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 واألمن القومي املصريوقضية املياه سد النهضة 
 د. عصام عبد الشاف 

 تمهيد:
تمثل قضية املياه أحد أهم التحديات االستراتيجية لألمن القومي العربي، أمام العديد من االعتبارات، من بينها غلبة 

العالم العربي من ناحية، وأن املنابع األساسية ألهم األنهار العربية توجد في دول غير الطابع الصحراوي على دول 

عربية، مثل نهر النيل الذي يمثل املصدر الرئيس ملصر والسودان، والذي ينبع من إثيوبيا وهي دولة غير عربية، ونهرا  

ق وينبعان من تركيا، وهي غير عربية كذلك،  دجلة والفرات اللذان يمثالن املصادر األساسية للمياه في سوريا والعرا

بجانب الدور اإلسرائيلي في السعي نحو التحكم والسيطرة على مصادر املياه في األراض ي الفلسطينية املحتلة واألردن، 

 وكذلك هضبة الجوالن السورية. 

املنابع في إنشاء مجموعة   وتزداد قضية املياه، من حيث تداعياتها السلبية على األمن القومي، خطورة مع شروع دول 

من السدود على األنهار التي تصب في الدول العربية، واستخدام املياه ورقة من أوراق الضغط السياس ي من جانب 

دول املنابع في إدارة عالقاتها مع الدول العربية، مع وجود امتدادات وتدخالت إقليمية ودولية في هذا امللف مما يزيد 

 التحدي.  من عمق األزمة وخطورة

 وفي إطار هذه االعتبارات تأتي هذه الورقة. 

 إشكالية الدراسة:
تسعى الدراسة لإلجابة على تساؤل رئيس هو: ما هي تداعيات أزمة سد النهضة اإلثيوبي على األمن القومي املصري، 

 باعتبار هذا األمن ركيزة أساسية من ركائز األمن القومي العربي؟ 

 أهمية الدراسة:
 ز في إطار هذه األهمية بين مستويين أساسيين:يتم التميي
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األول: األهمية العلمية: حيث العمل على بيان طبيعة التداعيات واألخطار التي يمكن أن ترتبها قضية املياه عامة 

وسد النهضة اإلثيوبي خاصة على األمن القومي املصري، واألطر القانونية الدولية الحاكمة ملياه نهر النيل، وكذلك 

 ماط التفاعالت اإلقليمية والدولية في هذه القضية، وهل تشكل محفزات للصراع أم أدوات الحتوائه؟ أن

الثاني: األهمية العملية: دعم صانع القرار في كل من مصر والسودان بعدد من التوصيات واملقترحات إلدارة هذه  

 عة. القضية، وكيف يمكن التعامل معها في ضوء املسارات املستقبلية املتوق

 منهج الدراسة:
اعتمد الباحث على منهج النسق الدولي الذي يقوم علي أن السياسة الدولية تنشأ وتتطور في إطار نسق دولي معين، 

وتنطلق من عناصره الرئيسية، ومن ثم فإن تحليلها في مرحلة تاريخية معينة يتطلب التعرف على ماهية تلك  

شمل الفاعلين الذين يقومون بأدوار معينة داخل  العناصر وكيفية تفاعلها، وتتمثل هذه العناصر في الوحدات )وت 

النسق( والبنيان )وهو مفهوم تنظمي ينصرف إلى ترتيب وحدات النسق الدولي في عالقاتها ببعضها البعض، ويتحدد 

على أساس كيفية توزيع املقدرات بين الوحدات الدولية، وعلى درجة الترابط بين تلك الوحدات( واملؤسسات 

وجود قواعد وأطر وأعراف دولية مقبولة ملمارسة مختلف األنشطة الدولية( والعمليات  )وتنصرف إلى مدى 

مثل الجانب الحركي من النسق الدولي(
ُ
 )وتنصرف إلى حركة الوحدات الدولية لتحقيق أهدافها الخارجية، وبالتالي ت

(1) . 

تحكم أو تتحكم في التي  فهم القوانينويسمح هذا اإلطار التحليلي بالتعرف على الديناميكية السياسية، ومحاولة 

حركتها. وكذلك تتبع مسار التفاعالت بين النظام اإلقليمي أو الدولي وبيئته الخارجية، والتعرف على ما قد يطرأ على  

 . (2) عناصر النظام أو البيئة املحيطة به من تغيرات بسبب هذه التفاعالت

 

 . 23ـ  11، ص ص 2002رة: كلية االقتصاد والعلوم السياسية، ( د. محمد السيد سليم، تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين، القاه 1)

 . 224ـ  219، ص ص 2002/ 2001ية، ( د. حسن نافعة )وآخرون(، مقدمة في علم السياسة ـ الجزء الثاني: الدولة والعالقات الدولية، القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم السياس2)
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التحوالت اإلقليمية والدولية املهمة التي شهدتها املنطقة العربية منذ يناير  وتأتي أهمية استخدام هذا املنهج في ظل 

، وحتى اآلن، وما لها من تداعيات على مختلف القضايا وامللفات ومن بينها ملف املياه عامة، ونهر النيل  2011

 .
ً
 خاصة

 في النسق اإلقليمي العربي، 
ً
وما دون اإلقليمي حوض النيل( وفي إطار منهج النسق الدولي، ونسقه الفرعي )ممثال

( لبيان أوجه القوة والضعف والفرص والتهديدات بالتطبيق على SWOTسيتم االعتماد على أداة التحليل الرباعي ) 

 .(3) اإلدارة املصرية لقضية املياه وأزمة سد النهضة 

 

 

 . 2020العالقات الدولية، تركيا، يناير  ( د. عصام عبد الشافي، منهج النسق اإلقليمي والتحليل الرباعي، محاضرات في الدراسات اإلقليمية، أكاديمية3)
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 تقسيم الدراسة:
مطالب أساسية: املطلب األول: األطر القانونية لقضية في إطار االعتبارات السابقة، تم تقسيم الدراسة إلى أربعة 

، املطلب الثالث: تداعيات  2020ـ    2010املياه في حوض النيل، املطلب الثاني: تطورات قضية املياه وأزمة سد النهضة  

 األزمة على األمن القومي املصري، املطلب الرابع: املسارات املحتملة إلدارة األزمة. 

 ر القانونية لقضية املياه ف حوض النيلاملطلب األول: األط
% من مساحة إفريقيا، ويعتبر نهر النيل أطول أنهار العالم إذ يبلغ 10أي  2مليون كم 2.9تبلغ مساحة حوض النيل 

كم، ذلك إذا بدأنا من منابع نهر كاجيرا. وتشمل دول حوض النيل، تلك الدول التي يخترقها النهر   6670طوله نحو 

ولها مصلحة في مياهه وتستفيد منها بأي صورة من الصور وهي مصر والسودان، وجنوب السودان،  وتقع في حوضه

 . (4) وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندي وبوروندي باإلضافة إلى الكونغو الديمقراطية

 ُيمثل ال 3مليار م 900ويبلغ الحجم املتوسط السنوي لألمطار على حوض النيل حوالي 
ً
سريان السطحي منه سنويا

% من مياه النيل من النيل األزرق 87، أي  3مليار م  72، يأتي  3مليار م  84، بينما إيراد النيل ال يتجاوز  3مليار م  137

 . 3مليارم 12% من منطقة البحيرات العظمى أي حوالي 13الذي ينبع من بحيرة )تانا( في أثيوبيا، بينما يأتي 

وض النيل من أن هذه الدول تعاني من مخاطر مستقبلية نتيجة نقص املياه خصوصا وتنبع املشكلة املائية في دول ح 

 
ً
 شبه كلي. فمصر هي الدولة األكبر سكانا

ً
دولتا املصب، مصر والسودان، اللتان تعتمدان على مياه النيل اعتمادا

 على مياه النيل، واألمطار بها شبه معدومة، واملياه الجوفية غير مت
ً
جددة، ومن هنا فإن مياه النيل واألكثر اعتمادا

مليون فدان،  3.6، واألرض املزروعة 3مليار م 55، 5% من موارد مصر املائية، وتبلغ حصة مصر 97تمثل حوالي 

وهذا القدر من املياه ال يكفي الحتياجات السكان، ولكي تحافظ مصر على نصيب الفرد من املياه فإنها بحاجة إلى 

 . 3مليار م 22عني وجود عجز ، وهو ما ي3مليار م 77نحو 

 

 .  2020فبراير  20، تاريخ الزيارة 2009سبتمبر  30، تاريخ النشر النص متاح على الرابط( الهيئة العامة لالستعالمات املصرية، مصر وقضية املياه، 4)
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مليون هكتار، في حين تتراوح تقديرات   1.3إلى  1.1وفي السودان، تختلف التقديرات بشأن املساحة املزروعة من 

  2.4مليون هكتار. وتدعو الخطة الوطنية السودانية إلى استصالح ما يقرب من  17إلى  12املياه املستخدمة ما بين 

 .(5) إضافية من املياه  3مليار م  15ض الزراعية وهي تتطلب مليون هكتار جديدة من األر 

 إلى املياه من نهر النيل؛ فمعدل مياه األمطار يصل إلى 
ً
ملم  1500ولكن وسط وجنوب السودان ال ُيحتاج كثيرا

 يستغل فقط  على
ً
 18.5البالغة ، من حصته في مياه النيل 3مليار م 13.5األغلب في العام. كما أن السودان حاليا

، إال أن ما يزيد من وطأة األزمة في شمال السودان، بعد انفصال الجنوب، في العام  
ً
، أن األخير يسيطر 2011مليارا

 . (6) علي قسم مهم من مياه النيل ومصادره األساسية، رغم أنه يشهد انهمار األمطار طوال شهور الصيف

 تتدفق عبر حدودها إلى الصومال    وفي إثيوبيا، التي توصف بأنها نافورة أفريقيا
ً
حيث ينبع من مرتفعاتها أحد عشر نهرا

، لكن 3مليار م 100والسودان وتصب هذه األنهار 
ً
، من املاء إلى جيران إثيوبيا، والنيل األزرق أكثر هذه األنهار تدفقا

 عن مجراه الذي  1786تتميز أنهار إثيوبيا التي تجري صوب الغرب بانحدارها الشاهق؛ فالنيل األزرق ينحدر 
ً
مترا

 في التحكم في جريان  900يبلغ 
ً
 جغرافيا

ً
 ضعيفا

ً
كم، وهذا االنحدار الشاهق لتلك األنهار يجعل من إثيوبيا بلدا

 . (7) النهر

وقد سعت مصر إلى تنظيم عالقتها بدول حوض النيل باالتفاق على األسلوب األمثل الستغالل مياه نهر النيل بما  

كل دول الحوض مع الحفاظ على ما أسمته مصر "حقها التاريخي في مياه نهر النيل". ونجحت مصر يعود بالنفع على  

 

، الرابط:  2020فبراير  23، تاريخ الزيارة 2018-11-14رية، قضايا املياه، التحديات والحلول، تاريخ النشر ( الهيئة العامة لالستعالمات املص5)

https://bit.ly/39VDTmK . 

