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 تمهيد:

من  %05اكتمال تعقد ملف أزمة سد النهضة بصورة كبيرة في اآلونة األخيرة، ال سيما بعد إعالن إثيوبيا عن 

أعمال السد، في الوقت الذي تم فيه التأجيل ألجل غير مسمى لالجتماع العاشر للجنة الوطنية المكلفة بإسناد 

، والخاصتين باألثار المحتملة للسد إلى المكتبين 3502الدراستين اللتين أوصتا بهما اللجنة الدولية في مايو 

مع تصريحات وزير الخارجية اإلثيوبي التي قلل فيها من إمكانية االستشارين الفرنسي والهولندي. تزامن هذا 

 دخول مصر حربا ضد بالده بسبب أوضاعها الداخلية السيما ما يحدث في سيناء.

وهنا باتت مصر "بعد االنقالب" في موقف ال تحسد عليه، السيما في ظل مناورات إثيوبيا في االجتماعات 

أجل إفراغها من مضمونها من ناحية، واللعب على عامل الوقت السابقة للجنة، بل قبل تشكيلها من 

والتسويف والمماطلة، بينما أعمال السد تسير على قدم وساق. كما جاء إعالن المبادئ الذي وقعه السيسي مع 

ليضفي مزيدا من التعقيد السيما في ظل التنازالت الكبيرة التي قدمها  3500السودان وإثيوبيا في مارس 

 والتي لم يقدم عليها مبارك ذاته. إلثيوبيا
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 أواًل: المواقف اإلثيوبية:

بعد اإلنقالب في مصر والذي أطاح بالرئيس الشرعي للبالد الدكتور محمد مرسي، عملت إثيوبيا على استغالل 

ذلك لصالحها، بداية من تعليق عضوية مصر في االتحاد األفريقي إلدخال مصر في مواجهة دبلوماسية مع الدول 

األفريقية، وبالتالي إلهائها عن موضوع السد أو التفاوض بشأنه،أو إمكانية حدوث حالة من المساومة بشأن 

عودة العضوية مقابل تقديم تنازالت كبيرة بشأنه. وبالفعل ظهر تأثير األوضاع الداخلية في كال البلدين على 

 مواقفهما التفاوضية.

سطس  2فمنذ االنقالب في  شكيل اللجنة التي يفترض 3504يوليو وحتى أغ " أي طيلة أكثر من عام، لم يتم ت

سبب في ذلك  شهر. وال ستقوم بمتابعة نتائج لجنة الخبراء الدولية التي أنهت عملها قبيل االنقالب ب أنها 

صرار علي أن يتم تكوين لجنة من خبراء محليين وليس  شروط اإلثيوبية والتي من أهمها اإل التحفظات، بل وال

سم الخالف أو إلزامية النتائج، مع رفض  أجانب من ضحة أو ملزمة لح الدول الثالث، مع عدم وجود مرجعية وا

 .(1)أو االنتهاء منها إلي أن يتم استكمال الدراسات، إثيوبيا المطلق لوقف أعمال البناء،

ألفريقي في قمة ماالبو في ذات الشهر، ، وعودة مصر لالتحاد ا3504وبالرغم من  تولي السيسي الحكم في يونيو 

وما تاله من إعالن مبادئ ماالبو الذي هلل له اإلعالم كثيرًا، إال أن إثيوبيا أصرت على مواقفها السابقة، ولألسف 

( أي بعد شهرين فقط من 3504رضخت مصر لذلك. حيث أصرت إثيوبيا في اجتماعات الخرطوم )أغسطس 

 إعالن مالبو، على عدة أمور:

أن تكون اللجنة وطنية ال تضم أجانب على عكس ما أرادته مصر، ألن وجود هؤالء من شأنهم حسم اية  -0

فبراير -3504أشهر "سبتمبر 6خالفات قد تنشب بين الخبراء الوطنيين في الدول الثالث. ومدة عمل اللجنة 

 المكتبين االستشاريين" وهو ما لم يحدث حتى اآلن، حيث لم يتم االتفاق على المهام المنوطة ب3500

 عدم وجود مرجعية واضحة لهذه اللجنة" كان يفترض أن يكون الخبراء األجانب حال وجودهم -3

رفض وقف أعمال بناء السد لحيين اكتميال الدراسيات وهيو ميا أكيده وزيير الميياه االثييوبي خيالل  -2

