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 األهداف السیاسیة لسد النهضة اإلثیوبي 

 عبد التواب برکات 

لبناء سد مائي ع��    1964بدأت فكرة سد ال��ضة بدراسة فنية قدمها مكتب االستصالح األمر��ي إلثيو�يا �� سنة  

السد   أو  بوردر"  "سد  باسم  اإلثيو�ية  السودانية  ا�حدود  من  بالقرب  ال��ضة  سد  موقع   �� األزرق  النيل  مجرى 

م�� مكعب. وظل السد فكرة ع�� الورق ح�ى مليار    11.1ا�حدودي بالقرب من ا�حدود السودانية، �سعة تخز�ن  

، وغ�� اإلسم من السد 2011أعلن رئيس ا�ح�ومة اإلثيو�ية الراحل، ميليس ز�ناوي، عن بناء السد �� إبر�ل سنة  

 مليار م�� مكعب.  14ا�حدودي إ�� "مشروع إكس" وقرر ز�ادة سعة التخز�ن إ�� 

للمرة الثانية إ�� "سد األلفية اإلثيو�ي العظيم" مع ز�ادة سعة    ثم أعلن ز�ناوي �� نفس السنة عن �غي�� مس�ى السد 

إ��   سنة    17ا�خزان  و��  مكعب.  م��  اإلثيو�ي   2012مليار  ال��ضة  "سد  إ��  االسم  �غي��  عن  الثالثة  للمرة  أعلن 

ن السد إ��  مليارا، ثم أعلن �� نفس السنة عن ز�ادة حجم خزا  62العظيم" مع ز�ادة سعة ا�خزان للمرة الرا�عة إ��  

كيلوم��ًا مر�عًا   1680م��، وستغمر بح��ة السد ال�خم مساحة    145مليار م�� مكعب. ليصل إرتفاع السد إ��    74

من الغابات �� شمال غرب إثيو�يا، و��ون خزانًا يبلغ حجمھ ضعف مساحة بح��ة تانا، أك�� بح��ة طبيعية �� إثيو�يا،  

   ميغاوات. 6000املتوقعة للسد نحو  لغ طاقتھ الطاقة الكهر�ائيةمليارات دوالر أمر��ي، وستب 4.8بت�لفة 

والسودان،  إعالن ز�ناوي عن بناء السد �ان أحادي ا�جانب، ودون إخطار مسبق أو �شاور مع دول�ي املصب مصر  

وادعت ا�ح�ومة اإلثيو�ية   .كما تنص القوان�ن الدولية املنظمة الستخدامات األ��ار الدولية �� األغراض غ�� املالحية

أن سد ال��ضة سيوفر الكهر�اء للشعب اإلثيو�ي الذي �عيش �� الظالم، وأنھ سي�ون مفتاح التنمية وعالج للفقر  

اء للدول ا�جاورة، وتصدير الفائض إ�� أورو�ا ع�� مصر والسودان. بل  ميجاوات من الكهر�  1000من خالل تصدير  

ادعت أن السد لھ فوائد إيجابية ع�� مصر والسودان وليس لھ أي ضرر ع�� ا�حياة ف��ما، رغم أ��ا لم �علن عن أي  

 .  دراسة للتقييم البيئي واالجتما�� 

وأعاد رئيس الوزراء اإلثيو�ي ا�حا��، آ�ي أحمد التأكيد ع�� أن بالده تقوم ببناء السد ��دف توليد الطاقة بحيث  

تتمكن من إخراج س�ا��ا الكث��ين الذين لم �شهدوا الكهر�اء من قبل من الظالم، وللتخفيف من حدة الفقر �� 
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ذلك عند إعالنھ عن ان��اء امللء الثالث وتدش�ن ثا�ي تور�ينات  إثيو�يا بتصدير كهر�اء السد للدول ا�جاورة وأورو�ا، و 

 .  أغسطس/ آب املا��ي 12�� يوم توليد الكهر�اء من السد ال��ضة 

تقدير    �� ا�ح�ومة  مبالغة  وكشفنا  للسد،  االقتصادية  ا�جدوى  فندنا  سابق  مقال  الكهر�ائية و��  السد  قدرة 

والتنمو�ة من خالل دراسات خ��اء طاقة اإلثيو�ي�ن الذين شك�وا �� قدرة السد ع�� إنتاج الطاقة املزعومة، خاصة 

يوليو/تموز    20دراسة ا�خب�� اإلثيو�ي م��اري بي�ن، املتخصص �� مجال إنتاج الطاقة الكهر�ائية، وال�ي �شرها ��  

لن    ة سد ال��ضة اإلثيو�ي الكب��؟! وأثبت أن كفاءة سد ال��ضة �� توليد الكهر�اءتحت عنوان: ما �� كفاء  2011

  % فقط.33تز�د عن 

ز�ر ا�خارجية اإلثيو�ي �� حينھ ورئيس الوزراء الحقا، قال �� مقابلة وقال بي�ن �� دراستھ إن هايليمار�ام د�سال�ن، و 

