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مصر وتحدياتها االستراتيجية :سد النهضة نموذجا
مصطفى إبراهيم
مقدمة:
يعد سد النه ضة أكبر تهديد للزراعة الم صرية منذ ال شدة الم ستن صرية التي ضربت البالد
في عهد الخليفة المستتتنصتتر الفابمي بيم عامي  ٤٥٧و ٤٦٤هجرية أواخر  ١٠٦٤إلى أواخر
 ١٠٧١ميالدية ،والتي تسببت في جالء وهجرة الكثير مم المصرييم بسبب الغالء والجوع
الذي ترتب على جفاف النيل وحصتتتتتتتار القاهرة مم زبل الورير نالتتتتتتتر الدولة الحمداني
وعصتتتتتتتاباا العرباك التي كانت مع ...وولتتتتتتتلت ابمور حستتتتتتتبما ذكر الم رخوك أمثا بم

ُ
تغربردي والمقريزي إلى أك أكلت الجيف والحيواناا بل والصتتتتتتتبية والنستتتتتتتتاء والفقراء
والضعفاء..
هذا الستتيناريو الكار ي مر تتت للتكرار بدرجة كبيرة حا تنفيذ إ يوبيا وداعميها لمخط
بناء الستتتتتتتد وجفاف النيل وتعطيب مصتتتتتتتر وبوار مالييم ابفدنة مم ابراضتتتتتتتي الزراعية
وفقداك المالييم بعمالهم المرتبطة بالزراعة ومياه النيل ...وال تقتصتتتر أضتتترار الستتتد على
الزراعة فق

بل تتعداها إلى خفض الطازة الكهربائية للستتتتتتتتد العالي ،وكلل توزف كل

ابعما المرتبطة بالنيل مثل النقل النهري والرحالا النيلية والستتتتتتياحة النيلية والصتتتتتتيد
مم النيل وغير ذلل.
في هذا التقرير نتناو القصتتتتة الكاملة لستتتتد النهضتتتتة وابهداف ا

يوبية في مياه النيل،

والدور الصتتتهيوني والغربي في خنص مصتتتر وتعطيشتتتها ،وكيف فرف الستتتيستتتي في حقو
مصتتتتتتتر التاريخية في مياه النيل بتوزيع على اتفازية المبادلء في الخربور في مار
 ٢٠١٥الكتستتتتاش الشتتتترعية الدولية ولكي تعود مصتتتتر لعضتتتتوية االتحاد ابفريقي بعدما تتم
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يوبيا لبناء ستتتتتتدود

تجميد عضتتتتتتويتها بعد انقالش  3يوليو  ،2013والمحاوالا المتكررة

على النيل ،ومنع مصتتتتر إزامة تلل الستتتتدود والتلويت باستتتتتخدر القوة العستتتتكرية لتدمير
الستتتتتد حا إزامت استتتتتتنادا إلى المعاهداا المبرمة مع الجانب ا

يوبي منذ أوائل القرك

الماضتتتتتي ،والتي كانت تحفم حص مصتتتتتر والتي أهدرها الستتتتتيستتتتتي وأضتتتتتاعها للبقاء في
السلطة ،والبحث عم حلو لألرمة أو تقليل آ ارها بزصى درجة.

المحور ابو  :زصة السد:
لستتتد النهضتتتة ا

يوبي أو كما ُيستتتمى أيضتتتا "ستتتد ابلفية الكبير" ،زصتتتة بمعرفة تفالتتتيلها

نخلص إلى أهمية الستتد بالنستتبة

يوبيا وماذ يعني لها ،وستتر تمستتكها الشتتديد ببنائ رغم

آ اره الكار ية على مصتتتتتترُ ،
ويقار هذا الستتتتتتد حاليا على مجرل نهر النيل ابرر  ،الذي يمر
في والية بنيشنقو  -زمار ا

يوبية ،التي تقع على مقربةٍ مم الشري

الحدودي الفالل

بيم إ يوبيا والستتوداك ،وتبلم مستتاحة هذا الستتد بيم عشتتريم إلى أربعيم كيلومترا ،ويبلم
ارتفاع حاجزه مِ ئة وخمستتتتتتة وأربعيم مترا "،وذكرا مصتتتتتتادر أك ارتفاع  147مترا" وأما
بول فيصتتل إلى ألف و مانمائة متر ،وزامت إ يوبيا ببناء هذا الس تد المنيع مم الخرستتانةِ
المرلتتتولتتتة ،وبلغت تكلفة بناء هذا الستتتد حتى ارك ما يقارش أربعة ملياراا وستتتبعمائة
مليوك دوالر تقريبا.
وتترزب الدو ا فريقية المُ شتركة بعبور نهر النيل مم أراضيها اكتما بناء سد النهضة؛
كهرومائي
نظرا لما ستتتتتحظى بها مم أهمية؛ إذ ستتتتتمتلل بذلل القارة ا فريقية أكبر ستتتتدٍ
ٍ

ُيستتتتفاد من في رفع مُ عدالا الطازة الكهربائية ،كما ستتتيحتل الستتتد المرتبة العا تتترة على
مستتتتتتتتول العالم كٍكبر ستتتتتتتتدٍ مُ ولدٍ للطازة الكهربائية .ومم المتوزع وفص تقديراا هيئة
الطازة الكهربائية ا
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توربيناا (مولداا كهربائية) تصتتتتتتتل زوتها وستتتتتتتعتها إلى  ×16توربينا ،وتبلم ستتتتتتتعة
ٍ
على
الواحد منها ال مائة وخمسةٍ وسبعيم ميجا واف.
باستتتعراا المعاهداا واالتفازياا التي تم توزيعها بيم مصتتر نجد أك المعاهدة التي تم
توزيعها عار  1929بخصتتتتتوه مياه النيل أعطت لمصتتتتتر الكثير مم الحقو

ومنها حصتتتتتة

ممتارة مم المياه بتقدير ذلل الوزت ،ورفعت المعاهدة التي وزعت عار  1959مم نصتتيب
مصتتتتتر مرة اخري ،فحصتتتتتلت مصتتتتتر علي  % 66مم المياه التي تصتتتتتل لها هي والستتتتتوداك
وحصلت السوداك علي بقية الحصة اي بنسبة ,% 34
وفكرة انشتتتتتتتاء ستتتتتتتدود في إ يوبيا ليستتتتتتتت وليدة اليور ،بل هي زديمة ترجع الي عقود
وتحديدا منذ العار  ،1964ففي دراسة أجريت بواسطة مكتب االستصالح ابمريكي us
 ،bur ea u of r ec l a ma t i onحدد المكتب  26موزعا نشتتتتتتتاء الستتتتتتتدود ،أهمها أربعة
ستتدود على النيل ابرر  ،وحمل ستتد ابلفية في تلل الدراستتة استتم ستتد "بوردر" ولم يكم
الهدف ابمريكي في هذا التوزيت تنمية القارة االفريقية بقدر ما كاك الهدف هو التٍ ير
ستتتتلبا علي تقدر الدولة المصتتتترية ..ولجٍا أمريكا الي تدمير مشتتتتروعاا التنمية الزراعية
في عهد الرئيس الراحل جما عبد النالر ابتداء مم عرزلة بناء السد العالي ،ومنع البنل
الدولي مم تمويل المشتتتروع وبعد تٍميم القناة والشتتتروع في بناء الستتتد لجٍا أمريكا الي
هذه الحيلة بهدف إيقاف بناء الستتد العالي ،لكم الدراستتاا أكدا فيما بعد أك ستتد ابلفية
(ستتتد النهضتتتة) غير زابل للتنفيذ على أرا الوازع ،وذلل إلى أك تربة إ يوبيا غير لتتتالحة
نشتتاء ستتدود وأن حا إنشتتاء ستتد ابلفية (النهضتتة) ،فاحتمالية لتتمود الستتد ورستتوخ
زليلة جدا ،وتكاد تكوك معدومة مقارنة بسقوب وانهياره.
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وبالرغم مم نتائج هذه الدراستتة بدأا مشتتكلة الستتد ا

يوبي خال حكم الرئيس الراحل

جما عبد النالتتتر ،فبعد أك تطورا عالزاا مصتتتر بدو أفريقيا في تلل الفترة ،ونتيجة
لالتفا

الستتياستتي مع القارة الستتمراء ،لم تشتتهد مصتتر خالفا على زضتتية المياه ،خصتتولتتا

أن كانت تجمع الرئيس عبد النالتتتر وا مبرابور ا
ورغم فترة الوفا

يوبي هيال ستتتيالستتتى عالزاا زوية،

تلل ،ستتترعاك ما نشتتتبت الخالفاا بيم البلديم ،على خلفية زيار مصتتتر

ببناء الستتتتد العالي دوك استتتتتشتتتتارة دو المنبع" أوغندا ،رواندا،بوروندي ،تنزانيا ،الكونغو
كينيا ،إريتريا ،إ يوبيا" وهو ما عارضت إابخيرة بشدة.
كما توزف المشتتتتروع والدعم االمريكي للستتتتد العالي بعد هزيمة يونيو  1967لتستتتتببها في
توزف مشتتتتتتتروعاا التنمية في مصتتتتتتتر لتخصتتتتتتتيص موارد الدولة لدعم المجهود الحربي
ال ستعاده ابرا والكرامة ولم يتم بناء هذا الم شروع وزتها ،وبعد حرش اكتوبر واتفازية
الستتتتتتالر تحديدا زامت وا تتتتتتنطم عبر الوكالة ابمريكية للتنمية الدولية بتمويل دراستتتتتتة
تتتتاملة عم أوج التعاوك المحتمل زيامها بيم مصتتتتر والكياك الصتتتتهيوني مائيا وذلل في
الفترة التي تم الترويج فيها لعملية الستتتتالر المصتتتترية – ا ستتتترائيلية ،حيث زامت أمريكا
في عار  1976ر بتمويل مشتتتتتتروع تر تتتتتتيد استتتتتتتخدار مياه الري في مصتتتتتتر وزد أ ار هذا
المشروع تساؤال عما إذا كاك الغرا مم المشروع توفير مياه لمصلحة إسرائيل.
وعادا ابرمة بيم مصر وإ يوبيا لتطل برأسها مم جديد فى عهد "الساداا" ،بعد إعالن
عم مشتتتتروع لتحويل جزء مم مياه النيل لري  35ألف فداك فى ستتتتيناء ،وهو ما رفضتتتتت
أديس أبابا ،باعتباره خطرا يهدد مصتتتتالحها المائية ،وتقدمت بشتتتتكول إلى منظمة الوحدة
ابفريقية في ذلل الوزت تتهم فيها مصتتر باستتاءة استتتخدار مياه النيل ،واحتدر الخالف
إلى حد تهديد الرئيس ا

