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 املناخیة لسد النهضة وجدول أعمال مؤتمر املناخ  التداعیات

 عبد التواب برکات 
الوطنية  كشف االستخبارات  �جلس   مدير  التا�عة  االستخبارات  �جنة  أمام  خطابھ   �� كالبر،  جيمس  األمر�كية، 

ديد العاملي" أن الواليات املتحدة �عت�� �غ�� املناخ والتنافس ع�� املوارد الطبيعية وتدهور الشيوخ �شأن "تقييم ال��

��ديد االستقرار  بل  إ�سانية،  ليست مجرد قضايا  البيئية  الضغوط  أن  القومي. كما  لألمن   
ً
��ديدا الغذائي  األمن 

و  املتكررة  الفيضانات  �سبب   
ً
جزئيا تفاقم  الغذائي  األمن  وأن  الغابات، اإلقلي�ي،  وحرائق  وا�جفاف،  املتطرفة، 

واألعاص��، واملياه الساحلية العالية، وموجات ا�حر. وقال أن ا�جفاف املستمر أدى خالل العقد املا�ىي إ�� تقليص  

التدفقات �� أحواض ��ر النيل ودجلة والفرات والنيجر واألمازون، وأن حاالت ا�جفاف املتكررة تقوض ا�خطط 

 قدرة الطاقة الكهرومائية، ومع �غ�� املناخ، ستستمر هذه الظروف �� التدهور.   طو�لة األجل لز�ادة

 لالستقرار االقتصادي والسيا�ىي والبيئي وا�جتم��.  
ً
 رئيسيا

ً
أصبح الوصول إ�� موارد املياه، وجود��ا وكمي��ا، تحديا

املائية عنصر ضروري إلستقرار النظم ذلك أن األمن املائي أحد م�ونات األمن البشري، و�مكن القول إن أمن املوارد  

البشر�ة. تنص مدرسة �و���اغن لألمن البشري ع�� أن األمن البشري واألمن املائي مفاهيم م��ابطة، و�جب أخذ 

 �غ�� املناخ �� اإلعتبار عند دراسة األمن املائي. 

املتوقعة   التأث��ات  أن  ع��  املناخ  خ��اء  املناخيجمع  �خمة   لتغ��  ت�ون  قد  العذبة  املياه  موارد  ع��  العاملي 

ات لن ت�ون ع�� نفس النطاق �� �ل منطقة جغرافية. ح�ى داخل حوض ال��ر الواحد، ودراماتيكية، لكن التأث�� 

ستختلف التأث��ات حسب املوقع. هذا يز�د من عدم اليق�ن والقلق �شأن توافر املياه �� حوض النيل. لسوء ا�حظ،  

�ل من قوان�ن وسياسات �� حوض النيل، مثل العديد من أحواض األ��ار الدولية األخرى �� نصف الكرة ا�جنو�ي، "

املياه ا�حلية والدولية غ�� �افية ملواجهة التحديات ال�ي تفرضها التغ��ات املناخية فضال عن التكيف مع العواقب 

 اإلضافية ال�ي تبدو حتمية". 
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 املوارد املائیة مهددة بتغیر املناخ
 ل�جنس البشري �� القرن ا�حا��. إ

ً
نھ ��دد توازن ا�حياة ع�� وجھ األرض. �سببت �غ�� املناخ هو أك�� األزمات تحديا

درجات ا�حرارة املرتفعة والفيضانات املفاجئة والعواصف املدمرة وا�جفاف الواسع وارتفاع مياه البحار وا�حيطات 

 وا�عدام األمن الغذائي وندرة املياه وتزايد أعداد الفقر والن�وح وال�جرة. إ�� هالك ا�حاصيل الزراعية 

�� املائة من جميع موارد املياه املتجددة املتاحة،    54قرن ا�حادي والعشر�ن، ش�ل االس��الك البشري  �� بداية ال

�� املائة بحلول عام    90و���    2025�� املائة بحلول عام    70ومع النمو الس�ا�ي، من املتوقع أن ترتفع هذه النسبة إ��  

مليار �خص يفتقرون إ�� الوصول   1.2مل ألن أك�� من  . أرقام االس��الك هذه ال تمثل إجما�� الطلب ا�حت2030

 إ�� مياه الشرب اآلمنة. 