، واق��حت الدراسة سدًا 1964تلفز�ونية إن سد ال��ضة �ستند إ�� دراسة أجر��ا وزارة االستصالح األمر�كية عام  

اإلثيو�ي الكب��،  م��ًا، وخزانًا يبلغ حجمھ ُخمس حجم سد ال��ضة    85ميجاوات، و�ارتفاع    1400أصغر بكث�� و�طاقة  

 مليار دوالر أمر��ي.  1.5مليار م�� مكعب، و�ت�لفة  14تقر�با 

وكذلك من خالل دراسة ا�خب�� اإلثيو�ي، أصفاو بيي�ي، أستاذ الهندسة املي�انيكية �� جامعة والية سان دييغو   

طاقة ال�ي �عل��ا ا�ح�ومة %. وقال أن ال  300�اليفورنيا، الذي أثبت أن حجم السد أك�� من حجمھ الطبي�� بنسبة  

ميغاوات من الكهر�اء. وحسب معدل تدفق مياه ال��ر، يقول   6000�� محل شك، حيث تم تصميم السد إلنتاج  

ميغاواط �� أحسن األحوال. و�ساءل بي�ن وقال، ملاذا يتم تصميم   2800أصفاو إن معدل اإلنتاج املنطقي سي�ون  

 ؟ ميغاواط إضافية و�ت�لفة أع�� 3200بمعدل السد أك�� من حجمھ 

ألزرق و�� هذا املقال نثبت أن سد ال��ضة اإلثيو�ي لھ أهداف سياسية غ�� تنمو�ة، تبدأ بالتحكم �� مياه النيل ا

بواسطة محبس سد ال��ضة الذي تبنيھ إثيو�يا بإصرار يوما �عد يوم ومن ثم التحكم �� شر�ان حياة مصر �لها 

�� مقابل اإلفراج عن   القرار السيا��ي واألمن القومي املصري، ومساومة مصر ع�� توصيل املياه إلسرائيل  ورهن 

ا ��، أو زراعة مالي�ن األفدنة الزراعية ور��ا خصما من حصة حص��ا املائية، أو بيع املياه لها باألسعار ال�ي تحدده

مصر املائية، أو �عر�ض ا�حياة االقتصادية واالستقرار االجتما�� والسيا��ي واألم�ي ل�خطر الوجودي �� ال��اية �عد 
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ء املصر��ن، لنفوت استن�اف ا�خزون اإلس��اتي�� لبح��ة السد العا�� من املياه. ولن نأخذ هنا بأدلة وتحليالت ا�خ��ا

 الفرصة ع�� من يد�� أن آراءهم نا�عة عن االنحياز الطبي�� لقضي��م الوجودية �� ��ر النيل. 

 السیطرة والتحکم يف مصر

اق��اح بناء السد �� آخر حدود إثيو�يا و�القرب من ا�حدود السودانية �ع�ي التحكم �� �ل مياه حوض النيل األزرق، 

اه النيل، بما فيھ من أ��ار قص��ة تنبع من هضبة جودجام وأ��ار طو�لة �سبيا ك��ر % من مي85الذي يمد مصر ب

جيما �� الشرق. هذا املشروع يتجاوز أهدافھ املعلنة �� توليد الطاقة الكهر�ائية، إ�� ما يمكن وصفھ «كمينًا محكمًا  

اوالت �عض األطراف النيل من م�ان��ا ومخططًا» لإليقاع بمصر، مائيًا وسياسيًا وع�� جميع املستو�ات، �� إطار مح

و��ديد مستقبلها الر�ادي، مما �عت�� خطرًا محدقًا مهددًا ملركزها ومحاصرًا لدورها ع�� النحو الذي وقع مع كينيا  

والصومال، وقد قطعت املياه عن �ل من البلدين �عد بنا��ا السدود ع�� ��ر «اومو» املش��ك مع كينيا، رغم وعودها 

   .�عدم املساس بحصصهم املائيةلهم 

  4�عد إعالن إثيو�يا منفردة عن إن��اء امللء األول لسد ال��ضة، كتب ديفيد ه��ست، ال�اتب ال��يطا�ي ا�خضرم، ��  

سد ال��ضة اإلثيو�ي نكبة مصر؟،   مقاال �� موقع ميدل إ�ست آي تحت عنوان، كيف أصبح  2020أغسطس سنة  

�� الستينيات،  إ�� عهد اإلم��اطور هيال سيال��ي  بالنسبة إلثيو�يا هو تحقيق حلم �عود  ال��ضة  قال فيھ إن سد 

�انت هناك محاولة إثيو�ية للسيطرة ع�� النيل    1874ولطاملا �انت السيطرة ع�� ��ر النيل حلم إلثيو�يا، و�� سنة  

ولذا �ان ع�� رأس قائمة قضايا األمن القومي ملصر ��    � حرب مع إثيو�يا إلفشال ا�حاولة،األزرق، ودخلت مصر �

 . العصر ا�حديث

ه��ست،   عام  يقول   �� مؤرخة  األمر�كية  للسفارة  برقية  �ع  2010إن  أن و�شر��ا  عن  كشفت  و�كيليكس  ذلك  د 

وقال املصدر الذي صنف موثوقيتھ من قبل  املصر��ن فجروا معدات �� طر�قها إ�� إثيو�يا �� منتصف السبعينيات.  

