ورئيس
حترير جملة أحوال مرصية

إن حماولة توصيف العالقات املرصية  -السودانية يف
اللحظة الراهنة ،تقتيض معاجلة متعمقة تأخذ يف االعتبار
متطلبات حتليل العديد من املتغريات واملستجدات التي
شهدهتا العالقات املشرتكة عىل مستوى الرؤى االسرتاتيجية
واملصالح والسلوك خالل العقود الثالثة السابقة عىل األقل،
وحتديدً ا منذ سقوط حكم جعفر النمريي عام .1985

فالتغري اجلوهري امتد من التباين عىل مستوى اإلدراك
املتبادل للقضايا واملصالح املشرتكة إىل تباين حاد يف الرؤى
االسرتاتيجية للعالقة املشرتكة ،صحيح أن الروابط الشعبية
ما تزال قوية ،وصحيح أن هناك بعض القوى واالجتاهات يف
البلدين حترص عىل دعم أطر العالقات البينية ،وصحيح أن
ما جيمع البلدين من مصالح أكثر بكثري مما يفرق أو يدفع نحو
التجاذب والتنافس أو حتى الرصاع ،ولكن من الرضوري
ونحن نقيم مسار تلك العالقات ،ونطرح رؤى للمستقبل أن
نأخذ يف االعتبار جمموعة القيود والركائز التي استندت إليها
العالقات بني البلدين بشكل عام ،وموقع القيود واملحجامت
التي ظلت حاكمة ملسار تلك العالقات وحصارها يف إطار
احلد األدنى من التوافقات والعالقات والتجاذبات.
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هذا التقييم رضوري بل وحتمي ً
أيضا ونحن نركز عىل بعد
واحد من امللفات أو القضايا الشائكة يف مسار العالقات بني
البلدين ،حتى نستطيع اإلجابة عىل التساؤل الرئييس اخلاص
هبذا التقرير ،هل قضية املياه متثل سبب لتوتر العالقات أم هي
عرض ألزمة العالقات املشرتكة وإدارهتا؟ (مثلها مثل قضية

احلدود) ،وأمهية هذا املدخل التحلييل ،هو البحث عن سبل
إعادة صياغة العالقات اإلسرتاتيجية بني البلدين ،وهو هدف
يتجاوز بطبيعة احلال نطاق هذا التقرير ،ولكنه يمثل املرجعية
التي يرتكز عليها هذا التقرير يف معاجلته.
ً
أول :الركائز احلاكمة للبعد املائي:

مثّل ملف مياه النيل مرآه عاكسة لطبيعة العالقة بني مرص
ً
ومؤرشا عىل حدود التعاون والتوافق من جانب،
والسودان،
وحدود التنافس والتباين والرصاع من جانب آخر ،بل إنه
مثل يف كثري من األوقات مساحة ومادة للرصاع الداخيل
يف السودان ورؤى سودانية ملستوى العالقة مع مرص ،وهو
ما جتىل يف املوقف من اتفاقية  ،1959واملوقف من املبادرة
املرصية للتعاون اجلامعي «اإلندوجو» .من هنا يمكن التأكيد
عىل جمموعة من النقاط والركائز:
1ـ ضعف البوصلة احلاكمة ملسار املصالح اإلسرتاتيجية
املشرتكة:

أـ مرجع ذلك يف احلقيقة يعود للكثري من األسباب
والرتاكامت املرتبطة باإلرث التارخيي واحلساسيات التي
تراكمت وتركت بصمتها عىل كثري من ثوالب اإلدراك السيام
لدى بعض القوى واالجتاهات السياسية السودانية جتاه مرص.
ب ـ انحياز السياسة املرصية لبعض القوى السياسية
السودانية وافتقاد املبادرة والتواجد بفاعلية يف الساحة
السودانية نتيجة للعديد من األسباب التي تتحملها القيادة
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املرصية املتعاقبة بشكل مبارش(أو فرضت عليها نتيجة القبول
بالتوجهات السودانية املعادية ملرص ،ورفض بعض القوى
الدولية واإلقليمية للدور املرصي يف السودان).

