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هیدروپلیتیک نیل در افق 2026؛
آیندۀ محتمل: جنگ

                                                  )فرشید فرهادی؛ پژوهشگر مؤسسۀ آینده پژوهی جهان اسالم(

مقدمه
آب عنصری است که وجود آن برای تولید مواد غذایی، توسعۀ اقتصادی، بقای موجودات زنده و... ضروری است. بر همین 

کنار  در  چین  تمدن   گرفتند:  شکل  رودخانه ها  کنار  در  بشری  تمدن های  قدیمی ترین  و  بزرگ ترین  تاریخ،  به گواه  که  مبناست 

رودهای یانگ تسه و زرد، تمدن مصر در کنارۀ نیل، تمدن سومر و بابل پیرامون دجله و فرات، تمدن ایالم در کنار کارون و تمدن 

هند در کنارۀ رود سند شکل گرفتند. 

در شرایط حاضر، رشد جمعیت، ارتقای سطح زندگی و بهداشت، گسترش شهرنشینی، گسترش صنایع مختلف و... مصرف 

آب را افزایش داده و اهمیت منابع آب را در نظر همگان مشخص کرده اند. بر طبق برخی محاسبات، میزان مصرف آب، نسبت 

به سه قرن اخیر، بیش از 50 برابر شده است. 

در این میان، برخی مناطق، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و شرایط اقلیمی خاص، بیش از سایرین تحت تأثیر نوسانات 

مربوط به منابع آب قرار می گیرند. غرب آسیا و شمال آفریقا از جمله مناطقی اند که به دلیل قرارگیری در کمربند خشک جهانی با 

خطرات و تهدیدهای ناشی از کمبود منابع آب روبه رو هستند. بر اساس تحقیقات انجامشده توسط مؤسسۀ منابع جهانی، 20 

کشور از ۳۳ کشوری که به احتمال زیاد در سال 20۴0م )۱۴۱۹ ه.ش( با تنش کم آبی مواجه خواهند شد، در منطقۀ غرب آسیا و 

شمال آفریقا هستند. از این تعداد، ده کشوِر بحرین، مصر، کویت، فلسطین اشغالی، قطر، امارات متحده عربی، رژیم اشغالگر 

قدس، عربستان سعودی، عمان و لبنان در ردۀ کشورهای قرار دارند که به شدت تحت فشار تنش کم آبی اند. این مناطق با وجود 
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دارابودن 5 درصد جمعیت جهان )6۴۴ میلیون(، تنها ۱ درصد از آب های شیرین قابل دسترس را در اختیار دارند. نکتۀ مهم این 

است که همین ۱ درصد آب شیرین هم در حوضه های آبریز مشترک قرار دارد. این دو عامل سبب می شوند کم آبی از منابع بالقوه 

و بالفعل تضاد و تعارض در این مناطق باشد. این شرایط سبب شده است حوضه های آبریز مشترک مابین کشورهای غرب آسیا 

و شمال آفریقا به گسل های فعال هیدروپلیتیکی تبدیل شوند، همانند آنچه ساموئل هانتینگتون دربارۀ برخورد تمدن ها با هم و 

شروع درگیری ها از خطوط گسل های تمدنی مطرح کرده است. 

یکی از خطوط فعال درگیری در غرب آسیا و شمال آفریقا، حوضۀ نیل است که مابین سه کشور مصر، اتیوپی و سودان است. 

نیل طوالنی ترین و بزرگ ترین رود جهان است. این رود از رشته کوه هایی در مرکز آفریقا از کشور رواندا سرچشمه گرفته و با طی 

6،85۳ کیلومتر، سرانجام در شمال مصر به مدیترانه می ریزد. نیل عنصر حیات بخش و شاهرگ حیاتی مرکز تا شمال آفریقاست. 

کشورهایی مانند مصر، رواندا، اوگاندا، اتیوپی و سودان حیات خود را مدیون نیل هستند. این مهم بیش از هرچیزی بر پایۀ این 

واقعیت است که کشورهای شمال آفریقا در زمرۀ خشک ترین مناطق کرۀ زمین هستند و به همین دلیل، نیل به شاهراه حیاتی این 

کشورهای خشک و بیابانی تبدیل شده است. 