مسؤوليھ األمر�كي�ن والذي �ان ع�� اتصال بحس�ي مبارك ومدير ا�خابرات العسكر�ة عمر سليمان لألمر�كي�ن: 

ائرة لقصف السد أو نرسل قواتنا ا�خاصة لتخر�ب السد، انظر إ�� العملية "لن ت�ون هناك حرب.. سوف نرسل ط

املصدر  إثيو�يا"  إ��  البحر  طر�ق  عن  أثناء سفرها  املعدات  السبعينيات، فجرنا  �� منتصف  ��ا مصر  قامت  ال�ي 

 السابق. 
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بداية2020يوليو    15و��   خ��  الوط�ي  اإلثيو�ي  التلفز�ون  أذاع  ال��ضة ،  لسد  األول  ا�ح�ومة   .امللء  تراجعت  ثم 

اإلثيو�ية عن إذاعة ا�خ�� �عد ساعات معدودة وأنكرت بدء امللء واعتذرت. وزعم وز�ر املياه والري والطاقة اإلثيو�ي، 

سيلي��ي بيكي��، أن الصور ال�ي �شر��ا رو���ز تظهر املياه �� بح��ة السد من "األمطار الغز�رة" فقط وليست �سبب 

أكد السودان خروج العديد من محطات مياه الشرب عن ا�خدمة �سبب التدهور املفا��   بدء امللء. ولكن �عد أن 

 اء اإلثيو�ي عن ان��اء امللء. رئيس الوزر �� مياه ال��ر، اضطرت إثيو�يا إ�� إطالق املياه وأعلن 

الدبلوماسية و�ش�ل ال يصدق قال وز�ر ا�خارجية،   يقول ه��ست، �شعارات االنتصار و�التخ�� عن �ل مظاهر 

جيدو أندارغا�شو، "م��وك لقد �ان ��ر النيل وأصبح ال��ر بح��ة! لن يتدفق �عد اآلن إ�� ال��ر، سي�ون لدى إثيو�يا 

"إن ما قمنا بھ من بناء سد ال��ضة هو بمثابة �غي��   وأضافمنھ، �� الواقع، النيل لنا!".  �ل التنمية ال�ي تر�دها  

 الرؤ�ة واألهداف وأحدثنا �غي��ا �� التار�خ وا�جغرافية السياسية للمنطقة".  

سد، وكشف عن الهدف    100، قال رئيس الوزراء اإلثيو�ي أ�ي أحمد، إن بالده ستب�ي أك�� من  2021يو  ما  31و��  

من بناء السدود املائة، وهو استخدامها �� قطع املياه عن دول �عي��ا بقولھ، إن بناء السدود هو "السبيل الوحيد 

ما يؤكد بما ال يدع مجال   .و�الة األنباء اإلثيو�ية الرسميةملقاومة أي قوى معارضة إلثيو�يا" وذلك وفق ما نقلتھ  

خالل   من  والسودان  مصر  املصب  دول   �� والتحكم  السيطرة  هو  ال��ضة  سد  بناء  من  إثيو�يا  أهداف  أن  للبس 

 مواردها املائية.  % من 85التحكم �� مياه النيل األزرق الذي يرفد مصر بـ 

و�ذا �ان من حق إثيو�يا كدولة منبع أن �ستخدم مياه النيل األزرق �� التنمية، فليس من حقها بناء تنمي��ا ع��  

حساب ا�حصة التار�خية لدول�ي املصب، مصر والسودان، وال�ي نصت عل��ا املادة السادسة من اتفاقية قانون 

وال�ي تلزم الدول املشاطئة بمراعاة "االستخدامات   1997ألغراض غ�� املالحية  استخدام ا�جاري املائية الدولية �� ا

القائمة وا�حتملة للمجرى املائي"، وكذلك املادة السا�عة من االتفاقية ال�ي تلزم الدول املشاطئة �عدم التسبب ��  

اض��ا، �ل التداب�� املناسبة ضرر ذي شأن وأن "تتخذ دول ا�جرى املائي، عند االنتفاع بمجرى مائي دو�� داخل أر 

 .ل�حيلولة دون التسبب �� ضرر ذي شأن لدول ا�جرى املائي األخرى"
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 بیع املیاه ملصر 

ثم اإلعالن عن امللء األول   2020�عد أيام من ا��حاب إثيو�يا من مفاوضات واشنطن �� ��اية شهر ف��اير سنة  

الصراع ع��  ة حًال سياسيًا لألزمة من خالل ورقة بحثية عنوا��ا: "للسد، طرح املعهد األملا�ي للشؤون الدولية واألمني