امعة بغداد، مركز الدراسات االستراتيجية ( د. هيفاء أحمد محمود، استقالل جنوب السودان وأثره على حصص مصر والسودان من مياه نهر النيل، ج6)

 ، الرابط:2020فبراير  23والدولية، نسخة إلكترونية، تاريخ الزيارة 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=94804 

ت حوض النيل في ضوء أحكام القانون الدولي، مجلة آفاق أفريقية، مصر، الهيئة العامة لالستعالمات، املجلد الحادي عشر، العدد التاسع ( د. سمير عبد املالك منصور، اتفاقيا7)

 . 11-10، ص 2013والثالثون، 
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في عقد العديد من االتفاقيات سواء على املستوى الثنائي أو اإلقليمي، وذلك على النحو التالي، عبر العديد من  

 ، وذلك على النحو التالي: 2015دئ الثالثي إلى اتفاق املبا  1891املراحل التاريخية، بداية من توقيع بروتوكول روما 

 ـ االتفاقيات الثنائية بين مصر وإثيوبيا: 1

% من مجموع نصيب مصر من مياه 85هناك عدة اتفاقيات تنظم العالقة بين مصر وإثيوبيا والتي يرد من هضبتها 

 النيل: 

وإيطاليا التي كانت تحتل إريتريا في ذلك الوقت بشأن تحديد (: بين كل من بريطانيا  1891إبريل    15)أ( بروتوكول روما )

مناطق نفوذ كل من الدولتين في أفريقيا الشرقية، وتعهدت إيطاليا في املادة الثالثة من االتفاقية بعدم إقامة أية  

 منشآت ألغراض الري على نهر عطبرة يمكن أن تؤثر على تصرفات النيل. 

(: بين بريطانيا وإثيوبيا، وتعهد فيها اإلمبراطور منيليك الثاني ملك إثيوبيا 1902و ماي 15)ب( اتفاقية أديس أبابا )

بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي منشآت على النيل األزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها أن تعترض سريان 

 .
ً
 مياه النيل إال بموافقة الحكومة البريطانية والحكومة السودانية مقدما

(: بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وينص البند الرابع منها على أن تعمل 1906ديسمبر  13)ج( اتفاقية لندن )

 على تأمين دخول مياه النيل األزرق وروافده إلى مصر. 
ً
 هذه الدول معا

، وتعترف فيها 1925: وهى عبارة عن مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا في 1925)د( اتفاقية روما 

إيطاليا بالحقوق املائية املكتسبة ملصر والسودان في مياه النيل األزرق واألبيض وروافدهما، وتتعهد بعدم إجراء أي 

 .(8) إشغاالت عليهما من شأنها أن تنقص من كمية املياه املتجهة نحو النيل الرئيس ي

بين كل من الرئيس املصري محمد حسنى  1993من يوليو )هـ( إطار التعاون: الذي تم توقيعه في القاهرة في األول 

مبارك ورئيس الوزراء اإلثيوبى ميليس زيناوى، وكان لهذا اإلطار دور كبير في تحسين العالقات املصرية اإلثيوبية، 

 

، الرابط:  2020فبراير  23، تاريخ الزيارة 1320ديسمبر  29( مي غيث، أزمة سد النهضة واألمن املائي املصري، املركز العربي للبحوث والدراسات، تاريخ النشر 8)

https://bit.ly/2HN7QcD. 
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 بمصالح  تضمن النص على عدم قيام أى من الدولتينحيث 
ً
بعمل أبى نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضررا

الحفاظ على مياه النيل وحمايتها، واحترام القوانين الدولية، والتشاور والتعاون بين  الدولة األخرى، وضرورة

 . (9)  الدولتين بغرض إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق املياه وتقليل الفواقد

، وتتمثل 2014يونيو  28 جاء توقيعه على هامش القمة االفريقية في غينيا االستوائية في  :2014إعالن ماالبو )و( 

االهمية الرئيسية لهذا االعالن في أنه أعاد االزمة الى حيز التفاوض مرة أخرى، بين عبد الفتاح السيس ي ورئيس 

الوزراء اإلثيوبي هايلى مريام ديسالين، وصدر االعالن على هيئة بيان مشترك، ونص على أن الطرفين قد قررا تشكيل 

باشر لتناول كل جوانب العالقات الثنائية واإلقليمية في املجاالت السياسية لجنة عليا تحت اشرافهما امل 

واالقتصادية واالجتماعية واألمنية، كما أكد الطرفان محورية نهر النيل كمورد أساس ي لحياة الشعب املصري 

 ووجوده، وكذلك باستخداماتهما املائية. 

ادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق املكاسب املشتركة  ، منها: احترام مب10ونص اإلعالن على عدد من املبادئ 

وتجنب االضرار ببعضهم البعض، وأولوية اقامة مشروعات اقليمية لتنمية املوارد املائية لسد الطلب املتزايد على 

ضة املياه ومواجهة النقص، واحترام مبادئ القانون الدولي، واالستئناف الفوري لعمل اللجنة الثالثية حول سد النه 

بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام نتائج الدراسات املزمع اجراؤها خالل مختلف مراحل مشروع 

السد، والتزام الحكومة االثيوبية بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من املياه، والتزام 

ذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب اثيوبيا في الحسبان، الحكومة املصرية بالحوار البناء مع اثيوبيا والذي يأخ

 .والتزام الدولتين بالعمل في إطار اللجنة الثالثية بحسن النية وفى إطار التوافق

 

 . 23، ص 2019( د. نجالء مرعي، سد النهضة اإلثيوبي والصراع املائي بين مصر ودول حوض النيل، القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، 9)

 . 135ـ  134، ص 2015، يناير 199، العدد 50هاني رسالن، رؤية نقدية إلدارة ازمة سد اثيوبيا، مجلة السياسة الدولية، املجلد  10
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 ( اتفاقيات دول الهضبة االستوائية: 2)

% من مياهها إلى مياه النيل، وتضم ستة دول هى: 15تعد الهضبة االستوائية املصدر الثاني ملياه النيل حيث يصل 

، وتنظم العالقة املائية بينهم وبين مصر عدد من وبوروندي كينيا، تنزانيا، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، رواندا 

 االتفاقيات أهمها: 

تعديل التفاقية كان قد سبق ووقعت بين ذات   وهيبين كل من بريطانيا والكونغو،  (: 1906)أ( اتفاقية لندن )مايو 

 أي ، وينص البند الثالث منها على أن تتعهد حكومة الكونغو بأال تقيم أو تسمح بقيام 1894مايو  12الطرفين في 

تتدفق في بحيرة التي  إشغاالت على نهر السمليكى أو نهر أسانجو أو بجوارهما يكون من شأنها خفض حجم املياه

 ألبرت ما لم يتم االتفاق مع حكومة السودان. 

آنذاك محمد محمود وبين  املصري : وهى عبارة عن خطابين متبادلين بين كل من رئيس الوزراء 1929)ب( اتفاقية 

املياه الذى ومرفق بهما تقرير للجنة  1929مايو  7املندوب السامى البريطانى لويد(، وكال الخطابين موقعين بتاريخ 

 من هذه االتفاقية، وكان توقيع بريطانيا على هذه االتفاقية 1925سبق إعداده في عام 
ً
. ويعتبر هذا التقرير جزءا

( وجميعها دول كانت تحتلها بريطانيا آنذاك 
ً
 .(11) نيابة عن كل من السودان وأوغندا وتنجانيقا )تنزانيا حاليا

، وبين بلجيكا نيابة عن (: بي1934نوفمبر  23)ج( اتفاقية لندن )
ً
ن كل من بريطانيا نيابة عن تنجانيقا، تنزانيا حاليا

(، وتتعلق باستخدام كال الدولتين لنهر كاجيرا. 
ً
 رواندا وأوروندى )رواندا وبوروندى حاليا

ا،  : بين مصر وبريطانيا )نيابة عن أوغندا(: بخصوص إنشاء خزان أوين عند مخرج بحيرة فيكتوري1953)د( اتفاقية 

بين الحكومتين املصرية والبريطانية. ومن   1953و  1949  عاميوهى عبارة عن مجموعة من الخطابات املتبادلة خالل  

وتعهدت بااللتزام بها ونصت على أن االتفاق   1929أهم نقاط تلك االتفاقية: أشارت االتفاقيات املتبادلة إلى اتفاقية  

 لروح اتفاقية
ً
، كما تعهدت بريطانيا في تلك االتفاقية نيابة عن أوغندا بأن 1929 على بناء خزان أوين سيتم وفقا

 

في   ينبع منها سواءالتي  بحيرات على ال إجراءات على النيل وفروعه أو أيأو توليد قوى أو  ري مسبق مع الحكومة املصرية أعمال  تلك االتفاقية: أال تقام بغير اتفاقفي  ( أهم ما ورد11)

 بمصالح مصر.   أيالبالد الواقعة تحت اإلدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار املياه الذى يصل ملصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على  في    السودان أو
ً
وجه يلحق ضررا

 على
ً
 النيل.  مياه والتاريخي في  الطبيعيحق مصر  كما تنص االتفاقية أيضا
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تصل إلى مصر أو تعديل تاريخ  التيإنشاء وتشغيل محطة توليد الكهرباء لن يكون من شأنها خفض كمية املياه 

 إضرار بمصلحة مصر.  أي وصولها إليها أو تخفيض منسوبها بما يسبب 

موسيفينى، وفيها أكدت أوغندا  األوغندي وقعها الرئيس مبارك والرئيس  التي: بين مصر وأوغندا 1991)هـ( اتفاقية 

 باتفاقية  التي    1953احترامها ملا ورد في اتفاقية  
ً
 ضمنيا

ً
، كما نصت 1929وقعتها بريطانيا نيابة عنها وهو ما يعد اعترافا

وتراجع بين كل من مصر وأوغندا  االتفاقية على أن السياسة التنظيمية املائية لبحيرة فيكتوريا يجب أن تناقش 

 داخل الحدود اآلمنة بما ال يؤثر على احتياجات مصر املائية. 