يوبي في ذلل الوزت ''منجستتتتتتتتو هيال ماريار'' بتحويل مجرل

نهر النيل ،ليرد الستتتتتتتاداا بٍك مياه النيل ''خ
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القومي المصتتري ،وزا بشتتكل واضتتت عار " : 1979إذا كاك هناك ما ستتيدفع مصتتر لخوا
حرش جديدة فهي المياه" معلنا أن سيدمر السد بمجرد بنائ  ،دوك اعتبار بل أمور أخرل
غير مصلحة مصر.
وهذه المرة لم يكم هناك مصتتتلحة ستتترائيل أو امريكا في هذا التهديد ولكم الفكرة التي
ررعتها امريكا في عقو النظار ا

يوبي ألتتتتتبت مم الصتتتتتعب تحجيمها ولم تجد إ يوبيا

أي دعم هذه المرة في ازامة ستتتتتتتتدها المزعور خالتتتتتتتتة بعد تهديد الرئيس الراحل أنور
الساداا باستخدار القوة.
وأ ناء فترة حكم المخلوع حستتني مبارك ألتتدر مركز الدراستتاا االستتتراتيجية والدولية
في وا نطم عار  1988ر بحثا عم السياسة الخارجية ابمريكية إراء الموارد المائية في
الشتتتتتر

ابوستتتتت

بهدف انتهاي استتتتتتراتيجية للمستتتتتتقبل لتعزيز المصتتتتتالت ابمريكية في

المنطقة ..وحددا الدراستتتة أرمة مياه حوا نهر النيل وكيفية معالجتها وأبررا أك مياه
النيل مصدر تحكم في كل مم مصر والسوداك ،ويذكر اك ورير دفاع مبارك االو "المشير
 /محمد عبد الحليم ابو غزالة " أعلم أك الجيب المصري سيوج ضربة بي مشاريع تضر
بمصالت مصر في دو حوا النيل.
وفي تلل اال ناء تم استتتتتتكما العمل بالفعل في ترعة الستتتتتالر ولم تحرك إ يوبيا ستتتتتاكنا
وحيم استتتتتتتتكمل المشتتتتتتتروع في عهد الرئيس مبارك وتدفقت المياه الي ستتتتتتتيناء بالفعل
وبالبت إستترائيل باستتتكما الترعة اليها فرفضتتت مصتتر وتم وزف المشتتروع ولم تتدخل
أمريكا لصالت اسرائيل كما جرا العادة "حتى فترة بوش االبم الثانية وتحديدا منذ غزو
العرا " ما دفع إستتتتتتترائيل الي التحرك منفردة في أفريقيا بشتتتتتتتكل عار ،وفي دو حوا
النيل بشتتكل خاه منذ منتصتتف التستتعينياا مم القرك الماضتتي ،ما فستتره المرازبوك بٍن
التطور ابخطر على ابمم المصري.
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ونستتتتخلص مما ستتتبص أك الموزف المصتتتري كاك واضتتتحا و ابتا ،وزويا ،بقيادة ستتتياستتتية
ترفض إزامة إي سدود ،وزوة عسكرية تستطيع إجهاا أي عمل مما ل ،وزدرة معدومة
يوبي علي توجي ضتتتتتتربة مضتتتتتتادة لمصتتتتتتر ،أو حتي التصتتتتتتدي لهجمة يشتتتتتتنها

للطرف ا

المصتتتتتتتريوك ،لذلل فكر الطرف ا
والضتتتغ

يوبي في إضتتتتتتتافة عامل جديد للمعادلة ،يهم التٍ ير

علي الدولة المصتتترية ،ولم يجدوا أنستتتب مم إستتترائيل للقيار بذلل ،فهي العدو

ابو لمصر ،ولذلل تم إعادة العالزاا بيم إ يوبيا وإسرائيل رسميا عار .1989

المحور الثاني :آ ار سد النهضة على مصر
يجمع الخبراء على وجود آ ار كار ية مدمرة لستتد النهضتتة على مصتتر ستتواء عند تشتتغيل
وبدء عملية تخزيم المياه وتفازم ابرماا مع مرور الوزت بعد التشتتتتتتتغيل ..و انيا آ ار
كار ية حا ستتتتتتقوب وانهياره لوجود احتماالا كبيرة بانهيا الستتتتتتد .و دراك حجم ار ار
الكار ية للسد وما سيحجزه مم المياه على مصر البد أك نبدا بتعريف بسي

لمصادر مياه

النيل وتحكم السد في نسبة كم في المائة مم المياه الواردة إلى مصر.
وزد ذكر عبد الحافم الصاوي الخبير االزتصادي عم تداعياا سد النهضة أك ا حصاءاا
كشتتتتتتتفت أك نصتتتتتتتيب الفرد في مصتتتتتتتر كاك يبلم عار  2013مم المياه يبلم نحو " 750متر
مكعب" ستتتتتنويا ،وهو دوك المتوستتتتت

العالمي الستتتتتتهالك الفرد مم المياه والبالم ألف متر

مكعب ستتنويا .ويتوزع أك ينخفض نصتتيب المصتتري مم المياه إلى  525مترا مكعبا ستتنويا
عار .2050
وحا تشتتغيل ستتد النهضتتة فاك حصتتة مصتتر مم مياه نهر النيل ستتتنخفض بنحو  9إلى 12
مليار متر مكعب .وخطورة هذا ابمر تكمم في أك مشتتروعاا استتتصتتالح ابراضتتي بمصتتر
ستتتتتتتتتوزف بستتتتتتتبب ما ستتتتتتتينتج مم عجز في كمياا المياه المتاحة ،وبالتالي ستتتتتتتتتوزف
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المستتتتتتتاحاا الزراعية بمصتتتتتتتر عند معدلها الحالي وهو زرابة مانية مالييم فداك..وتوجد
دراساا تجزر ببوار 3مالييم فداك في الدلتا والوادي وهو ما بدا م

راا على حدو

بعد جفاف الترع ومراوي المياه في العاميم ابخيريم ،وفقداك مصتتتتتتتر لمستتتتتتتتاحاا مم
أراضتتيها الزراعية الحالية ،أو توزف مشتتروعاتها الستتتصتتالح أراضتتيها الصتتحراوية ،يعني
ببستتابة فقداك عدد كبير مم موابنيها لفره العمل التي يتيحها لهم زطاع الزراعة الذي
يستتتتتتتتوعب نحو  6.5مالييم عامل .والمعروف أك معد البطالة بمصتتتتتتتر في قل تحقيقها
لمعدالا نمو مرتفعة ،بلم  %7كانت في حدود  ،%10فكيف يكوك الوضتتتتتتتع إذا تراجعت
مساحة ابراضي الزراعية؟
كما أك خصتتتم نحو  9أو  12مليار متر مكعب ستتتنويا مم حصتتتة مصتتتر مم مياه النيل ،فاك
ذلل يعني انخفاا حصتتتتتها الحالية بنستتتتب تتراوح بيم  16.3و .%21.8وهذا ستتتتيضتتتتيف
أعباء ازتصتتتتتتادية جديدة على كاهل االزتصتتتتتتاد المصتتتتتتري ،تتمثل في تكاليف تحلية مياه
البحر لستتتد العجز في المياه الصتتتالحة للشتتترش ،أو ما يمكم عمل مم خال إعادة المعالجة
لمياه الصرف لالستفادة منها في ري ابراضي الزراعية.
وهذه ا جراءاا المتعلقة بعملياا التحلية أو المعالجة ستتتتتتتتزيد الوضتتتتتتتع االزتصتتتتتتتادي
تٍرما..بك الم ساحاا الزراعية المتاحة لمصر حاليا ال تتناسب مع تزايد عدد سكانها الذي
يناهز  92مليوك نستتتتتتتمة ،وهو زابل للزيادة خال الستتتتتتتنواا القادمة في قل معد ريادة
ستتتتتكانية تقدر بنحو  %1.9ستتتتتنويا .ومما هو معروف أك باا المستتتتتاحة الزراعية ووجود
ريادة ستتتكانية ستتتي ر بشتتتكل كبير على حجم االحتياي مم المنتجاا الزراعية والغذائية
التي تنتجها مصر.
وفي قل حصتتتتتها الحالية مم المياه بدوك نقصتتتتها ،تستتتتتورد مصتتتتر نحو  %60مم غذائها،
فكيف يكوك الوضتتتتع لو نقصتتتتت حصتتتتة المياه وتوزف التوستتتتع في استتتتتصتتتتالح ابراضتتتتي
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الصتتتتحراوية؟ بالقطع ستتتتيزيد العجز في الميزاك التجاري المصتتتتري الذي يعاني بدوره مم
عجز تاريخي.
ويمثل توفير الطازة في مصتتتر خال الستتتنواا القليلة الماضتتتية تحديا كبيرا ،حيث تبنت
مصتتتتتر منذ عار  2008ستتتتتياستتتتتاا مم

تتتتتٍنها أك تعمل على إلغاء دعم الطازة الذي يحمل

الموارنة العامة نحو  120مليار جني (نحو  17.2مليار دوالر) ستتتتتتنويا ،وتركزا ستتتتتتياستتتتتتة
إلغاء الدعم على الصتتناعاا كثيفة استتتخدار الطازة ،كما تم رفع أستتعار الوزود للستتياراا
والبيوا.
ومم

تتتتتتٍك التٍ ير على حصتتتتتتة مصتتتتتتر مم المياه أك تنخفض الكهرباء المنتجة مم الستتتتتتد

العالي الذي يوفر نستتبة  10إلى  %12مم الطازة المنتجة في البالد .ويعتبر التتتتتتتتتتتٍ ير على
هذه الحصتتتة رغم لتتتغرها نقطة ضتتتغ

على االزتصتتتاد المصتتتري .بك خفض حصتتتة الستتتد

العالي مم إنتاي الكهرباء يعني تعويضتتتها مم مصتتتادر أخرل ذاا تكلفة ازتصتتتادية عالية،
فضال عم نظافة المصادر المائية في توليد الكهرباء.
والتفكير في مصتتادر بديلة للكهرباء المتحصتتل عليها مم الستتد العالي ،يستتتغر

وزتا حا

اللجوء إلى المصتتتتتتتادر الجديدة والمتجددة مثل الرياح أو الطازة الشتتتتتتتمستتتتتتتية أو تدوير
المخلفتاا ،كمتا أك اللجوء إلى الطتازتة النوويتة محفوف بكثير مم المختابر رغم أهمي ت
لمصتتتتتر ،وكذلل اللجوء إلى مصتتتتتادر أحفورية مم خال النف