والزراعية،  والبلدية،  واملعيشية،  املن�لية،  واإلس��ال�ات  البيئي،  النظام  ب�ن  املائية  املوارد  استخدام  تقسيم  يتم 

ل  
ً
يتم تخصيصها وفقا ما   

ً
التجار�ة، وغالبا الطاقة، ولألغراض  السياسية. قبل عام  والصناعية، ولتوليد  لمصا�ح 

بلغ هذا الرقم أك�� من خمسة    2000، �ان هناك خمسة آالف سد كب�� �� جميع أنحاء العالم، و�حلول عام  1950

، و�حلول عام  
ً
 ، تم إ�شاء خمسة آالف سد إضا�� ليصبح ا�جموع أك�� من خمس�ن ألف سد كب��.  2006وأر�ع�ن ألفا

بالتلوث، املياه هذه مهددة  املناخ  موارد  والتنمية غ�� و�غ��  ا�جوفية،  املياه  املستدامة،   ، واستنفاد  املنسقة وغ�� 

واختالل توازن السلطات السياسية، ونقص الرقابة، وعدم كفاية البنية التحتية ملعا�جة ونقل املياه. عالوة ع��  

بنحو   يقدر  ما  افتقار  مع  الطلب  ارتفاع  يق��ن  الص��    2.4ذلك،  الصرف  إ��  الوصول  إم�انية  إ��  �خص  مليار 

د ا�حا��، قد يؤدي �غ�� املناخ إ�� ز�ادة الضغط ع�� املوارد املائية. و�� ظل الظروف املناسب. باإلضافة إ�� هذا التعقي

 ا�حالية، نق��ب من سينار�و عدم قدرة موارد املياه املتاحة ع�� تلبية املتطلبات املتوقعة. 

لتأث��ات   خاص  �ش�ل  معرضة  الكب��ة  الكهرمائية  الطاقة  املناخمشاريع  الطاقة �غ��  توليد  ا�جفاف  أعاق   .

إ��   أدى  ما  العالم،  أنحاء  جميع   �� إ��    تقييدالكهرومائية  املتحدة  الواليات  من  الكهر�ائي  التيار  وانقطاع  الطاقة 

نوب إفر�قيا. من املتوقع أن يزداد هذا االتجاه �� سينار�و �غ�� املناخ ا�حا�� الذي �شهده الص�ن، ومن ال��از�ل إ�� ج

الكب��ة  السدود  الشائعة �ش�ل م��ايد  املتطرفة  املناخية  الوقت نفسھ، تجعل األحداث  و��  العالم.  ع�� مستوى 

 شل السدود. خطرة ع�� األ�خاص الذين �عيشون �� اتجاه مجرى ال��ر، حيث يصبحون �حايا لف
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 سد النهضة یهدد املناخ يف حوض النیل
كميات   تنتج  االستوائية  السدود  أن  ع��  أدلة   

ً
أيضا ا�حديثة  الدراسات  ��  تقدم  �ساهم  مما  امليثان،  من  كب��ة 

، عاملة البيئة االستوائية �ل�� سالز�وري أن  2017انبعاثات غازات االحتباس ا�حراري. أظهرت دراسة أجر�ت عام  

العمل    السدودجميع   هذا  يف�ح  ا�حراري.  لالحتباس  املسببة  الغازات  �عض  م��ا  تنبعث  العالم  أنحاء  جميع   ��

الت��يرات السابقة إلدراج سدود الطاقة الكهرومائية ضمن مبادرات تمو�ل املناخ. أدلة دامغة ع�� أن امليثان وغازات 

 ثانو�ة غ�� مقصودة للسدود الكب��ة.  الدفيئة األخرى �� منتجات

تقول جينيفر فيلو، زميلة �لية علوم األرض وا�حيط والغالف ا�جوي �� جامعة والية أوريغون بالواليات املتحدة، 

اإلثيو�ي الكب�� تو�ح مدى �عقيد التحديات ال�ي يمثلها تطو�ر السدود لألمن البشري ع��    سد ال��ضةإن حالة  

يدة لألنظمة البشر�ة والبيئية مستو�ات مختلفة و�� قطاعات مختلفة. يخلق السد �غي��ات ليست بالضرورة مف 

املدى  ع��  واملؤسفة  املتوقعة  التحوالت  من  العديد  وكذلك  متوقعة  غ��  �غ��ات  السدود  بناء  عن  ينتج  املتبطة. 