ج ـ تغليب املحدد السيايس الدافع لتجاوز املصالح
اإلسرتاتيجية وهو ما انعكس يف عدد من القضايا املتشابكة
واملتداخلة التي ألقت بظالهلا عىل ملف مياه النيل ،مثل ملف
احلدود (حاليب وشالتني) ،وموقع مجاعة اإلخوان املسلمني
يف العالقات بني البلدين ،باإلضافة إىل تباين التحالف
االسرتاتيجي عىل املستوى اإلقليمي ،مثل تركيا وإثيوبيا
وقطر وإيران (من قبل) ،باإلضافة إىل عدم القدرة عىل حتقيق
مسار تعاوين يف اجلوانب التنموية واالقتصادية املشرتكة،
وبالتايل انعكس البعد السيايس السلبي بشكل أكرب عىل مسار
العالقات املرصية السودانية ،وقد ظهر ذلك بوضوح عىل
صعيد ملف سد النهضة.
2ـ ضعف املشاركة الشعبية واملجتمعية:

أسهم هذا الضعف كمكون حاكم للعالقات (املرصية -
السودانية) يف افتقاد العالقات للكثري من اخلصوصية والتميز،
بل إنه أصبح يف كثري من األوقات عب ًء عليها ،ويف احلقيقة
إن مسئولية هذا الرتاجع يتحملها اجلانبان من ناحية ،كام أن
ضعف املؤسسات الثقافية واملجتمعية وارتباطهام بالتوجهات
الرسمية احلاكمة يف الدولتني قد أسهام ً
أيضا يف هتميش الدور
املجتمعي الداعم للعالقات من ناحية ثانيةً ،
فضل عام اكتنف
كل من املجتمع املرصي والسوداين من متغريات ثقافية
وأيديولوجية واستقطاب أسهمت بدورها يف تعميق الفجوة
وزيادة اإلدراك السلبي املتبادل.
ثان ًيا :اإلطار املؤسيس والقانوين:

جاءت اتفاقية عام  1929واتفاقية عام  1959بمثابة
املحددين األبرز يف مسار العالقات املائية (املرصية -
السودانية) خالل العقود املاضية ،فقد تضمنت اتفاقية
 1929مهمة تنظيم العالقة املائية بني مرص ودول اهلضبة
االستوائية ،كام اشتملت عىل بنود خاصة بالعالقة املائية بني
مرص والسودان .فقد قضت تلك االتفاقية التي وقعت بني
احلكومة املرصية واحلكومة الربيطانية التي مثلت االستعامر
نيابة عن أوغندا وتنزانيا وكينيا والسودان بحصة مائية ثابتة
ملرص ،وتطلب االتفاقية من دول املنابع إخطار مرص عند تنفيذ

أي مرشوع عىل النهر ،مما دفع دول املنبع تفسري ذلك عىل أنه
يمنح مرص حق الفيتو عىل إقامة مرشوعات مائية تؤثر عىل
حصتها التارخيية من مياه النيل.

ولعل أهم ما أسفرت عنه االتفاقية هو تثبيت مبدأ احلقوق
املكتسبة ملرص يف كل إيراد النهر وحتديد حصتها من هذه املياه
بـ  48مليار م ،3وحصة السودان بـ 4مليار م 3من املياه .كام
أهنا عكست العديد من التفاعالت املتشابكة املرتبطة بطبيعة
املرحلة والدور الربيطاين فيها ،بحيث مل يشكل قيام ثورة
يوليو عام  ،1952واستقالل السودان عام  1956بداية
مرحلة جديدة ،بقدر ما تأثر بتاريخ تلك العالقات وما
أفرزته من حساسيات سودانية .وهنا جتدر اإلشارة إىل أن
إقدام مرص عىل بناء السد العايل ،قد أسهم يف إفراز العديد من
املستجدات والتعقيدات التي استمرت حتى تم توقيع اتفاقية
االنتفاع الكامل بمياه النيل عام  1959املستمرة حتى اآلن.
ومن ثم ،فإن اتفاقية  1959مكملة التفاقية ،1929
وليست الغيه هلا ،فهي تشمل الضبط الكامل ملياه النيل
الواصلة لكل من السودان ومرص ،عىل أن تكون احلصة
الكلية ملرص حوايل  55.5مليار مرت مكعب ،يف مقابل نحو
 18مليار مرت مكعب لدولة السودان سنو ًيا.