والغار ذوي التكلفة العالية،

وخالتتة بعدما ألتتبحت مصتتر تستتتورد أكثر مما تصتتدر مم النف

والغار بستتبب ستتياستتاا

التصدير الخابئة التي نفذتها زبل ورة يناير.
ويضيف د .محمد حافم خبير السدود والهندسة المدنية بجامعة يونيتم بماليزيا أن في
عار  1990كانت حصتتتتة مصتتتتر تكفي تعداد ستتتتكانها ويزيد عليها بعض الفائض والذي كاك
يخزك ببحيرة الستتد العالي .في عار  2000وتعاد حجم ا يراداا المائية لدولة مصتتر مع
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حجم ا ستتتتتتهالك الستتتتتنوي ..وفي عار  2015ولتتتتتل العجز لقرابة  18مليار متر مكعب مما
إستتتتتتتلزر تدوير مياه الصتتتتتترف الزراعي والصتتتتتتحي لري أكثر مم مليوك فداك وهذا بعدما
وللت حصة الموابم المصري عار  2017بزل مم  620متر مكعب سنويا أي بعجز زدره
 %40عم خ

الفقر المائي العالمي .كل هذه ابرزار زبل بدء تشتتتتغيل ستتتتد النهضتتتتة ،االذي

سيزيد مم الفقر المائي لمصر في المستقبل القريب

()4

ومم جانب ذكر د.محمد البستتطويستتي ابستتتاذ المستتاعد بالهيئة القومية لالستتتشتتعار عم
بعد وعلور الفضتتاء ،فى ورزة علمية حو " تٍ ير ستتد النهضتتة ا

يوبى على موارد المياه

فى مصتتتتتتتر" فى إحدل الدورياا العالمية المرموزة وهى مجلة الهندستتتتتتتة الهيدرولوجية
التى تتبع الجمعية ابمريكية للهندستتتة المدنية ،واستتتتند البحث على تحليل لتتتور ابزمار
الصتتتناعية لموزع ستتتد النهضتتتة والستتتد المستتتاعد والمنطقة أمار الستتتد المنتظر والتى تكوك
البحيرة الصتتتتناعية بها ،وأوضتتتتحت النماذي التى أعدتها الدراستتتتة أك ارتفاع ستتتتد النهضتتتتة
بمقدار  145مترا فو

مستول سطت النهر عند منطقة ا نشاءاا يحتاي إلى ارتفاع السد

المساعد بحوالى  45مترا فو

سطت المنطقة الجبلية التى يتم إنشاؤه بها.

وأوضت البسطويسي أن فى تلل الحالة ستبلم سعة التخزيم حوالى  73مليار متر مكعب
مم المياه وستتتتتتيبلم مستتتتتتطت البحيرة حوالى  2300كم مربع ،ما ستتتتتتي دل إلى فقد حوالى
مليارل متر مكعب مم المياه ستتنويا نتيجة للبخر ،وذكر أن يمكم التقليل مم مخابر ستتد
النهضتتة بتقليل ارتفاع الستتد المستتاعد والمستتئو الرئيستتى فى رفع ستتعة التخزيم لبحيرة
ستتتتتتتد النهضتتتتتتتة إلى ما يزيد على  18مليار متر...وأكد أك ستتتتتتتد النهضتتتتتتتة يعد جر
لمستقبل المياه فى مصر بغض النظر عم التٍ ير الم زت الذل زد يحد

إنذار

حتى فترة ملء

الخزاك أمار السد بك الجميع منتب إلى اب ر الم زت على حصة المياه خال فترة إنشاء
الستتتتد وتناستتتتى الحاجة إلى ريادة هذه الحصتتتتة لكى تقابل الزيادة الستتتتكانية المضتتتتطردة
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والحاجة إلى إنتاي مزيد مم الغذاء ،موضحا أك إ يوبيا ال تستطيع أك تلعب دورا محوريا
فى ريادة ا يراد مم مياه النيل نظرا لفقرها فى المستتتتنقعاا مقارنة مم جنوش الستتتوداك
ودو الهضبة االستوائية والتى تمتلل مخزونا استراتيجيا فى البحيراا والمستنقعاا.

5

وزد قهرا بوادر ار ار الكار ية لستتتتتد النهضتتتتتة على منستتتتتوش مصتتتتتر مم نهر النيل بعدما
لوحم زلة منستتوش المياه بدرجة كبيرة عم ابعوار الستتابقة ومعاناة اكثير مم المزارعيم
مم نقص المياه وهالك المزروعاا نتيجة العطب والجفاف وانخفاا منسوش المياه

6.

وتم التقاف العديد مم الصتتتتتتتور ومقابع الفيديو تظهر زاع النهر بالقاهرة وبالتحديد أمار
ماسبيرو وكوبري زصر انيل ومنابص أخرل بالعالمة المصري والمحافظاا التي يمر بها
النهر.

7

وبررا ورارة الزراعة ذلل بانخفاا الكمياا التي تطلقها،مفستتتترة ذلل بٍن يتم الستتتتماح
بكمياا مياه حستتتتتتتب احتياجاا المزروعاا ،وهو مايخالف الوازع لوجود احتياي مائي
بوا

العتتتار الختالف توزيتتتت الزراعتتتة وعملي اتتتتالري لللمحتتتالتتتتتتتيتتتل المختلفتتتة وفي

المحافظاا المختلفة ،وكذلل ردا هيئة االستتتتتتتشتتتتتتعار عم بعد على ادعاءاا ورارة الري
بوجود خطر حقيقي على مصتتتتتر حا البدء في ملء خزاك ستتتتتد النهضتتتتتة،وهو التفستتتتتير
الوحيد المقبو النخفاا منسوش النيل عم نظيره في السنواا السابقة

8

ويضيف د .محمد حافم استاذ الهندسة المدينة وخبير السدود بجامعة يونيتم أن وفقا
للبياناا التصتتتميمة لستتتد النهضتتتة فاك حجم فيضتتتاك أغستتتطس  2016بلم  58.5مليار متر
مكعب ستتيتم خصتتم زرابة  28.1مليار متر مكعب مم الفيضتتاك داخل بحيرة ستتد النهضتتة
يضتتتتتتتاف إليها  0.9مليار متر مكعب للعملية البخر بالبحيرة أي أك حجم المستتتتتتتتقطع مم
الفيضتتتتتاك يعاد  30مليار متر مكعب يخصتتتتتم مبا تتتتترة مم حصتتتتتة مصتتتتتر بينما تحصتتتتتل
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الستتوداك على ما تبص مم تدفص .ولقد ستتربت جريدة التحرير المصتترية التابعة للمخابراا
المصرية تقريرا ي كد فقداك مصر لتت  30مليار متر مكعب وفقا بحد الدراساا ابمريكية.

المحور الثالث:
المعاهداا التاريخية التي تحفم حص مصر في مياه النيل
كانت الدو المتشتتتابئة على نهر النيل في الستتتابص مستتتتعمراا لدو أجنبية م حصتتتلت
هتتتذه التتتدو

على استتتتتتتتقاللهتتتا .وجميع االتفتتتازيتتتاا التي وزعتتتت بيم التتتدو

ابجنبيتتتة

االستتتتتعمارية تمنع إزامة اي ستتتتدود على منبع النهر ،وبعد االستتتتتقال توار ت الحكوماا
الوبنية تلل المعاهداا التي أ بتت كلها حقو مصتتتتتتتر التاريخية في م ياه النيل ،وعدر
أحقية إ يوبيا أو دو المنبع في إزامة ستتتدود أو حجز مياه عم دو المصتتتب ،وتثبت بما
اليدع مجاال للشتتل عدر لتتحة موزف الستتد مم ناحية القانوك الدولي مم جانب ،ولتتحة
الموزف المصري مم جانب اخر وتفصيل ذلل على النحو التالي:
 -1بروتوكو روما الموزع فى  15إبر يل 1891ر بيم كل مم بريطانيا وإيطاليا التي كانت
تحتل إريتريا فى ذلل الوزت -بشتتتتتتتٍك تحديد منابص نفوذ كل مم الدولتيم فى أفريقيا
الشرزية ،وتعهدا إيطاليا فى المادة الثالثة مم االتفازية بعدر إزامة أية منشآا بغراا
الري على نهر عطبرة يمكم أك ت ر على تصتتتتتتترفاا النيل ،والوازع اك هذه االتفازية مم
وجه نظرنا تعتبر ذاا اهمية بالغة جدا ،فا يوبيا دائما ماتقو في تصتتريحاا مستتئوليها
اك هذه االتفازياا غير ملزمة لها النها وزعت في عصور االحتال  ،ولكم بالنظرة الي هذه
الفترة نجتد اك إ يوبيتا في هتذه الفترة لم تكم تستتتتتتتمع متايملي عليهتا وتنفتذه بخضتتتتتتتوع
وخنوع بل كاك لها ستتتتتتتيادة وكانت تعارا الدو الكبري ،بل تحاربها وتنتصتتتتتتتر عليها
وتفرا ارادتها ويتضت لنا ذلل جليا فيما يلي :
تقارير
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اوال  :في عار  1887اي زبل توزيع االتفازية بٍربعة ستتتتتتتنواا فق  ،وج " منليل " ملل
الحبشتتتة وزتها خطابا للدو الخمس العظمي المهتمة بالمنطقة وهي " بريطانيا العظمي -
فرتستتتتتتا  -روستتتتتتيا القيصتتتتتترية  -ايطاليا  -المانيا " حدد في حدود إ يوبيا ،ووزع فعليا مع
ايطاليا معاهدة " أوتشيالي " في مايو  1889لترسيم حدود بالده.
انيا  :نجحت إ يوبيا في الفترة بيم عامي  1889 : 1881في توسيع ملكها وس

كل هذه

الدو الكبري وبشتتتتتكل يفصتتتتتت عم امتالك زرار وزوة فعلية فنجد انها ضتتتتتمت كل مايلي
ذكره مم ازاليم  " :كفا وجما عار  ،1881عروستتتتتتتي  ،1882للجا  ،1886هرر وايليبابور عار
 ،1887جوراي عار  ،1889بالي وستتتتتتتيدامو عار  ،1891جوفا ووالمو عار  ،1894االوجاديم
عار  ،1897م بوني و انجو عار .1898
الثا  :حصتتتتلت إ يوبيا علي أمالك مصتتتتر الخديوية في البحر االحمر بتلل المنابص ،حيث
وزعت انجلترا مع الملل ا