 ( االتفاقيات الثنائية المصرية ـ السودانية: 3)

 توجد اتفاقيتان لتنظيم العالقة املائية بين مصر والسودان وهما: 

 تخص : تنظم تلك االتفاقية العالقة املائية بين مصر  1929)أ( اتفاقية  
ً
ودول الهضبة االستوائية، كما تضمنت بنودا

 : (12) العالقة املائية بين مصر والسودان، من بينها

يستخدمها السودان من  التي  ـ إن الحكومة املصرية شديدة االهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات

 .ياهمياه النيل دون اإلضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في تلك امل

 ال ينفصل من هذا االتفاق 1925ـ توافق الحكومة املصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 
ً
 .وتعتبره جزءا

 

 ( تمثلت هذه البنود، في: 12)

 تلك املياه. في    السودان من مياه النيل دون اإلضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية يستخدمهاالتي    املصرية شديدة االهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات ـ إن الحكومة

 ال ينفصل من هذا االتفاق.  وتعتبره 1925مياه النيل عام ـ توافق الحكومة املصرية على ما جاء بتقرير لجنة  
ً
 جزءا

تنبع سواء من السودان أو البالد الواقعة تحت اإلدارة التي  املصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات ـ أال تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة

 بمصالح مصر.   مقدار املياه الذى يصل ملصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه إنقاص البريطانية من شأنها
ً
 يلحق ضررا

ملصلحة   السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيلفي  والبحوث املائية لنهر النيل ـ تقدم جميع التسهيالت للحكومة املصرية لعمل الدراسات

   السلطات املحلية. مصر باالتفاق مع 
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ـ أال تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة املصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى إجراءات على النيل وفروعه أو على 

البالد الواقعة تحت اإلدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار املياه الذى تنبع سواء من السودان أو التي  البحيرات

 بمصالح مصر
ً
 .يصل ملصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضررا

ـ تقدم جميع التسهيالت للحكومة املصرية لعمل الدراسات والبحوث املائية لنهر النيل في السودان ويمكنها إقامة  

   .عمال هناك لزيادة مياه النيل ملصلحة مصر باالتفاق مع السلطات املحليةأ

بين مصر والسودان، وجاءت مكملة التفاقية عام  1959: وقعت بالقاهرة في نوفمبر 1959)ب( اتفاقية 

املتغيرات  وليست الغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل ملياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل 1929

ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر التي  الجديدة

 . (13)  وإقامة عدد من الخزانات في أسوان

 ( آليات التعاون بين دول حوض النيل:4)

 للمستجدات والتحوالت التي شهدتها دول حوض النيل في مرحلة ما 
ً
بعد االستقالل أو االنفصال، فقد اتجهت نظرا

إلى توفير آليات جديدة للتعاون اإلقليمى فيما بينها، ووضع أطر مؤسسية بجانب األطر القانونية التي وفرتها 

االتفاقيات الثنائية والجماعية املوقعة بينها، وقد بدأت بالفعل هذه اآلليات منذ الستينيات من القرن العشرين 

 لى: على النحو التا

،  1959ـ هيئة مياه النيل: تم إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة ملياه النيل بين مصر والسودان تحت مظلة اتفاقية 1

تعمل على دراسة وإنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر، وكان أهم دراساتها أربعة مشروعات تقع جميعها داخل حدود 

 

 من البنود من أهمها:13)
ً
 ( تضم اتفاقية االنتفاع الكامل بمياه النيل عددا

  48ـ احتفاظ مصر بحقها املكتسب من مياه النيل وقدره 
ً
.   مليار متر مكعب سنويا

ً
 وكذلك حق السودان املقدر بأربعة مليار متر مكعب سنويا

وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان الستغالل حصته. كما نص هذا  سد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل األزرقـ موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء ال

 توزع على 22والبالغة  توزيع الفائدة املائية من السد العالى البند على أن
ً
 7.5مليار متر مكعب وتحصل مصر على  14.5الدولتين بحيث يحصل السودان على  مليار متر مكعب سنويا

 إلى  مليار متر
ً
 مكعب للسودان.   مليار متر 18.5مليار متر مكعب ملصر و 55.5مكعب ليصل إجمالى حصة كل دولة سنويا

ونهر السوباط وفروعه وحوض   بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعهفي  النهر بهدف استغالل املياه الضائعة شاء مشروعات زيادة إيرادـ قيام السودان باالتفاق مع مصر على إن

 دائمة مشتركة ملياه النيل بين مصر والسودان. فنية   والتكلفة املالية الخاصة بتلك املشروعات مناصفة بين الدولتين، وكذلك إنشاء هيئة النيل األبيض، على أن يتم توزيع الفائدة املائية
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 بعد انتهائها 18السودان وتوفر 
ً
. تمثلت هذه املشروعات في: مرحلة أولى من مشروع قناة مليار متر مكعب سنويا

جونجلى، مرحلة ثانية من مشروع قناة جونجلى، مشروع مشار، ومشروع بحر الغزال. وتضم هيئة مياه النيل لجنة 

 لحل أى مشاكل تعترض تنفيذ اتفاقية 
ً
 .1959فنية تجمع خبراء من مصر والسودان، وتجتمع دوريا

ويعنى بدراسة األرصاد الجوية واملائية لحوض البحيرات االستوائية، وقد انطلق هذا املشروع   ـ مشروع الهيدروميت:2

بمشاركة خمس دول فقط من دول الحوض العشر وهى مصر وكينيا وتنزانيا وأوغندا والسودان،  1967عام 

مراقب. وبمقتض ى هذا وانضمت إليه بعد ذلك رواندا وبوروندى والكونغو الديمقراطية، ثم انضمت إثيوبيا بصفة 

وقد حظى بتمويل   بحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت  – االتفاق أقيمت محطات رصد في مجمعات األمطار الرئيسية 

دولى من العديد من الدول املانحة وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائى ومنظمة األرصاد العاملية، وقد تم هذا املشروع على 

بتمويل    1980وحتى  1976بتمويل من برنامج األمم املتحدة، والثانية من  1972وحتى  1967ثالثة مراحل: األولى من 

 .(14) بدعم من الدول املتشاطئة 1992وحتى 1981من برنامج األمم املتحدة، والثالثة من 

:  وهو تجمع إقليمي للدول املطلة على نهر النيل، يهتم بتنظيم االستفادة من مياه النيل وتحقيق ـ تجمع األندوجو3

املصالح املشتركة بين دول الحوض في مياهه. وكانت مصر صاحبة فكرة إنشائه بتأييد من زائير والسودان، ويضم 

ثناء انعقاد املؤتمر الوزارى األول  أغلب دول حوض النيل في منطقة شرق ووسط أفريقيا، وقد أعلن عن إنشائه أ 

، وكانت أهداف التجمع: التشاور والتنسيق في املواقف بين دول 1983لدول حوض النيل في الخرطوم في نوفمبر 

املجموعة تجاه القضايا اإلقليمية، ودعم التعاون بين دول املجموعة في مجال التنمية، وتبادل الخبرات في كافة 

 املجاالت بهدف دعم الت
ً
عاون اإلقليمى، على أن تنعقد اجتماعات األندوجو في إطار التعاون اإلقليمى الوارد طبقا

 نحو دعم التكامل االقتصادى بين الدول األعضاء في  1980لخطة عمل الجوس االقتصادية الصادرة في 
ً
، سعيا

 .15االتفاقية 

 

بتمويل من   1980 وحتى 1976الثانية من ، و بتمويل من برنامج األمم املتحدة  1972وحتى  1967من  األولى: تم هذا املشروع على ثالثة مراحل وهى( 14)

   الدول املتشاطئة. بدعم من 1992وحتى 1981الثالثة من ، و برنامج األمم املتحدة 

 .163، ص 2010( ممدوح الولي، اقتصاديات دول حوض النيل، القاهرة، مكتبة جزيرة الورد، الطبعة األولى،  15)
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دافه ومن أهم تلك العقبات: نقص التمويل  حالت دون تحقيق أهالتي    غير أن هذا التجمع صادفته كثير من العقبات

 الكافى لتمويل مشروعاته، والتنافس الدائم بين إثيوبيا والسودان على استضافة لجنة املتابعة الدائمة. 

ـ تجمع التيكونيل: وهو تجمع للتعاون الفنى بين دول حوض النيل للتنمية وحماية البيئة، وقد أنش ئ هذا التجمع  4

ركة ست دول كأعضاء عاملين )هي: مصر، السودان، تنزانيا، أوغندا، رواندا، الكونغو بمشا 1992في ديسمبر 

وحتى  1992الديمقراطية(. وحصلت باقى الدول على صفة مراقب، واستمر مشروع التيكونيل خالل الفترة من 

 من أهمها مشروع إعداد إطار للتعاون اإلقليمى القانونى 22، بخطة شاملة تضمنت 1998
ً
واملؤسس ى بين  مشروعا

دول حوض النيل الذى شكلت له لجنة فنية قانونية تضم ممثلين من دول حوض النيل تجتمع بشكل دورى عدة 

 .16إلى لجنة تفاوضية مشتركة  2002مرات كل عام، وقد تحولت تلك اللجنة عام 

لية، ورفعت املبادرة ، بهدف وضع استراتيجية للتعاون بين الدول الني 1999ـ مبادرة حوض النيل: تأسست عام 5

شعار تحسين معدالت التنمية االقتصادية ومحاربة الفقر. وألول مرة انضمت كافة دول حوض النيل إلى آلية من 

 . (17) اكتفت بصفة مراقب التي  آليات التعاون بينهم بصفة أعضاء عاملين باستثناء إريتريا 

من خالل إنشاء أجندة عمل   1993صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في    وقد بدأت محاوالت الوصول إلي

طلب مجلس وزراء مياه دول حوض   1995مشتركة لهذه الدول لالستفادة من اإلمكانيات التي يوفرها حوض النيل. في  

املتحدة اإلنمائي والهيئة  النيل من البنك الدولي اإلسهام في األنشطة املقترحة، وأصبح البنك الدولي، وصندوق األمم  

 .18الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل 

 

اهرة، ( د. ريم محمد موس ى، التعاون املائي بين دول حوض النيل بالتركيز على الدور املصري، ورقة مقدمة إلى مؤتمر دول حوض النيل، جامعة الق16)

2012. 