اما موضوع مهم این است که مسیر طوالنی نیل که از چند کشور آفریقایی می گذرد و شکل گیری حوضه های آبی مشترک در 

کنار اقلیم خشک و بیابانی این کشورها و نیز افزایش اهمیت نیل برای حیات این کشورها سبب شده است خطوط درگیری مابین 

این کشورها شکل گیرد و به بحران های هیدروپلیتیکی منجر شود. اما موضوع مهم تر، ترسیم آیندۀ این گسل هیدروپلیتیکی فعال 

است؛ اینکه چه آینده ای را می توان برای بحران هیدروپلیتیکی شکل گرفته در حوضۀ رود نیل برای ده سال آینده متصور بود؟

پیش زمینۀ بحران
قبل از هر موضوعی باید به این پرسش پاسخ داد که آیا وضعیت موجود در حوضۀ رود نیل مابین سه کشور مصر، سودان و 

اتیوپی را می توان بحران نامید. در راستای پاسخ به این پرسش مهم ابتدا پیش فرض ها، شاخص ها و کلیتی از مفهوم بحران را بیان 

می کنیم و سپس بر اساس آن به تشریح وضع موجود در حوضۀ رود نیل می پردازیم. 

مایکل برچر بحران را وضعیتی می داند که در آن، شدت و حجم تعامالِت اختالل برانگیز بین بازیگران افزایش پیدا می کند. 

احتمال  تشدید  و  دولت  یا چند  دو  بین  افزایش شدت کنش های شکننده  یا  دگرگونی  بحران،  او،  دیدگاه  از  دقیق تر،  به عبارت 

و  متغیرها  از  برخی  می کشد.  چالش  به  را  سیستم  ساختار  و  می کند  بی ثبات  را  کشورها  روابط  که  است  نظامی  مخاصمات 

روابط  قطع  همچون  سیاسی  عمل  انجام  کتبی،  یا  شفاهی  تهدیدآمیز  بیانیۀ  از:  عبارت اند  شکننده  کنش های  شاخص های 

عمال خشونت آمیز مستقیم 
َ
عمال نظامی مانند آرایش و نقل وانتقال نیروها، بروزدادن ا

َ
دیپلماتیک، تحریم های اقتصادی، انجام ا

و غیرمستقیم، تضاد منافع عمیق و تخاصم عمیق.

بر این اساس، وضعیت حال حاضر مابین سه کشور مصر، اتیوپی و سودان را می توان بحران منطقه ای مهم در شمال شرق 

آفریقا قلمداد کرد. این مهم بیش از هر چیزی به نقش بی بدیل رود نیل در حیات این کشورها برمی گردد. نیل عنصر زندگی بخش 
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در این ناحیه از قارۀ آفریقاست و این ناحیه در زمرۀ خشک ترین مناطق کرۀ زمین است. 

بر اساس پژوهش سازمان کشاورزی و غذای سازمان ملل متحد در سال 20۱8 که دربارۀ بارش ۱86 کشور جهان انجام 

گرفت، مصر با میانگین 5۱ میلی متر باران در سال، در رتبۀ آخر این فهرست قرار گرفت. سودان و اتیوپی نیز به دلیل اقلیم بسیار 

گرم و خشک، وضعیت مشابهی دارند. در اهمیت نیل برای مصر همین بس که هرودوت، مورخ بزرگ یونان باستان، مصر را 

هدیۀ نیل می دانست. 85 درصد از جمعیت مصر در 50 نقطۀ شهری و روستایی در حوضۀ رود نیل قرار دارند و به طور مستقیم 

برای تأمین ۹5 درصد آب مصرفی خود به منابع آب ناشی از آن وابسته اند. مصر برخالف اکثر کشورهای غرب آسیا و شمال 

آفریقا منابع کربنی اندکی دارد. به همین دلیل، بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن، در تولید ناخالص داخلی این کشور سهم 

زیادی دارد. پنبه و گندم مصر جایگاه مهمی در بازار کشورهای اروپایی و امریکا دارد. پس نیل برای بخش کشاورزی مصر که 

 وابسته به منابع آب ناشی از آن است، اهمیت اساسی و حیاتی دارد. افزون بر این ها، باید به این مهم نیز اشاره کرد که 50 
ً
تماما

درصد از برق موردنیاز مصر را سد آسوان تأمین می کند. این سد در سال۱۹70 روی نیل احداث شد. احداث سد آسوان در مصر 

سبب شد وضعیتی همانند انقالب صنعتی انگلستان در قرن ۱8 به وجود آید. منافع حاصل از سد آسوان به کاشت گستردۀ پنبه و 

گندم و نیز صادرات آن به اروپا و در نتیجه، افزایش محسوس درآمد سرانه در مصر منجر شد. این رخداد، بخش های کشاورزی، 

صنعت، آموزش وپرورش و بهداشت این کشور را با تحول اساسی روبه رو کرد. 
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شکل)۱(. بافت جمعیتی مصر در حوزۀ رود نیل

سودان نیز از لحاظ اقلیمی شرایط مناسبی ندارد. به جز مناطق جنوبی این کشور، مابقی مناطق اقلیم بسیار خشک و گرم 

دارند. شرایط یادشده سبب شده است اکثر مناطق سودان نیز به منابع آبی ناشی از رود نیل وابسته باشد. در دو دهۀ گذشته، با 

افزایش جمعیت و همچنین فروکش کردن جنگ داخلی در سودان، تقاضا برای آب در این کشور افزایش پیدا کرده است که با 

توجه به اقلیم خشک این کشور، منابع آب ناشی از نیل اهمیت زیادی پیدا کرده است. 