ب��جمة الورقة    املعهد املصري للدراسات، حيث قام  2020مارس/آذار    9" ��  مياه النيل: التعو�ض بدًال من الوساطة

، أي �عد يوم واحد من �شرها ع�� موقع املعهد األملا�ي الذي 2020مارس    10إ�� اللغة العر�ية و�شرها ع�� موقعھ ��  

والسياسات  الدولية  الشؤون   �� السياسية  االستشارات  و�قدم  األملا�ي،  وال��ملان  ل�ح�ومة  السيا��ي  املطبخ  ُ�عد 

    ية واألمنية لالتحاد األورو�ي وحلف شمال األطل��ي واألمم املتحدة.ا�خارج

"، قلت إن الورقة  حل أورو�ي ألزمة سد ال��ضة، �عنوان: " 2020مارس    22و�� مقال �� ع�� موقع العر�ي ا�جديد ��  

معهد   �شرها  ال�ي  معاهد   SWPالبحثية  أك��  ف��ا  ُيظهر  ال�ي  ال��ضة  سد  ع��  الصراع  تار�خ   �� األو��   �� األملا�ي 

خاطر ال�جرة غ�� الشرعية املتوقعة جراء السياسة األورو�ية القلق من تداعيات السد ع�� أمن القارة األورو�ية وم

حيث اق��ح ا�خ��اء األورو�يون حًال للن�اع الدائر ع�� مياه   .��ديد السد املباشر لألمن واالستقرار �� مصر والسودان

�� النيل يقوم ع�� مبدأ التعو�ض املا��، أو شراء املياه بطر�قة غ�� مباشرة، وال يقوم ع�� ا�حاصصة �� توزيع املياه  

لألزمة.ظل   األورو�ية  ل  القيادة  باملياه  ا�خزان  ملء  عملية  بإبطاء  إثيو�يا  تقوم  اآلثار بحيث  لتقليل  أطول  سنوات 

السلبية للسد ع�� ا�حياة �� مصر، و�� املقابل تقوم مصر "بتعو�ض" إثيو�يا عن اآلثار السلبية الناتجة عن إبطاء  

 .�� مستوى املياه �� السدعملية امللء ع�� االقتصاد اإلثيو�ي، مع استخدام نفس املبدأ �� املستقبل للتحكم 

وقال املق��ح األورو�ي إنھ ينب�� إشراك دول ا�خليج �� املفاوضات، لتمو�ل التعو�ض، بصف��ا أهم الشر�اء لدول 

الثالث املتضررة، إذ ستستفيد من التوصل إ�� حل سل�ي ومستدام للصراع بالنظر إ�� استثمارا��م ال�خمة   النيل

وكذلك يتع�ن ع�� أملانيا وشر�ا��ا األورو�ي�ن تزو�د مصر بالدعم املا��   .�� حوض النيل وال سيما �� القطاع الزرا�� 

من شأنھ أن �عزز االستقرار �� املنطقة ا�جاورة ألورو�ا   إل�شاء آلية لهذا التعو�ض �� ظل �جز مصر املا��. وهذا

 وال�ي مزق��ا الصراعات، و�قلل من الضغط الذي تمثلھ ال�جرة غ�� الشرعية. 

وع�� مصر، وفق املق��ح، القبول بتمو�ل هذه اآللية، ع�� الرغم من أنھ بموجب القانون الدو�� يحق لها ا�حصول 

لنيل، لكن نظام ا�حصص بالنسبة ملوقف مصر سي�ون من املستحيل تقر�بًا  ع�� حصة عادلة ومنصفة من مياه ا
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تنفيذه عمليًا أو حسب القانون �� ظل القوة التفاوضية امل��ايدة إلثيو�يا، وع�� أورو�ا وجهات التفاوض أن �ع��ف 

  �ش�ل أسا��ي �عد فرضها سياسة األمر الواقع الذي فرضتھ أثيو�يا.

ف��اير   ا2021و��  اق��ح  واالتحاد  ،  املتحدة  واألمم  املتحدة  الواليات  مع  األورو�ي  لالتحاد  الوساطة  دور  لسودان 

 . مق��ح السودان األفر�قي، وليس مجرد مراقب �حل األزمة. وأعلنت مصر تأييدها 

وأعلن وز�را ا�خارجية �� الدولت�ن تمّسكهما باملق��ح، ودَعَوا �� بيان مش��ك األطراف األر�عة إ�� تبّ�ي املق��ح واإلعالن  

 . فرصة ممكنة عن قبولهم لھ، و�طالق املفاوضات �� أقرب

�عد أيام من املق��ح السودا�ي أنھ ع�� استعداد تام ملواصلة القيام بدور فعال ��    أعلن االتحاد األورو�يومن جهتھ،  

وفد   رئيس  هافيستو،  بي�ا  وقال  ال��ضة.  سد  بمفاوضات  يتعلق  فيما  الثالثة،  البلدان  ب�ن  النظر  وجهات  تقر�ب 

هذا األمر، سيما أنھ �ان مراقبا  االتحاد األورو�ي، إن االتحاد األورو�ي ع�� أهبة االستعداد ملواصلة دوره الفعال ��  

للمسؤول األورو�ي استعدادها   أعلنت إثيو�يا . و�� نفس التوقيت  من أجل التوصل إ�� اتفاقخالل جوالت التفاوض  

 إلستئناف املفاوضات. 