وأ ًيا كان الواقع الذي أوجدته اتفاقية  ،1959إال أهنا مل
تستطع أن تتجاوز تلك احلساسيات والشكوك التي ثارت من
جانب دول احلوض ككل بام فيها السودان .ويف هذا اإلطار،
يمكن رصد عدد من املعطيات واملستجدات التي رسختها
االتفاقية ،منها:

وضعا قانون ًيا جديدً ا
 - 1أن االتفاقية وإن كانت مل تنشئ
ً
إطارا قانون ًيا أكثر
ملرص فيام يتعلق بمياه النيل ،إال أهنا وضعت ً
ً
شمول لتنظيم عالقات البلدين بالنسبة ملسألة املياه ،باإلضافة
لتأكيدها حقوق مرص التارخيية يف مياه النيل.

 - 2أ ًيا كانت التحفظات السودانية عىل اتفاقية ،1959
نموذجا حلل مشاكل معقدة
فإن ذلك ال يلغي أهنا تعد
ً
تركها االستعامر الربيطاين بعد اتفاقية  ،1929التي عقدت
بني البلدين بواسطة بريطانيا كممثل للبلدين .واجلدير
بالذكر هنا أن اتفاقية  ،1959وإن كانت قد حدت من حالة
الغبن والشعور بالظلم التي شعر هبا السودانيون إثر توقيع
اتفاقية ،1929إال أهنا مل تنهها .فقد تركز اعرتاض قطاع كبري
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من السودانيني حول قانونية ورشعية االتفاق الذي أبرم يف
عهد احلكم العسكري (حكومة إبراهيم عبود) ،وافتقاره
للتفويض الشعبي ،ويف عدالة االتفاق نفسه ،ويف احلصة التي
حصل عليها السودان ،ويف غمر أراض عزيزة وغالية من
أرض السودان (حلفا) ،ويف التعويض املايل عنها ،والذي قدر
بـ  15مليون جنيه مرصي ،يف وقت طالب فيه السودانيون
بـ  35مليون جنيه من احلكومة السابقة (حكومة عبد اهلل
خليل) .وبالتايل فقد أعادت االنتقادات التي وجهت هلذه
االتفاقية ،شعور السودانيني بالغبن من اتفاقية عام 1929
نتيجة قلة التعويضات التي قدمت للسودان ،مقابل األرضار
التي حلقت باملواطنني من جراء مرشوع خزان جبل األولياء،
ومن ثم كان إلغاء اتفاقية عام  1929عشية استقالل السودان
ريا
من جانب واحد بمثابة رسالة مبارشة للقيادة املرصية ،وتعب ً
عن الشعور باإلجحاف ،السيام مع الرغبة يف توسيع مرشوع
اجلزيرة وحتفظ مرص.
 - 3توزيع فوائد مرشوعات ضبط النهر ،وذلك عىل أن
تنشئ مرص خزان السد العايل عند أسوان ،كخطوة أوىل يف
مرشوعات التخزين املستمرة عىل النيل وتوزيع حصيلة ما
خيزنه السد العايل بنسبة  14.5مليار م 3للسودان ،و7.5
مليار م 3ملرص (بحيث تصبح احلصيلة اإلمجالية حلصة
السودان  18.5مليار م ،3وحصة مرص  55.5مليار م.)3

 - 4اعرتفت االتفاقية بحقوق البالد الواقعة عىل النيل يف
احلصول عىل نصيب من مياهه ،وإن اشرتطت موافقة البلدين
(مرص والسودان) وأن خيصم مناصفة بينهام ،وهو ما تضمنته
املادة ( )2من باب األحكام العامة .وإن كان من املالحظ أن
السياسة املرصية التي تضع اتفاقية  1959يف صدر أولوياهتا،
قد أكدت عىل عدد من الركائز أمهها :االعرتاف بحق دول
احلوض يف حصص من مياه النيل رشيطة أال يؤثر ذلك عىل
حصتها من املياه ،وأن تتعلق بام يزيد عن احتياجات مرص
والسودان ،وبالتايل انتهت جولة املفاوضات برفض مرص
مطالب هذه الدول بخمسة ماليني مرت مكعب سنو ًيا ،استنا ًدا
لعدم توافر معلومات كافية عن احتياجاهتا الفعلية.
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وهناك عدد من اخلصائص والسامت املتعلقة بموقع مسألة
مياه النيل يف العالقات املرصية  -السودانية منها :السمة
األوىل ،أن اخلالف حول اتفاقيتي  1929و 1959قد غلب
عليه الطابع السيايس بقدر أكرب من الطابع الفني واهلنديس

