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 عندما یحکم الدکتاتور، یجف نهر النیل 

 د. عبدالتواب برکات

ه��ودوت مدى أهمية ��ر النيل بالنسبة للمصر��ن. حيث بمقولتھ "مصر هبة النيل"، �خص املؤرخ اليونا�ي الشه��  

يرجع الفضل �� بقاء البالد إ�� الفيضان السنوي ل��ر النيل. وعندما يتأخر الفيضان وتنضب مياه النيل، تحدث 

مليون مصري و�أ�لون ويشر�ون ع�� مياه النيل، الذي ُ�عت�� شر�ان   110ا�جاعة و�حل املوت. حيث �عيش حوا��  

 ة الوحيد �� البالد.  ا�حيا

إبر�ل    �� أعلنت  قد  إثيو�يا  املصدر   2011و�انت  ُ�َعدُّ  الذي  األزرق،  النيل  ع��  كب��ة  سدود  أر�عة  بناء  �ع��م  أ��ا 

% من مياه ال��ر، ومن بي��ا، سد ال��ضة اإلثيو�ي الكب��، أحد أك�� السدود �� العالم (والذي �ان ُ�عرف  85الرئي��ي لـ  

 ).سد األلفية الك��ى مشروع إكس أو �� السابق باسم 

كيلوم�� مر�ع من الغابات �� شمال غرب إثيو�يا، بالقرب من ا�حدود السودانية،   1,680وسيغمر هذا السد ال�خم  

 عف مساحة بح��ة تانا، أك�� بح��ة طبيعية �� إثيو�يا.و�ن��ئ خزانًا يبلغ حجمھ ض

مليار دوالر أمر��ي خارج نطاق االحتمال بالنسبة لهذا البلد الفق��؛ حيث    5ويعد مخطط السد الذي تبلغ ت�لفتھ  

وقدر  املشروع  حجم   �� �شدة  املبالغة  للبالد. وتمت  ال�املة  السنو�ة  للم��انية  ا�حالية  الت�لفة  تقديرات  تھ  �عادل 

البالغة   تأكيد ملء مثل هذا ا�خزان ال�خم (الذي سيحتجز    6000الكهر�ائية    74ميجاوات، بحيث سيؤثر ب�ل 

مليار م�� مكعب من املياه، وهو ما �عادل تمامًا نفس إجما�� حصص مصر والسودان من مياه النيل) ع�� مصر،  

 ال�ي �عتمد بال�امل تقر�بًا ع�� ��ر النيل ل��و�دها باملياه.

قد ت�ون احتماالت �شوب صراع حول السد هو السبب الرئي��ي وراء عدم إبداء املمول�ن الدولي�ن اهتمامًا كب��ًا  و 

، لكنھ تأخر �سبب عوامل ترجع إ�� الفساد �� 2017بدعم املشروع. حيث �ان من املقرر بدء �شغيل السد �� عام  

، أ�ي أحمد، إن ح�ومتھ أو�لت بناء السد ألناس لم �سبق لهم أن رأوا سدًا رئيس الوزراء اإلثيو�يالتنفيذ، حيث قال  

 طوال حيا��م من خالل شركة هندسية تا�عة ل�جيش اإلثيو�ي. 
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ل أ��ارها ع��  وع�� الرغم من أنھ أك�� مشروع لبناء سد ع�� مستوى أفر�قيا وسي�ون لھ آثار مستدامة ع�� أطو 

. حيث سيؤثر السد ع�� اإلثيو�ي�ن وع�� تحت غطاء من السر�ةاإلطالق، فقد تم تطو�ر خطط إ�شاء سد ال��ضة  

ل ومن جانب واحد فقط، ج��ا��م من دول املصب، ومع ذلك فإن عملية التخطيط لبنائھ �انت تتم من أع�� إ�� أسف

وهو إثيو�يا. ولم يتم منح عموم الناس، وال ح�ى أولئك املتضرر�ن من بناء السد فرصة حقيقية لنقد املشروع أو 

 العملية. فقد صرحت ا�ح�ومة اإلثيو�ية بأ��ا لن تجري �غي��ات ع�� املشروع. 