اتیوپی گرچه در مقایسه با مصر و سودان از نظر اقلیمی، وضعیت مناسبی دارد، در یک دهۀ گذشته، این کشور به دنبال این 

بوده است که با تولید انرژی )برق( از طریق منابع آب ناشی از نیل بتواند جایگاه مهمی در صادرات انرژی و کسب درآمد از این 

طریق به دست آورد. این کشور نیز به دنبال فراهم کردن مقدمات الزم برای تکرار تجربۀ مصر در حوضۀ رود نیل برای خود است. 

اتیوپی امیدوار است با تأسیس سد و سپس تولید برق و در نهایت صادرات آن بتواند از این طریق کسب درآمد گسترده کند. 

پیدایش بحران
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در سال ۱۹2۹ بر اساس پیمانی سه جانبه میان مصر و انگلستان و ایتالیا، اولین گام ها برای شکل دهی به رژیم حقوقی در حوزۀ 

 به منافع استعماری انگلستان در مصر متکی بود؛ چراکه انگلستان در بخش کشاورزی 
ً
رود نیل برداشته شد؛ اما این پیمان کامال

مصر برای تولید پنبه و گندم سرمایه گذاری کرده بود. بر پایۀ این قرارداد، مصر برای ایجاد پروژه های آبی در حوضۀ رود نیل، 

از حق وتو برخوردار شد. سودان و اتیوپی بدون اجازۀ مصر حق احداث هیچ گونه پروژۀ آبی در حوضۀ رود نیل را نداشتند. بر 

اساس این قرارداد، مصر امتیاز بهره برداری از ۴8 میلیارد مترمکعب از منابع آبی رود نیل را گرفت و سهم سودان نیز ۴ میلیارد 

مترمکعب بود؛ اما با وجود اینکه اتیوپی 86 درصد۱ از منابع آبی رود نیل را تأمین می کرد، سهمی برایش در این قرارداد لحاظ 

نشد. 

ام در  پایان دهد؛  نابرابر  این شرایط  به  بود،  اتیوپی وضع شده  و  اعتراض سودان  به دنبال  قرارداد ۱۹5۹ که  انتظار می رفت 

این قرارداد نیز سهمی ناچیز، در حدود ۱درصد، برای اتیوپی در نظر گرفته شد. این درحالی بود که سهم مصر به 55 میلیارد 

مترمکعب و سودان نیز به ۱8/5 میلیارد مترمکعب افزایش پیدا کرده بود. 

با همۀ این ها، بحران زمانی شکل گرفت که انگلستان بر اساس سیاست های توسعه طلبانه اش به دنبال توسعۀ کشاورزی در 

مناطق باالدست رود نیل، یعنی سودان و اتیوپی افتاد. ازاین رو، همانند تجربه اش در مصر، سدسازی در سودان و اتیوپی را برای 

استفاده از منابع آب آن ها برای کشاورزی در دستورکار قرار داد. انگلستان از ۱۹25 تا ۱۹60 بی وقفه، در مناطق باالدست نیل، 

یعنی در دو کشور سودان و اتیوپی، به احداث سد مشغول بود. 

تا ۱۹۹0م شرایط مساعد و به دور از تنش بود؛ اما از این زمان به بعد با افزایش تقاضا برای مصرف آب در طرح های جدید 

کشاورزی و نیز رشد فزایندۀ جمعیت، تنش ها بر سر میزان بهره برداری از منابع آب حاصل از نیل آغاز شد. دو کشور سودان و 

 
ً
اتیوپی به سبب افزایش نیازشان به منابع آب با رژیم حقوقی وضع شده در عصر استعمار که منافع آنان را نادیده گرفته و کامال

 وابسته به نیل 
ً
یک جانبه به نفع مصر بود، به مخالفت جدی برخاستند. از سوی دیگر، مصر نیز که حیات و بقای خود را کامال

می دانست، به مقابله با سیاست ها و اقدامات آنان برخاست. به تعبیر روشن تر، از ۱۹۹0 آب، به دلیل نقش بی بدیلش در حیات 

و بقای سه کشور مصر و سودان و اتیوپی، به متغیری آشوب ساز در روابط این سه کشور تبدیل شده است و از ۱۹۹0 تاکنون 

بحرانی تمام عیار را مابین سه کشور مصر، سودان و اتیوپی شکل داده است.