والطو�ل. األ��ار �� أنظمة ديناميكية، واملياه السطحية ال�ي يمكننا رؤ���ا واستخدامها ليست سوى جزء املتوسط 

 نظام ال��ر. من املياه بأكملها �� 

غ��   األنظمة  ع��   
ً
أيضا األ��ار  وتؤثر  بال��ر،  املرتبطة  البيولوجية  األنظمة  من  يح�ىى  ال   

ً
عددا األ��ار  �ستضيف 

ا�جتمعات  حالة   �� والثقافية.  واالجتماعية  والبيئية  والسياسية  االقتصادية  النظم  األخ��ة  و�شمل  البيولوجية. 

ركزي �� مجتمعهم وثقاف��م واقتصادهم، كما �� مصر. يمكن أن يؤدي التغي�� ا�حلية، يمكن لل��ر أن يلعب الدور امل

�� نظام ال��ر، من خالل بناء السدود، إ�� �غي��ات �� األنظمة البيولوجية وغ�� البيولوجية حسب حجم التغ��ات 

 لد��ا نقطة  
ً
تحول، و�� النقطة ال�ي يتم  وقدرة األنظمة ع�� املرونة والتكيف. ولكن، ح�ى أك�� األنظمة مرونة وتكيفا

 عندها �غي�� النظام �ش�ل ال رجعة فيھ إ�� حالة جديدة، وهذا ال يمكن التنبؤ بھ إ�� حد كب��.  

وقد يؤدي ارتفاع درجات ا�حرارة إ�� تقليل إنتاجية ا�حاصيل الرئيسية وز�ادة متطلبا��ا املائية. كما سيتأثر حوض  

د يتلقى ا�حوض بأكملھ ز�ادة �� هطول األمطار �� أوائل القرن، يليھ انخفاض �� النيل �شدة بتأث��ات �غ�� املناخ. ق

 �� املتوسط  
ً
السنوي ل�جر�ان السط�� ل��ر النيل، والذي من املتوقع وقت الحق من هذا القرن. وسينعكس هذا أيضا

�� النصف الثا�ي. و�التا��،  %  16إ��    7بنسبة  % �� النصف األول من هذا القرن، و�نخفض  14إ��    11أن يزداد من  
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ا�حادي  القرن  منتصف  بحلول   
ً
م��ايدا  

ً
نقصا سيواجھ  ا�خصوص،  وجھ  ع��  ا�حوض،   �� الزرا��  القطاع  فإن 

 والعشر�ن إ�� أواخره.  

أو�ساال  جامعة  املستدامة،  للتنمية  أو�ساال  بمركز  والن�اع  السالم  بحوث   ��  �� املتخصص  سو�ن،  أشوك  يقول 

 للتوترات السياسية والصراعات منخفضة ا�حدة ب�ن بالسو�د، إنھ �� مع
ً
ظم القرن العشر�ن، �ان ��ر النيل مصدرا

دول   بذلت  التسعينيات،  أواخر  منذ  ذلك،  ومع  ومصر.  والسودان  إثيو�يا  الرئيسية،  املشاطئة  البلدان  من  ثالثة 

ونية ع�� مستوى ا�حوض.  �عض ا�حاوالت إل�شاء مؤسسات �عا  -بت�جيع ودعم من ا�جتمع الدو��   -حوض النيل

إمدادات   وتناقص  الطلب  ز�ادة  ا�حا�� لضغوط شديدة �سبب  الوقت   �� والتعاون هذه  املشاركة  تتعرض عملية 

 �سبب  
ً
العاملي، والذي من املتوقع أن يؤدي إ��    غ�� املناخ�املوارد املائية �� ا�حوض. قد يزداد هذا الوضع �عقيدا

 �غي��ات طو�لة األجل �� حجم ونمط ا�جر�ان السط�� �� نظام ��ر النيل. 

" نظام حوض ��ر النيل أحد أهم النظم البيئية �� إفر�قيا، وأحد أحواض األ��ار  للبيئةبرنامج األمم املتحدة  �عت�� "

و�ؤي   مناخھ  و�تنوع  تضاريسھ  وتختلف  أطرافھ  ت��امى  حيث  املناخ،  بتغ��  وتأثرا   
ً
�عقيدا س�ان 40األك��  من   %

شمل تذبذب �� معدل هطول مليون �سمة. ويعا�ي حوض النيل تحديات ناشئة عن �غ�� املناخ �  300إفر�قيا، حوا��  

األمطار وتدفق األ��ار، وتدهور األرا�ىي، ومستوى الفيضانات، وموجات ا�جفاف، وز�ادة األمراض املتوطنة وتدهور  

 ال�حة العامة للس�ان. 