يوبي " يوهانس " اتفازا تمنح االمالك المصتتتتترية بمقتضتتتتتاه،

بما في ذلل الحامياا العستتتتتتتكرية في المرتفعاا االريترية وهضتتتتتتتبة كرك ،وانستتتتتتتحب
المصتتتتتتريوك مم هرر عار  ،1885واستتتتتتتولت الحبشتتتتتتة علي ازليم االوجاديم كل في نفس
العار ،ولو سرنا علي نفس النهج ا
االتفا

يوبي ،فيمكم اذك للحكومة المصرية اك تقو اك هذا

وزع اباك االحتال االنجليزي لمصتتتتتتتر واننا النعترف ب واليلزمنا ونذهب الحتال

تلل المنابص لنكوك علي مرمي حجر مم سدهم.
رابعا  :وزع خالف بيم إ يوبيا وايطاليا في تفستتتتتير المادة  17مم معاهدة " أوتشتتتتتيالي "،
فكاك النص االيطالي يلزر علي إ يوبيا اك يكوك اتصتتتتاالتها مع الدو االخري عبر ايطاليا،
بين ما كاك النص االمهري يج عل ذلل اخت ياريا ،ورفض " منل يل ال ثاني " م لل الحبشتتتتتتتتة
التفستتتتتتتير االيطالي ،والغي الم عاهدة ،وزامت الحرش ،وانتهت بنصتتتتتتتر إ يوبيا ،نعم نصتتتتتتتر
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إ يوبيا ،فلما تتحدث إ يوبيا االك عم تلل المعاهداا وكٍنها كانت مكره  ،بينما التاريخ
يقص علينا انهم عندما كانوا يرفضتتتتتتتوك المعاهداا لمجرد اختالف حو تفستتتتتتتير بريقة
االتصا كانوا يلغونها ويدخلوك حروبا وينتصروك ،فهل كانوا يسكتوك حو المياه ؟.
 - 2اتفتازيتة أديس أبتابتا الموزعتة فى  15متايو 1902ر بيم بريطتانيتا وإ يوبيتا ،تعهتد في ها
ا مبرابور منيليل الثاني امبرابور إ يوبيا وزتذاك بعدر إزامة أو الستتتتتتتماح بازامة أي
منشآا على النيل ابرر

أو بحيرة تانا أو نهر السوباف مم

ٍنها أك تعترا سرياك مياه

النيل إال بموافقة الحكومة البريطانية والحكومة الستتتتتتتودانية مقدما ،وكل ماتقدر مم
براهيم تتتدحض الحجتتة ا

يوبيتتة ينطبص علي هتتذه المعتتاهتتدة ايضتتتتتتتتا لوزوعهتتا في نفس

التاريخ ولكم نري اك هناك عامل اخر يكشتتتتتتتف ضتتتتتتتعف الموزف ا

يوبي وهو ان زد تم

النص في مقتتتدمتتتة االتفتتتا زيتتتة علي كونهتتتا ملزمتتت علي ملوك إ يوبيتتتا ومم يتبعونهم في
الحكم.
 - 3اتفازية لندك الموزعة فى  13ديستتتتمبر 1906ر بيم كل مم بريطانيا وفرنستتتتا وإيطاليا،
وينص البند الرابع منها على أك تعمل هذه الدو معا على تٍميم دخو مياه النيل ابرر
وروافده إلى مصتتر .والدو الثال ة المذكوره والموزع لهذه االتفازية وزعتها للتعاوك معا
ففي هذا الوزت كاك هناك اراضتتتتتتتي تحتلها كل دولة مم الدو الثالث في منابص القرك
االفريقي ومم الضروري التعاوك فيما بينهم ،ويلفت النظر في هذه االتفازية مايلي :
اوال  :نصتتت الدو الثال ة فيها علي انها وما ستتبقها مم اتفازياا التشتتكل اي اعتداء علي
الحقو

السيادية المبرابور الحبشة " إ يوبيا حاليا ".

انيا  :عندما نص في المادة  4البند أ مم االتفازية علي مراعاة مصتتتتتالت مصتتتتتر وبريطانيا
التي كانت تفرا حمايتها علي مصتتر وزتها وضتتع بيم زوستتيم العبارة التالية " مع االخذ
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في االعتبتتتار الحره علي مراعتتاة المصتتتتتتتتتالت المحليتتتة ) ومم هنتتتا يمكننتتتا االنطال  ،اك
المعاهدة و ضعت ن صب اعينها م صالت إ يوبيا ولي ست مجحفة لها كما ي صدعوك ادمغتنا
ليل نهار ،واك في االمكاك عدر المسا

بمصالت مصر المائية مع تحقيص مصالت إ يوبيا،

وهذا موزف حكومة القاهرة ولكم كما يقولوك لدينا في مصر " العند يولد الكفر ".
الثا  :عندما نص في العديد مم المواد التالية علي انشتتتتتتتتاء الستتتتتتتكل الحديدية والتي
تستتتفيد منها إ يوبيا الي يومنا هذا ،هل مم المنطقي أو المعقو اك تطالب الدو الثالث
الحكومة ا

يوبية االك بتستتتديد المبالم التي دفعوها في انشتتتائ علي اعتبار اك المعاهدة

مم عهود االحتال ويجتتب اك النعتتتد بهتتا ،هتتذا الموزف الغير عقالني بتتتاتتتا هو متتاتفعل ت
إ يوبيا اليور وكٍك القانوك الدولي عدر زاعدة " المراكز القانونية المستقرة ".
راب عا  :اليس مم المتنازض اك نقو ان ها م عاهدة مم ع هد االحتال واك إ يوب يا لم تكم
ذاا زرار وفرضتتتتتتتت عليها وينص في المادة  9مم االتفازية اك الحكومة البريطانية في
حالة الضتتتتتترورة لها الحص في االستتتتتتتفادة مم االذك الذي منح ا مبرابور منيليل الثاني
امبرابور إ يوبيا في انشتتاء الستتكل الحديدية في الثامم والعشتتريم مم اغستتطس ،1904
اي اك البريطانييم زبل انشتتاء الخ

كانوا زد تفاوضتتوا مع االمبرابور واخذوا من االذك،

مع االخذ في االعتبار اك انشتتتتتتاء الستتتتتتكل الحديدية كاك ستتتتتتيجر العديد مم الفوائد علي
إ يوبيا ومع ذلل لم تقم ازوي امبرابورياا العالم وزتها ببناءه اال بعد اخذ اذك امبرابور
إ يوبيا ،فكيف

يوبيا بعد ذلل اك تتدعي ان زد تم االفتاءا علي حقوزها المائية ؟.

 - 4اتفازية روما وهى عبارة عم مجموعة خطاباا متبادلة بيم بريطانيا وإيطاليا فى
 ،1925وتعترف فيها إيطاليا بالحقو
ابرر

المائية المكتستتتتبة لمصتتتتر والستتتتوداك فى مياه النيل

واببيض وروافدهما ،وتتعهد بعدر إجراء أل إ غاالا عليهما مم

ٍنها أك تنقص

مم كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسى.
تقارير
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وبالنظر لوجه النظر البريطانية في ذلل الوزت نجدها تكشتتتتتتتف الكثير مم الحقائص في
خطاش الستتتتتتتفير البريطاني في روما الي رئيس الورراء االيطالي فنجده يقو في بعض
اجزاء خطاب  " :اك فخامتكم تدرك االهمية الكبري بالنستتتتتتتبة لمصتتتتتتتر والستتتتتتتوداك في اك
يحتتافظتتا علي حجم الميتتاه الوالتتتتتتتتل اليهم ،اك لم يكم ريتتادت ت  ،وكمتتا تعلم فقتتد اجريتتت
حكومة لتتتاحب الجاللة  -الحكومة البريطانية  -مفاوضتتتاا مع ا

يوبييم في اديس ابابا

النشتتتاء هذا الوابل ،ولكم لم يتم الولتتتو الي نتيجة حتي االك ،ويجب اك تكوك ايطاليا
الي جانب االعتراف بحقو
النيتل االرر

مصتتتتر والستتتتوداك في المياه ،واك التشتتتتارك في اي عمل علي

أو النيتل االبيض أو اي مم روافتده ت دي الي التتٍ ير علي تتدفص الميتاه الي

النهر الرئيستتتتتتتي ،ومم المفهور اك ذلل لم يمنع ا

يوبييم مم اك يقيموا مشتتتتتتتاريع توليد

بازة كهربائية واستتتتتتتت خدار المياه في الزراعة " نفس الموزف المصتتتتتتتري الحالي " ،فهل
تخطئ بريطانيا ومصر وتصيب إ يوبيا؟
وان ليس مم المتقبل اك تتحكم زوة اجنبية في مياه النيل والتي تمثل امرا حيويا جدا
الردهار بل لوجود مصتتتتتتتر والستتتتتتتوداك ،ولكم بناء علي عالزاا الثقة المتبادلة بيننا فٍن
يشتتتترفني اك ابلب منكم اك تستتتتاعدونا للحصتتتتو علي امتيار بناء هذا الوابل " الحاجز "
الذي تريد إ يوبيا بناءه في مقابل دعم الحكومة االيطالية في مستتتتتتتعي الحصتتتتتتتو علي
امتيار بناء السكل الحديدية مم حدود اريتريا الي الحدود االيطالية في الصوما "
و كاك الرد االيطتالي اك االيطتالييم يوافقوك علي دعم الحكو مة البريطتانيتة لبنتاء الوا بل
علي بحيرة  ، T s a naفي مقابل دعم الحكومة البريطانية لحصتتتتتتتو ايطاليا علي امتيار
الستتتتتتتكل الحديدية مم حدود اريتريا الي الحدود االيطالية في الصتتتتتتتوما  ،واننا نعترف
بحقو

مصر والسوداك في مياه النيل ونتعهد بعدر ازامة اي مشروعاا ت ر علي تدفص

المياه إلى البلديم.

