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»مصر هبة النيل للمصرين، وهبة املصريني لإلنسانية«. )ديباجة الدستور املصري(. 
قدمياً قالوا إن املياه سر احلياة، وبالفعل ما تزال املياه متثل الثقل األعظم والتأثري األبرز يف 
متغرّيات العالقات الدولية، فال ميكن -بأي حال من األحوال- جتاوز التأثري احملتمل ملتغرّي املياه يف 
العالقات القائمة بي الدول والسيما تلك اليت تشرتك يف األهنار اليت يطلق عليها تسمية )األهنار 
الدولية(، فتكون تلك األهنار مدعاة إلثارة القلق بينها؛ لعوامل مهمة تؤثر مباشرة على مسارات 
عالقاهتا الدولية؛ حلجم تأثرياهتا على خمتلف فعالياهتا السياسية، واالقتصادية، واألمنية، وغريها، وهو 
ما حيدث اآلن يف حوض هنر النيل وتأثريات سد النهضة اإلثيويب على األمن القومي املصري؛ نتيجة 

قرار إثيوبيا ببناء السد على جمرى هنر النيل، وتسبب بأزمة بينها، وبي مصر والسودان. 
وكما هو معلوم أن دوليت مصر والسودان تعدُّ دول مصّب بينما تعدُّ إثيوبيا دولة املنبع وتريد 
أن تتحكم مبياه هنر النيل دون أي اعتبار لالتفاقيات السابقة املوقعة من قبل حكوماهتا املتعاقبة 
اليت اشرتطت إعالم دوليت املصب بأي تغرّيات على هنر النيل، فقضية املياه للمصريي تعد مسألة 
وجودية تتعلق بوجودهم منذ القدم، فهناك مقولة للمؤرخ اإلغريقي هريودوت يصف فيها ارتباط 
النيل حبياة املصريي بقوله: )مصر هبة النيل(؛ لذا تعد قضية املياه حالياً من القضايا املعقدة يف عامل 
اليوم لتداخل مصاحل الدول وتشابكها، إذ من طريقها تتخذ الدول مواقف سياسية واقتصادية تؤثر 
يف سياسات دول ومصاحل أخرى، وتؤثر قضايا املياه على الدول بتداعياهتا وآثارها السلبية، فبناء 
السدود على مصاب األهنار يف دول املنبع يعين استخدام تلك الدولة ورقة ضغط سياسية إزاء دول 
املصب، فضاًل عن التدخالت اإلقليمية والدولية اليت تدعم دولة ضد أخرى؛ مما يزيد من تعقد 
حلول األزمة وكما هو احلاصل يف قضية سد النهضة، ومن هذا املنطلق تعد مسألة بناء السد من 
املوضوعات ذات التأثري املباشر على األمن القومي املصري، إذ تعاين دول حوض هنر النيل من 
خماطر مستقبلية حول كمية املياه الواصلة إليها والسيما دوليت املصب )مصر، والسودان(، وذلك إثر 
بناء السدود، وإن أي تغيري يف حجم تدفق املياه يف الدول الواقعة جنوب مصر قد يغرّي من طبيعة 
جمرى النيل ويهدد حاجتها املتصاعدة للمياه وتلبية متطلبات التنمية الزراعية والصناعية فيها ملواجهة 

تأثير سد النهضة على األمن القومي المصري
محمد كريم الخاقاني *

* أكادميي وباحث يف الشأن السياسي.
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مشكلة استريادها ملا يزيد عن 70 % من حاجتها الغذائية، ومتثل مياه هنر النيل حبدود 97 % من 
املوارد املائية ملصر، وهي مصدر أساس ورئيس لوجودها واحلفاظ على بقائها، إذ إن معظم الدول 
املتشاطئة يف حوض هنر النيل متتلك حبريات عذبة، وتتسم بطول األمطار وهذا يعين اكتفاءها مائياً 
وسد احتياجات سكاهنا على العكس من مصر اليت تعاين من قلة األمطار1، وتبلغ حصتها 5.55 
مليار مرت مكعب، وتقدر أراضيها املزروعة حوايل 3.6 مليون فدان، وهي بطبيعة احلال غري كافية 
لسد االحتياجات احلقيقية لسكاهنا، وألجل احملافظة على نصيب الفرد من املياه عاملياً، حتتاج مصر 