تحظيي   عليهيا، وأنهيا وإن كانيت، بعدم إلزاميية النتيائج التيي تترتيب 3504اجتماعات القاهرة أكتوبر 

وإنميا هيي مهمية بعيد  فإن هذه الدراسات ال تعني إيقاف البنياء فيي السيد، "،Respected" باالحترام

وتشغيله في المسيتقبل. وهيو ميا أييده أيضيا  وزيير الميياه السيوداني عنيدما قيال  ذلك لملء السد،

                                  
 .الرابط، الموقع االلكتروني، 911رؤية نقدية إلدارة أزمة سد إثيوبيا، السياسة الدولية ، عدد  هانيء رسالن،( 1)

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/112/5070/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7.aspx
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/112/5070/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7.aspx
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ولييس حكميا  المكتيب االستشياري لييس ملزميا،للتليفزيون المصيري خيالل هيذه االجتماعيات إن رأي 

 لكي تمارس االلتزام قضائيا دوليا نافذا، وإن االحترام يعني أنه يحال إلي الدول بسيادتها القانونية،

تين فقط وسعته التخزينية، واالقتصار على دراس استبعاد الدراسة الخاصة بسالمة السد، وحجمه، -4

 .2المتعلقتين باألثار المائية والكهربائية من ناحية، واألثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية من جهة أخرى

وهنا يبدو واضحا أن إثيوبيا تستغل الظروف التي تمر بها مصر منذ االنقالب، فضال عن فقدان شرعية السيسي 

اتها عليه، وهو ما تأكد في وثيقة إعالن مبادئ سد النهضة الذي يبحث عنها بأي طريقة من أجل فرض إمالئ

 الذي جاء ليقنن أمورا طالما حلمت بها اثيوبيا منذ عهد مبارك.

 

 ثانيًا: وثيقة إعالن مبادئ سد النهضة

لقد جاءت هذه الوثيقة الذي تم التوقيع عليها من قبل البالد الثالث "مصر والسودان وإثيوبيا" في الخرطوم 

لتقنن مجموعة من األمور الهامة لصالح إثيوبيا،والتي تعد كارثية بالنسبة لمصر. هذه الوثيقة 3500 مارس 32

التي وقعها السيسي بدون تشاور مجتمعي، ما يعني أن الرجل يبحث عن إنجاز وهمي في ظل بحثه عن 

ي لى التمويل الدولي الذالشرعية، فالوثيقة قننت حق إثيوبيا في بناء السد، وبالتالي السماح لها بالحصول ع

 طالما عرقلته مصر بسبب خالفها مع أديس أبابا بخصوص السد، كما قننت:

  واالكتفاء بالحديث 0101، 0131عدم الحديث عن حقوق مصر التاريخية في المياه  بموجب اتفاقيتي ،

 لصالحهاعن مبدأ االستخدام المنصف والعادل، والذي قد تستغله إثيوبيا لخصم حصة من مياه مصر 

 على اعتبار أنها تحتاج لهذه المياه في مجموعة من المشاريع مثل سد النهضة وغيره.

  عدم الحديث عن سعة السد، وحجمه، وأخطاره البنائية. وهي أمور حيوية بدال من االكتفاء فقط

 بالحديث عن األثار المترتبة على ذلك.

 البت به مصر منذ مبارك. هذا المبدأ يعطي تجاهل الحديث عن فكرة اإلخطار المسبق. والتي طالما ط

إلثيوبيا الحق في بناء سدود أخرى غير النهضة دون استشارة مصر.. وهو ما بدأت فيه بالفعل بعد 

هذا االتفاق الذي يعد بمثابة منحة هائلة من السيسي لها مقابل الشرعية " تقوم إثيوبيا حاليا ببناء 

 سدود بخالف النهضة. 0

                                  
 ( نفس المرجع السابق 2)
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 الذي ورد في االتفاقية مبدأ هالمي، فضال عن عدم تحديد ما هو الضرر، ناهيك عن  مبدأ عدم الضرر

عدم المعرفة المصرية المسبقة بالفعل الذي قد يترتب على هذا الضرر.. وبالتالي تدخل مصر في 

 متاهة بخصوص التعويض لألضرار المترتبة على ذلك.