تقارير
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المالحم مم الخطاش :
أوال  :إدراك البريطانييم اك حجم المياه وزتها سيحتاي الزيادة اك عاجال أو اجال.
انيا  :كاك ا

يوبييم وزتها يريدوك حاجزا لحجز المياه عند بحيرة  t s a naولمم اليعلم

فهذه البحيرة هي اكبر بحيرة في إ يوبيا ومنبع النيل االرر  ،ولقد بني فعليا فيما بعد "
وهذا هو بيت القصتتتتتتتيد وهذا ماتثبت هذه المعاهدة ومافاا مم كل المعاهداا المذكوره
مم حقيقة اك إ يوبيا لم تظلم واك إ يوبيا عندما كانت تريد اك تفعل

تتتتتتتئ تفعل  ،واك

انجلترا سعت الي تنفيذ ماتريد بل سعت للحصو علي امتيار البناء.
 - 5اتفازية  1929وهى عبارة عم خطابيم متبادليم بيم كل مم رئيس الورراء المصتتتتتتترل
آ نذاك مح مد محمود وبيم الم ندوش الستتتتتتتتامى البري طانى لو يد ،وكال الخ طابيم موزعيم
بتاريخ  7مايو  1929ومرفص بهما تقرير للجنة المياه الذل ستتتتتتتبص إعداده فى عار .1925
ويعد هذا التقرير جزءا مم هذه االتفازية ،وكاك توزيع بريطانيا على هذه االتفازية نيابة
عم كتتل مم الستتتتتتتوداك وأوغنتتدا وتنجتتانيقتتا (تنزانيتتا حتتاليتتا) وجميعهتتا دو

كتتانتتت تحتلهتتا

بريطانيا آنذاك وأهم ما ورد فى تلل االتفازية:
أ -أال تقتتار بغير اتفتتا

مستتتتتتتبص مع الحكومتتة المصتتتتتتتريتتة أعمتتا رل أو توليتتد زول أو أيتتة

إجراءاا على النيل وفروع أو على البحيراا التى ينبع منها ستتواء فى الستتوداك أو فى
البالد الوازعة تحت ا دارة البريطانية مم

تٍنها إنقاه مقدار المياه الذل يصتل لمصتر أو

تعديل تاريخ ولول أو تخفيض منسوب على أل وج يلحص ضررا بمصالت مصر.
ش -وتنص االتفازية أيضا على حص مصر الطبيعى والتاريخى فى مياه النيل.
 - 6اتفتتازيتتة  ،1929وتنظم تلتتل االتفتتازيتتة العالزتتة المتتائيتتة بيم مصتتتتتتتر ودو

الهضتتتتتتتبتتة

ا ستتتتتتوائية،كما تضتتتتتمنت بنودا تخص العالزة المائية بيم مصتتتتتر والستتتتتوداك وردا على
تقارير
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النحو التتتالى فى الخطتتاش المرستتتتتتتتل مم رئيس الورراء المصتتتتتتترل والمنتتدوش الستتتتتتتتامى
البريطانى :حيث جاء في " :إك الحكومة المصتتتتتتترية

تتتتتتتديدة االهتمار بتعمير الستتتتتتتوداك

وتوافص على ريادة الكمياا التى يستتتتتتتتخدمها الستتتتتتتوداك مم مياه النيل دوك ا ضتتتتتتترار
بحقو

مصتتتتتتتر الطبيعية والتاريخية فى تلل المياه ،وتوافص الحكومة المصتتتتتتترية على ما

جاء بتقرير لجنة مياه النيل عار  1925وتعتبره جزءا ال ينفصل مم هذا االتفا  ،وأال تقار
بغير اتفا

ستتتتتتتابص مع الحكومة المصتتتتتتترية أعما رل أو توليد زول أو أية إجراءاا على

النيل وفروع أو على البحيراا التى تنبع ستتتتتتتواء مم الستتتتتتتوداك أو البالد الوازعة تحت
ا دارة البريطانية مم

تتتتتتتٍنها إنقاه مقدار المياه الذل يصتتتتتتتل لمصتتتتتتتر أو تعديل تاريخ

ولتتتتتول أو تخفيض منستتتتتوب على أل وج يلحص ضتتتتتررا بمصتتتتتالت مصتتتتتر ،وتقدر جميع
التستتتهيالا للحكومة المصتتترية لعمل الدراستتتاا والبحوث المائية لنهر النيل فى الستتتوداك
ويمكنها إزامة أعما هناك لزيادة مياه النيل لمصتتتتتتتلحة مصتتتتتتتر باالتفا

مع الستتتتتتتلطاا

المحلية.
 - 7اتفتتازيتتة  ،1959وزتتد وزعتتت هتتذه االتفتتازيتتة بتتالقتتاهرة فى نوفمبر  1959بيم مصتتتتتتتر
والستتتتتوداك ،وجاءا مكملة التفازية عار  1929وليستتتتتت الغية لها ،حيث تشتتتتتمل الضتتتتتب
الكامل لمياه النيل الوالتتتتتلة لكل مم مصتتتتتر والستتتتتوداك فى قل المتغيراا الجديدة التى
قهرا على الستتاحة آنذاك ،وهي الرغبة فى إنشتتاء الستتد العالى ومشتتروعاا أعالى النيل
لزيادة إيراد النهر وإزامة عدد مم الخزاناا فى أستتتتتتواك .وتضتتتتتتم اتفازية االنتفاع الكامل
بمياه النيل على عدد مم البنود مم أهمها" :احتفاظ مصتتر بحقها المكتستتب مم مياه النيل
وزدره  48مليار متر مكعب سنويًّ ا وكذلل حص السوداك المقدر بٍربعة ملياراا متر مكعب
ستتتنويا ،وموافقة الدولتيم على زيار مصتتتر بانشتتتاء الستتتد العالى وزيار الستتتوداك بانشتتتاء

تقارير
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خزاك الرولتتتتيره على النيل ابرر

وما يستتتتتتبع مم أعما تلزر الستتتتوداك الستتتتتغال

حصت .
 - 8إبتتار التعتتاوك التتذل تم توزيعت فى القتتاهرة فى ابو

مم يوليو 1993ر بيم كتتل مم

الرئيس المصرل المخلوع حسني مبارك ورئيس الورراء ا

يوبى الراحل ميليس ريناول،

وتضتتمم هذا ا بار التعاوك بيم مصتتر وإ يوبيا فيما يتعلص بمياه النيل فى النقاف التالية:
عدر زيار أل مم الدولتيم بعمل أل نشتتتتاف يتعلص بمياه النيل زد يستتتتبب ضتتتتررا بمصتتتتالت
الدولة ابخرل ،وضتتتتتتترورة الحفاظ على مياه النيل وحمايتها ،واحترار القوانيم الدولية،
والتشتتتتتتتاور والتعاوك بيم الدولتيم بغرا إزامة مشتتتتتتتروعاا تزيد مم حجم تدفص المياه
وتقليل الفوازد.
وتعتمد فكرة الحقو

التاريخية والمكتستتتتبة لمصتتتتر فى مياه نهر النيل على مجموعة مم

القواعد والمبادئ القانونية المستقرة ،لخ صها د.مفيد

هاش أ ستاذ القانوك الدولي وورير

التعليم العالي ابسبص في المبادلء التالية :

( )١مبدأ عدر ا ضرار:
يستند هذا المبدأ على زاعدة مستقرة فى القانوك الرومانى تفيد« :استعمل ما هو مملوك
لل دوك ا ضتتتتتتترار بارخريم» .مفاد ذلل أك كل دولة مشتتتتتتتتركة فى نهر دولى مم حقها
استتتخدار الجزء الذل يجرل بازليمها دوك إلحا

ضتترر بدولة

تتريل فى ذاا النهر .ابمر

الذل جسدت المادة  ٢١مم إعالك استكهولم بشٍك البيئة والتنمية لعار  ،١٩٧٢حيث نصت
لتتراحة على ضتترورة تٍكد الدو مم أك ابنشتتطة التى تقور بها فى إزليمها أو تتم تحت
ستتتتتيطرتها لم تتستتتتتبب فى إلحا

تقارير
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تقور بالنشتتتتاف أو المشتتتتروع .كما يتٍكد هذا المبدأ لتتتتراحة فى المادة  ٧مم اتفازية ابمم
المتحدة بشٍك استخداماا المجارل المائية الدولية فى غير الش وك المالحية لعار .١٩٩٧
ويشترف فى الضرر المقصود هنا أك يبلم درجة مم ابهمية يسهل معها اكتشاف وإ بات
بٍدلة موضتتتوعية ،وأك تتٍ ر مع معيشتتتة الستتتكاك على ضتتتفاف النهر النتقاه نوعيتها أو
تغييرها .وبتطبيص هذا المبدأ على وضتتع مصتتر يتضتتت أك المستتا

باستتتخداماتها القائمة

يمثل ضررا بالغا لها ،فى ضوء حقيقة عدر وجود موارد بديلة.

( )٢مبدأ االستخدار العاد والمعقو :
يعد هذا المبدأ مم أهم معايير تقاستتتتتتتم مياه ابنهار الدولية ،ويقصتتتتتتتد ب الحصتتتتتتتو على
أزصتتتتى المنافع الممكنة لجميع الدو المشتتتتتركة فى النهر الدولى ،مع ابخذ بعيم االعتبار
أك هذا ال يعنى بٍل حا التستتتتاول الحستتتتابى بنصتتتتبة الدو المشتتتتتركة فى النهر الدولى.
فهناك عوامل عدة ذكرتها تفصتتتتيال مختلف تقنياا زواعد استتتتتخدار مياه ابنهار الدولية
مثل زواعد هلستتتنكى  ١٩٦٦واتفازية ابمم المتحدة لعار  ١٩٩٧وزواعد برليم  ٢٠٠٤يستتتتند
إليها فى تحديد النصيب العاد والمعقو  ،ومم أهمها االستخداماا القائمة ،والتى تمثل
سندا أساسيا مم أسانيد مصر فى حماية استخداماتها لمياه نهر النيل.