، ال�ي �انت تقوم بتصميم سدين الن�و�ج �انت  وح�ى ح�ومات الدول املانحة، فقد فوجئت عندما بدأ املشروع �غتة. و 

م إنجازه  اثن�ن ل�ح�ومة اإلثيو�ية ع�� ��ر النيل، قد ُصدمت من مشروع سد ال��ضة، الذي أدى بدوره إ�� إلغاء ما ت

خر��ن. 
ُ
 بالفعل من عمل �� مشرو�� السدين األ

و�تعارض بناء سد ع�� ��ر مش��ك بطر�قة سر�ة وأحادية، يتعارض مع أفضل املمارسات املف��ضة إلدارة األ��ار 

اتفاقية قانون االستخدامات غ�� املالحية للمجاري املائية الدولية املش��كة. حيث تخضع األ��ار الدولية لقوان�ن  

، وال�ي بموج��ا يتطلب أي إجراء قد يؤثر ع�� حصص املياه وجود إشعار مسبق ��ذا اإلجراء وتوف�� 1997لعام  

 ضمانات لعدم حدوث أي ضرر محتمل ".

عها �� بناء سد ال��ضة، ع�� �شكيل �جنة خ��اء دولي�ن، تضم أعضاء من مصر و�انت إثيو�يا قد وافقت، �عد شرو 

 والسودان، للقيام بمراجعة اآلثار االجتماعية والبيئية للسد ع�� دول املصب.

. حيث اكتشفت ال�جنة 2013ال�ي ت�ونت من عشرة أعضاء تقر�رها إ�� ا�ح�ومات املعنية �� يونيو    جنةال�وقدمت  

 العديد من الثغرات املهمة �� وثائق املشروع، و�ّجلت اآل�ي: 

 جودة وثائق املشروع:

تتصف بالعمومية التامة وال تتضمن الظروف ا�خاصة باملشروع واملوقع، ... و�جب تجميع معاي�� التصميم ا�حالية "

بيانات التصميم ا�جيوتقنية والزلزالية وا�جيولوجية واملائية والهيدرولوجية والهيدرولوجية والهي�لية األساسية �� 

�ر التصميم الرئي��ي للمشروع قديم، تقر�ر موحد، وليس �ش�ل مبع�� �� العديد من تقار�ر التصميم". وُيعت�� تقر 

 ع�� املشروع.  التغي��ات املهّمة �� التصميموال �عكس العديد من 
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 سالمة السد:

��ي والهيا�ل الرئيسية األخرى مع مراعاة النتائج ا�جيولوجية وا�جيوتقنية يجب التحقق من استقرار السد الرئي

اإلضافية". و�عتقد ال�جنة أنھ من الضروري إجراء املز�د من الدراسة والتحليل ��ذا الشأن؛ ولكن بدون إم�انية 

تة. ومع ذلك، فإن ال�جنة الوصول إ�� جميع املعلومات املتعلقة ��ذا ا�جانب من املشروع، ال يمكن التأكد من ذلك الب

متشككة �� �عض االف��اضات حول "مقاومة القص" للمشروع، وتث�� ا�خاوف حول أمور مثل االنزالق والتسرب  

خرى. وتق��ح ال�جنة أيضًا �عديالت ع�� تصميم السد وعمل دراسات إضافية حول أ�عاد مجرى األ   قضايا السالمةو 

 تصر�ف املياه. و�و��ي الفر�ق بز�ادة تصر�ف "ا�حد األق��ى ا�حتمل للفيضان" املفّعل �� تصميم السد. 

 التغیرات يف تدفق املیاه لدول املصب:

أساسية للغاية �� هذا الشأن، و�� ليست �عد ع�� مستوى من    أوًال وقبل �ل ��يء، "�عد الدراسة الهيدرولوجية 

 التفاصيل والتطور واملوثوقية ال�ي تالئم تطورًا ��ذا ا�حجم واألهمية و��ذا التأث�� اإلقلي�ي مثل سد ال��ضة." 

صب ... كما هو "إذ ال يتم أخذ أي تطورات تطرأ �� املنبع �� االعتبار، وال يتم تقديم أي �جالت لتدفقات املياه �� امل

مطلوب لتقييم اآلثار ال��ائية للسد"، مما يؤكد األهمية الكب��ة ل�جالت التدفق �� ظل التطورات املتتالية �� املنبع  

 ملشروع بحجم سد ال��ضة. 