، أ��ا ستقوم بالتعبئة 2021يو�يا �� ف��اير سنة  و�� اع��اف إثيو�ي صر�ح بالتفك�� �� بيع املياه ملصر، و�عد إعالن إث

الثانية لسد ال��ضة وأنھ ال عالقة للمفاوضات بذلك، أكد املتحدث باسم ا�خارجية اإلثيو�ية دينا مف�ي أحقية بالده  

 املسائية ع�� شاشة ا�جز�رة مباشر �� بيع املياه الفائضة عن حاج��ا �عد امللء الثا�ي لسد ال��ضة. وقال �� برنامج  

 ، أنھ ال توجد مش�لة ع�� اإلطالق �� بيع حصة بالده من مياه السد!.  2021إبر�ل سنة  3�� 

و�� رده ع�� سؤال بخصوص بيع املياه �عد اكتمال السد، قال مف�ي "ما الذي يمنع؟ �ل ��يٍء وارد، الفائض من  

م برنامج املسائية، أ حمد طھ، املسؤول اإلثيو�ي: لقد فهمت املياه، والكهر�اء أيضًا". ولتأكيد املعلومة، سأل مقّدِ

"بالتأكيد، ما املا�ع إذا �انت هناك ز�ادة عن    ليجيب مف�يمنك أنكم ستبيعون املياه والكهر�اء؛ فهل هذا �حيح؟  

لد��ا ا�حق �� توزيع املياه،   -وال�ي تنبع م��ا املياه-حاجتنا؟". وقال مف�ي إن الدولة ال�ي تملك ا�حصة الك��ى من املياه  

ك قائًال، "ال نود أن ننتقص من حصة املصر��ن والسوداني�ن، نتحدث عن توزيع عادل". و�� سؤال مباشر واستدر 

بخصوص تقار�ر �ش�� إ�� أن أد�س أبابا ستبيع مياه السد إ�� تل أبيب، امتنع مف�ي عن التعليق قائًال "ال أود التعليق 
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مف�ي مرة أخ املداخلة طلب  ��اية  وقبل  ا�جزئية".  أف�ح ع�� هذه  أن  �عد  ولكن  عن تصر�حھ  وتراجع  ال�لمة  رى 

 بوضوح عما تخطط لھ ا�ح�ومة اإلثيو�ية.  

سنة   يونيو   �� آخر،  األفر�قي،2022وكدليل  للقرن  ا�خاص  األمر��ي  املبعوث  قام  هامر ،  مصر مايك  إ��  بز�ارة   ،

ت واإلمارات و�ثيو�يا، من أجل "الدفع باتجاه حل دبلوما��ي ألزمة سد ال��ضة"، بحسب ا�خارجية األمر�كية. وطرح

و�عليقا ع�� الز�ارة، قال مسؤول سابق    الز�ارة أسئلة حول السينار�وهات األمر�كية املطروحة للتعامل مع األزمة.

�� وزارة املوارد املائية والري �� مصر، وهو عضو سابق �� وفد التفاوض املصري حول سد ال��ضة، قال إن "هناك  

س  أزمة  مع  للتعامل  حاليًا  مطروحة  عدة  ال�ي سينار�وهات  املياه  كمية  �عو�ض  يتم  أن  اق��اح  بي��ا  ال��ضة،  د 

ستفقدها مصر �سبب سد ال��ضة، ع�� بيعها تلك الكمية من إثيو�يا بثمن قليل لف��ة مؤقتة تدفعھ اإلمارات، وقد  

 ."عامًا، ع�� أن يتم �عدها االتفاق ع�� أسعار جديدة 20إ��   10تمتد تلك الف��ة من 

�يا إكمالھ إال بمساعدة البنك الدو�� وصندوق النقد الدو��، ومن ورا��ما الدول الك��ى  هذا السد لم �ستطع إثيو 

املتحكمة �� سياسات املؤسست�ن، ولذلك فإن أي محاولة أمر�كية إليجاد حل ألزمة سد ال��ضة، يجب التعامل معها  

نطقة العر�ية �عيش �� إطار بحذر شديد، أل��ا بطبيعة ا�حال سوف �ساهم �ش�ل غ�� مباشر �� أن تظل دول امل

املستقبلية   االقتصادية  األس�حة  أهم  �عد  ال�ي  املياه،  موارد   �� التحكم  خالل  من  واشنطن،  لسياسات  التبعية 