از ۱۹۹0، سودان کسب سهم عادالنۀ خود از منابع آب حاصل از رود نیل را مهم ترین اولویت سیاست خارجی خود اعالم 

کرد. در همین راستا، در سال ۱۹۹۱ با ابتکار عمل سودان، این کشور پیمانی را با اتیوپی بر سر سهم بهره برداری عادالنه از رود 

نیل به امضا رساند؛ اما این اقدام واکنش جدی مصر را برانگیخت. از نظر مصر، اقدام سودان، عالوه بر نادیده گرفتن منافع مصر، 

سبب شده است اتیوپی نیز به جرگۀ مدعیان رود نیل بپیوندد. سوء قصد نافرجام به حسنی مبارک در آدیس آبابا در سال ۱۹۹5نیز 

11 از سرچشمه های نیل جز نیل سفید، مابقی در اتیوپی واقع شده اند که سهم آن در تأمین منابع آب نیل 14 درصد است. 
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مزید بر علت شد و روابط سودان و مصر را بیش از پیش تیره ساخت. از آن زمان، تخاصم عمیقی بر روابط دو کشور حاکم شده 

است و بارها دو کشور را تا آستانۀ تقابل مستقیم نظامی کشانده است؛ برای مثال می توان به درگیری محدود نظامی دو کشور در 

جزیرۀ حالیب در سال ۱۹۹5 اشاره کرد. 

تصاعد بحران
نقطه عطف بحرانی که از سال ۱۹۹0 شکل گرفته است، سال 20۱۱ است. در این زمان با سرایت تحوالت ناشی از بیداری 

اسالمی به مصر، این کشور درگیر بحران های داخلی گسترده شد. درست در همین زمان، اتیوپی از شرایط موجود و درگیری ها 

در مصر که سبب معطوف شدن این کشور به تحوالت داخلی خود شده بود، استفاده کرد و پروژۀ عظیم ساخت سد النهضه را 

شروع کرد. ساخت این سد، طرحی بلندپروازانه و عظیم با ظرفیت تولید 6000 مگاوات برق۱ و ذخیرۀ 7۴ میلیارد مترمکعب 

آب است که بزرگ ترین طرح عمرانی در قارۀ آفریقا محسوب می شود و اتیوپی را به بزرگ ترین صادرکنندۀ برق در قارۀ آفریقا 

تبدیل خواهد کرد. این طرح، آب الزم برای کشاورزی، به ویژه تولید گندم، در بخش عظیمی از زمین های بیابانی اتیوپی را فراهم 

خواهد کرد و تحوالت اساسی اقتصادی در این کشور رقم خواهد زد. به همیل دلیل نیز نام آن را النهضه )رنسانس( گذاشته اند. 

اما موضوع مهم، تبعات این طرح عظیم برای مناطق پایین دست به خصوص مصر است. مصری ها معتقدند حتی با رویکردی 

آبگیری دریاچۀ  برای  اتیوپی  پیشنهادِی  پنج سالۀ  باالدست، در دورۀ  مناطق  و درنظرنگرفتن خطر خشک سالی در  خوش بینانه 

پشت سد، مصر ساالنه ۱۱ تا ۱۹ میلیارد مترمکعب آب از دست می دهد که در این صورت، به دو میلیون کشاورز مصری، 

آسیب اقتصادی وارد خواهد شد. همچنین مصر در این دوره، 25 تا ۴0 درصد ظرفیت تولید برق خود را از دست خواهد داد و 

تولید برقش ۱۱ درصد کاهش خواهد یافت. با ادامه یافتن این روند پیش بینی می شود در افق 2050، مصر با کاهش قابل مالحظۀ 

50درصدی ذخایر آب روبه رو شود. به این موضوع باید دغدغۀ اضافه شدن بروندی، کنیا، رواندا، تانزانیا و اوگاندا را به جمع 

 چالش های امنیتی فوق جدی را برای مصر که در منتها علیه نیل و در 
ً
مدعیان کسب حقابه از نیل اضافه کرد. این مسئله قطعا

دلتای آن قرار دارد، ایجاد خواهد کرد؛ چراکه این مهم سبب می شود ۳0 درصد از زمین های زیر کشت مصر با کمبود آب به 

بیایان های خشک و لم یزرع تبدیل شوند و این برای مصر که مواد غذایی ۹5 درصد جمعیت خود را از طریق نیل تأمین می کند، 

فاجعه بار خواهد بود. به طور کلی، مهم ترین پیامدهای اقتصادی چنین شرایطی برای مصر عبارت اند از:

 5/2درصدی تولید ناخالص ملی در 5 سال اول آب گیری سد؛  
ً
کاهش حدودا

بیکاری مستقیم ۱/۳ میلیون کشاورز و افزایش نرخ بیکاری به ۳8 درصد؛  

افزایش نیاز به منابع مالی گسترده )۴5/5 میلیارد دالر( برای ایجاد اشتغال برای جمعیت بیکار؛  

کاهش صادرات، افزایش واردات و کسری گستردۀ موازنۀ تجاری.  