ببناء سد ال��ضة الكب�� �أحد أك�� السدود �� العالم ع�� النيل منذ عقد م�ىى  إثيو�يا  �� هذا ا�حوض املعقد تقوم  

 من الغابات �� شمال   1680بالقرب من ا�حدود مع السودان. ستغمر بح��ة السد مساحة  رق  األز 
ً
 مر�عا

ً
كيلوم��ا

مليار م�� مكعب من املياه، ما �عادل   74غرب إثيو�يا، �ش�ل حوا�� أر�عة أضعاف مساحة القاهرة. ويسع خزانھ  

حجم بح��ة تانا، أك�� بح��ة �� إثيو�يا وأهم    التدفق السنوي �حص�ي مصر والسودان املائية �املة، وأك�� من ضعف

 . منظمة األ��ار الدولية، وفق موارد النيل األزرق

وسي النيل،  حوض  إقليم   �� املناخ  بتغ��  وال شك  ال��ضة  �شغيل سد  وحياة سيتأثر  واملناخ  البيئة  �� طبيعة  ؤثر 

الس�ان �� مصر والسودان. وسي�ون سببا �� نقص موارد املياه وتراجع انتاج الغذاء وز�ادة الفقر �� الدولت�ن، وقد  
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�شعل حرب مياه �� اإلقليم، ما سيدفع الس�ان لل�جرة نحو أورو�ا. وقد هدد رئيس وزراء اثيو�يا، آ�ي أحمد، �شن 

 إذا اع��ضت ع�� بناء السد.  ا�حرب ع�� مصر

�جنة ا�خ��اء الدولية لتقييم أثار سد ال��ضة   ��خة مسر�ة من تقر�ر، �شرت منظمة األ��ار الدولية  2014�� مارس  

، وجاء ف��ا أن التقر�ر يوثق العديد من املشكالت ا�حرجة  2013مايو سنة    31ع�� مصر والسودان الذي صدر ��  

املتعلقة بالسد والتغ��ات املناخية �� منطقة السد وحوض النيل. و�النسبة �خاطر التغ��ات املناخية، أثبت التقر�ر 

 راسات األثيو�ية لم تقيم حساسية املشروع وتأثره بتغ�� املناخ. أن الد

 أك��  
ً
وقالت ال�جنة إن مشروعا ��ذا ا�حجم، ومع االعتماد الشديد ع�� أنماط هطول األمطار متذبذبة، يتطلب فهما

موا يمكن  ح�ى  و�شغيلھ  السد  تصميم   �� املرونة  من  درجة  أع��  لضمان  املستقبلية  املائية  للظروف  جهة  دقة 

�� مصدر قلق يجب أن يؤخذ ��   �غ�� املناختداعياتھ ع�� حياة الس�ان �� مصر والسودان. وأكدت ع�� أن مخاطر  

تأثره إثيو�يا   �� السدود  ترا��  ال  حيث  املصب  اإلعتبار،  دول�ي  ع��  املياه  انخفاض  تداعيات  وال  املناخ،  بتغ��  ا 

وقدر��ما ع�� التكيف مع �غ�� املناخ. وأوصت بإجراء دراسات تقيم اآلثار الهيدرولوجية للسد وتأث��ا��ا ع�� إمدادات 

 املياه ومخاطر �غ�� املناخ �� بلدي املصب. 

البيئي واالجتما�� للسد   تأث�� �غ�� املناخ ا�حتمل ع�� نظام وأوصت كذلك بتقييم األثر  العابر ل�حدود، ودراسة 

ع��    2015التدفق املائي �� ممطقة سد ال��ضة ودول املصب. ورغم النص �� اتفاق إعالن املبادئ املوقع �� مارس  

شارف البناء  تنفيذ توصيات ال�جنة والدراسات البيئية واملناخية، لك��ا لم تنجز ح�ى اآلن. و�بدوا أ��ا لن تنجز وقد 

�� السد ع�� االن��اء، �� ظل تقص�� مصر �� املطالبة بتنفيذ التوصيات رغم استمرار البناء. و�مرور الوقت تجاوزت 

 مصر املطالب �ليا.