  6000وقد تم تقديم معلومات قليلة حول كيفية �شغيل السد. ولذلك، يطلب التقر�ر التحقق من القدرة �سعة  

تم تنصي��ا بالسد. حيث ليس من الوا�ح ما إذا �ان التصميم ا�حا�� (السعة والوظيفة) يأخذ ��    ميجاوات ال�ي

 تدفقات املياه خالل أشهر ا�جفاف إ�� دول املصب، السودان ومصر ".االعتبار ا�حد األد�ى ملتوسط 

شر��" من أجل "التحديد  و�و��ي التقر�ر �شدة بإجراء دراسات إضافية حول سد ال��ضة "�� سياق نظام النيل ال

 الك�ي لآلثار الواقعة ع�� دول املصب بالتفصيل وموثوقية".

�عتقد عدد من ا�خ��اء أن سد ال��ضة لن ينتج نفس القدر من الطاقة ال�ي يزعمها البعض، وأن السد يجب أن 

 ي�ون أصغر حجمًا لتحقيق الكفاءة والت�لفة املعقولة �� نفس الوقت.
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�� جامعة والية سان دييغو (�اليفورنيا)، إن حجم السد    أستاذ الهندسة املي�انيكية اإلثيو�ييقول أسفاو بيي�ي،  

تدفق ال��ر ع�� مدار لسد ال��ضة، استنادًا إ�� متوسط    %. "ناتج الطاقة املتاح300أك�� عن ا�حجم الطبي�� بنسبة  

كما تم اإلعالن عنھ. ويش�� بي�ي إ�� أن السد جرى   6000ميغاواط، وليس    2000العام وارتفاع السد، يبلغ حوا��  

 �سييسھ �ش�ل كب�� لدرجة أنھ "يبدو بأنھ يقمع جميع املداخالت الهندسية املشروعة واملناقشات البيئية".

آخر عمل �� قطاع الطاقة �� أورو�ا، بتحليل مدى كفاءة املشروع، وطرح عدة    خب�� إثيو�يام م��اري بي�ي، وهو  وق 

 ثمارًا مناسبًا لدولة �عا�ي اقتصاديًا مثل إثيو�يا.أسئلة حول ما إذا �ان هذا املشروع است

ا�حا�� بنسبة   للمشروع  بناء سد أصغر حجمًا 45-40و�ان يمكن تخفيض إجما�� االستثمار  تم  إذا  % ع�� األقل 

جر�ت معھ 
ُ
ولكن يتمتع بكفاءة أع��. كشف السيد هاي�� مر�ام د�سال�ن، رئيس الوزراء اإلثيو�ي السابق، �� مقابلة أ

 .1964سد ال��ضة اإلثيو�ي الكب�� اعتمد ع�� دراسة �ان مكتب االستصالح األمر��ي قد أجراها عام أن 

ميجاوات. �ان املشروع، املعروف   1400ومع ذلك، فإن تلك الدراسة �انت قد اق��حت سدًا أصغر بكث��، �سعة  

م��ًا، وخزانًا يبلغ ُخمس حجم سد ال��ضة   85ع�� بناء سد بارتفاع  باسم  "بوردر دام" (سد ا�حدود)، �ان ينطوي  

 مليار دوالر أمر��ي. 1.5مليار م�� مكعب، وت�لفة ُتقّدر بـ  74وليس  14اإلثيو�ي الكب��، و�سعة 

�� ا�ختام، فإن انخفاض ارتفاع السد وسعتھ �ان سيصبح أك�� كفاءة وفعالية من حيث الت�لفة، و�ان سي��تب  

 أث��ات اجتماعية و�يئية أقل. عليھ ت

وهناك العديد من األسئلة املفتوحة حول هذا السد. فقد اختارت ا�ح�ومة اإلثيو�ية بدء املشروع ع�� الرغم من  

االنتقادات واألسئلة املفتوحة. و�تم �سييس اإلثيو�ي�ن ودفعهم لشراء سندات السدود ال�ي من املف��ض العديد من  