( )٣مبدأ الطبيعة العينية التفازياا ابنهار الدولية:
ي كد الفق والقضاء الدولياك على الطبيعة العينية لمعاهداا تقاسم مياه ابنهار الدولية.
وزد زررا لجنة القانوك الدولى عند لتتتتتتتياغة اتفازية عار  ١٩٩٧اعتبار معاهداا ابنهار
الدولية مم بائفة المعاهداا العينية التى ال تتٍ ر بالتغييراا التى تحدث فى

تتتتتتتكل

الدولة أو نظامها ،فضتتتال عم تٍكيد محكمة العد الدولية لذاا المعنى فى حكمها الصتتتادر

تقارير

19

 19نوفمبر 2017

فى  ٢٥ستتتتتتتبتمبر  ١٩٩٧فى النزاع المجرل -الستتتتتتتلوفتتاكى ،حيتتث أزرا بتتالطبيعتتة العينيتتة
لمعاهداا استتتخدار مياه ابنهار الدولية فى غير أغراا المالحة وخضتتوعها لنص المادة
( )١٢التفتتازيتتة فيينتتا لعتتار  ،١٩٧٨والتى ت كتتد عتتدر تتتٍ ر االتفتتازيتتاا ذاا الطتتابع ا زليمى
بالتوارث الدولى .ويبطل هذا المبدأ أل زو بعدر التزار دو حوا النيل باالتفازياا
السابقة على اعتبار أنها زد أبرمت فى عهود االستعمار.
التتتاريخيتتة ،يمكم القو

وفى ضتتتتتتتوء المبتتادئ الحتتاكمتتة لفكرة الحقو

إك مبتتدأ الحقو

التا ريخية زد استتتتتتتتقرا علي مبادئ القانوك الدولى ذاا الصتتتتتتتلة ،وأكده الفق الدولى،
وجرل علي القضاء الدولى وأحكار المحاكم الوبنية ،سواء فيما يتعلص باكتساش ا زليم
والستتتيادة علي فى البر والبحر ،أو فيما يتعلص بحقو
زتتد توافرا في ت

تتتتتتتروف الظهور وبو

االستتتتخدار واالستتتتغال  ،مادامت

المتتدة وعتتدر اعتراا ذول المصتتتتتتتلحتتة ،وهى

الشروف التى انتهت إليها محكمة العد الدولية فى حكمها الصادر بشٍك زضية المصائد
النرويج ية ل عار  ،١٩٥١حيم زررا أك مة

تتتتتتترو با ال ة يتعيم توافر ها لالع تداد ب هذه

الحقو  ،وهى :وجود ممارستتتتة قاهرة ومستتتتتمرة للحص ،يقابلها موزف ستتتتلبى مم الدو
ابخرل ،مع استتتمرار هذا الموزف الستتلبى لفترة رمنية كافية الستتتخاله زرينة التستتامت
العار ،والذل يبيم -هذا المبدأ -الكيفية التى ارتضتتتتتتتها الدو المشتتتتتتتركة فى النهر الدولى
فى ازتستتتتتتار مياه على مدل تاريخها ،وهو ما يعد أمرا

تتتتتتديد ابهمية لتحقيص الستتتتتتلم

وابمم الدولييم ،لصلت الو يقة بالمصالت المبا رة للدو التى تعتمد على مياه النهر فى
نموها االزتصادل واالجتماعى.
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المحور الرابع:
التفري

في حقو

مصر التاريخية في مياه النيل مقابل الحصو على الشرعية

المعاهداا والمبادلء القانونية الستتتتابقة كانت تثبت حقو

مصتتتتر في مياه النيل ،وتحرر

وتجرر إنشتتتتاء أي ستتتتدود أو مشتتتتروعاا إال بموافقة الطرفيم المصتتتتري والستتتتوداني ،لكم
الستتلطة العستتكرية الحالية بقيادة عبد الفتاح الستتيستتي فربت في حقو

مصتتر في مياه

النيل الثابتة بموجب نصوه المعاهداا السابقة حتى تم توزيع اتفازية إعالك المبادلء
بيم مصتر وإ يوبيا والستوداك والتي تم توزيعها في الخربومل في مار
تنص على اي بنود لتتتتتتتريحتتة تحفم حقو

 2015التي لم

مصتتتتتتتر في ميتتاه النيتتل ،وبتتالقراءة التتدزيق ت

التفازي اعالك المبادئ بيم مصتتتتتتتر وإ يوبيا والستتتتتتتوداك وبعد المقدمة نجد مكتوبا في
الو يقة ..زررا الدو الثال

االلتزار بالمبادئ التالي نجد أهم البنود :

 -١مبدأ التعاوك:
ك نتعاوك بناء علي التفاهم المشتتتترك والمنفع المتبادل والني الحستتتن والفور المشتتتترك
ومبادئ القانوك الدولي .واك نتعاوك كي نفهم متطلباا مصتتتتتتتتب ومنبع النهر با تتتتتتتكالها
المختلفة.
لقد ستتتلمت مصتتتر كثيرا مم اورازها التفاوضتتتية .بك مشتتتكل ابنهار مشتتتكلة أستتتاستتتية في
القانوك الدولي كل ابنهار الدولي بها نفس المشتتتتتتتكل  .فدو المنبع تدعي دائما اك لها
ستتتتياده مطلقة أو ما يطلص علي  a bs ol ut e t er r i t or i a l s ov er ei g nt yعلي كل
مصتتتتتتتتادر الميتاه داختل حتدودهتا .في حيم اك دو

المصتتتتتتتتب تقو دائمتا اك النهر وحتدة

مت كام لة أو  .a bs ol ut e r i v er i nt eg r i t yوهو مايعني أك النهر ال يجور زط ع أو
تغير أو تغيير مساره بل يظل كما هو مم المصدر إلى المصب.
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وإضتتتتافة إلى القانوك الدولي توجد أعراف دولية راستتتتخة ،فمثال لو أك دولة احتلت ارا
دولة أخرل وبمرور الوزت عمرتها واستتتتغلتها فذلل يكوك بمثابة إزرار بالوضتتتع القائم مم
الدولة الثانية وبتطبيص ذلل على ابنهار لو أك دولة منذ خمستتتتتتيم ستتتتتتنة تستتتتتتتخدر كمية
معينة مم المياه والدو ابخرل لم تعترا ومتقبلة ذلل يصتتتتتتتبت أمرا وازعا وجزءا مم
الوضتتتتع القانوني الدوالي العرفي أو المتعارف علي ومستتتتلم ب دوليا...وبتطبيص ذلل على
لياغ االتفازي  .نالحم اوال ان ال توجد اي إ ارة بي اتفازياا سابقة ،وهذا تنار مهم
للجانب ا

يوبي.

بك إ يوبيا دائما تقو إك اتفازياا  ١٩٥٤و ١٩٢٩التي تحدد كمية المياه التي تصل لمصر،
هي اتفازياا فرضتتتتتتتت علي إ يوبيا مم بريطانيا وانها لذلل ال تعترف بهذه االتفازياا.
لذلل عدر ا

تتارة لهذه االتفازياا معناه اعتراف مصتتري ضتتمني اك هذه االتفازياا ارك

زابلة للتغيير والتفاوا .وهذا ما نق صده بالتنار المهم مم م صر

يوبيا ولأل سف تنار

بدوك مقابل...وكاك يجب أك ينص في االتفازية على "“عالموك ايضتتتتا بحقو

دو المنبع

التاريخي وفقا لقواعد القانوك الدولي العرفي وعالموك باالتفازياا الستتتتتتتابق بيم دو
حوا نهر النيل”
وذلل لو تم النص علي لكاك بمثابة مرجعية زانونية .حتي اتفازية كامب ديفيد بدأا
الديباجة بارتي" :كل مبادئ زرار مجلس االمم رزم  ٢٤٢سيتم تطبيقها لحل المشكل بيم
مصر واسرائيل".
يعني اتفا

كامب ديفيد حدد مرجعي محدده مم القانوك الدولي وليس كالما مرستتتتتتتال.

وكاك البد االتفازي الجديده تحدد مرجع محدد أو حتي عدة مراجع .لكم المراجع كلها
في االتفازية عائمة وتصب في مصلحة إ يوبيا".
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 -٢مبدأ التنمية والتكامل ا زليمي والتنمية المستدامة
هدف ستتتتتتتد النهضتتتتتتت العظيم هو توليد الكهرباء والتنمية االزتصتتتتتتتادية وتطوير التعاوك
ا زليمي مم خال توليد بازة نظيفة .و هذا كالر إنشتتتتتائي ال معني ل  .ولألستتتتتف ال يلزر
إ يوبيا اك الهدف الوحيد هو توليد الكهرباء بل بالعكس فواو العطف بيم توليد الكهربا
“و” التنمي االزتصادية تعني أن يمكم أك تكوك أهداف أخرل".

 -٣مبدأ عدر إحداث ضرر كبير:
ستٍخذ الدو الثالث احتياباا منا سب كي ال ت دي ب ضرار كبيره خال ا ستخدار النهر
ابرر

أو النيل ابساسي.

و اذا حد ت أضتتتتتترار كبيرة بالرغم مم هذا بحدل الدو  ،ستتتتتتتقور الدولة المتستتتتتتببة في
الضتترر ،باتخاذ ا جراءاا المناستتبة بالتشتتاور مع الدولة المتضتتررة اللغاء الضتترر أو تقليل
وعند اللزور منازش سوا التعويضاا.
أ -هذه لتتتياغ كار ية .وهذه لتتتياغة منقولة حرفيا مم المادة الستتتابعة في اتفازية ابمم
المتحتتدة حو

المجتتاري المتتائيتتة لعتتار  .١٩٩٧وهي اتفتتازيتتة وافقتتت عليهتتا كال مم مصتتتتتتتر

وإ يوبيتتا في اتفتتازيتتة ابمم المتحتتدة لكنهتتا لم توزع عليهتتا في الجمعيتتة العتتامتتة لألمم
المتحدة ولم يوافص البرلماك المصتتتتري عليها ما يعني أك مصتتتتر لم توزع ولم تصتتتتد
هذه االتفازي (منذ ستتتتتتتن  .)١٩٩٧فق

علي

 ٣٦دول في العالم وزعت على االتفازية وبالتالي

فمصتتتتتتر غير ملزمة باالتفازية .لكم توزيع مصتتتتتتر ارك في اتفازية مع الستتتتتتوداك وإ يوبيا
بنفس لياغة اتفازية االمم المتحدة يعني أك مصر ملزمة بهذه الصياغة ارك.
ش  -كما أك االتفا

بيم مصتتتتتتتر والستتتتتتتوداك وإ يوبيا مرجعيت هي القانوك الدولي وليس

القتتانوك التتدولي العرفي .واتفتتازي ت االمم المتحتتده للمجتتاري المتتائي ت هي اهم و يق ت في
القانوك الدولي حاليا .وكاك يجب أك كاك تكوك المرجعياا في اتفا
تقارير
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هي االتفازياا الستتتتتتتتابقة والقانوك الدولي العرفي...وببقا لنص هذا البند لو أك إ يوبيا
تستتتتتتببت في ضتتتتتترر لمصتتتتتتر فعلينا غثباا وزوع الضتتتتتترر الكبير..ما يعني أك تقليل التدفص
المائي  ٪١٠لمده خمس ستتتتتتنيم ،فترة ملء الستتتتتتد بامكاك إ يوبيا ك تزعم أن ليس ضتتتتتتررا
كبيرا الك مصتتر تمتلل الستتد العالي ومخزوك مياه في بحيره نالتتر ولم نعطب أو نتضتترر
بدرجة كبيرة .ويمكم لكثير مم الخبراء الهيدروليكييم في العالم القو بٍك وجود خزاك
النيل في إ يوبيا افضتتتتتل مم وجوده في مصتتتتتر بك البخر في إ يوبيا ازل من في بحيره
نالر.
ي -ابستتتتتتتوأ اك اتفتتازيتتة االمم المتحتتدة تقو إنت في حتتالتتة الخالف بيم التتدو البتتد مم
التفاوا وبعد المفاوضتتتاا يتم اللجوء للقانوك الدولي في محكم العد الدولي ...وهذه
الخطواتوا جراءاا تستتتتتتتتغر