والقانوين ،مما أدى إىل احتكاكات ومجود يف العالقات يف كثري
من األحيان .السمة الثانية ،فرتتبط بام ُيمكن تسميته بأزمة
ختصيص املوارد بقدر أكرب من ندرهتا ،فالنيل حيمل يف طياته
الكثري من عوامل الربط واخلري لكل من مرص والسودان ،بل
مجيعا ،ولكن يظل املرياث املمتد
ويمتد ليشمل دول احلوض ً
من احلساسيات ومشاعر عدم الرضا ً
حائل دون حتقيق الرؤية
األوسع واألشمل للتعاون.
ثال ًثا :أزمة سد النهضة ومسار التفاعالت:

مثل عدم التوافق عىل التقرير االستهاليل الذي أعده
املكتبان االستشاريان (بى آر إل وأرتيليا) من قبل مرص من
جانب ،وإثيوبيا والسودان من جانب آخر ،وحقيقة املوقف
الذي حكم السودان منذ اإلعالن عن سد النهضة يف إبريل
 ،2011عىل الرغم من حماوالت الظهور يف كثري من األحيان
كطرف ثالث أو وسيط ،وهنا جيب التوقف للتأكيد عىل عدد
من النقاط التي تربز أن البعد املائي واملوقف من سد النهضة
ليس هو جوهر مشكلة العالقات (املرصية  -السودانية)،
نذكر منها:
 -1أن اخلالف احلايل حول مرجعية التقرير االستهاليل يتعلق
بتحديد حجم التأثري السلبي للسد ومعامل األمان وحجم
التخزين وسنوات امللءً ،
فضل عن التأثري البيئي واجليولوجي،
وهى أمور تصب يف صالح السودان كام هو ملرص.

 -2أن عودة السودان حلضور اجتامعات مبادرة دول حوض
النيل رغم رفضها التفاق عنتيبي الذي يتجاهل حقوق
السودان ومرص يف حصص املياه يوضح أن التباين بينهام يف
اآلليات وليس األهداف والركائز األساسية (مرص ترفض
العودة بدون التفاوض عىل نقاط اخلالف).

 -3أن التوافق السوداين مع السياسة املرصية جتاه دول
حوض النيل تارخي ًيا مل يشهد هذا التباعد يف املوقف والرؤى
الذي تشهده هذه املرحلة ،وهو ما تؤكده ً
أيضا جتارب
التعاون اجلامعي خالل مبادرة األندوجو والتيكونيل وخالل
التفاوض منذ عام  2000وحتى عام  2010يف إطار مبادرة
دول حوض النيل ،وهو ما يؤكد أن التباعد يرتبط بعوامل
أبعد ما تكون عن املكاسب املتحققة من سد النهضة .وأن
الرؤى السودانية ملصاحلها الداخلية واإلقليمية وربام الدولية
قد ارتبطت بإثيوبيا بقدر أكرب من مرص.
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 -4أن تطور املوقف السوداين من أزمة سد النهضة يمكن
رصده من خالل ثالث مراحل ،اتسمت املرحلة األوىل منه
بالتوازن ،حيث حرص السودان عىل إجياد قناة اتصال وحوار
بني مرص وإثيوبيا ،وتبني خطاب ومواقف داعمة جلهود
تسكني األزمة والظهور كطرف وسيط بني طريف األزمة مرص
وإثيوبيا .مع التأكيد عىل أمهية استكامل الدراسات املرتبطة
بالسد وتوفري عوامل األمان.
بينام اتسمت املرحلة الثانية ،بالتأييد املطلق والكامل إلثيوبيا
يف ملف سد النهضة ،بعد أن أصبح اخلطاب السوداين مرتكزً ا
عىل تأكيد فوائد السد للسودان وعدم اإلرضار باملصالح
املرصية .ومن ثم ،انتقل السودان من كونه مؤيدً ا لبناء السد
إىل داعم له ولتغيري املنظومة التي حكمت تفاعالت التعاون
املائي يف حوض النيل ،بمعنى التامهي السوداين مع املوقف
اإلثيويب فيام يتعلق بسد النهضة ورؤيته اجلديدة .وهو ما
برز يف اجتاه بعض وسائل اإلعالم السودانية نحو الرتويج
بأن االتفاقيات التارخيية اخلاصة بمياه النيل والتي أبرمت يف
القرن املايض ،هي اتفاقيات ظاملة حلقوق دول احلوض املائية،
السيام اتفاقية  ،1959عىل الرغم من أن السودان قد استفاد
منها ،عىل الصعيدين املائي واملادي ،كام سبق وذكرنا.
أما املرحلة الثالثة ،فبدأت عقب إسقاط الشعب املرصي
حكم اإلخوان املسلمني يف يونيو  ،2013وما نتج عنه من
فتور يف العالقة بني مرص والسودان ،بالرغم من احلذر
السوداين ،وإعالن السودان أنه أمر داخيل مرصي ،إال أن
األجواء السياسية واإلعالمية داخل السودان كشفت عن
حلقة جديدة من التوتر والتباعد االسرتاتيجي بني البلدين.