 ية التي ستقوم بتنفيذ الدراستين المتعلقتين استمرار أعمال السد خالل فترة عمل المكاتب االستشار

باألثار المترتبة على السد، فضال عن كون مخرجات هذه الدراسات، بل وعمل اللجنة الوطنية غير ملزم 

 3للدول الثالث.. وبالتالي تصبح مصر أمام األمر الواقع 

لمكاتب االستشارية، في ظل في هذا اإلطار يمكن فهم أسباب المناورات اإلثيوبية بخصوص عمل اللجنة، وا

 من أعمال السد" المرحلة األولى" والتي تليها المرحلة الثانية الخاصة بملء السد، وعملية التشغيل.  %05اكتمال 

ومن هنا بات السؤال عن كيفية البحث عن مخرج لهذا الموقف المعقد الذي من شأنه إحداث ضرر كبير بمصر 

ن، فضال عن تأثيره على الكهرباء المولدة من السد العالي بنسبة ال تقل يتمثل في تبوير أكثر من مليون فدا

 . %05عن 

 

 ثالثًا: استراتيجية "سياسية" للتعامل مع أزمة سد النهضة"

في هذا اإلطار وبالرغم من ان اإلنقالب هو المسؤول عما وصل إليه الحال بخصوص السد، إال أن تأثير القضية 

النقالب. وبالتالي قد يكون البحث عن مخرج أمرا مطلوبا على المستوى الوطني، لن يفرق بين مؤيد ومعارض ل

أو الشرعي. ومع تسليمنا بأن المنوط بالتحرك هو السيسي، في ظل عدم االعتراف اإلقليمي أو الدولي في 

 من األطر  أغلبيته بمؤيدي الشرعية. إال أن هذا ال يمنع القوى الرافضة لالنقالب من التحرك من خالل مجموعة

وهناك بعض المالمح العامة الستراتيجية تحرك مصري على كافة األصعدة لمواجهة التداعيات السلبية للسد، 

 لكن ستقتصر هذه الورقة على الجوانب السياسية وإن كان يمكن أن تكون هناك استيراتيجية  قانونية موازية:

 

 

 

 على الصعيد الداخلي )أ( 

                                  
 الرابط:  5192ابريل  6، مركز الجزيرة للدراسات ،تقييم وثيقة إعالن مبادئ سد النهضةلمزيد من التفاصيل، أنظر د. بدر حسن شافعي ،  - 3

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/04/20154672145387880.htm
http://studies.aljazeera.net/reports/2015/04/20154672145387880.htm
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  ال بد من التحرك على الصعيد الداخلي من خالل وسائل االعالم للتنبيه لخطوره الوضع الراهن المترتب

وأن هذه االتفاقية بها العديد من  3504على توقيع السيسي على اتفاقية إعالن المبادئ في مارس 

واالقتصار  0101، 0131المثالب لعل أهمها عدم النص على حقوق مصر التاريخية بموجب اتفاقيتي 

على مجموعة من المبادئ التي ربما تثير جدال كبيرا في التطبيق مثل مبدأ االستخدام العادل والمنصف 

وعدم الضرر. وهي المبادئ التي سبق وأن رفضها مبارك الدراكه لمناورة الجانب االثيوبي وكانت أحد 

 اسباب رفضه التوقيع على اتفاقية عنتيبي" 

 لضغط على السيسي من أجل الهروب من هذا االتفاق وعدم التصديق عليه على مطالبة الرأي العام با

اعتبار أن التصديق يتطلب موافقة البرلمان. ويمكن االيعاز للبرلمان القادم" التابع للسيسي" برفض 

التصديق. تماما كما فعل البرلمان االثيوبي بخصوص اتفاق اعالن المبادئ الذي تم توقيعه مع مصر 

 ، حيث لم تتم المصادقة االثيوبية عليه.0112عام 

  مطالبة الرأي العام بالضغط على السيسي لمطالبة المجتمع الدولي والبنك الدولي بوقف عملية تمويل

السد لحين خروج نتائج الدراسات التي سيقوم بها المكتب االستشاري الدولي والتي ستحدد مدى تأثير 

 المائية والهيدروليكية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية.السد الضار على مصر من كافة النواحية 

  تفعيل دور مؤسستى األزهر والكنيسة. فالسد يقام فى منطقة بنى شنقول الذين لهم روابط تاريخية

قوية مع مصر، كما أن لمصر روابط تاريخية مع شمال إثيوبيا حيث التيجرانيين، ناهيك عن ان اغلبية 

هذا الشأن، فضال عن األورومو المسلمة لها ارتباط وثيق باألزهر. وهو ما قد يجعل دور األزهر فاعال فى 

دور الكنيسة حيث إن الكنيسة االثيوبية كانت تابعة للكنيسة المصرية منذ القرن الرابع الميالدي. 