مااليقل عم  ١٠ستتتتتتتنواا تكوك إ يوبيا أتمت وأنهت كل

تتيء وتكوك اراضتتي مصتتر بارا وتوزف الستتد العالي وتوزفت كل ابنشتتطة القائمة على
النيل لستتتتنواا والحكم غير مضتتتتموك لصتتتتالت مصتتتتر والخطير في هصتتتتا النص ايضتتتتا أن
ينحصر الشكول مم السد حا وزوع الضرر على مصر لكم لو أحدث السد أضرارا بالبيئة
في الستتتتتتوداك أو إ يوبيا ال يحص لنا الشتتتتتتكول زبل أك يمتد تٍ يره إلى مصتتتتتتر ،وذلل رغم
تٍكيد العديد مم الخبراء أك سد النهضة سيتسبب في مشاكل بيئية عديدة وفي انقراا
بيور وكائناا حية وستتتتتتتيخل البتوارك البيولوجي للمنطقة وهذه الجزئية كانت ورز
ضغ

مهم لمصر كاك يمكم استغاللها للتعاوك مع منظماا البيئ في العالم للضغ

على

إ يوبيا..
ولتالفي ابخطاء والكوارث في النص الستتتتتابص كاك يجب أك يتم النص على " وستتتتتتقور
الدو المعنية بدراستتتتتتتة التٍ يراا المناخية والبيئية بالتعاوك مع منظماا البيئة العالمية
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لتقرير مدي الضتتتتتتترر علي البيئة في أي مم دو النهر أو غيرها واتخاذ خطواا وفقا لما
يقرره برنامج ابمم المتحده للبيئة”
وكاك مم المهم جدا إدخا إداره جديدة لألمم المتحدة في الموضتوع وهو برنامج البيئة
النها ممكم أك تصدر تقريرا يديم إ يوبيا وتخلص مناخا دوليا رافضا للسد...
د -وابستتتتتتتوأ ايضتتتتتتتا أك اتفازية ابمم المتحدة التي تمثل مرجعية اتفا

مصتتتتتتتر وإ يوبيا

والستتتتوداك تنص على أك اك بند عدر إحداث ضتتتترر كبير (المعروف بالبند الستتتتابع) هو بند
انوي لمبدأ االستتتتتتتتخدار العاد للمياه! ما يعني إمكانية إحداث ضتتتتتتترر كبير لدولة أخرل
لكي يتحقص االستخدار العاد للمياه !

 -٤االستخدار العاد والمنطقي للمياه
ستتتتتتتتٍخذ الدو في حستتتتتتتبانها كل العوامل التالي في توريع المياه :الجغرافيا والمناخ
وعوامل الطبيعة ،الستتتتكاك المعتمديم علي مصتتتتدر المياه في كل دولة ،تٍ ير االستتتتتخدار
على التتتدو

ابخرل ،االستتتتتتتتختتتدار الحتتتالي والمستتتتتتتتقبلي للميتتتاه ،الحفتتتاظ على وتطوير

استتتتخدار المياه ،وجود مصتتتادر بديلى للمياه ،مشتتتارك كل دولى في تشتتتكيل مياه النهر ،
وجود

بكة لرف وحجمها في كل دولى.

ولم يتم النص على الحقو

التاريخية .فق

االستتتتتتتتخدار الحالي والمستتتتتتتتقبلي وحاج

الستتتتتتتكاك ت خذ بعيم االعتبار لتحديد التوريع العاد للمياه .وبهذا المبدأ تكوك مصتتتتتتتر
تنارلت تماما عم حصتتتها في النهر فهذا المبدأ يقو اننا نعود تقريبا لنقطة الصتتفر ويمكم
أك نحستتتتتتتتب االستتتتتتتتختتدار العتتاد للميتتاه .وهتتذا تنتتار

كبير

يوبيتتا دوك مقتتابتتل لت في

االتفازي )
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 -٥مبدأ التعاوك مم أجل الملء ابو للخزاك:
تطبيص تولتتتتتتتياا لجن الخبراء ،ومم خال تلل التولتتتتتتتياا توافص الدو الثالث على
ارتي :المواف ق علي زوا عد ال ملء ابو للخزاك ت حت كل الستتتتتتتي ناريو هاا خال فترة
انشتتتتاء الستتتتد ،واالتفا

على زواعد التشتتتتغيل الستتتتنوي للستتتتد ،وإبال دو المصتتتتب بٍي

تغييراا أو بوارئ تتطلب تغيير زواعد تشتتغيل الستتد ،والحفاظ علي روح التعاوك خال
تشتتتتغيل ستتتتد النهضتتتتة مم خال الورارا المعنية ،ويتم التولتتتتل لما أعاله خال فترة ١٥
هرا مم بدء الدراستيم اللتيم بالبت بهما لجن الخبراء.
وهذا هو المبدأ الوحيد المكتوش لصتتتتتتالت مصتتتتتتر .حيث يلزر إ يوبيا باالتفا

علي زواعد

تشغيل وملء السد خال فترة بنائ  ..وإك كاك المبدأ ينازض نفس حيث يقو إن يجب
أك ينتهي االتفا

خال ١٥

تتتتتتتهر مم بدء الدراستتتتتتتتيم .رغم أك زواعد القراءه القانونية

تقو إك  s ha l lالمنصوه عليها في هذا البند كلمة ملزمة (مصدر  .)٧بينما عبارة “بروح
التعتاوك” غير ملزمتة...و المقطع المتذكور فيت اك االتفتا

يحتدث خال بنتاء الستتتتتتتتد يبتدأ

بعباره “بروح التعاوك”.
الستتطر ابخير بيبدأ بكلم

 s ha l lبوضتتوح بتحدد ١٥

تتتتهرا ملزمة..والبازي غير ملزر .ولذلل يمكم

تتهرا مم بداية الدراستتاا .يعني ١٥

يوبيا تٍخير بدء الدراستتتتاا حتى انتهاء

بناء السد وهو ما تفعل حاليا
كما يالحم في هذه االتفازية تكرار مصطلت “النوايا الحسن ” ٥ .مراا في اربع لفحاا.
وعتتادة متتا يتتذكر هتتذا المصتتتتتتتطلت مره واحتتده فق

في التتديبتتاجتتة..وليس التكرار خمس

مراا.

11
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المحور الخامس :مقترحاا وحلو
رغم كل ما ستتتتتتبص فاك مصتتتتتتر تملل حلوال يمكنها أك تخري مم المٍر

الحالي أو على ازل

تقدير تقلل الخستتتتتائر الكار ية الناجمة عم الستتتتتد ،وخالتتتتتة أك مصتتتتتر بامكانياتها الكبيرة
وتاريخها العريص وزتها الناعمة يمكم أك تغير في المشهد الحالي ،فمصر تملل العديد مم
ابورا

المهمة دارة هذا الملف ،خالتتة أك الملف ل بعد تاريخي ،ولدل مصتتر م ستتستتاا

ذاا خبرة في إدارت  ،ستتتواء على الصتتتعيد الدبلوماستتتي أو باستتتتخدار القول الناعمة عبر
ابرهر والكنيستتتة .ويمكم االستتتتشتتتهاد هنا بنتائج اللجنة الثال ية التي تشتتتكلت عار 2011
باتفا

بيم مصتتتر والستتتوداك وإ يوبيا عندما أعلنت ابخيرة رغبتها في بناء ستتتد النهضتتتة.

وتضم اللجنة عشرة أعضاء :ا ناك مم كل بلد والبقية خبراء دوليوك..
ولو تضتتمنت المباحثاا ما دار في اجتماعاا هذه اللجنة الستتتفادا مصتتر كثيرا،ويضتيف
أحمد عبد المنعم الخبير في مركز مياه الشتتتر

ابوستتت  ،إك هناك العديد مم البدائل أمار

مصتتتتتر فى حا انتهاء إ يوبيا مم بناء الستتتتتد وحجب حصتتتتتة مصتتتتتر مم المياه ،مم أهمها
تر يد استهالك المياه...وهى أك يتم إلغاء رراعة ما يقرش مم  100ألف فداك أرر ،بك هذا
ستتتتتتيوفر لمصتتتتتتر ما يقرش مم مليار متر مكعب ماء ،بك مصتتتتتتر تستتتتتتتهلل ما يقرش مم 10
مليتتاراا متر مكعتتب ميتتاه فى رراعتتة  100فتتداك أرر فق  ،فعلينتتا توفير هتتذه الكميتتة مم
المياه...با ضافة إلى تطوير أجهزة الرل وا ستحدا ها بٍجهزة جديدة لتوفير أكبر زدر مم
المياه ،مع استتتتتتخدار بريقة الرل الليلى واالبتعاد عم الرل فى الصتتتتتباح لمنع تبخر المياه
فى النهار ...و ال بد مم إزامة مشتتتتتتتروعاا نماء واستتتتتتتتخدار الليزر فى الرل لتقليل إهدار
المياه ،مع استخدار أجهزة تسوية ابرا.