11 این میزان سه برابر ظرفیت تولید سد آسوان است1
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همچنین ذخیره شدن 7۴ میلیارد مترمکعب آب در پشت سد و خطر شسکستگی آن برای مصر به دغدغه و ترسی دائمی تبدیل 

خواهد شد؛ چراکه ۹5 درصد جمعیت مصر در کرانه های رود نیل سکنا گزیده اند. بنابراین، هرگونه طغیان احتمالی نیل در 

نتیجۀ شکستن سد به بروز فاجعۀ انسانی در پایین دست و به خصوص مصر منجر خواهد شد. 

و  برای خود مسئلۀ مرگ  را  این مسئله  النهضه سبب شده است مصر  از آب گیری سد  احتمالِی منتج  تبعات  و  این شرایط 

زندگی قلمداد کند و خود را برای هرگونه اقدامی برای مقابله با این وضعیت محق بداند. مقاومت اتیوپی در مقابل تالش های 

دیپلماتیک برای حل  وفصل مسالمت آمیز مسئله و اقدامات مصر در راستای آماده سازی خود برای مقابلۀ مستقیم با این کشور 

سبب باالگرفتن بحران در چند وقت اخیر شده است. مصر تهدید کرده است در صورت اصرار اتیوپی به آب گیری سد، آن را 

هدف قرار خواهد داد. در همین راستا، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر در ۳۱مارس202۱ گفت: »نبرد ما نبرد مذاکره 

است و اقدامات خصمانه غیرقابل قبول است؛ اما اگر منابع آب ما تحت تأثیر قرار گیرد، پاسخ مصر در منطقه طنین انداز خواهد 

شد.« به عبارت دقیق تر، روند رو به رشدی که از ۱۹۹0 مابین مصر، اتیوپی و سودان شروع شده بود، در حال حاضر به باالترین 

نقطۀ خود رسیده است؛ در نتیجه، خطر درگرفتن جنگ و تقابل مستقیم نظامی نیز در چند دهۀ گذشته، بسیار به وقوع نزدیک 

شده است. 

آیندۀ بحران
اما همان طور که ذکر شد، موضوع مهم در ارتباط با بحران هیدروپلیتیکی شکل گرفته در حوزۀ رود نیل، ترسیم آیندۀ آن است. 

در ارتباط با این موضوع، سه تصویر را می توان ترسیم کرد:

جنگ
تحوالت میدانی در حوضۀ رود نیل مابین مصر، اتیوپی و سودان بیش از هر زمانی، خطر جنگ را افزایش داده است. در چند 

سال گذشته، مصر تالش های دیپلماتیک گسترده ای را در راستای حل وفصل موضوع سد النهضه در دستورکار قرار داده است 

اتیوپی روبه رو شده است. به همین دلیل نیز تالش ها و اقدامات دیپلماتیک  که این اقدام با واکنش منفعالنه و گاه، مقاومت 

شکل گرفته، با شکست روبه رو شده  و به بن بست خورده اند. از سال 20۱7 تاکنون کنفرانس های متعدد برگزارشده دربارۀ موضوع 

نیز شکست خورده اند. اتیوپی طرح های کارشناسی مصر مبنی بر بررسی پیامدهای آب گیری سد النهضه برای مصر را تاکنون 

نادیده گرفته است. بن بست ایجادشده سبب شده است در دو سال گذشته، هر دو کشور به دنبال فراهم کردن مقدمات الزم برای 

مقابلۀ احتمالی مستقیم نظامی با یکدیگر باشند. 

دولت مصر از زمان روی کارآمدن عبدالفتاح السیسی در سال 20۱۴، خرید اسلحه و تجهیز نظامی خود را به شدت افزایش داده 

است. این مهم بیش از هرچیزی به این موضوع برمی گردد که السیسی بیش از همتایان سابق خود، نگران تبعات ناشی از احداث سد 

النهضه برای مصر است. السیسی بارها در چند سال گذشته، اتیوپی را به حملۀ نظامی تهدید کرده است. در همین راستا، مصر از سال 

20۱۴ تاکنون بی وقفه به تجهیز قوای نظامی خود مشغول است. بین سال های 20۱۴ تا 20۱6 مصر ۱ ناوچه، ۴ ناوچۀ سبک، 2 ناو 
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 بالگرد و 2۴ فروند جنگنده رافال را از فرانسه خریداری کرد. مصر همچنین در سال 20۱7 پیشنهاد خرید 20 فروند اف۳5 را نیز به 