ولذا ،سعى االجتاه احلكومي السوداين إىل توسيع دائرة
التوازنات مستندً ا إىل الرتكيز عىل التداعيات اإلجيابية التي
حيملها السد ،وانعكاسها عىل التنمية يف منطقة رشق أفريقيا،
مع التلميح إىل عدم إرضار سد النهضة باملصالح املائية
املرصية ،وعدم املساس بحصة مرص التارخيية يف مياه النيل.
رابعا :تباين الرؤى واملصالح:
ً

ال يمكن تفهم هذا التباعد يف الرؤى االسرتاتيجية املرصية
 السودانية بدون حتليل مرتكزات كل دولة ومصاحلها،ومنظورها لتحقيق مقومات األمن القومي بمنظوره الواسع،
بمعنى أن تعاطي السودان مع سد النهضة مل يأخذ يف االعتبار

ما يمثله السد من هتديد لألمن املائي والقومي ملرص ،وإنام
نظرت إىل مكاسبها ومصاحلها املبارشة مع إثيوبيا بصورة
واضحة وعالنية ،وما ساعد عىل ذلك توتر العالقات بشكل
عام مع مرص ،فحالة الشد واجلذب التي اكتنفت العالقات
خالل السبع سنوات املاضية ،انعكست بوضوح يف ازدواجية
املوقف السوداين ،ما بني تأييد املوقف اإلثيويب وبني لعب
دور سيايس أحيا ًنا ،كام أن هذه االزدواجية بدورها متاست
مع املوقف من اتفاقية «عنتيبي» املتوافق مع املوقف املرصي
والعودة إىل مبادرة دول حوض النيل.
والسؤال احلاكم هنا يتعلق بتفسري هذه االزدواجية ،وهل
هي ازدواجية أم تعبري عن توازن تستهدفه السودان للتعبري
واملحافظة عىل مصاحلها؟ .بالطبع املسألة تتعلق ً
ريا
أول وأخ ً
باملصالح وحجم الضغوط والفرص وتكلفة األرضار.

ويتجىل ذلك بوضوح يف تراجع العالقات (املرصية -
السودانية) يف مقابل تطور العالقات (السودانية  -اإلثيوبية)،
وتشابك مصاحلهام ،وخاصة تلك املتعلقة بنفوذ إثيوبيا
ً
فضل
اإلقليمي وعالقتها باألوضاع الداخلية يف السودان،
عن عدد من األسباب األخرى ،منها :السياسية ،متمثلة
يف حرص اخلرطوم عىل فك احلصار السيايس املفروض
عليها بالتقارب مع النظام اإلثيويب كأحد الفواعل اإلقليمية
يف املنطقة ،وكحليف اسرتاتيجي مهم للواليات املتحدة
األمريكية يف منطقة رشق أفريقيا ،وعىل الصعيد االقتصادي،
فتكمن يف الوعود اإلثيوبية بتزويد السودان بالكهرباء من سد
النهضة بأسعار مميزة ،باإلضافة إىل الرتكيز عىل إجيابيات السد
بالنسبة للسودان ،وخاصة مسألة تنظيم جريان املياه ،وجتنب
تأثريات الفيضان ،وبالتايل إمكانية زراعة آالف األفدنة يف
ً
مستقبل أمام
السودان .كام أن بناء سد النهضة يفتح الطريق
بناء املزيد من السدود عىل ضفتي هنر النيل ،خاصة وأن
السودان تستهدف إقامة جمموعة من السدود يف شامل البالد.
وقد عرب اخلطاب الرسمي السوداين بوضوح عن هذه
املكتسبات يف كثري من املناسبات ،ولكن كان أبرزها عام
 2013عقب تدشني شبكة الربط الكهربائي بني السودان
وإثيوبيا ،حيث أعلن الرئيس السوداين عمر البشري خالل
خطاب مجاهريي مساندة حكومته للموقف اإلثيويب بشأن بناء
سد النهضة .ودون االلتفات أو اإلشارة إىل بعض االجتاهات
واآلراء غري الرسمية الداعية للتحفظ عىل املوقف السوداين
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والداعية إىل دراسة اآلثار السلبية للسد ،واملؤكدة عىل الفوائد
الكربى التي سوف حتققها إثيوبيا فقط ،وهنا يمكن التوقف
أمام ترصيح الدكتور أمحد املفتي ،اخلبري السوداين الدويل يف
املياه ،بأن هدف أديس أبابا من إنشاء سد النهضة الظاهر هو بيع
الكهرباء ،بينام يكمن اهلدف األصيل يف بيع املياه ،وهو ما يعكس
حرص إثيوبيا الدائم عىل عدم تضمني االتفاقيات املوقعة بني
الدول الثالث أي نصوص عىل حرية ترصفها يف مياه هنر النيل.