 موزعة على محورين: ـ مشروعات الرؤية املشتركة على مستوى دول الحوض العشر، وقد وزعت تلك املشروعات على دول الحوض ليقوم كل  22املبادرة على  ( اشتملت17)
ً
منها مشروعا

ين يقع تحت كل منها مجموعة من املشروعات:  فيها،واحتفظت مصر بمشروعات التدريب التطبيقى.  ـ مشروعات األحواض الفرعية، وقد قسمت تلك املشروعات إلى منطقت بدوره

 مشروعات نيل هضبة البحيرات االستوائية، ومشروعات النيل الشرقى. 

 .165ـ  164ممدوح الولي، مصدر سابق، ص  18
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قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من أجل الوصول ألفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم،    1997وفي  

إريتريا في هذا الوقت( على أجل إنشاء اآللية املشتركة فيما بينهم.   تم االجتماع بين الدول املعنية )باستثناء  1998وفي  

تم التوقيع علي هذه االتفاقية باألحرف األولي في تنزانيا من جانب ممثلي هذه الدول، وتم تفعيلها  1999وفي فبراير 

 . (19) الحقا في مايو من نفس العام، وسميت باسم: "مبادرة حوض النيل"

ل في اجتماعها الوزارى في أديس أبابا على ضرورة عقد اجتماعات وطنية بكل دولة من دول واتفقت دول حوض الني 

الحوض للتعريف بأهمية مبادرة آلية "نهر النيل الجديدة"، ومدى تقدم املشروعات الجارى العمل بها لصالح 

ى مصر والسودان ستعود على كل شعب، كما اتفق وزراء دول حوض النيل الشرقالتي  شعوبها، وشرح الفائدة

وإثيوبيا اتفقوا على طرح مشروع حماية التربة والهضبة الحبشية من االنجراف على املكاتب االستشارية، ووضع 

 الدراسات والشروط املرجعية ملشروعى الربط الكهربى بين الدول الثالث وتنمية املصادر املائية. 

باالتفاق بين كل من  2001اإلنترو(: هو مكتب إقليمى تم تأسيسه في مارس ـ املكتب الفنى اإلقليمى للنيل الشرقى )6

مصر والسودان وإثيوبيا، مقره أديس أبابا بهدف بحث املشروعات املائية املشتركة والتى تم تجميعها في }برنامج 

 .20العمل لحوض النيل الشرقى 

يمكن الوقوف على عدد من املالحظات حول  وفي إطار هذه االتفاقيات وتلك املشروعات التي تم االعالن عنها

 :2010الضوابط الحاكمة للعالقات بين دول حوض النيل قبل  

( إن بعض هذه املعاهدات تناولت الوضع اإلقليمي والجغرافي للدول املتعاقدة. وتشكلت على ما انتهى إليه الفقه 1)

مثل قيًدا أو التزاًما على عاتق 
ُ
الدولة وعلى إقليمها، وال يؤدي انتقال السيادة على  والقضاء الدوليان، وبالتالي ت

اإلقليم إلى التحلل منه. وهو ما أكدته املادتان الحادية، والثانية عشرة من اتفاقية فيينا بشأن التواصل الدولي في 

 

كة التي يوفرها حوض نهر النيل، وتنمية املصادر املائية لنهر ( تهدف هذه املبادرة إلي التركيز علي ما يلي: الوصول إلي تنمية مستدامة، من خالل االستغالل املتساوي لإلمكانيات املشتر 19)

ستخدام األمثل للموارد املائية، والعمل النيل بصورة مستدامة لضمان األمن، والسالم لجميع شعوب دول حوض النيل، والعمل علي فاعلية نظم إدارة املياه بين دول حوض النيل، واال 

وانتقالها فتي النهر، والعمل علي استئصال الفقر والتنمية االقتصادية بين دول حوض النيل، والتأكد من فاعلية نتائج برنامج التعاون بين الدول،  علي آليات التعاون املشترك بين دول ض

 من مرحلة التخطيط إلي مرحلة التنفيذ. 

 .93، ص  2012وزيع، الطبعة األولى، محمد صادق إسماعيل، املياه العربية وحروب املستقبل، القاهرة، مكتبة العربي للنشر والت 20
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ا بنظرية االتفاقات املوضوعية املمتدة، حيث قررت املادة الحادية عشرة أنه ال تؤثر 
ً
خالفات مجال املعاهدات أخذ

 .(21) الدول في حد ذاتها على الحدود املقررة بمعاهدة، وااللتزامات والحقوق املقررة بمعاهدة، واملتعلقة بنظام الحدود

 :أما املادة الثانية عشرة فقد نصت على أنه

استخدامه، واملقررة أ( ال تؤثر خالفة الدول في حد ذاتها على االلتزامات املتصلة باستخدام أي إقليم، أو بقيود على  )

بمعاهدة لصالح أي إقليم لدولة أجنبية واملعتبرة لصيقة باإلقليمين املعنّيين، الحقوق املقررة بمعاهدة لصالح أي 

 .إقليم واملتعلقة باستخدام أي إقليم لدولة أجنبية أو بقيود على استخدامه، واملعتبرة لصيقة باإلقليمين املعنّيين

ما في حد ذاتها على االلتزامات املتصلة باستخدام أي إقليم، أو بقيود على استخدامه،  )ب( ال تؤثر خالفة دولة 

واملقررة بمعاهدة لصالح مجموعة دول أو لصالح جميع الدول، واملعتبرة لصيقة لذلك اإلقليم، والحقوق املقررة  

 .بمعاهدة لصالح مجموعة دول أو لصالح جميع الدول، واملعتبرة لصيقة بذلك اإلقليم

)ج( إن نص هذه املادة ال يطبق على االلتزامات التعاهدية التي تنص على إقامة قواعد عسكرية أجنبية في اإلقليم 

موضوع التوارث بين الدول، وتتعلق نصوص هذه املادة باالتفاقات الدولية، أي االلتزامات اإلقليمية التي تجد  

 لصالح دولة، أو مجموعة من الدول األخرى. أساسها في العرف، أو االتفاق، وتتحملها دولة اإلقليم

عة على هذه املعاهدات في حاالت كثيرة دوال أوربية من أصحاب املستعمرات، وقعت تلك 2)
ّ
( كانت الدول املوق

املعاهدات باسم الدولة أو اإلقليم األفريقي الخاضع لحكمها، ومع ذلك فإن القانون الدولي يعترف بسريان مفعول 

وفًقا لقواعد قانون التوارث بين الدول. ال سيما وأن هذه املعاهدات لم تأِت بمبادئ قانونية جديدة  هذه املعاهدات  

 

في فقرتها الثانية، والتي تنص على أنه ال يجوز االحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف   1969من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  62( يتوافق نص هذه املادة مع ما قررته املادة  21)

 عن إخالل الطرف الذي كأساس النقضاء املعاهدة أو االنسحاب منها في إحدى ال
ً
؛ أو )ب( إذا كان التغيير الجوهري في الظروف نـاتجا

ً
حالتين اآلتيتين: )أ( إذا كانت املعاهدة تنش ئ حدودا

منيسوتا، مكتبة حقوق اإلنسان،   إما بالتزام يقع عليه في ظل املعاهدة أو بأي التزام دولي آخر مستحق لطرف آخر في املعاهدة. أنظر النص الكامل لالتفاقية، موقع جامعة يتمسك به

 https://bit.ly/2SRzJqk، الرابط: 2020فبراير  23اتفاقية فينا لقانون املعاهدات، تاريخ زيارة املوقع 
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على خالف القواعد العامة الحاكمة للنظام القانوني لألنهار الدولية، وإنما أكدت املبادئ التي سبق للفقه والعرف 

 .ومبدأ وجوب التعاون والتشاور واإلخطار الدوليين قبولها، كمبدأ االعتراف بالحقوق الدولية املكتسبة،

( تكشف العديد من هذه االتفاقات عن التزام دول حوض النيل من الناحية القانونية بمنح األولوية املطلقة 3)

 . (22) للحقوق التاريخية واالقتسام السابق للمياه

 2020ـ  2010املطلب الثاني: تطورات قضية املياه وأزمة سد النهضة 
( حدثين فارقين في تطورات قضية املياه بين دول حوض النيل، األول 2020ـ    2010شهدت السنوات العشر املاضية )

 :2015، واتفاق املبادئ الثالثي 2010اتفاق عنتيبي اإلطاري 

 : 2010( اتفاق عنتيبي 1)

تنزانيا(، في مدينة عنتيبي ، وقعت أربعة من دول حوض نهر النيل )إثيوبيا وأوغندا ورواندا و 2010مايو  14فى 

األوغندية على اتفاقية إطارية في غياب دولتي املصب مصر والسودان، وأعلنت وزيرة املياه األوغندية أن االتفاقية  

الجديدة تضمن "تقاسما أكثر عدالة" ملياه أكبر نهر في أفريقيا، وأن الدول التي على استعداد لالنضمام إلى االتفاقية  

. وأن بنود االتفاقية "لن تتغير"، معربة عن األسف لرغبة مصر والسودان في اإلبقاء على الوضع  ستمنح مهلة سنة