آمریکا داد. امریکا این پیشنهاد را رد کرد؛ به همین دلیل، مصر به روسیه و تا حدودی فرانسه روی آورد. مصر در مارس 20۱۹ 

برای تحویل گرفتن ۱2 فروند سوخو۳5 از روسیه قراردادی به ارزش 2 میلیارد دالر در اوایل 202۱ میالدی امضا کرد.۱ مصر 

همچنین به طور جدی می کوشد خود را به موشک های ضد زرِه کورنت، تانک تی۹0 و سامانه اس۳00 مجهز کند. مصر در 

26آوریل202۱ نیز قرارداد دیگری به ارزش ۳/۹5 میلیارد یورو برای فروش۳0 جنگندۀ دیگر رافال و همچنین دو قرارداد دیگر 

برای فروش تولیدات شرکت موشک سازی ام بی دی ای2 و شرکت تجهیزات الکترونیکی سفران۳ با فرانسه امضا کرد. 

خرید این حجِم انبوه از ادوات نظامی در چند سال گذشته از سوی مصر، در عین ضعف مالی این کشور، از قریب الوقوع بودن 

تهدیدی جدی علیه موجودیت مصر حکایت می کند؛ همان طور که تکمیل سد النهضه موجودیت این کشور را به خطر می اندازد. 

به عبارت دقیق تر، اهمیت این موضوع به حدی است که بر پایۀ شواهد ذکرشده، مصر دارد خود را برای مقابله با احداث این سد، 

 مشابه وقایع پیش از شروع جنگ جهانی دوم است که طرفین در 
ً
برای رویارویی مستقیم نظامی آماده می کند. این شرایط کامال

لوای مذاکرات سیاسی و کنفرانس هایی مانند ۱۹۳8 وین، در حال آماده سازی خود برای جنگ بودند. 

از کم وکیف خریدهای تسلیحاتی مصر می توان چنین پیش بینی کرد که این کشور به دنبال حملۀ گستردۀ نظامی علیه اتیوپی 

نیست؛ بلکه به دنبال تخریب سد از طریق تهاجم هوایی و موشکی است؛ چرا که مصر مرز مشترکی با اتیوپی ندارد و هرگونه 

 مخالف چنین چیزی است. 
ً
رویارویی زمینی این کشور با اتیوپی نیازمند عبور مسافتی طوالنی در سودان است و سودان قطعا

درست است که سودان در صورت آب گیری سد النهضه، نسبت به مصر، با پیامدهای منفی کمتری روبه رو خواهد شد، اما 

این کشور با مصر بر سر حاکمیت جزایر حالیب که از سال ۱۹۹5 در اشغال نیروهای مصری است، اختالف جدی دارد. از 

این روست که سودان خطر ناشی از استفادۀ زمینی مصر از این کشور برای حمله به اتیوپی را نخواهد پذیرفت. همچنین حتی 

به فرض موافقت سودان، پیشروی طوالنی و گسترده در خاک سودان نیازمند صرف هزینۀ گسترده از سوی مصر است و این کشور 

همواره با بحران مالی روبه روست. 

حملۀ دریایی مصر از طریق دریای سرخ نیز با محدودیت روبه روست؛ چراکه از یک سو، توان دریایی مصر انجام چنین 

عملیاتی را از آن سلب کرده است و از سوی دیگر، تهدید امنیت دریانوردی در دریای سرخ در پی انجام این عملیات، واکنش 

منفی جامعۀ جهانی را به دنبال خواهد داشت. 

حل وفصل سیاسی 

11 به دلیل مسائل ناشی از کرونا تحویل جنگنده ها به تعویق افتاده است. 

2.  MBDA

3. Safran
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 جنگ گزینۀ مطلوب و راه حل اولیۀ هیچ کدام از طرفین بحران در حوضۀ رود نیل نیست. هر سه کشور مصر، سودان و 
ً
قطعا

این سه کشور در چند دهۀ گذشته نشان  به دنبال حل وفصل سیاسی مابین خود هستند. روند مذاکرات سیاسی مابین  اتیوپی 

از آن دارد که طرفین به دنبال دستیابی به راه حلی سه جانبه برای حل وفصل موضوع هستند. حتی پس از آنکه اتیوپی در نوامبر 

2020 اعالم کرد با توافق یا بدون توافق در صدد است آب گیری سد را آغاز کند، بن بست شکل گرفته در مذاکرات سه جانبه نیز 

به دورشدن طرفین از میز مذاکره و سازش به طریق سیاسی منجر نشد؛ چراکه استقبال طرفین از وارد کردن طرف چهارم، یعنی 

اتحادیۀ آفریقا، به مذاکرات سیاسی از پافشاری طرفین بر نزدیک شدن مواضع خود به یکدیگر در راستای حل وفصل سیاسی 

بحران حکایت می کند. 