تقر�ر مكتب االستصالح   �� �غ�� مناخ ليس جديد. فقد ورد  بفعل  املائية  النيل واملوارد  بيئة حوض  تأثر  احتمال 

ح مشاريع السدود ع�� النيل األزرق �� خمسينيات وستينيات القرن املا�ىي، أن النيل األزرق األمر��ي، الذي اق�� 

آالف ميجاوات من الطاقة الكهرومائية من خالل سلسلة من السدود. و�ان سد ال��ضة   10لديھ القدرة ع�� توليد  

 خط��ا  اإلثيو�ي الكب�� هو أول سد �� السلسلة املق��حة. ولكن التقر�ر حذر من أن "�
ً
غ�� املناخ يمكن أن يلعب دورا

http://www.eipss-eg.org/
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https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
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http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://archive.internationalrivers.org/gerd-panel-of-experts-report-big-questions-remain
https://archive.internationalrivers.org/gerd-panel-of-experts-report-big-questions-remain
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�� نجاح أو فشل مشاريع الطاقة الكهرومائية والري املق��حة، ألن سينار�وهات �غ�� املناخ �ش�� إ�� احتمالية حدوث 

   .انخفاضات معنو�ة �� معدالت األمطار �عد دراسة الظروف املناخية التار�خية �� املنطقة

نوفم�� سنة   أثبت  2014��  ��    ماستشوستسخ��اء معهد    من  17،  املتحدة واملتخصص�ن  بالواليات  للتكنولوجيا 

يأ�ي حيث  السنو�ة،  فيضاناتھ   �� الذا�ي  باالرتباط  �ش��ر  النيل  ��ر  أن  النيل،  حوض  ��    دراسات  مرتفع  فيضان 

أعقاب فيضان مرتفع، وفيضان منخفض �عد آخر منخفض، لي�ون �� مجملھ دورات شبھ ثابتة ف��ا سبع سنوات 

عام، ُ�جلت سبع دورات من ا�جفاف.   100وخالل    .من الفيضانات الوف��ة، تل��ا سبع سنوات من ا�جفاف وا�جاعة

ياه ال�ي يمكن أن تفرج ع��ا اثيو�يا أثناء سنوات ا�جفاف ومن املؤكد أن مفاوضات سد ال��ضة لم �عا�ج حصة امل

 املمتد. 

النيل األزرق، ليس من الوا�ح كيف يمكن نظر إ�� التعديالت ا�حالية �� البنية التحتية �جرى  يقول ا�خ��اء "و�ال

لسد ال��ضة أن �غ�� �ش�ل كب�� �� النظم البيئية �حوض ��ر النيل �� اتجاه مجرى ال��ر �� السودان ومصر. وهناك  

 و�ذا استمرت إثيو�يا ��  
ً
احتمال كب�� بأن يؤدي السد الكب�� إ�� إثارة الصراع املس�ح إذا لم تتعاون دول ا�حوض معا

 مر الواقع".فرض األ 

 تداعیات بیئیة یلع مصر
من ناحية أخرى، أكدت دراسات قامت ��ا وحدة بحوث األرصاد الزراعية و�غ�� املناخ التا�عة ملعهد بحوث األرا�ىي 

واملياة والبيئة بمركز البحوث الزراعية املصري أن التغ��ات املناخية وحدها، �عيدا عن سد ال��ضة، وما �سببھ من  

جة حرارة سطح األرض سوف �سبب نقص شديد �� إنتاجية معظم محاصيل الغذاء الرئيسية �� مصر ارتفاع �� در 

% والشع��  18إنتاجية القمح بنحو  إ�� تناقص    التغ��ات املناخيةمع ز�ادة احتياجا��ا املائية. ومن املتوقع أن تؤدي  

 %. 17%، أما محصول أالرز فسينقص بحوا�� 19والذرة الشامية بنحو 

الطاقة  وتوليد  والصناعة  الزراعة   �� النيل  ��ر  مياه  موارد  ع��  حصري  والسودان �ش�ل شبھ  اعتماد مصر  ومع 

تأ�ي من املرتفعات اإلثيو�ية، ما يقدر   ومعظم املياه  واالقتصادات الوطنية واس��ال�ات الشرب وال��وة ا�حيوانية،

�� املائة من املساهمة املائية السنو�ة ل�حوض تأ�ي من النيل األزرق وروافده وعط��ة والسو�اط ��    95-82بنحو  

 ع�� موسم الر�اح املوسمية ��  68-59إثيو�يا، و�مثل النيل األزرق وحده  
ً
�� املائة من موارد مياه ��ر النيل، اعتمادا
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تفعات �� إثيو�يا املتقلبة، فإن األمن املائي املصري والسودا�ي هش للغاية، وس��يد خطورتھ �� وجود جسم سد املر 

 ال��ضة �� مجرى ال��ر.