القائم. وقالت إن البلدين "سيتأكدان من صدقنا وجديتنا وأننا نبقي في أذهاننا أنه ينبغي أال نواجه" هاتين 

 .(23) الدولتين

 

، تاريخ 2015أكتوبر    29(  هاني سليمان، مصر وأزمة املياه في حوض النيل: الحل املتعثر، مركز الروابط للبحوث والدراسات االستراتيجية، تاريخ النشر    22)

 https://bit.ly/2VfXf20، الرابط: 2020فبراير  23الزيارة 

 في أوغندا لتقاسم مياه النيل، صحيفة املصري اليوم، تاريخ النشر  دول  4(  مصطفى رزق،  23)
ً
 منفردا

ً
، تاريخ الزيارة 2010مايو  14أفريقية توقع اتفاقا

 . https://bit.ly/2Pixx9k، الرابط: 2020فبراير  23
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خطر الفوض ى إذا لم يتم التوصل التفاق، ثم أعلنت كينيا ومن جانبه، حذر مسؤول بوزارة املياه والري الكينية، من  

 .(24) توقيعها على االتفاقية. لتصبح الدول الخامسة من دول الحوض التي توقع على االتفاقية 

هجوما حادا على مصر، منتقدا موقفها الرافض إلعادة   وبعد توقيع كينيا، شن رئيس الوزراء اإلثيوبي ميليس زيناوي 

توزيع حصص املياه، قائال: "مصر مازالت تسيطر عليها أفكار بالية وهي أنها تمتلك مياه النيل وهي من تحدد وحدها  

الحصص بين دول حوض النيل ". وشدد على أن مصر ليس من حقها منع إثيوبيا من إقامة سدود على نهر النيل،  

 .25)ن السودان ليس املشكلة وإنما مصر هي املشكلة فقط وزعم أ

 وقد كان لهذا التوقيع، وتلك التصريحات العديد من الدالالت، من بينها: 

، وفرض رؤية خاصة تتجاوز  ، وذلك بمحاولة وضع نهاية للمفاوضاتمحاولة فرض أمر واقع جديد علي مصر  •

 .املصالح املصرية 

فقد استندت هذه   .، والتي ثبت عدم فاعليتها في تجاوز العقباتملسار التفاوض يمعادلة التفاوض التي حكمت ا •

املعادلة إلي رؤية مصرية سودانية تقوم علي الحقوق التاريخية املكتسبة مع تصور تنموي يساهم في زيادة  

ع إلي أبعاد سياسية  ، في املقابل استندت دول املنب كميات املياه بالقدر الذي يلبي احتياجات الجميع من املياه 

 .تتعلق بمفهومها للسيادة الوطنية ومفهوم مختلف للتنمية في الحوض ال يرتبط بالتعاون مع مصر بشكل رئيس ي

، من التوقيع علي االتفاقية حتي اآلن (، الكونغو الديمقراطية بوروندي )حالة الترقب التي منعت باقي دول املنبع   •

 .في انتظار رد الفعل املصري 

 

، 2020فبراير  23، تاريخ الزيارة 2010مايو  14ضد القانون الدولي وغير ملزمة ملصر، تاريخ النشر  (  موقع بي بي س ي عربية، القاهرة: اتفاقية عنتيبي 24)

 . https://bbc.in/2uo7eHjالرابط: 

اليات، املركز الديمقراطي العربي، تاريخ النشر  (  حسين خلف موس ى، إثيوبيا بين التواجد املصري والحضور اإلسرائيلي في حوض النيل: الرؤى واإلشك 25)

 . https://bit.ly/2T1QWMs، الرابط: 2020فبراير  23، تاريخ الزيارة 2014مايو  20

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://bbc.in/2uo7eHj
https://bit.ly/2T1QWMs


Page 17 of 30 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

April 28, 2020     

، مؤشر الخطر علي مستقبل التعاون الجماعي في الحوض والذي ارتبط بمحاولة تسويق رؤية الدول املوقعة  •

، وبالتالي طرحت مهلة  بأنها تمتلك من موازين القوي واألوراق التي تمكنها من االستغناء عن التعاون مع مصر 

، بما يعني عدم قابلية اإلطار املوقع ن املبادرة (، أو الخروج م2011تنتهي في مايو  )زمنية تمتد عاما للتوقيع 

 . للتغيير

وتنطوي هذه الدالالت على محاولة تخلص دول املنبع من القيد املصري علي مشاريعها ورؤيتها مع االحتفاظ بورقة 

، ، والسعي نحو معادلة صفرية من جانب دول املنبع حيث تحصل علي كل ش ئ الجهات املانحة والراعية للمبادرة 

 .(26) ومصر والسودان ال تحصالن علي ش ئ"

( لبحث ما يمكن عمله 2010، ثم شرم الشيخ )أبريل 2009وفي املقابل نظمت مصر اجتماعات اإلسكندرية، يوليو 

، والتى 1929للتوفيق بين دولتي الحوض )مصر والسودان( ودول املنابع، ضمن اتفاق اإلطار الذي نظمته اتفاقية 

راعية. وقد حاججت مصر باإلصرار على اتفاقية نظمت العالقة على أساس ما تملكه كل دولة أو إقليم من أراض ز 

اإلطار، باعتبارها اتفاقية دولية نافذة، العمل على إقامة عالقات طيبة وتعاونية مع دول منابع النيل، لكن انتهت  

 اجتماع شرم الشيخ إلى وقوف مصر والسودان معا في جانب، وسائر دول النيل في الجانب اآلخر. 

تين لقبول بعض التعديالت في االتفاقية بما يراعي حصص الدول الجديدة ومشروعاتها، فقد كانت الدولتان مستعد 

كما أن مصر كانت مستعدة لزيادة املساعدات واملشروعات التنموية، لكن هذه الدول أصرت على نقض اتفاقية 

راض ي واملوارد ، وإعادة توزيع الحصص على أساسين: نسبة مساهمة كل دولة في مياه النيل، وتطورات األ 1929

 والحاجة للمياه في السنوات الخمسين األخيرة.  

 

 .2010مايو  25( أيمن السيد عبدالوهاب، مصر ومياه النيل ـ التصعيد واالحتواء، صحيفة األهرام، 26
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 :2015إعالن مبادئ سد النهضة ( 2)

، بين رؤساء كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية 2015مارس  23تم التوقيع عليه في 

لالحتياج املتزايد لجمهورية مصر   ، والذي نص في ديباجته على أنه: "تقديرا(27الديمقراطية وجمهورية السودان 

العربية، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، وجمهورية السودان ملواردهم املائية العابرة للحدود؛ وإدراكا 

ألهمية نهر النيل كمصدر الحياة ومصدر حيوي لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان؛ ألزمت الدول الثالث  

 لية بشأن سد النهضة". أنفسها باملبادئ التا 

املادة األولى: "التعاون على أساس التفاهم املشترك، املنفعة املشتركة، حسن النوايا، املكاسب للجميع، ومبادئ 

 .(28) القانون الدولي. التعاون في تفهم االحتياجات املائية لدول املنبع واملصب بمختلف مناحيها" 

النهضة هو توليد الطاقة، املساهمة في التنمية االقتصادية، الترويج للتعاون عبر املادة الثانية: "الغرض من سد 

 الحدود والتكامل اإلقليمي من خالل توليد طاقة نظيفة ومستدامة يعتمد عليها". 

املادة الثالثة: "سوف تتخذ الدول الثالث كافة اإلجراءات املناسبة لتجنيب التسبب في ضرر ذي شأن خالل 

لنيل األزرق / النهر الرئيس ي". "وفي حالة حدوث ضرر ذي شأن إلحدى الدول، فإن الدولة املتسببة في استخدامها ل

إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة اإلجراءات املناسبة بالتنسيق مع الدولة 

"املتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كا
ً
 .(29) ن ذلك مناسبا

املادة الرابعة: "سوف تستخدم الدول الثالث مواردها املائية املشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب، 

ولضمان استخدامهم املنصف واملناسب، سوف تأخذ الدول الثالث في االعتبار كافة العناصر االسترشادية ذات  

 

، الرابط:  2020فبراير  23، تاريخ الزيارة 2017سبتمبر  13( الهيئة املصرية العامة لالستعالمات، نص إعالن املبادئ حول مشورع سد النهضة، تاريخ النشر، 27)

https://bit.ly/2Pgqm12 . 

بين السودان وإثيوبيا، وساوت بين الدول الثالث في  1902فاقيه عنتيبي(، واالتفاقيات الثنائية مع إثيوبيا، خاصة، اتفاقية ( لم تذكر االتفاقيات االقليمية )املتفق عليه في إن28)

 االحتياجات املائية، وذكرت دول املنبع قبل دول املصب. 

دولة املصب، رغم أن دولة املنبع غير متأثرة باملطلق من السياسات املائية التي ( هذا النص يعني أن هذه املادة قد ساوت بين تسبب الضرر من دولة املنبع، كالضرر الذي تسببه 29)

 تقوم بها دول املصب في أراضيها، أو في مناطق سيادتها.
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ية، والجغرافية املائية، واملناخية، والبيئية وباقي الصلة الواردة أدناه، وليس على سبيل الحصر: )أ( العناصر الجغراف

العناصر ذات الصفة الطبيعية. )ب( االحتياجات االجتماعية واالقتصادية لدول الحوض املعنية. )ج( السكان 

الذين يعتمدون على املوارد املائية في كل دولة من دول الحوض. )د( تأثيرات استخدام أو استخدامات املوارد املائية 

ي إحدى دول الحوض على دول الحوض األخرى. )هـ( االستخدامات الحالية واملحتملة للموارد املائية. )و( عوامل ف

الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام املوارد املائية، وتكلفة اإلجراءات املتخذة في هذا الشأن. )ز( مدى 

ط أو محدد. )ح( مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في توفر البدائل، ذات القيمة املقارنة، الستخدام مخط

 نظام نهر النيل. )ط( امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض".   