أن �غطي ت�اليف بناء املشروع. و�� نفس الوقت يتم تصنيف املنتقدين الذين يطرحون أسئلة حول املشروع ع�� 

 ". اإلرهابيةفها بـ "الفور بارتباطهم بأحزاب املعارضة و جماعات الس�ان األصلي�ن ال�ي تص 

 التأثیرات البیئیة:

لوجية من املدهش أنھ ال يتوفر إال القليل من املعلومات حول تأث��ات السد ع�� الس�ان ا�حلي�ن أو النظم اإلي�و 

السودان   �� املصّب  دول  ع��  الكب��ة  البيئية  التأث��ات  مراعاة  يتم  ولم  البيولو��.  التنوع  أو  األسماك  مصايد  أو 
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ومصر، و�التا�� لم تتم معا�جة العديد من اآلثار االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة. وتم اختيار ارتفاع السد دون  

جتماعية واالقتصادية ع�� دول املصب. يو��ي الفر�ق بإجراء تقييم �امل لألثر النظر أيضًا إ�� التأث��ات البيئية واال 

 العابر ل�حدود.

 مخاطر املناخ:

يالحظ الفر�ق أن املشروع لم يقيم حساسية املشروع بالنسبة آلثار �غ�� املناخ. إذ يتطلب مشروع ��ذا ا�حجم �عتمد 

وف الهيدرولوجية املتوقعة �� املستقبل لضمان أع��  �ش�ل كب�� ع�� أنماط هطول األمطار إ�� فهم أفضل للظر 

لتغ�� درجات املرونة وقوة االحتمال �� تصميمھ و�شغيلھ. ولذا، تو��ي ال�جنة بدراسة للبحث �� التأث�� ا�حتمل  

 ع�� نظام التدفق �� سد ال��ضة وما �عده �� املصب. املناخ

و�انت مصر قد دعت إ�� �شكيل �جنة "محايدة" جديدة للفصل �� االختالفات حول تأث��ات املشروع ال��ائية. لكن  

، ووقع السي��ي ، تراجعت مصر عن مطال��ا2013يوليو  3�عد االنقالب الذي قاده ا�جن�ال عبد الفتاح السي��ي ��  

  �� املبادئ  اتفاق  إثيو�يا  وزراء  ورئيس  السودا�ي  الرئيس  ا�خ��اء  2015مارس    23مع  �جنة  توصيات  عن  وتنازل   ،

الدولية، من أجل عودة مصر إ�� مقعدها �� االتحاد األفر�قي الذي �ان قد تم تجميده �سبب االنقالب، واستمرار 

 البناء بمعدل متسارع. 

ع�� االتفاقية قائلة: إن الطبيعة السر�ة ملثل هذه املسا�� الدبلوماسية تجعل من    منظمة األ��ار الدوليةوعلقت  

التكهن بخصوص التنازالت ال�ي تم تقديمها، وعن ماذا؟ وعن طر�ق من؟، بما ��    -ور�ما من غ�� ا�حكمة    -الصعب  

لتوافق فجأة ع�� املشروع. ومهما �ان األمر، فنحن نأمل أن يؤدي   -ال�ي �انت تنتقد �شرسة سد ال��ضة    -مصر  ذلك  

اآلثار    �� النظر  إعادة  ع��  املنطقة  ح�ومات  ��جيع  إ��  مصر،   �� خاصة  ا�جماه��ي،  والنقد  الضغط  تصاعد 

 ال��ر �ش�ل أفضل لصا�ح �ل شعو��ا. السلبية للمشروع ع�� دول املصب، ومساعدة دول حوض النيل ع�� إدارة

للشؤون الدولية واألمنية: إن الصراع ب�ن مصر و�ثيو�يا حول توزيع واستخدام مياه النيل    املعهد األملا�يقال خ��اء  

لكن مع مزايا وا�حة إلثيو�يا.   -�� طر�ق مسدود  دخل مرحلة جديدة. حيث وصلت املفاوضات �شأن ملء ا�خزان إ