م��ايد من عام إ�� عام �سبب الز�ادة الس�انية املتنامية �� ظل ثبات وتراجع املوارد املائية.   �جز مائي  �عا�ي مصر من 

سنة    �� املائي  ال�جز  السنة،  21بحوا��    2022و�قدر   �� مكعب  م��  والرى   مليار  املائية  املوارد  وز�ر  تصر�ح  وفق 

 أكتو�ر ا�جاري.  17املصري، ها�ي سو�لم ضمن فعاليات إسبوع القاهرة ا�خامس للمياه �� 

مليون طن، بمعدل    15.5�� العام املا�ىي، بلغت واردات مصر من األعالف املتمثلة �� الذرة الصفراء وفول الصو�ا 

و�لغت   .الزرا�� ل�حجر    اإلدارة املركز�ة  مليون طن، وفق تقر�ر  4.5مليون طن من الذرة الصفراء، ومن الصو�ا    11

. ومن  األمر�كية  من التقدير الرس�ي لوزارة الزراعةألف طن،    600مليون طن، ومن األرز    12الواردات من القمح  

 مليون طن. 1.7النباتية ا�خام  الز�وت

مليار دوالر ��   5.448، ارتفعت واردات مصر من القمح والذرة وفول الصو�ا لتبلغ  2022أشهر األو�� من    7خالل الـ  

ا�جهاز   ، حليل مؤشرات �شرة التجارة ا�خارجية الصادرة عن 2021لف��ة من  مليار دوالر خالل نفس ا  5.174مقابل  

مليار دوالر و�� ت�لفة   9.4للتعبئة العامة واإلحصاء. ما �ع�ي أن واردات السلع الثالث ستصل ب��اية العام إ��    املركزي 

 كب��ة تفوق قدرات مصر من العملة األجنبية، وسوف تتضاعف �عد �شغيل سد ال��ضة. 

ال��ضة إ�� تتسارع ال��اكم املستمر لألمالح �� األرا�ىي الزراعية �� دلتا النيل وتدهور انتاجي��ا الزراعية. سيؤدي سد  

باإلضافة إ�� ذلك، سيمكن سد ال��ضة السودان من ز�ادة عمليات �حب الري عند املنبع، ما يقلل �ش�ل أك�� من  

جم هذه املشا�ل ا�حتملة، والتخفيف من تأث��ها، وفق املياه املتاحة ملصر. هناك حاجة ماسة للدراسات لتحديد ح

 للتكنولوجيا. ماسا�شوستس توقعات خ��اء معهد

للشؤون الدولية واألمنية، القلق من التداعيات   املعهد األملا�ي وكذلك أظهر أك�� معاهد السياسات األورو�ية، وهو

الوخيمة لسد ال��ضة اإلثيو�ي ع�� أمن واستقرار القارة األورو�ية، ومخاطر ال�جرة غ�� الشرعية جراء ��ديد السد 

 .املباشر لألمن واالستقرار �� مصر والسودان
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https://www.youm7.com/story/2022/5/11/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88363-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2021/5756926
https://amwalalghad.com/2022/10/17/5-4-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%ad-%d9%88/
https://amwalalghad.com/2022/10/17/5-4-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%ad-%d9%88/
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ة املناخ" أن مساهمة �غ�� املناخ �� الصراع ا�حا�� �� حوض النيل ال تزال محدودة. ومع  يرى مجموعة "دبلوماسي

ذلك، فإن الضغوط ا�حالية تو�ح كيف يمكن أن تحدث تأث��ات �غ�� املناخ �� املستقبل، ألن االضطراب الناجم 

السدودعن   ��    بناء  أك��  تقلبات  إ��  املناخ  �غ��  أن يؤدي  املرجح  املناخ. من  �غ��  املتوقعة من  �شبھ االضطرابات 

التدفقات املوسمية. من املرجح أن تؤدي ز�ادة االس��الك إ�� انخفاض التدفقات �� اتجاه مجرى ال��ر، مع العديد  

 وز�ادة التم�ح.  من النتائج، بما �� ذلك نقص املياه املتاحة
ً
سيسبب سد ال��ضة صدمة كب��ة للمصر��ن عندما   �سبيا

املياه   إ��  إم�انية الوصول  التم�ح يفقد املالي�ن م��م  املياه ملواجهة  �� معيش��م، وعندما تقل  ال�ي �عتمدون عل��ا 

 دلتا النيل. السد سيؤدي إ�� �سريع عملية التم�ح التدر���.ال�ار�ي �� 

 تداعیات بیئیة یلع إثیوبیا
ت من القرن إثيو�يا ليست �عيدة عن أزمة �غ�� املناخ، بل �� �� مرمى التغ�� املنا�� املتطرف. �� بداية الثمانينيا