كام كانت مشاركة الرئيس البشري يف احتفاالت أديس
أبابا بمناسبة مرور ست سنوات عىل بدء أعامل البناء يف سد
النهضة يف إبريل ً ،2017
فضل عن املشاركة يف االحتفاالت
اإلثيوبية بيوم األمم والشعوب والقوميات اإلثيوبية يف 8
ديسمرب  ،2017وما صاحبهام من ترصحيات للمسئولني
السودانيني معربة بوضوح عن مستوى التعاون والتنسيق ،بل
إن الترصحيات ذهبت إىل مساحة أكرب من التضامن ،حيث
اعترب الرئيس البشري أن أي هتديد ألمن إثيوبيا هو هتديد
مبارش لألمن القومي السوداين .كام أشار إىل أن هنضة إثيوبيا
تعترب هنضة للسودان ،والعكس كذلك .فيام عرب عن تقديره
ملا اعتربه مسامهة إثيوبية يف رفع العقوبات األمريكية عن
السودان .كام جاءت زيارة ديسالني إىل اخلرطوم يف  8نوفمرب
 ،2017لتضيف مساحة جديدة للعالقات عرب االتفاق عىل
ترسيم احلدود بني البلدين ،إضافة إىل تأكيد اجلانبني عىل عدم
وجود خالفات بينهام حول مرجعيات ترسيم احلدود.
ورغم حرص القيادة السياسية املرصية عىل حتسني
العالقات املشرتكة مع السودان ،أو عىل األقل جتنب الصدام،
وهو ما جتىل بوضوح يف مبادرة الرئيس السييس إىل زيارة
السودان يف ثالث زياراته اخلارجية منذ توليه املنصب ،بعد
زيارة اجلزائر ،واملشاركة يف أعامل القمة األفريقية يف ماالبو
يف  ،2014واحلرص عىل دعوة الرئيس البشري وحضوره
للقاهرة ودعم احلوار عىل مستوى القمة ،إال أن مرياث
املايض وغياب األطر االسرتاتيجية القادرة عىل إعادة صياغة
العالقات املشرتكة وحتديد األولويات ما يزال حيول دون
اخلروج من احللقة املفرغة التي تدور فيها العالقات وحتكمها
فلسفة سياسة احلد األدنى من التعاون والرصاع.
خامسا :نحو صياغة جديدة:
ً
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احلديث عن املستقبل وحدود إمكانية توفري صياغة جديدة
للعالقات املرصية  -السودانية ،البد أن يأخذ يف االعتبار

الوضع اإلثيويب احلايل الذي يشهد حالة من عدم االستقرار
وإعالن للطوارئ ورصاع قوى داخلية عىل السلطة مستندً ا
إىل رصاع عرقي وقبيل ،فام حيمله الوضع يف إثيوبيا يؤكد
عىل أمهية االستقرار كمدخل للتنمية املنشودة ،وأن الرصاع
عىل املوارد الطبيعية بام فيها املياه تتطلب التعاون والتوافق
عىل اآلليات الداعمة للتعاون املؤسيس والقانوين ،وأن
سياسة فرض األمر الواقع وهتديد األمن املائي ملرص ال يعزز
االستقرار أو سبل التعاون املنشودة ،وخاصة أن مشكلة املياه
يف حوض النيل ليست ندرة ولكن سوء تنظيم وإدارة لعملية
التعاون ،وبالتايل ليس من مصلحة االستقرار يف منطقة
حوض النيل عدم مراعاة املصالح املرصية أو استغالل مرحلة
عدم االتزان التي مرت هبا مرص.