و�� حال حدوث تأخ��ات جديدة، فبإم�ان ح�ومة أد�س أبابا الشروع �� ملء سريع للسد، مما قد يتسبب �� نقص 
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حاد �� املياه �� مصر. حيث من شأن سد ال��ضة أن ��دد االستقرار �� تلك املنطقة ال�ي ��ج بالصراعات وا�جاورة 

 عل��ا.  ضغوط ال�جرةو�التا�� تز�د من  ألورو�ا،

مليار م�� مكعب، دون االل��ام با�حصة   31% لتصل إ��  50و�مكن أن تنخفض حصة مصر من مياه النيل بنسبة  

إ�� سبع سنوات �� دورة تتكرر �ل سبع سنوات    املقررة لها، وذلك �� ف��ة ا�جفاف الشديد املطّولة. وال�ي قد تمتد 

أيضًا. حيث يخ��ى كث��ون من أن يؤدي السد إ�� �شوب حرب مياه �� املنطقة �� ظل تزايد عدد الس�ان وا�حاجة 

 إ�� الغذاء والضرور�ات األخرى �� السودان ومصر؛ وس��داد التوترات ع�� طول النيل األزرق.

، ع�� أن آثار نقص املياه �� مصر والناتج عن  2020مايو    1��    مجلس األمن إ��  نصت الرسالة ال�ي �عثت ��ا مصر  

سد ال��ضة الذي تقوم ع�� بنائھ إثيو�يا ست�ون �ارثية. حيث سيفقد املالي�ن من املصر��ن وظائفهم، وستختفي  

األرا��ي الصا�حة للزراعة، وس��داد �سبة امللوحة �� األرا��ي املزروعة، وس��تفع ت�لفة الواردات    آالف الهكتارات من 

الغذائية �ش�ل كب��، وس��داد ال�جرة إ�� املدن ا�حضر�ة وسيقل عدد س�ان الر�ف، مما سيؤدي إ�� ارتفاع معدالت 

 البطالة وا�جر�مة وال�جرة غ�� الشرعية إ�� أورو�ا. 

ألف �خص  290ؤدي انخفاض مليار م�� مكعب فقط من املياه �� القطاع الزرا�� وحده إ�� فقدان �� الواقع، سي 

مليون دوالر �� الواردات الغذائية، وخسارة    150ألف هكتار من األرا��ي املزروعة، وز�ادة بمقدار    130لدخلهم، و  

واستمراره ع�� مدى ف��ة طو�لة، ال يمكن أبدًا مليون دوالر �� مجال اإلنتاج الزرا��. ومع تزايد النقص �� املياه    430

ورغم هذه  والسيا��ي.  االجتما��  واستقراره  املصري  االقتصاد  ع�� �ل قطاع من قطاعات  املتتالية  اآلثار  تقدير 

 !2015ا�خاطر، فقد وافق السي��ي ع�� بناء سد ال��ضة بتوقيعھ ع�� إعالن املبادئ �� مارس 

اء  ملصر وتحقيق التنمية إلثيو�يا هما أمران أساسيان الستقرار املنطقة بأكملها، وا�حقيقة أن أمن إمدادات الغذ

مليون �خص. فقد يؤدي نقص فرص التنمية ونقص املياه إ�� عواقب وخيمة ألورو�ا، بما   250ال�ي تضم أك�� من 

 �� ذلك ز�ادة ضغوط ال�جرة عل��ا. 

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.swp-berlin.org/10.18449/2020C11/
https://digitallibrary.un.org/record/3861977?ln=en


Page 7 of 7 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

October 25, 2022      

مستوردة لألرز �عد أن �انت قد حققت االكتفاء الذا�ي فيھ. وعندما و�سبب سياسات الديكتاتور، أصبحت مصر  

حكم الديكتاتور، أصبحت مصر أك�� مستورد للقمح والذرة وز�ت الطعام �� العالم. و�سبب سياسة الديكتاتور، 

 يقتل املزارعون الكتاكيت لعدم وجود أعالف. 

ركة غليون، هاجروا إ�� ليبيا ثم إ�� أورو�ا. توقفوا  و�عد أن منع جيش الديكتاتور الصيادين من صيد األسماك �� ب

 عن دعم الديكتاتور ح�ى �ستطيع املناخ �� مصر أن يتنفس، و�التا�� يتنفس املصر�ون. 
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