وقعت  املا�ىي، ضر�ت منا�ع النيل األزرق �� شمال أثيو�يا موجة جفاف استمرت سبع سنوات �جاف. وع�� إثرها  

فت مليون وفاة،  1983�� سنة    مجاعة
ّ
ألف ال�� �جروا بالدهم ��ائيا،    400و�� األسوأ �� تار�خ البالد منذ قرن، وخل

نحو    2.5و وتيّتم  مشرد،  املناخ.  200مليون  و�غ��  القحط  �سبب  ذلك  �ل  طفل.  دورة   ألف  �سبب  مصر  وعانت 

، وأنقذ الفيضان 1988ا�جفاف �� إثيو�يا، وتأثرت زراعة األرز والسياحة النيلية، واستمرت ح�ى جاء الغيث سنة  

وقعت �� أثيو�يا، لوال مخزون بح��ة السد العا�� الذي نفد تماما �� السنة السا�عة من  البالد من مجاعة �شبھ ال�ي 

 دورة ا�جفاف. 

، �عنوان "نزاعات تقاسم 2014نوفم�� سنة    18خالل جلسة استماع �جنة الشؤون ا�خارجية بالبيت األبيض ��  

ن، وهو أستاذ االقتصاد والطاقة بجامعة  املياه و��ديد السالم الدو��" ملناقشة أزمة سد ال��ضة قال بول سوليفا

السلبية   اآلثار  الوط�ى األمر�كية، أن السدود اإلثيو�ية سوف تضاعف من  املناخيةالدفاع  ع�� حوض   للتغ��ات 

 النيل، وسوف تؤدى إ�� نقص �� األمطار ع�� الهضبة اإلثيو�ية وع�� كينيا والصومال و�ر���يا.

العالم، إن املطر لم �عد املعنية بمعا�جة الفقر �� أثيو�يا و�� كث�� من دول    منظمة أوكسفام، قالت  2010�� سنة  

يأ�ي �� التوقيتات املعتادة �� إثيو�يا �سبب تقلب املناخ، ما �عد أحد أسباب الفقر هناك. حيث �عا�ي اإلثيو�يون 

.
ً
 وآثار �غ�� املناخ وظواهر مناخية أك�� تطرفا

ً
 الذين �عيشون �� فقر من مناخ أك�� تقلبا
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وثيقة سر�ة قالت أ��ا حصلت عل��ا بموجب قانون حر�ة املعلومات �� بر�طانيا،    �ي �ي �ىي ، �شرت  2020�� منتصف  

وتكشف اهتمام وزارة ا�خارجية ال��يطانية بمشكالت مياه النيل �عد جفاف الثمانينات ضمن اهتمامات. وف��ا طلب  

املو  تقدير  بدراسة  ا�خارجية  الشرق األوسط وز�ر  �� قسم  والتحليل  البحوث  إدارة  النيل. فأعدت  �� حوض  قف 

  .الدراسة تحت عنوان "��ر النيل"، ُضمت إ�� وثائق السياسة ا�خارجية ال��يطانية

تقول الدراسة ال��يطانية إنھ "�� سنوات ا�جفاف، يمكن أن ي�ون بيد إثيو�يا سالح اس��اتي�� محتمل يتيح لها حبس 

عن   املنبعاملياه  لدولة  رهينة  وقوعها  من  املصر�ة  الدولة  مخاوف  ي��ر  ما  والسودان،  "ال��ديد "مصر  إن  وقالت   .

د بدرجة هائلة املفاوضات الرامية إلبرام اتفاق  باالستخدام االس��اتي�� ل�خزانات اإلثيو�ية خالل أوقات ا�جفاف عق�

 دو�� �شأن التنمية املستقبلية �حوض أعا�� النيل".

لوثيقة ال��يطانية عن أن ذلك الرأي �ان أحد االستنتاجات ال�ي توصلت إل��ا الدراسة املماثلة ال�ي أجراها وكشفت ا

عامي   ب�ن  األرا�ىي  الستصالح  األمر��ي  �� 1963و  1958املكتب  مصر   �� ا�جفاف  "تأث��ات  أن  الدراسة  وقالت   .

ا وتوليد  الزراعة  ثالثة قطاعات ��:   �� �انت وا�حة  الصعبة الثمانينيات  العملة  واملالحة، �أحد مصادر  لكهر�اء 

 القادمة من السياحة النيلية". 