12

ويضاف إلى ماسبص رراعة االلناف والسالالا زصيرة العمر و ححة االستخدار للمياه،
وتشتتجيع المراكز البحثية الستتتنباف ستتالالا جديدة زصتتيرة العمر و تتحيحة االستتتخدار
تقارير
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للمياه وتتحمل المياه المالحة...وبالطبع على الدولة ا ستتتتتتتراع فيبحث ستتتتتتتبل تحلية مياه
البحر باستخدار الطازة المسية وبازة الرياح ،ويقو الكاتب الصحفي عبا
عم ذلل إك البحر االحمر يمتد
وخ

عرا 22

ر

مصر بطو  1000كيلو متر مم السويس إلي حاليب

ماال ..والبحر المتوس

مم رفت المصتترية

الطرابيلي

ولمصر علي سواحل تمتد  1000كيلو متر اخري

تترزا إلي الستتلور غربا زرش الحدود مع ليبيا ..ليس هذا فق  ،بل هناك

 5بحيراا مالحة في

ما مصر هي البردويل والمنزلة والبرلس وادكو ومريوف ..وهناك

هذا الشتتترياك المائي المالت الممتد مم بورستتتعيد

تتتماال إلي الستتتويس جنوبا وبول يزيد

علي  170كيلو مترا.
و هذا المصتتتتتدر الدائم للمياه لماذا ال نستتتتتتغل  ..وهل تقف نقطة اك هذه المياه مالحة امار
استتتتتغاللنا لها ..هنا البد مم اك ننظر إلي هذه المياه علي انها مصتتتتدر للخير ونعمة مم نعم
هللا ..ورأي عل ماء مصتتتتتتتر وعقول ها أك ذ لل يكوك بتحل ية هذه الم ياه لتوفير احت يا جات نا
للحياة والصتتتتتتتناعة والزراعة ..مهما كانت التكاليف المالية ..نقو ذلل وفي مصتتتتتتتر ارك
ع ملياا ناجحة لتحلية مياه البحر في كثير مم القري الستتتتتتتياحية والحياتية ستتتتتتتواء في
ستتتيناء أو حتي في مرستتتي مطروح وفي بعض الموازع البترولية والصتتتناعية المتطرفة..
ولكم كل هذه المحاوالا تستتتتتخدر وستتتتائل الطازة التقليدية لتحلية هذه المياه البحرية
المالحة ..وهي بذلل تستتتتتتتتهلل بازة نستتتتتتتتهلل فيها الكهرباء والغار الطبيعي ومنتجاا
البترو  ..فلماذا ال نلجٍ للطازة الجديدة والمتجددة وفي مقدمتها الطازة الشمسية.
إك المنابص التي نحلم بتنميتها وتعميرها تقع في منابص ستتتتتتتطوع عالية للغاية ،ستتتتتتتواء
علي امتداد ستتتتتواحلنا الشتتتتتمالية أو علي امتداد ستتتتتواحلنا الشتتتتترزية ..وفي أرا الفيرور
سيناء وبيم خليجي السويس والعقبة.
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ويخطئ البعض اك هتتذه العمليتتة تتكلف كثيرا ذلتتل اك الميتتاه هي اغلي متتا في الوجود،
وعندما بدأا عملياا التحلية في مصتتتتتر علي استتتتتتحياء كاك كوش المياه الجديد يتكلف
كثيرا ،ولكم تكنولوجيا التحلية ارك تتقدر بشتتكل مذهل مم حيث كمياا المياه المنتجة
ونوعيتها ..وايضتتا تكاليفها ..واستتٍلوا الستتعودية وكل دو الخليج التي نجحت في ازامة
مشروعاا تحلية عمالزة وفي مقدمتها دو االماراا والكويت وزطر..

13

وبالطبع اليغيب عم االذهاك الحل العسكري الذي لوحت ب السلطة العسكرية م خرا عبر
تصتتتتتريت ملتبس كاك نصتتتتت أن ستتتتتيكوك لمصتتتتتر

تتتتٍك آخر ،وهذا الحل آ ار الخالف بيم
ت ر

الخبراء العسكرييم وخالة بعد دخو إسرائيل كحليف زوي
لصحف إ يوبية بٍك لديهم القدرة على الرد بتدمير السد العالي

يوبيا وخروي مانشيتاا
14

لكم الخبير العستتتتتتتكري ،اللواء مختار زنديل ،أكد أك مصتتتتتتتر زادرة على ضتتتتتتترش إ يوبيا
عستتكريا ،بك هذا الخيار الوحيد أمار مصتتر ،مشتتيرا إلى أك بناء الستتد ستتيحدث مشتتكالا
كثيرة لمصتر...و هذا ابمر يتطلب استتعداداا كاملة ،خالتة أك الستد عبارة عم "خر سانة
مستتتتتتتلحة" ،كما أن يجب التنستتتتتتتيص مع الستتتتتتتوداك فى هذا ابمر مم خال إحدل القواعد
العسكرية الموجودة بها.
ونب إلى أك موضوع الخيار العسكرل يجب أك يكوك سرا ،وال تتم منازشت على الهواء،
فمثال فى الحرش مع إستتتتترائيل تم التنستتتتتيص مع ستتتتتوريا ستتتتترا ولم تكم تعلم إستتتتترائيل أو
أمريكا ،وتم الحفاظ على السر حتى موعد الحرش.
لكم اللواء حسيم ركريا ،الخبير العسكري ،وأستاذ العلور االستراتيجية ،ا ترف اعتداء
إ يوبيا على مصتتر ليكوك مم حص ابخيرة الرد عستتكريا م كدا أك الدستتتور المصتترل يمنع
مصتتتتتر مم االعتداء على أل دولة حتى لو تخطت الحدود ...وأك مم حص مصتتتتتر فق
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على ابعتداء الخارجي أو رد العدواك ،مضتتتتيفا أن إذا لجٍا مصتتتتر إلى الحل الستتتتياستتتتى
بد العسكري ،سيكوك أفضل بكثير.
كما استتتتتتتبعد اللواء حمدل بخيت ،الخبير العستتتتتتكري ،لجوء مصتتتتتتر للحل العستتتتتتكرل مع
إ يوبيا ،مهما تٍرمت ابمور بيم البلديم ،م كدا أك التدخل العستتتتتكرل لحل مشتتتتتكلة ستتتتتد
النهضة سيكوك آخر الحلو التى مم الممكم أك تفكر مصر فى اللجوء إليها12.

الخاللة:
الوضتتتع الحالي لمصتتتر في ملف المياه كار ي بكل ما تعني الكلمة ،والستتتبب في ذلل يرجع
للستتيستتي الذي فرف في حقو

مصتتر التاريخية في النيل بتوزيع على اتفازية المبادلء

في الخربور ،ولم يتضتتتتتمم االتفا

أي بند يحفم حقو

الشتتتتتعب المصتتتتتري في مقدرات

المائية ،ولذلل فشتتتتتبت العطب وبوار ابراضتتتتتي الزراعية ما ل لألعيم ،وبدأا بوادره في
جفاف ابراضي وحروش المياه في بعض المحافظاا مثل الدزهلية والبحيرة والقليوبية،
والعتتديتتد مم زرل ومراكز الصتتتتتتتعيتتد ،وللخروي مم المتتٍر

الحتتالي البتتد مم تواجتتد إدارة

وإرادة حقيقية تنقذ البالد مم الهالك الو تتتتتتتيل ،وتملل أدواا القوة الستتتتتتتتعادة حقو
الشعب ،وإنقاذ الوبم مم المجاعة المقبلة ،وال تستبعد حال سياسيا أو زانونيا ()١

المصادر:
- 1ستتتد النهضتتتة ا

يوبي " ملف

تتتامل " (فريص فرستتتاك المجد ) ابربعاء  26مار

2014

الراب
› › ...مواضيع عسكرية عامة

( )1اآلراء الواردة تعبر عن كتابها ،وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر املعهد املصري للدراسات
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 -2جولة نتن ياهو ابفريق ية :ابب عاد وال تداع ياا ،لتتتتتتتالح بديوي ب تاريخ يول ية ٢٠١٦ ,١٣
المعهد المصري للدراساا السياسية واالزتصادية
الراب

جولة-نتنياهو-ابفريقية-اببعاد-والتداعياا884/0/2/

 -3تداعياا "ستتد النهضتتة" على ازتصتتاد مصتترد .عبد الحافم الصتتاوي .الجزيرة.نت نشتتر
بتاريخ 2013/06/02
الراب

تداعياا-سد-النهضة-على-ازتصاد-مصر

 -4د .محمد حافم . . . .تتتهادتي بشتتتٍك ستتتد النهضتتتة أمار هللا والوبم بتاريخ  27فبراير
...2016الراب
 -5اليور الستتتتتابع أو باحث مصتتتتترل ينشتتتتتر أو بحث علمى دولى عم ستتتتتد النهضتتتتتة فى
أكبر. . .بتاريخ  30أغسطس ...2014الراب
 -6الراب

.2016/05/2

-7انخفاا-ملحوظ-جدا-فى-منستتتتتتتوش-مياه النيل موزع نجور مصتتتتتتتر بتاريخ  10مار
 2016الراب
وحلقة برلنامج العا رة مساء على زناة دريم يور  2016/3/12الراب
 -8االستتتتتشتتتتعار عم بعد م

تتتتراا كار ية عم جفاف النيل اليور الستتتتابع بتاريخ  13مايو

 2015الراب
 -9م

راا كار ية عم سد النهضة موزع محي

موزع سوداك خبر بتاريخ 30مار

نشر بتاريخ 2أبريل  2017الراب

 2017الراب

 -10د .محمد حافم انهيار ستتتتتد النهضتتتتتة الحل ابستتتتتهل وابخطر لمصتتتتتر والعرش ..موزع
خليج أوك اليم بتاريخ  ،19-08- 2017الراب

 -11مصادر إضافية عم النصوه الكار ية في اتفا

المبادلء بالخربور

 النص الكامل ابللي باللغ االنجليزي لو يق اعالك مبادئ سد النهضة. وضع ابنهار الدولي في القانوك الدولي : -نص اتفازي كامب ديفيد :
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 اتفازي االمم المتحده للمجاري المائي لعار : ١٩٩٧ الوضع الحالي التفازي االمم المتحده للمجاري المائي : تحليل جوده العلمي لمشكل سد النهض وكيفي التعامل معها  :الراب -اهمي كلم

( )1الراب

(2

 s ha l lفي المصادر القانوني :الراب

كوراث تهدد المصرييم موزع المصريوك بتاريخ  2015/10/24الراب
 أخطاء للحكومة خال مفاوضاا «سد النهضة » أفقدتنا موزع رلد . . .بتاريخ 2017/07/ 17الراب
 سد-النهضة-ونهاية-الزمم-العربي موزع الجزيرة نت نشر بتاريخ  ..2015/03/24الراب -مستتتتتقبل اتفا

"ستتتتد النهضتتتتة" بيم إ يوبيا ومصتتتتر والستتتتوداك موزع الجزيرة نت نشتتتتر

بتاريخ  2015/03/23الراب
 -د .بدر

تتتتافعي  -مصتتتتر وستتتتد النهضتتتتة ..كالكيت  14مرة – موزع العربي الجديد..بتاريخ

 502017/20العربي الجديد
اليور السابع بتاريخ  11مايو ..2016الراب
 4 -12حلو بديلة لردع هاجس السد ا

يوبى – المصريوك 2016/01/01

 - 13حتي نقص المياه ..مشكلة لها حل للكاتب عبا

الطرابيلي -الوفد نشر بتاريخ

2012/07/22
الراب
 -14لحيفة الركوبة السودانية ،الصحف ا

يوبية  :في حالة تفجير سد النهضة..بائراتنا

الحربية ستقصف السد العالى وغيره مم ابماكم الحيوية ..بتاريخ 2013 -11-06الراب ...

تقارير

32

 19نوفمبر 2017