 ."للسيطرة ع�� الدول 

ولم �ستبعد دبلوما��ي مصري سابق متخصص �� الشؤون األفر�قية أن "يتم طرح الفكرة �� املفاوضات ال�ي ترعاها 

. واستغرب الدبلوما��ي السابق "التصر�حات األمر�كية حول ز�ارة مايك هامر، وال�ي أشارت إ��  "الواليات املتحدة

إن "حرص املبعوث    للعر�ي ا�جديداإلمارات كمحطة ضمن جولتھ �� املنطقة وال�ي ال �شمل السودان". وقال املصدر  

األمر  ا�خطة   �� مهما  دورا  تلعب  سوف  أبوظ�ي  أن  يؤكد  اإلمارات،  ز�ارة  ع��  باألزمةاألمر��ي  ا�خاصة  وأن    ."�كية 

"ا�حديث عن فكرة بيع إثيو�يا حصة من املياه إ�� مصر بتمو�ل إمارا�ي، أمر من الصعب تحقيقھ حاليًا، لكنھ يمكن 

 . "أن يطرح كفكرة ع�� طاولة املفاوضات يمكن ال�جوء إل��ا �� املستقبل
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 توصیل املیاه إلسرائیل 

عن سر إ�شاء ا�جن�ال السي��ي أنفاق ��    2016�� تقر�ر �شر �� نوفم�� سنة    ميدل إ�ست أو�زرفر  كشف موقع  

��    –غ�� معلن ع��ا    –إ�شاء ستة أنفاق    قع أن الهدف من سيناء ��دف توصيل مياه ��ر النيل إ�� إسرائيل. وأكد املو 

سيناء شمال شر�� مصر، هو إيصال مياه النيل إ�� إسرائيل. وقال املوقع الذي حصل ع�� صور حصر�ة من مواقع  

األنفاق   هذه   �� واحد   – العمل  ونفق  للسيارات  أنفاق  ثالثة  ستب�ي  أ��ا  أعلنت  املصر�ة  ا�ح�ومة  إن  تقر�ره   ��

أنفاق أخرى جاري العمل ��ا، مرجحًا أن الغرض من األنفاق الستة األخرى    6ات إال أ��ا لم �علن أي ��ىء عن  للقطار 

 هو إيصال مياه النيل إ�� إسرائيل. 

اململوكة  إ�� أوراس�وم  اململوكة ل�جيش باإلضافة  إ�� �عض الشر�ات  العمل أسند  وكشف املوقع حصر�ا عن أن 

املصر�ة املم��ة، -ادي املقرب من ا�ح�ومة. وأشار التقر�ر إ�� العالقات اإلسرائيليةلعائلة ساو�رس القطب االقتص 

املصر�ة العالقات  أن  سابق  وقت   �� �ور�ن”  “حاييم  القاهرة   �� اإلسرائي��  السف��  صرح  تمر -حيث  اإلسرائيلية 

 بأفضل أوقا��ا.

طرح   1974شاف األول من نوعھ. ففي عام  لم يكن تقر�ر ميدل إ�ست أو�زرفر عن نقل مياه النيل إلسرائيل االكت

اليشع �ا��، رئيس هيئة تخطيط موارد املياه �� إسرائيل، تخطيطًا ملشروع يق��ي بنقل مياه ��ر النيل إ�� إسرائيل، 

اه ف��ا، وتنقل وهو يت�خص �� توسيع ترعة اإلسماعيلية لز�ادة تدفق املي  “مياه السالم”، و�شر املشروع تحت عنوان  

 هذه املياه عن طر�ق أنفاق تمر تحت قناة السويس. 

، النائب السابق ملدير هيئة املياه اإلسرائيلية، مشروعًا  شاؤول أولوزوروفو�� مشروع آخر؛ قدم ا�خب�� اإلسرائي�� 

نقل مياه النيل إ�� إسرائيل من خالل شق ست قنوات تحت مياه للسادات خالل مباحثات �امب ديفيد، ��دف إ��  

 مليار م�� مكعب، لري �حراء النقب.   1قناة السويس، و�إم�ان هذا املشروع نقل 

مجلة  ، وقالت  1979و�ان هناك اق��اح ثالث عن نفس املشروع، ولكنھ األخطر حيث اق��حھ السادات �� حيفا عام  

ة، لتوصيل �� حينھ: إن الرئيس السادات التفت إ�� ا�ختص�ن وطلب م��م إجراء دراسة عملية �امل  أكتو�ر املصر�ة

مياه ��ر النيل إ�� مدينة القدس، لت�ون �� متناول امل��ددين ع�� امل�جد األق��ى وكنسية القيامة وحائط ال��اق. 
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بحفر ترعة السالم لهذا الغرض، لكن املشروع مات بموتھ، و�بدو   1979وهو ما س�� السادات إ�� تنفيذه �� سنة  

 .أن السي��ي �س�� إ�� إحيائھ من جديد

 راع یلع حساب حصة مصر املائیة االستز

ر�ب��ا من توسيع ا�ح�ومة اإلثيو�ية   منظمة األ��ار الدولية، أبدت  2011�� مرحلة مبكرة من اإلعالن عن السد ��  