سد ال��ضة سي�ون لھ آثار سلبية ع�� البيئة �� اثيو�يا. و�مكن أن يقلل من األمن البشري �� مجال �حة اإل�سان 

. �� الوقت ا�حاضر، �عت�� املالر�ا مش�لة موسمية �� ا�حوض، املالر�ا من خالل االرتفاع ا�حتمل �� اإلصابة بمرض  

 ��  ويعيش الناس �� مستوطنات متف
ً
رقة، مما يحد من انتشار املرض. ولكن خطط إعادة التوط�ن وترك�� الناس معا

النظر عن قيام   املالر�ا �غض  لز�ادة   
ً
 مضاعفا

ً
العام، سيخلق خطرا املياه ع�� مدار  مستوطنات جديدة وحضور 

كيلوم��ات حول  ا�ح�ومة اإلثيو�ية ب��و�دهم �شب�ات وأدو�ة مجانية وخططها إل�شاء منطقة عازلة بطول خمسة  

 املنطقة.  

يمكن أن يزعزع السد استقرار األمن البشري االقتصادي واالجتما�� والثقا�� ا�ح��. ستفقد ا�جتمعات ا�حلية 

سبل عيشها التقليدية املتمثلة �� الزراعة، والتنقيب عن الذهب، وصيد األسماك �� ال��ر. كما �عت�� عدد الس�ان 

ودان غ�� معروف. هناك حاجة إ�� البحث لتحديد عدد األ�خاص املوجودين ملساعدة ا�حلي�ن ع�� ا�حدود �� الس 

هذه ا�جتمعات ع�� التكيف مع أنظمة التدفق املنظمة وغ��ها من االضطرابات �� الزراعة �� حالة ر�ود الفيضانات 

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://www.bbc.com/arabic/middleeast-53703274
https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/sites/transboundarywaters.science.oregonstate.edu/files/Database/ResearchProjects/HumanSecurity/Veilleux_GLOBAL%20DIALOGUE_V15_GERD.pdf
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  النظم البيئية ؤثر السد ع��  و/ أو الصيد ال��ري. سيتم �غي�� القطاع البيئي بال�امل ع�� املستوى ا�ح��. كيف سي

 املياه املعتادة، غ�� معروف.  ال�ي �عتمد ع�� أنماط تدفق 

باألمم املتحدة، إن �غ�� املناخ هو أك�� األزمات تحديا ��  مؤتمر املناختقول وز�رة البيئة املصر�ة �� �لم��ا ع�� موقع 

العواصف الشديدة وا�جفاف امل��ايد وارتفاع ا�حيطات والفيضانات املفاجئة قرننا. تؤدي درجات ا�حرارة املرتفعة و 

املياه وز�ادة ا�خاطر ال�حية وتزايد الفقر والن�وح. و�التا�� فإن   إ�� فقدان األنواع وا�عدام األمن الغذائي وندرة 

األم  ع��  املباشر  وتأث��ه  املائي  األمن  و��ديد  النيل  حوض  دول   �� املتوقع  املياه ا�جفاف  وحرب  والفقر  الغذائي  ن 

 وال�جرة غ�� الشرعية باتجاه أورو�ا، �� قضايا مرتبطة مباشرة �سد ال��ضة. 

لذلك وغ��ه من أثار سد ال��ضة الوجودية ع�� املناخ والبيئة �� مصر والسودان، الفرصة مواتية أمام مصر، ال�ي 

خ �� السادس من نوفم�� املقبل، لتطرح قضية السد  �� مدينة شرم الشي  27�ستضيف مؤتمر األمم املتحدة للمناخ  

ع�� جدول أعمال املؤتمر ��دف كسب تأييد دو�� يدعم مطال��ا بتقييم أثار السد البيئية ومراجعة تصميمھ وخفض 

 حجمھ إ�� مستوى يمكن من التأقلم مع تداعياتھ ع�� ا�حياة �� مصر والسودان، فهل �ستثمر مصر الفرصة؟!. 

 

 

 

 

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://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/sites/transboundarywaters.science.oregonstate.edu/files/Database/ResearchProjects/HumanSecurity/Veilleux_GLOBAL%20DIALOGUE_V15_GERD.pdf
https://cop27.eg/#/speeches/environment-minister-speech

	التداعيات المناخية لسد النهضة وجدول أعمال مؤتمر المناخ
	عبد التواب بركات
	الموارد المائية مهددة بتغير المناخ
	سد النهضة يهدد المناخ في حوض النيل
	تداعيات بيئية على مصر
	تداعيات بيئية على إثيوبيا