 على هذه املادة يرى 
ً
د. إبراهيم املفتي "إن توفر البدائل في الفقرة )ز(، لم يترك على إطالقه، كما هو معهود،  وتعليقا

في حالة وجود استخدام "مخطط أو محدد"، بما يعني أال يؤخذ الهطول املطري في إثيوبيا في االعتبار،   وإنما هو فقط

إال إذا كان له استخدام "مخطط ومحدد"، كما لم يعتبر الهطول املطري عنصرا، علما بأن الهضبة اإلثيوبية يهطل  

ن أن ما ينساب منها، إلى السودان ومصر سنويا  مليار متر مكعب من املياه، في حي 600عليها سنويا ما ال يقل عن 

 مليارا فقط.   84حوالي 

درج االستخدامات السابقة، فقط "الحالية واملحتملة"، على الرغم من أن ذلك هو أهم عنصر، وقد  
ُ
كذلك لم ت

صة  أخذت إثيوبيا بذلك، موافقة السودان ومصر الصريحة، على عدم اعتراف إثيوبيا باالتفاقيات السابقة، خا

، التي أخذت إثيوبيا بموجبها أرض بني شنقول السودانية، في مقابل التزامها بعدم تشييد منشآت 1902اتفاقية 

 . (30) مائية، إال بموافقة حكومة السودان

املادة الخامسة: "احترام توصيات لجنه الخبراء الدولية، واحترام املخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثالثية  

اء حول الدراسات املوص ى بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خالل املراحل املختلفة للمشروع، للخبر 

وتستخدم الدول الثالث بروح التعاون املخرجات النهائية للدراسات املشتركة املوص ي بها في تقرير لجنة الخبراء 

 

. الرابط: 2020فبراير  23الزيارة  ، تاريخ2019ديسمبر  6( أنظر: د. إبراهيم املفتي، إعالن مبادئ سد النهضة دراسة قانونية سياسية، املعهد املصري للدراسات، تاريخ النشر 30)
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بغرض االتفاق على الخطوط اإلرشادية وقواعد امللء األول   الدولية واملتفق عليها من جانب اللجنة الثالثية للخبراء،

لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات املختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد، واالتفاق على الخطوط  

اإلرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز ملالك السد ضبطها من وقت آلخر، وإخطار دولتي 

 ب بأي ظروف غير منظورة أو طارئه تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد. املص

ولضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي املصب، سوف تنش ئ الدول 

العملية املشار  الثالث، من خالل الوزارات املعنية باملياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم، واإلطار الزمني لتنفيذ

إليها أعاله سوف يستغرق خمسة عشر شهرا منذ بداية إعداد الدراستين املوص ي بهما من جانب لجنة الخبراء 

 الدولية". 

 لهذا النص فقد أخضعت املخرجات النهائية لدراسات لجنة الخبراء الدولية، إلى موافقة اللجنة الثالثية، 
ً
ووفقا

تو على تلك الدراسات، وتستمر اللجان في دراساتها "بالتوازي مع عملية بناء وذلك يعني إعطاء إثيوبيا حق الفي

السد"، وذلك يعني موافقة السودان ومصر، غير املشروطة، على تشييد السد، كما يعني تقنيين كل عمليات 

لك، فإنه يعني ". إضافة إلى ذ Prior Notificationالتشييد السابقة غير القانونية، ألنه لم يسبقها إخطار مسبق " 

عدم أخذ مخرجات الدراسات في االعتبار، أثناء تشييد السد، حيث يجوز ملالك السد ضبط الخطوط اإلرشادية 

 .(31) وقواعد التشغيل السنوي للسد، "من وقت آلخر"، وذلك يعني أنها غير ملزمة له 

املولدة من سد النهضة"، كما نصت   ونصت املادة السادسة على: "سيتم إعطاء دول املصب األولوية في شراء الطاقة

املادة السابعة على: "سوف توفر كل من مصر وإثيوبيا والسودان البيانات واملعلومات الالزمة إلجراء الدراسات 

املشتركة للجنة الخبراء الوطنيين، وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت املالئم"، بينما نصت املادة الثامنة على: 

ث الجهود التي بذلتها إثيوبيا حتى اآلن لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية املتعلقة بأمان السد. "تقدر الدول الثال 

 

 . الرابط: 2020فبراير  23، تاريخ الزيارة 2019ديسمبر  6( أنظر: د. إبراهيم املفتي، إعالن مبادئ سد النهضة دراسة قانونية سياسية، املعهد املصري للدراسات، تاريخ النشر 31)
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وسوف تستكمل إثيوبيا، بحسن نية، التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء 

 . (32) الدولية"

الثالث على أساس السيادة املتساوية، وحدة إقليم الدولة، املنفعة املشتركة املادة التاسعة: "سوف تتعاون الدول 

 وحسن النوايا، بهدف تحقيق االستخدام األمثل والحماية املناسبة للنهر". 

إال أن النص على أن يكون التعاون على أساس "السيادة املتساوية"، غير قانوني ألن املوارد املائية املشتركة ال تخضع 

أي دولة، ولقد تخلى القانون الدولي عن نظرية السيادة في مجال املوارد املائية املشتركة،  كما تخلى عن لسيادة 

نظرية  "اقتسام املياه"، واستبدلهما بنظرية "االستخدام املنصف واملعقول". كما أن النص كذلك على "االستخدام  

 املعقول".األمثل"، غير قانوني، ألن املطلوب هو "االستخدام املنصف و 

 للدكتور املفتي، حرصت إثيوبيا على تلك العبارة دون أن يفطن السودان ومصر لخطورتها، ألن استخدامات  
ً
ووفقا

املياه لتوليد الكهرباء، وهو ما ترغب فيه إثيوبيا، يستوفي متطلبات أن يكون استخداما "أمثل" في كل األحوال، ولكن 

ري السطحي، ليس استخداما "أمثل"، وبذلك النص يكون إلثيوبيا الحق  استخدامات املزارع السوداني واملصري لل

 . (33) في االعتراض على استخدامات املزارعين في السودان ومصر، حتي للمياه التي تجود عليهم بها إثيوبيا

ق من خالل املادة العاشرة: "تقوم الدول الثالث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا االتفاق بالتواف

املشاورات أو التفاوض وفقا ملبدأ حسن النوايا. إذا لم تنجح األطراف في حل الخالف من خالل املشاورات أو 

 املفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة األمر لعناية رؤساء الدول / رئيس الحكومة". 

طلب التوفيق أو الوساطة، نص غير قانوني، ألنه يعطي  والنص على أنه يجوز للدول الثالث "مجتمعين" فقط،

، بعد قبول الجانب اإلثيوبي 
ً
إثيوبيا الحق في فرض وجهة نظرها على السودان ومصر، وهذا هو الذي حدث فعليا

 

بأعمال التشييد املستقبلية، حرصت  ( هنا يرى د. املفتي، إنه: فيما يتعلق بما مض ي من أعمال تشييد، أخلى السودان ومصر، إثيوبيا من أي ضعف في "أمان السد"، وفيما يتعلق32)

إهمال"، ن نية"، وذلك معيار قانوني متدني جدا جدا، ألن "حسن النية"، يعني في فقه القانون التصرف بـ "أمانة"، حتي ولو كان العمل قد تم بـ "إثيوبيا على النص على تكملتها "بحس

نظر: د. إبراهيم املفتي، إعالن مبادئ سد النهضة ولذلك تكون إثيوبيا قد أعفت نفسها من أي مسوؤلية قانونية عن أعمال التشييد التي تتم بـ "إهمال"، حتي ولو أدت إلى انهيار السد. أ

 دراسة قانونية سياسية، مصدر سابق. 

 ( أنظر: د. إبراهيم املفتي، إعالن مبادئ سد النهضة دراسة قانونية سياسية، مصدر سابق. 33)
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، 2020ويناير وفبراير  2019بالوساطة األميركية، وتعددت جوالت التفاوض برعاية الواليات املتحدة، في ديسبمر 

 . (34) نجحت خاللها إثيوبيا في تحقيق أهدافها األساسية التي سعت إليها من العملية التفاوضية والتي

 املطلب الثالث: تداعيات األزمة ىلع األمن القومي املصري
تعددت الدراسات واألوراق العلمية التي تناولت اآلثار التدميرية للسدود التي يتم بناؤها على منابع نهر النيل، ومن 

مليار متر مكعب، وسيزداد  9ضمن تلك اآلثار أن مصر سوف تعانى من عجز في إيراد النهر بمتوسط سنوي مقداره 

مليون فدان من  2مليار متر مكعب سنويا مع التغيرات املناخية، وستخسر مصر ما ال يقل عن  16العجز املائي الى 

ن انتاج الكهرباء من السد العالي وخزان اسوان األراض ي الزراعية، كما سيترتب على انشاء السدود انخفاض م

 .35% 20بمقدار 

من خبراء املياه والوزراء السابقين دراسة أعدتها “مجموعة حوض   12وفي عهد الرئيس الراحل محمد مرس ي، قدم 

النيل بكلية الهندسة جامعة القاهرة، حول مخاطر سد النهضة على مصر والسودان وآثاره التي يصعب احتواؤها  

 :36و التعايش معها، من بين هذه اآلثار أ

 

. الرابط  2020فبراير  23، تاريخ الزيارة 2020فبراير  22( محمد نصر الدين عالم، مفاوضات سد النهضة في مفترق الطرق، صحيفة املصري اليوم، تاريخ النشر 34)

https://bit.ly/2VeW7M0 

.  9، ص 2013، 39 ، العدد11املجلد  ( أنظر حول هذه اآلثار وأبعادها املختلفة: سمير عبد املالك منصور، اتفاقيات حوض النيل في ضوء احكام القانون الدولي، افاق افريقية،35

، وعباس 104_102، ص 2014الولى، وإسماعيل شمس الدين، سد النهضة االثيوبى وحتمية توفر املياه والطاقة لدول املصب السودان ومصر، دار روافد للنشر والتوزيع، الطبعة ا

 . 148، ص 2011، يوليو 185العدد  49، املجلد شراقى، بين الجيولوجيا والسياسة : رؤية فنية لسد االلفية اإلثيوبي، مجلة السياسة الدولية

 من: دكتور محمد نصر الدين عالم، أستاذ املو 36)
ً

ارد املائية ووزير املوارد املائية والري ( تضم مجموعة حوض نهر النيل، قسم الري والهيدروليك بكلية الهندسة )جامعة القاهرة( كال