حول السد والسدود األخرى املقامة ع�� النيل األزرق، باإلضافة إ�� سر�ة   عمليات تأج�� األرا��ي ا�خصصة للزراعة

  .املعلومات ال�ي تخف��ا �شأن مخاطر السد ع�� دول�ي املصب، مصر والسودان

كيلوم��ا. و�� مساحة    264كيلوم��ا مر�عا، و�متد طولھ إ�� مسافة    1874خزان سد ال��ضة سوف �غطي مساحة  

اء مشاريع زراعية وصناعية حول بح��ة السد الوليدة و�ستمد م��ا املياه الالزمة املقتطعة  كب��ة تز�د من فرص إ�ش

ما يث�� الش�وك أيضًا، أن إثيو�يا دعت �� الشهور    .من ا�حصة املائية ملصر والسودان من دون رقيب وال حسيب

ار دو�� �� مجال النشاط الزرا�� ع��  األخ��ة و�ال��امن مع اإلعالن عن البدء �� ملء و�شغيل سد ال��ضة، إ�� استثم

% من جملة الرقعة الزراعية 80. و�� مساحة �خمة إذا عرفت أ��ا �عادل  ثالثة مالي�ن هكتار من أراض��اأك�� من  

 �� مصر.

مصا�ع إلنتاج السكر، وهو ما يز�د عن   10وكذلك روجت إ�� زراعة قصب السكر وخاصة ع�� النيل األزرق و��شاء 

لهذه   األجنبية  االستثمارات  �جذب  ا�حوافز  من  حزمة  وأطلقت  بمصنع�ن.  مصر   �� السكر  قصب  مصا�ع  عدد 

 سنوات.   9ملدة تصل إ��  والواردات  والرسوم ا�جمركية ع�� الصادرات  املشاريع الزراعية مثل اإلعفاء من الضرائب  

 .هذه املشاريع سوف �س��لك مليارات األمتار املكعبة من املياه ع�� حساب حص�ي مصر والسودان املائية

ن إثيو�يا من استخدام مياه السد منح الشرعية لسد ال��ضة، ومك 2015اتفاق إعالن املبادئ املوقع �� مارس سنة  

ذلك أن املبدأ الثا�ي �� االتفاق نص ع�� أن الغرض من سد ال��ضة   .�� الزراعة وأغراض أخرى غ�� توليد الكهر�اء

هو "توليد الطاقة، املساهمة �� التنمية االقتصادية" ولم ينص صراحة ع�� أن ي�ون الغرض من السد هو توليد 

ة ملتو�ة غ�� قاطعة، إذ استخدمت �لمة "املساهمة" �� التنمية، وليس "للمساهمة" �� و�� صياغ  الكهر�اء فقط.

التنمية، وهو ما يفتح الباب أمام إثيو�يا الستغالل مياه السد �� مشاريع الري والزراعة ع�� حساب حصة مصر 

  .بيعها املياه ل�لت��ماوالسودان، ور�ما 
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، أعلنت  2015ومن املتناقضات أن اإلمارات والسعودية من أك�� املستثمر�ن الزراعي�ن األجانب �� إثيو�يا. و�� ��اية  

مشروعًا،    294السعودية أن السعودية تحتل املرتبة الثالثة ب�ن املستثمر�ن األجانب �� إثيو�يا بنحو    وزارة الزراعة

معظمها �� مجا�� الزراعة واإلنتاج ا�حيوا�ي، و�متلك رجال األعمال السعوديون استثمارات كب��ة �� مزارع ال�ن ��  

يجعلها أك�� مستوردي ال�ن اإلثيو�ي �� العالم. وأعلن    ألف طن سنو�ا، ما  80إثيو�يا، الذي �ستورد منھ الر�اض نحو  

   .مليار دوالر 13االستثمارات السعودية �� إثيو�يا تبلغ نحو القنصل العام اإلثيو�ي �� جدة، مروان بدري، أن 

الرئيس األمر��ي السابق دونالد ترامب، الذي عاقب إثيو�يا بحجب  و�ينما �انت مفاوضات سد ال��ضة جار�ة برعاية  

معونات ع��ا ال��حا��ا من املفاوضات، بينما أعلنت ح�ومة آ�ي أحمد حصولها ع�� قرض�ن من السعودية بقيمة 

إ�� إ�شاء طرق ومشار   140 التحتية والطاقة، وأنھ سيتم توجيھ القرض�ن  للبنية  يع مليون دوالر، لتمو�ل مشاريع 

، و�موجب اتفاقية التعاون التجاري واالقتصادي واألم�ي ب�ن السعودية  2016الطاقة و�مداد املياه. وقبلها �� عام  

شركة سعودية بالتمو�ل لتطو�ر اإلم�انات   69مستثمر�ن سعودي�ن و   305و�ثيو�يا، زّود صندوق التنمية السعودي  