وإن كان التحرك الرئايس املرصي األخري عىل هامش
اجتامعات االحتاد اإلفريقي مع الرئيس البشري ورئيس وزراء
إثيوبيا ديسالني ،قد ّأكد عىل أمهية جتاوز العقبات ودعم أطر
التعاون ،فإن ما فرضته أحداث إثيوبيا من متغري حايل يزيد
من ضغط عامل الوقت ،وخاصة مع عدم انتهاء الدراسات
االستشارية واستمرار عملية بناء السد ورغبة إثيوبيا يف
تشغيل السد ،بام يعني أن األشهر القليلة القادمة سوف
تكون ضاغطة ودافعة نحو مزيد من التوتر ،فالتوافق عىل
امللء األويل حتمي ،واالنتهاء من الدراسات رضورة ،وقبل
ذلك من الرضوري توفري إطار سيايس داعم لإلطار الفني
والدخول يف مفاوضات حقيقة تدعم فكرة التعاون والتنسيق
املائي يف احلوض الرشقي أمر ال جيب تأخريه.
وهنا يأيت أمهية بناء منظور شامل للعالقات املرصية -
السودانية عىل املستوى االسرتاتيجي ،يستند يف أحد ركائزه
عىل دفع التعاون والتنسيق يف احلوض الرشقي كبداية ونموذج
للتعاون بني كل دول حوض النيل ،والوصول إىل إطار
مؤسيس وقانوين ضامن للتعاون واملصالح املشرتكة ،وذلك
عرب التوصل إىل توافقات حقيقية إلهناء أزمة سد النهضة ،من
خالل توفري إدارة ثالثية للسد ،يمكن أن يستتبعها بناء منظومة
متكاملة للربط بني السدود يف كافة دول حوض النيل عرب شبكة
تعاون مائي وكهربائي ،توفر القدرة عىل إدارة وتنظيم مياه هنر
النيل ،بام حيقق التنمية الشاملة لكل دول احلوض.
وأن يمثل سد النهضة نموذج للتعاون وليس للرصاع
والتنافس عرب حمارصة الطموح اإلثيويب ،وتنظيم عملية
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التنافس عىل املوارد الطبيعية التي تدفعها الرشكات والقوى
الدولية يف معظم دول حوض النيل والتي ال تقترص عىل املياه
والزراعة والطاقة فقط.

هذا املنهاج املرصي  -السوداين إذا ما حتقق يمكن أن يمثل
من خالل ملف املياه بتقاطعاته الثنائية واإلقليمية والدولية
مثلً ،
ً
ونموذجا يمكن البناء عليه عىل مستوى العالقات
مثال
ً
ً
وأيضا عىل مستوى املصالح اإلسرتاتيجية بامتداداهتا
الثنائية
اإلقليمية والدولية ،وخاصة أن املرحلة القادمة تنبئ بتنامي
العديد من عوامل عدم االستقرار والرصاعات والتنافس

عىل املوارد بني القوى الدولية ،ومن ثم تزايد عوامل التدخل
الدويل يف صياغة شكل تلك املنطقة وتفاعالهتا بل وحتديد
مساحة التقاطعات لشكل وطبيعة التعاون ومستواه بني
الدول يف منطقة القرن األفريقي وحوض النيل ،ومن ثم فإن
وترية سياسة احلد األدنى من التعاون مل تعد صاحلة لتشكيل
العالقات (املرصية  -السودانية) .األمر الذي يقتيض السعي
نحو تقليص الفجوة القائمة ،وحماولة وضع أسس جديدة
ملصالح البلدين ،كسبيل ال مفر منه إلعادة صياغة شكل
وطبيعة العالقات املشرتكة وآفاقها املستقبلية.
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