ة الري والصرف، دكتور عالء الدين الظواهري، أستاذ الهيدروليك وخبير السدود وعضو اللجنة الوطنية لدراسة سد النهضة،  األسبق، دكتور عبد هللا صادق بازرعة، أستاذ هندس

بير الزراعة واألمن راض ي بكلية الزراعة وخدكتور محمد شريف املناديلي، أستاذ الهيدروليك ورئيس مجلس قسم الري والهيدروليك، دكتور نادر نور الدين، أستاذ املوارد املائية واأل 

النهضة، دكتور أشرف مهيب غانم، أستاذ الغذائي، دكتور أحمد إمام حسن، أستاذ الهيدرولوجيا، دكتور خالد حسين حامد، أستاذ املوارد املائية وعضو اللجنة الثالثية لدراسة سد 

لصرف، دكتور محمد حسن الجمل، أستاذ الهيدروليك، دكتور هشام بخيت محمد، أستاذ الهيدروليك وخبير الدراسات البيئية، دكتور مصطفى أحمد غيث، أستاذ هندسة الري وا

 .املوارد املائية وعضو اللجنة الوطنية لدراسة سد النهضة، دكتور محمد السيد أبو الحجاج، أستاذ الهيدروليك
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السدود اإلثيوبية األربعة املقترحة على النيل األزرق تهدف إلى التحكم الكامل في مياه النيل األزرق، وهو الرافد   •

الرئيس ملياه النيل، وبالتالي؛ التحكم في حصة مصر املائية وإلغاء )أو على أقل تقدير “تقزيم”( دور السد العالي  

 .ين مستقبل مصر املائيفي تأم

مليار متر مكعب ستكون له آثار سلبية عنيفة على حصة مصر   74سد النهضة وحده بتصميمه الحالي بسعة  •

املائية وعلى إنتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان، وذلك أثناء فترات ملء الخزان وأثناء تشغيله، وتزداد  

فاف؛ حيث تتعارض مصالح إمداد مصر والسودان باملياه الكافية مع  حدة هذه اآلثار السلبية خالل فترات الج

 .تعظيم إنتاج الطاقة من سد النهضة

تقليل الحصة املائية املصرية سيؤدي إلى بوار مساحات كبيرة من األراض ي الزراعية، وتشريد ماليين األسر،   •

الشرب، والصناعة ومشاكل في النقل النهري  وزيادة في تلوث املسطحات املائية، ومشاكل في إمدادات مياه 

 .والسياحة النيلية ويشكل تهديًدا للمزارع السمكية

انهيار السد سيؤدي إلى نتائج كارثية تحل بالسودان ومصر، تشمل انهيار سدود وغرق العديد من املدن الكبرى   •

 .37والقرى، وتعرض ماليين األرواح إلى مخاطر املوت والتشريد 

سيناريوهات أساسية ملا يمكن أن  5، ذكر العالم املصري د. عصام حجي 2019حها في نهاية العام وفي مبادرة طر 

  
ً
تتعرض له مصر من أضرار ومخاطر استراتيجية ليس فقط على حجم حصتها من املوارد املائية، املقررة وفقا

 إ
ً
لى معيار سنوات ملء خزان سد  لالتفاقيات الدولية، ولكن كذلك على مساحة أراضيها الزراعية، وذلك استنادا

 :(38) النهضة 

 

 2016-10-9اه اثيوبيا، املركز الديمقراطي العربي، أنظر: السعيد عاطف احمد خضر، أثر بناء سد النهضة على السياسة الخارجية املصرية تج  37

 /https://www.aljazeera.net/nile( حول األخطار والتهديدات التي تضمنتها املبادرة، الجزيرة، الرابط: 38)
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 عامًا: 21السيناريو األول: الملء في 

 

 سنوات: 10السيناريو الثاني: الملء في 

 

 سنوات: 7السيناريو الثالث: الملء في 
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 سنوات 5السيناريو الرابع: الملء في 

 

 سنوات 3السيناريو الخامس: الملء في 

 

 املقارنة بين هذه السيناريوهات الخمسة: ويوضح الجدول التالي، 

عدد سنوات 

 ملء الخزان 

 خسارة مصر من مساحتها الزراعية  خسارة مصر من موازنتها املائية 

 النسبة  املساحة  النسبة  الكمية 

21  
 
 %2.5 ألف فدان  250 %5 3مليارات م  3 عاما

 %18 مليون فدان  2 %14 3مليارات م  8 سنوات 10

 %30 مليون فدان  3 %22 3مليار م  12 سنوات 7

 %50 مليون فدان  5 %36 3مليار م  20 سنوات 5

 %67 مليون فدان  6.75 %50 3مليار م 27 سنوات 3

 الجدول من تصميم الباحث. 
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كما تضمنت املبادرة، أخطار هذه السيناريوهات على معدالت البطالة في مصر، وخاصة بين الفالحين الذين سينال  

%، وفي سيناريو السنوات  17أراضيهم الزراعية، ففي سيناريو السنوات العشر، ستزيد البطالة بنسبة الخطر من 

%، وفي سيناريو 27%، وفي سيناريو السنوات الخمس ستزيد البطالة بنسبة 20السبع ستزيد البطالة بنسبة 

املخاطر االجتماعية واالقتصادية ، األمر الذي سيترتب عليه العديد من 34السنوات الثالث ستزيد البطالة بنسبة 

 . (39) مثل ارتفاع معدالت الجريمة وزيادة معدالت النزوح الداخلي والهجرات غير النظامية

 املطلب الرابع: املسارات املحتملة إلدارة األزمة 
 إطار االحتماالت املستقبلية لإلدارة املصرية لقضية املياه، تبرز عدة احتماالت، أبرزها:  فى

 السيناريو األول: العمل العسكري:

تهد مصالحها املائية، أو توجه للسدود التي أنشأتها التي  ويقوم على لجوء مصر إلى عملية عسكرية تستهدف الدول 

. (40) لقدرات العسكرية لدول حوض النيل، والتفوق املصري في هذا املجالهذه الدول، في ظل عقد املقارنات بين ا

 يدفع النظام املصري للقيام 
ً
شكل عامال

ُ
كما أن التوترات الداخلية التي تعاني منها دول حوض النيل، ُيمكن أن ت

 بعملية عسكرية ولو محدودة إلثبات قدراته الردعية حيال التهديدات، وخاصة تجاه إثيوبيا. 

أنه يمكن القول أن هذا االحتمال غير وارد على اإلطالق، في ظل طبيعة توجهات السياسة الخارجية املصرية في  إال

، ومصر 2013املرحلة الراهنة، والتي ما زالت تعاني من أزمة شرعية، كون النظام الحالي جاء بانقالب عسكري في 

حرب ال يرتبط فقط بتوازنات القوى العسكرية، ولكنه  ذاتها تعاني من حالة عدم استقرار سياس ي، كما أن خيار ال

يرتبط بأنماط التفاعالت اإلقليمية والدولية والتحالفات القائمة، وموقع النظام املصري من هذه التحالفات، 

خاصة في وجود ما يمكن وصفه بالتحالف االستراتيجي بين كل من إثيوبيا والواليات املتحدة وإسرائيل، واألخيرتان 

ان استراتيجيان للنظام في مصر، ولهما من أوراق الضغط الكثير لضبط حركته الخارجية، إال إذا قاما هما حليف

 

 .2020فبراير  23( مبادرة عصام حجي، الجزيرة نت، مصدر سابق، تاريخ الزيارة  39)

 على تركيا وإيران وإسرائيل، تقرير موقع )س ي إن إن( عربية، تاريخ النشر  40)
ً
 متفوقا

ً
فبراير  23، تاريخ الزيارة، 2020فبراير  4( جيش مصر التايع عاامليا

 https://cnn.it/2T7HAij، الرابط: 2020
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بالدفع نحو هذه املواجهة، في إطار التدمير الذاتي للقدرات املصرية، التي ستبقى من املنظور االستراتيجي اإلسرائيلي 

 العدو االستراتيجي األول لها في املنطقة. 

 الثاني: المفاوضات المباشرة:السيناريو 

حيث أعلنت مصر حرصها على الدخول في مفاوضات مباشرة مع مسئولي دول حوض النيل، وأكدت قدرتها على 

تسوية األزمة من خالل هذه املفاوضات، وكان آخر جوالت التفاوص )حتى كتابة الورقة( في العاصمة األميركية 

 كانت نتيجتها التي لم ، وصدرت تصريحات إيج2020واشنطن، فبراير 
ً
 للمصادر الرسمية املصرية، وأيا

ً
ابية، وفقا

علن حتى تاريخه )
ُ
 (، فإنها محكومة بعدة اعتبارات:2020فبراير  24ت

ـ يجب أن تدرك مصر أن هناك مجموعة من التنازالت السياسية، واالقتصادية التي يجب أن تقدمها، للدول 1

تفاوض ي أضعف مقارنة بهذه األطراف، وهذه التنازالت يمكن أن تشمل، األطراف في حوض النيل، ألن وضعها ال 

 في بنائها، وتقديم دعم مادي مساهمة في 
ً
إقرار حق هذه الدول في بناء سدود داخلية، على أن تشارك مصر فنيا

د على ذلك، وأن تعلن مصر تأكيدها لحقوق هذه الدول في إعادة النظر في االتفاقيات القادمة، ولكن مع التأكي 

 .شرط االستخدام العادل للمياه، ودون تدخل أطراف من خارج دول الحوض

ـ تعدد مستويات هذه املفاوضات: فاألزمة الراهنة، أزمة دولية، وليست إقليمية فقط، حيث ال تقتصر على دول 2

لها دور في إدارة الصراع، ومنها التي  الحوض، ولكنها تمتد لتشمل العديد من األطراف األخرى الدولية واإلقليمية

الدول املانحة للمساعدات االقتصادية لدول حوض النيل والتي تتولي املساهمة في خطط التنمية ومشروعات 

السدود بها، وكذلك عدد من املؤسسات االقتصادية كالبنك الدولي، هذا بجانب املنظمات األفريقية املعنية وفي  