 صحيح أن بعض االضطراب ساد هذه العالقة، لكنها بدأت فى التحسن التدريجى مؤخرا. 

 لتي لها عالقة مباشرة استخدام ورقة رجال األعمال المصريين بحثهم على االستثمارات في المجاالت ا

بالمواطن االثيوبي مثل بناء مساكن تعاونية أو شعبية، إذ من شأن ذلك ربط مصالح المواطن االثيوبي 

بمصر وبالتالي امكانية استغالل ذلك في الضغط على الحكومة االثيوبية لعدم االضرار بمصالح مصر 

 المائية.
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 قط على تصدير الطاقة التي تدر دخال كبيرا في بحث سبل دعم االقتصاد اإلثيوبي بحيث ال يعتمد ف

موازنة البالد لصالح قطاعات أخرى يمكن أن تعود بالفائدة المشتركة على البلدين، ومن ذلك قطاع 

 النسيج والمالبس الجاهزة، فضال عن تصدير اللحوم ومنتجات اللحوم، عالوة على الثروة السمكية.

  إثيوبيا خاصة في مجال اللحوم حيث هناك مجموعة من ضرورة التغلب على عقبات االستيراد من

 المشكالت في هذا الصدد أبرزها النقل، عدم وجود محاجر طبية، قلة عدد المجازر. 

  الضغط على اثيوبيا لالستجابة لهذه الطلبات عبر بوابة استثمارات دول الخليج " السعودية واالمارات

لويح الخليجي بسحب هذه االسثتمارات حال عدم والكويت" في اثيوبيا، حيث يمكن استخدام الت

استجابتها للطلبات المصرية خاصة ما يتعلق ببناء السد لحين خروج نتائج دراسات المكتب االستشاري 

لحيز النور. لكن يبدو أن السيسي بات يفقد الورقة الخليجية السيما في ظل الخالفات بينه وبين 

ليمني والسوري والليبي، فضال عن عدم رغبة الرياض في توتير السعودية تحديدا فيما يتعلق بالملف ا

 العالقات مع إثيوبيا المتهمة بتدريب الحوثيين 

صحيح ان هذه الطلبات ربما تكون مثالية، وغير منطقية، لكن قد يكون هذا هو المتاح في ظل 

يلحق أكبر الضرر بالشعب االنقالب. وألنه ال يوجد بدائل أخرى إال االستسالم لألمر الواقع وهو ما قد 

 المصري. 

 

 )ب( على الصعيد االقليمي  

الدعم المصري السري لقوى المعارضة في إثيوبيا خاصة األوجادين، ألن الدعم العلني سيساهم  في  .0

ابان حكم زيناوي الذي هدد بعدم قدرة مصر  3505تكرار لهجة التهديدات اإلثيوبية لمصر كما حدث في 

ده، متهما إياها بدعمها لقوى المعارضة.. وربما نتذكر في هذا الشأن استخدام على كسب حرب ضد بال

عبد الناصر نهاية الخمسينات ورقة المعارضة االثيوبية كبني شنقول وغيرها للضغط على 

 هيالسالسي للكف عن تشكيل تكتل دولي ضد مصر لمنعها من تنفيذ مشروع السد العالي. 