به نظر  نیز  این موضوع  اما  بر مواضع خود است؛  اتیوپی  پافشاری سرسختانۀ  یگانه مانع بر سر حل وفصل سیاسی بحران، 

نمی تواند عامل شکست کامل مذاکرات سیاسی سه کشور باشد؛ چراکه این موضوع از یک سو، نزدیکی بیشتِر سودان و مصر 

 کاهش خواهد 
ً
علیه اتیوپی را به همراه دارد. این به ضرر اتیوپی است؛ چراکه قدرت چانه زنی اش در مقابل دو رقیب دیگر عمال

یافت. از سوی دیگر، خطر بی ثباتی سیاسی و حمایت مصر و سودان از آن، نگرانی مهمی برای اتیوپی محسوب می شود؛ چراکه 

در صورت ادامۀ سیاست های اتیوپی، یکی از گزینه های مصر بهره برداری از مناقشات قومی قبیله ای اتیوپی در راستای ایجاد 

 سبب 
ً
چالش سیاسی امنیتی برای این کشور است. حمایت نظامی مصر از گروه هایی مانند جبهۀ آزادی بخش خلق تیگرای قطعا

خواهد شد اتیوپی از مواضع خود تا حدودی عقب نشینی کند؛ همان طور که حمایت ایران از جنبش های کرد و خطر ناشی 

از چالش های آن علیه تمامیت ارضی عراق، سبب شد این کشور در کنفرانس ۱۹75 الجزایر از مواضع خود عقب نشینی کند.

به فرض به نتیجه نرسیدن طرق دیپلماتیک سه کشور و مساعی جمیله و میانجیگری سایرین، حل وفصل بحران از سوی شورای 

امنیت سازمان ملل متحد دور از ذهن نخواهد بود. به تعبیر روشن تر، اگر بحران به آستانه ای برسد که شورای امنیت آن را خطری 

برای صلح و ثبات بین المللی تشخیص دهد، این نهاد در بحران مذکور مداخله خواهد کرد. بند 2 مادۀ ۳7 منشور سازمان ملل 

 حفظ صلح و امنیت بین المللی 
ً
متحد دراین باره می گوید: »هر گاه شورای امنیت تشخیص دهد دوام اختالف ممکن است عمال

را تهدید کند، تصمیم می گیرد که آیا باید برای اجرای مادۀ ۳6 وارد عمل شود یا هر طریق حل وفصل را که مناسب موضوع 

می داند، توصیه کند.« اگر با وجود این بند، طرفین نتوانستند به حل وفصل موضوع مبادرت ورزند، آنگاه شورا طبق فصل هفتم 

منشور عمل خواهد کرد و حتی ممکن است به مادۀ ۴2 منشور نیز ختم شود. 

حل وفصل حقوقی
اختالفات  و  بحران ها  آن است. حل وفصل حقوقی  ترسیم کرد، حل وفصل حقوقی  بحران  آیندۀ  از  که می توان  تصویر سومی 

بین المللی مسبوق به سابقه است. دو سازوکار حقوقی برای این منظور در نظر گرفته شده است: ۱. داوری بین المللی که دارای 

بین المللی دادگستری الهه. در دستورکار قرار گرفتن چنین  اقامۀ اختالف در دیوان  پیشینه ای طوالنی است؛ 2. دادخواهی و 

فرایندی برای حل وفصل بحران وابسته به توافق طرف های درگیر است. به تعبیر روشن تر، شروع فرایند حقوقی حل بحران نیازمند 
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اعالم رضایت طرف های درگیر است. در داوری، طرف های درگیر بر طبق معاهده ای با عنوان »معاهدۀ داوری« رضایت خود 

را برای اعادۀ دادرسی از این طریق اعالم می کنند. در دیوان بین المللی دادگستری الهه نیز شروع فرایند دادرسی منوط به اعالم 

رضایت طرفین است. از بین این دو طریق، دادرسی از طریق دیوان بین المللی دادگستری، به دلیل برخورداری از ضمانت اجرایی 

الزم، برای دولت ها مطلوبیت بیشتری دارد. ضمانت اجرای احکام صادرشده از سوی دیوان بین المللی دادگستری، بند 2 مادۀ 

۹۴ منشور سازمان ملل متحد است. بر طبق این بند، » هرگاه طرف دعوایی از انجام تعهداتی که برحسب رأی دیوان بر عهدۀ 

او گذاشته شده است تخلف کند، طرف دیگر می تواند به شورای امنیت رجوع نماید و شورای مزبور ممکن است در صورتی 

که ضروری تشخیص دهد، توصیه هایی نموده یا برای اجرای رأی دیوان اقداماتی انجام دهد.« منظور از اقدام در این بند، همان 

اقدامات قهری شواری امنیت بر طبق مادۀ ۴2 منشور سازمان ملل است. 