 .اإلثيو�ية

ساعدات ا�ختلفة إلثيو�يا �� ظل تصاعد األزمة بي��ا و��ن القاهرة. ورصدت و�سابقت اإلمارات والسعودية لتقديم امل

أوجھ التعاون ب�ن إثيو�يا واإلمارات والسعودية، ودعمها إلثيو�يا �� عدة قطاعات متعلقة بمشروع   "العر�ي ا�جديد"

ا��ما �� ا�جاالت ال�ي ستحقق استفادة مباشرة من �شغيل السد، إ�� درجة دفعت مسؤوال السد، وكذلك استثمار 

دبلوماسيا مصر�ا للقول إن "إثيو�يا مطمئنة تماما أن خالفها مع مصر لن يتصاعد، ألن األموال واالستثمارات ��  

 . "سد ال��ضة �عود �حلفاء القاهرة

مليارات دوالر �� االقتصاد ا�ح��، حيث    3عن ال��ام اإلمارات ب�خ    2018و�انت إثيو�يا قد أعلنت �� يونيو/ حز�ران  

ستوجھ مليار دوالر �ود�عة �� البنك املركزي، وملياري دوالر �استثمارات مباشرة ت��كز �� مجاالت الزراعة، كما بلغ 

 .مليون دوالر 850حجم التبادل التجاري غ�� النفطي ب�ن اإلمارات و�ثيو�يا نحو 

ت صر�حات رسمية وتقار�ر غ�� رسمية، استحوذت شر�ات إماراتية ع�� مالي�ن األفدنة مؤخرا �� إثيو�يا  و�حسب 

ضمن خطة إماراتية لتأم�ن احتياجا��ا من الغذاء، حيث قدرت تلك التقار�ر ما حصلت عليھ اإلمارات مؤخرا بنحو 

فدان  40 رسميةو�  .مليون  غ��  تقار�ر  الزراعة    حسب  �جاالت  املوجهة  األجنبية  االستثمارات   �� كب��  نمو  حدث 
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مليارات   8واإلنتاج ا�حيوا�ي �� إثيو�يا، حيث بلغ حجم االستثمارات �� هذا ا�جال خالل األعوام الثالثة املاضية نحو  

إلثيو�ي با�حصول ع�� حصة ثابتة من مياه دوالر، معظمها استثمارات خليجية، وهو ما يو�ح أسباب التمسك ا

  .النيل تمك��ا من العمل بنظام الري الدائم وعدم االعتماد ع�� األمطار املوسمية فقط

وكما أو�حنا أعاله، أنھ إذا �ان من حق إثيو�يا كدولة منبع أن �ستخدم مياه النيل األزرق �� التنمية، فليس من  

� حساب التنمية القائمة أو ا�حصة التار�خية لدول�ي املصب، مصر والسودان، حقها بناء تلك التنمية املنتظرة ع�

استخدام  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية   �� عل��ا  واملنصوص  الثالث،  الدول  ب�ن  التار�خية  باالتفاقيات  املكفولة 

�� األغراض غ�� املالحية لسنة   الدولية  املائية  ا  .1997ا�جاري  إثيو�يا  إن�ار  املنظمة  وال �عد  التار�خية  التفاقيات 

�حقوق مصر والسودان �� مياه النيل، أو عدم توقيعها ع�� اتفاقية األمم املتحدة لقانون استخدام ا�جاري املائية 

م��رًا لبناء سد ال��ضة دون إخطار مسبق واإلضرار با�حقوق املائية   1997الدولية �� األغراض غ�� املالحية لسنة  

 غرض اقتصادي أو اب��از سيا��ي. ملصر والسودان ألي

بحجم   ال��ضة  سد  بناء  إثيو�يا  محاولة  فإن  ��دف   74أخ��ا،  األزرق  النيل  مسار   �� والتحكم  مكعب  م��  مليار 

السيطرة والتحكم �� القرار السيا��ي املصري، أو بيع املياه ملصر، أو توصيل املياه إلسرائيل، أو استخدام جزء من  

راعة حول بح��ة السد، �ل ذلك من شأنھ أن ��دد السلم واألمن �� إقليم حوض النيل، حصة مصر املائية �� الز 

و�ن�� بذور ا�حرب ع�� املياه إلستعادة ا�حقوق. وسوف تنشب تلك ا�حرب بمجرد نفاد مخزون املياه من بح��ة السد 

ر �� حماية حقوق مصر املائية، ومكَّ  ن إثيو�يا، بالتوقيع ع�� اتفاق العا��، ور�ما قبل رحيل نظام السي��ي الذي قصَّ

، من بناء السد وفرض أمر واقع ينسف االتفاقيات التار�خية املنظمة ل�حقوق 2015مبادئ ا�خرطوم �� مارس سنة  

 املائية و�تعارض مع مبادئ القانون الدو�� واألعراف الدولية املعمول ��ا �� أحواض األ��ار الدولية. 
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