االثيوبي من أجل استخدام هذه الدول كأدوات ضغط عليها عند اللزوم..  توطيد العالقات مع دول الجوار .3

صحيح أن هذا قد يستغرق الكثير من الوقت واألموال، إال أنه يظل أمرا هاما. ومن أهم الدول في هذا 

الشأن إريرتيا الخصم اللدود الثيوبيا.. ويرتبط بذلك إبداء االستعداد المصري للعب دور الوساطة مع 
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، عندما طلبت إثيوبيا الوساطة المصرية مع دول حوض النيل، وهنا قد 3554ا، كما حدث عام إريتري

ك على أن ذل-العلني والرسمي–يكون من المفيد أيضا تحسين العالقات المصرية مع إريتريا، والتأكيد 

ر م مصلن يكون خصما من رصيد العالقات المصرية مع إثيوبيا، بل يمكن أن يشكل إضافة لها حال قيا

بالوساطة بين الجانبين، فضال عن أن المنفذ اإلريتري على البحر األحمر هو المنفذ األهم لعملية 

التبادل التجاري بين البلدين مقارنة بالمنفذ الجيبوتي، كما أن المساهمة المصرية في إعادة بناء دولة  

توطيد العالقة مع دول وسط  الصومال عالوة على التنسيق مع السعودية في هذا الشأن، وفي المقابل

وغرب إفريقيا المجاورة لدول اإلقليم، كل هذا يجعل مصر فاعال قويا يجعل إثيوبيا تفكر كثيرا قبل 

 التصعيد معه.  

توطيد العالقات مع السودان السيما وأن اإلضررا بهذه العالقة يضر بملف سد النهضة، السيما بعد  .2

السد رغم أن الضرر األكبر قد يلحق بها حال انهيار السد. هذا تأييد الخرطوم الموقف اإلثيوبي بشأن 

 التوطيد يتطلب مايلي:  

o  الدخول في عملية تكامل بخصوص مثلث حاليب حتى يكون نقطة تعاون بدال من نقطة صراع

 وخالف تؤثر على االستفادة المتبادلة التي تعود على كال البلدين جراء هذا التعاون.

o خاصة في ظل وجود صعوبة  3554يات األربع التي تم توقيعها عام تفعيل اتفاقيات الحر

حاليا في حصول السودانيين على تأشيرات الدخول مما دفع الراغبون منهم في العالج 

 والسياحة التوجه لألردن وسوريا.  

o  المساهمة في شق الطرق البرية والنهرية لزيادة التبادل التجاري،فضال عن اإلسراع في بناء

 لسكك الحديدية الذي يربط مصر بجوبا وأوغندا حتى جنوب أفريقيا.خطط ا

o .محاسبة رجال األمن المسئولين عن سوء المعاملة األخيرة للسودانيين في مصر 

o  الشروع في تنفيذ قناة جونجلي التي تقع األن في جنوب السودان والتي كانت توقفت بسبب

اهرة لصالح الخرطوم. هذا األمر يتطلب وانحياز الق 0192الحرب األهلية في السودان عام 

توطيد العالقات مع جنوب السودان الشروع في استكمال إنشاء قناة جونجلي والتي ستعود 

بالنفع األساسي على مصر،  واعتبار ذلك هو المتاح على المستوى القريب لحين تحسن 

 العالقات مع إثيوبيا. 
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o  المشروعات المائية، فالجنوب يحتاج إلى تقديم مشروعات تنموية  لجنوب السودان  مقابل

مليون متر مكعب في موسم  955الطاقة الكهربائية أكثر من احتياجه للمياه، إذ يسقط عليه 

مليون متر مكعب تشكل حصة السودان ككل، وهو  0543األمطار "ثمانية أشهر" من إجمالي 

أن الجنوب ال يستخدم  مليون متر مكعب"، كما 165بذلك يقترب من حصة إثيوبيا المطرية "

مياه النيل لعدم وجود أراضي زراعية به، إذ يالحظ أن األراضي القابلة للري غير موجودة في 

 الجنوب بسبب المستنقعات. ومعنى هذا إمكانية االستفادة من المياه مقابل الطاقة .

 

 )ج( على الصعيد الدولي 

التصديق المصري على اتفاقية اعالن المبادئ، أو لحين مطالبة البنك الدولي بوقف تمويل السد لحين اتمام 

 استكمال دراسات المكتب االستشاري وخروجها لحيز النور.

 

 الخالصة

من واقع هذه االعمصر في موقف ال تحسد عليه بسبب السياسات الفاشلة لالنقالب على الصعيد الخارجي.. 

هم كيفية الخروج من هذا المأزق الوطني، ال سيما وبالرغم من أن كشف االنقالب قد يكون هدفا، لكن يبقى األ

 وأن األثار السلبية للسد ربما تتجاوز في مداها الزمني االنقالب الذي يتمنى رافضوه أن يسقط قريبا.