ظمات التنمية االقتصادية األفريقية ذات الصلة، والتى أكدت مواثيقها على احترام مقدمتها االتحاد األفريقي، ومن 

االتفاقيات املوقعة، حتى قبل استقالل الدول األفريقية، حرصا على األمن واالستقرار بالقارة، وهو ما تطالب به 

 .مصر اآلن

ت جادة وفعلية وبناءة، دراسة ـ الضغوط الخارجية على دول حوض النيل: حيث يجب عند الدخول في مفاوضا3

خريطة التفاعالت الخارجية لدول حوض النيل، وعالقاتها السياسية واالقتصادية املحورية، وطبيعة الضغوط التي  

 .تتعرض لها هذه الدول من جانب أطراف خارجية، إقليمية ودولية تسعي وراء مصالح وأهداف خاصة
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 السيناريو الثالث: الدبلوماسية الشعبية:

ث يمكن أن تستخدم مصر عددا من مؤسساتها الدينية والثقافية ذات الطابع الخاص، والتى يمكن أن يكون لها  حي

دور في تخفيف حدة األزمة، وفى مقدمة هذه املؤسسات يأتي األزهر الشريف بما له من تأثير ديني كبير في القارة 

اريخي والديني بين الكنيسة املصرية والكنيسة األفريقية، وكذلك الكنيسة األرثوذكسية، في ظل االرتباط الت

، إال في إطار الحفاظ على العالقات الودية بين الشعوب، 
ً
 ومؤثرا

ً
اإلثيوبية، إال أن دور هذه املؤسسات لن يكون كبيرا

 دون تأثير حقيقي على مسار قضية املياه. 

 خاتمة الدراسة:
 ساسية، من بينها: من واقع التحليل السابق، تبرز عدة مالحظات وخالصات أ

ـ أن املخاطر التي تتعلق بمصير حصة مصر من املياه لم ولن تنته عن هذا الحد، حتى ولو تم إيجاد حلول وسطية 1

مع دول حوض النيل، للحفاظ على حصة مصر أو الجانب األكبر منها، خاصة وأن املشكلة ال تقتصر عند هذه  

في حروب مستقبلية أكثر ضراوة من حروب النفط أو حروب مد  املنطقة، ولكنها تتعلق بقضية عاملية قد تتسبب 

 .النفوذ أو حتى العمليات العسكرية التي تشن لتجربة أنواع جديدة من السالح

ـ أن دول املنبع خاصة التي تعتبر من الدول النامية، تحتاج بطبيعة األمور إلى دفع عجلة التنمية، ولو تم قياس  2

ن مياه نهر النيل تشكل لهذه الدول كنزا ال يقل عن النفط، وما ينقصها فقط هو األمور بمفهوم االقتصاد، فإ

الخبرات والتكنولوجيا واملال، وإذا كانت هناك دول ستوفر لها هذه العناصر، على رأسها إسرائيل التي تقيم مشاريع 

يا، فإن أحدا لن يمنعها عن إحداث زراعية عمالقة مع إثيوبيا، والواليات املتحدة األمريكية ودول أخرى في أوروبا وآس

 .هذه التنمية، وهو األمر الذي سيؤثر حتما على حصة مصر من مياه النيل، ربما بشكل مأساوي 

ـ إدراك أهمية املتغير اإلسرائيلي في املعادلة، خاصة أن شركة )أجرو بروجيكت( اإلسرائيلية، املتخصصة في تصدير 3

مليون   80اعي في أثيوبيا أعده خبراء إسرائيليون بدأ فقط باستثمار قيمته التكنولوجيا الزراعية تدير مشروع زر 

دوالر، ويقف وراء شركة أجرو بروجيكت، "إيريز ميلتسار"، مدير عام شركة )أفريكا ـ إسرائيل( وشركة معدات الري  

وع مبدئيا على مساحة اإلسرائيلية )نيتافيم(، ويدير املشروع خبير زراعي إسرائيلي "دان ديفوسكين"، ويمتد املشر 

 ألف دونم، ويهدف إلى زراعة الذرة وتباع الشمس والقطن.  100
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وال يقف األمر عند هذا الحد، ولكن يجب إدراك األبعاد االستراتيجية للتحرك اإلسرائيلي، والذي ينطلق تجاه إثيوبيا  

التي تفترض الحفاظ على األمن القومي اإلسرائيلي، وتطويق  من عقيدتها األمنية، ومكانة املياه في الفكر اإلسرئيلى

التأثير على مائيته، وكسر طوق الحصار الذي فرضته الدول العربية لها من   األمن القومي العربي وذلك من خالل

 له  
ً
 إستراتيجا

ً
ومن ثم خالل تبني نظرية حلف املحيط بإقامة عالقات مع الدول املحيطة بالدول العربية وتمثل عمقا

 لتلك التحركات
ً
 . (41) كانت إثيوبيا معقال

، لديها خطط  (42) ـ الحديث عن وجود دول عربية خليجية مثل اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية4

ل استثمارية في إثيوبيا تقوم على استغالل آالف األفدنة املطلة على منابع النيل الستزراع األراض ي املجاورة من خال 

عقود استئجار أو حق انتفاع، وهو ما سيتطلب منها إقامة مشاريع عمالقة مثل السدود لتوفير الطاقة الكهربائية، 

وهو ما يعني توفير الدعم املالي والسياس ي إلثيوبيا في مقابل مصر، خاصة لو تحول األمر إلى اتجاه عام بين الدول 

 وتمتلك موارد كافية مل 
ً
 مائيا

ً
 . (43) ثل هذا النوع من االستثماراتالتي تعاني فقرا

ـ حدوث مشكلة حقيقية ولو حتى بالتدريج في حصة مصر تعني كارثة حقيقية على الشارع املصري، والترجمة  5

العملية لنقص حصة مصر، هو إلغاء وتجميد العديد من املشاريع الزراعية والصناعية، وتبوير اآلالف من األفدنة، 

كل تتعلق باملزارعين الذين ال يجدون أحيانا كثيرة مياه لري املحاصيل، ناهيك عن  خاصة وأن هناك بالفعل مشا

 .فرض رسوم إضافية على فاتورة املياه األمر الذي سيستنزف املجتمع املصري، هذا إن توفرت في حال تفاقمت األزمة

 

سبتمبر  16، املركز الديمقراطي العربي، تاريخ النشر، 2018ـ  2011( سيد صالح حمدي غريب، تداعيات التدخل اإلسرائيلي على األمن املائي العربي 41)

 https://bit.ly/37ScW1U، الرابط: 2020فبراير  20، تاريخ الزيارة 2018

في سلسلة تغريدات    -ه، وأضاف  ، أعرب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، عن بالغ تقديره لإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية، على الدعم الكبير لبالد2019( في ديسمبر  42)

حاليا على وضع اللمسات األخيرة للحصول على مزيد من الدعم من أجل تنفيذ اإلصالحات االقتصادية املستمرة، أن الحكومة تعمل  -عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي تويتر 

 إلى أن شركاء التنمية تعهدوا بتقديم أكثر من 
ً
 أن مليارات دوالر، وتابع: إن الدعم يركز على ثالثة محاور )االقتصاد الكلي واإلصالحات الهيكلية واإلصالحات القطاع 3الفتا

ً
ية(، مضيفا

مليار دوالر. وأردف: "بالغ التقدير لدعم اإلمارات والسعودية"، أنظر: أبي أحمد يثمن الدعم   2.9الدعم املقدر من شركاء التنمية ال يتضمن تعهد صندوق النقد الدولي البالغ أيضا 

 . https://bit.ly/32ia8dc، الرابط: 2020فبراير  23، تاريخ الزيارة 2019مبر ديس 14اإلماراتي السعودي إلثيوبيا، موقع صحيفة البيان اإلماراتية، تاريخ النشر 

، تاريخ الزيارة 2017يوليو  23( أنظر: إثيوبيا النمر اإلفريقي: خارطة االستثمارات الخليجية في أرض الحبشة، موقع أموال االقتصادي، تاريخ النشر  43)

 . https://bit.ly/32jJ2lW، الرابط: 2020فبراير  23
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 توصيات:
ألن مصر قد تصبح عرضة للمساومة    ـ ضرورة التعامل مع هذا امللف كملف من الدرجة األولى، قبل أي ملف آخر،1

من دول أخرى تسعى للحصول على حصة من مياه النيل بطرق ملتوية، وعلى رأسها إسرائيل، وهنك مساعي  

إسرائيلية لتدويل قضية نهر النيل، بحيث تصبح املياه سلعة مثل النفط، تشتريها الدول التي تعاني من نقص املوارد 

لزراعية في دول حوض النيل، واملحاوالت املستميتة التي تقوم بها وال تجد من املائية، هذا بخالف مشاريعها ا

 .2013يعارضها، وخاصة بعد تحوالت األوضاع في مصر بعد 

هناك ضرورة إلعادة تقييم األوضاع في مصر من ناحية كمية املياه التي تهدر عند مصب النيل في البحر املتوسط،   2

املشاريع األجنبية في مجال البتروكيماويات، والتي تستهلك كميات كبيرة من مياه النيل،  حيث أن هناك العديد من 

 دون أدنى رقيب أو اهتمام بهذه الثروة املهدرة. 

ـ ضرورة التفكير االستراتيجي في بدائل للمياه، ألن التحدي املستقبلي كبير، ليس فقط على األمن املائي أو األمن 3

 عل 
ً
 ى األمن اإلنساني واالجتماعي، وكلها مهددات لألمن القومي. الغذائي، ولكن أيضا

ـ األخذ بنتائج الدراسات العلمية واملبادرات التي يطرحها الخبراء واملفكرون من مصر ومن مختلف دول العالم، في 4

إقليمية أو  إدارة أزمة املياه، وقضية سد النهضة، وخاصة ذات اإلدارة الذاتية املصرية، ألن الرهان على مشروعات 

دولية، في دول الجوار اإلقليمي أو في بعض دول حوض النيل، يرهن القرار املصري ليس فقط إلرادات هذه الدول 

 ولكن إلرادات الفواعل اإلقليمية والدولية التي تقف خلفها. 
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