گرچه تاکنون شواهد و نشانه هایی مبنی بر تمایل سه کشور مصر، سودان و اتیوپی برای حل وفصل حقوقی بحران شکل گرفته 

مابین آن ها وجود ندارد، می توان پیش بینی کرد که حل وفصل حقوقی بحران، چه پیشنهاد دولت ها و نهادهای دیگر باشد و چه 

پیشنهاد طرفین درگیر در بحران، مورد توجه قرار گیرد. 

جمع بندی
آب عنصر حیات بخش جامعۀ بشری است. به همین دلیل، اگر به قدر کافی در اختیار نباشد، به مهم ترین منبع اختالف و تعارض 

تبدیل می شود. با وجود جمعیت زیاد کرۀ زمین و افزایش آن در آینده، حجم آب قابل دسترس بسیار اندک است. به این مشکل باید 

خطر خشک سالی و سایر تغییرات اقلیمی را که سبب می شوند همین مقدار آب اندک نیز کاهش یابد، اضافه کرد. پس، تعارض بر 

سر آب، آیندۀ محتمل جوامع بشری در چند دهۀ آینده است. در این میان، برخی مناطق هستند که به دلیل شرایط خاص اقلیمی، 

آسیب پذیری بیشتری در این شرایط دارند. غرب آسیا و شمال آفریقا به دلیل دارابودن اقلیم گرم و خشک، از جملۀ این مناطق هستند. 

این  در  تعارض  منبع  به مهم ترین  آفریقا سبب خواهد شد آب  آسیا و شمال  آینده در غرب  منابع آب در چند سال  کمبود 

مناطق تبدیل شود. این تعارض در شرایط حاضر در شمال آفریقا در شرف رخ دادن است. از سال 20۱۱ با شروع پروژۀ ساخت 

سد النهضه از سوی اتیوپی، بحرانی مابین این کشور و مناطق پایین دست حوضۀ رود نیل شکل گرفته است که تا به امروز در 

جریان است. به دلیل اهمیت این بحران در آینده و در نظم منطقه ای شمال آفریقا که ممکن است به مناطق مجاور، مانند غرب 

آسیا، سرایت پیدا کند، در این گزارش، توجه خود را به ارائۀ تصویری از ده سال آینده معطوف کرده و سه تصویر ممکن از آیندۀ 

بحران ترسیم کردیم: جنگ، حل وفصل سیاسی و حل وفصل حقوقی. شواهد و نشانه هایی مانند مداخلۀ خارجی، خشک سالی، 

تعدد طرف های درگیر در بحران و افزایش تقاضا برای آب، احتمال رخداد سناریوی جنگ را نسبت به دو سناریوی دیگر افزایش 

می دهد. 

نقش منفی رژیم صهیونیستی در حوضۀ رود نیل مهم ترین متغیری است که خطر تقابل و درگیری مستقیم نظامی مابین مصر، 

سودان و اتیوپی را افزایش داده است. رژیم صهیونیستی، فعاالنه، به دنبال ایجاد چالشی اساسی علیه مصر است. این چالش 
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ژئوپلیتیکی، قدرت مانور مصر در مقابل رژیم صهیونیستی را تا حد زیادی کاهش خواهد داد. این چالش همانا ایجاد بحران 

آب برای مصر است. در همین راستا، رژیم صهیونیستی از حامیان مهم پروژۀ سد النهضه است. رژیم صهیونیستی منابع مالی 

و فنی مهندسی قابل توجهی برای تکمیل سد النهضه در اختیار اتیوپی قرار داده است. در کنار این موضوع باید حمایت این رژیم 

از اقدامات و مواضع اتیوپی برای تکمیل این سد را نیز اضافه کنیم. با تحریک اتیوپی، احتمال دستیابی طرفین به سازش و در 

نتیجه افزایش خطر تقابل و درگیری نظامی کاهش خواهد یافت. 

در کنار این موضوع باید افزایش تعداد طرف های درگیر در بحران را نیز اضافه کرد. طرح ادعا از سوی بروندی، کنیا، رواندا، 

 با افزایش طرف های درگیر در بحران، احتمال توافق و سازش بیش از گذشته 
ً
تانزانیا و اوگاندا در این راستا قابل ذکر است. قطعا

کم رنگ خواهد شد؛ چراکه هم پوشانی منافع چندین بازیگر، اگر نه غیر ممکن، اما بسیار پیچیده و دشوار است. پس، می توان 

چنین استنباط کرد که خطر تقابل و درگیری نظامی در حوضۀ رود نیل و تبدیل بحران به جنگ محتمل ترین تصویر از آینده است.
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