إىل 77 مليار مرت مكعب من مياه هنر النيل أي حبدود 22 مليار مرت مكعب كعجز مائي2.
إن تقليل احلصة املائية ملصر من حصتها من مياه هنر النيل يؤدي إىل زيادة األراضي غري 
الصاحلة للزراعة وتشريد ماليي األسر، فضاًل عن زيادة يف نسبة تلوث املسطحات املائية ومشكالت 
يف توصيل مياه الشرب3، أما إثيوبيا فتعدُّ سد النهضة مشروعاً اسرتاتيجياً هتدف من طريق بنائه إىل 
استقرار أمنها القومي واملائي والغرض الرئيس منه هو إنتاج الطاقة الكهربائية وتبلغ تكلفة بناء السد 
حنو )4.8( مليار دوالر4، وهي تنطلق من رؤية تتعلق بكوهنا صاحبة احلق يف التصرف يف املياه 
اليت مترُّ يف أراضيها من دون التنسيق مع اآلخرين؛ وذلك بسبب اعتقادها املطلق أن ذلك هو حق 
هلا، ويف حدود سيادهتا الوطنية5، بغض النظر عن االتفاقيات املوقعة والقائمة منذ عهد االستعمار 
اليت أعلنت مع غريها من الدول املتضررة منها بأهنا سوف لن تعرتف با6، فكثري من دول أعايل 
األهنار يتبعون مبدأ هارمون Harmon Doctrine، فهم يرون أن هلم احلق يف التصرف يف 
مياه األهنار الدولية اليت جتري يف أراضيهم كيفما شاءوا من دون النظر لتأثريات ذلك على بقية دول 
أدىن النهر7، وهذا املبدأ أصبح من املاضي، وذلك ألن أي من دول أحواض األهنار املشرتكة ال تتبع 

1- عمرو رضا بيومي، سد النهضة بي األمن القومي والقانون الدويل، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 1، 2019، ص: 109.
2 - عصام عبد الشايف، سد النهضة وقضية املياه واألمن القومي املصري، املعهد املصري للدراسات:

.https://eipss-eg.org 
3 - املصدر السابق نفسه. 

4 - هند عبد الواحد كاظم، سد النهضة والعالقات اإلثيوبية املصرية، جملة دراسات سياسية واسرتاتيجية، بيت احلكمة، بغداد، 
العدد، 31، 2015، ص: 127.

اخلدمة  العراقية، معهد  اخلارجية  النهضة، وزارة  النيل: دراسة حالة سد  املياه يف مصر ودول حوض  5 - مسري صربي، مشكلة 
اخلارجية، بغداد، 2019. 

القاهرة:  والدراسات،  للبحوث  العريب  املركز  الدويل،  القانون  ومبادئ  االتفاقيات  النهضة يف ضوء  سد  ازمة  زكريا،  مرفت   -  6
http://www.acrseg.org/41377

7 - زكي البحريي، مصر ومشكلة مياه النيل، أزمة سد النهضة، اتفاقيات املياه، التغلغل الصهيوين، اسرتاتيجيات احلل، اهليئة املصرية 
العامة للكتاب 2016، ص: 128-129.
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هذا املبدأ كون ذلك يعطيها حرية التصرف يف استخدام املياه الدولية بال قيود أو قواعد قانونية؛ مما 
سّبب الضرر مبصاحل الدول األخرى، وهو ما يتعارض مع القواعد الدولية بذا الشأن. 

ويرتكز املوقف املصري الرمسي إىل جمموعة من املبادئ املستقرة يف العرف الدويل اليت ختتّص 
مبوضوع املياه املشرتكة بي دولتي فأكثر يف كيفية االنتفاع منها، وعلى هذا األساس جند أن مصر 
تعدُّ هنر النيل هنراً دولياً؛ كونه ميرُّ عرب أكثر من دولة، ولكل من هذه الدول مصاحل مشرتكة، وإن 
كانت خمتلفة عن بقية الدول األخرى، فالفقه الدويل يعد النهر الدويل وحدة مائية قائمة بذاهتا، 
بناء على  النهر، ويكون استغالل مياهه  وذات حقوق مشرتكة بي الدول اليت من خالهلا ذلك 
املبادئ اليت حددها القانون الدويل املتعارف عليها، اليت نظمت عالقات الدول فيما بينها على 

أساس ما متتلكه من حقوق، والتزامات طبيعية، وتأرخيية، وتعاقدية، وهي8:
ال خيضع جزء النهر الذي مير يف أي دولة من الدول إىل سيادة الدولة املطلقة، فضاًل . 1

عن أنه ال حيق لتلك الدولة أن تقوم بأي عمل من شأنه التأثري يف كميات املياه الواصلة 
إىل دولة املصّب.

إن االنتفاع القائم دولة من الدول املشرتكة يف النهر هو حق مكتسب هلا؛ وبالتايل ال . 2
جيوز املساس به.

إن احلقوق وااللتزامات التعاقدية مبوجب االتفاقيات واملعاهدات املوقعة يف السابق بي . 3
الدول هي تطبيق للمبادئ الدولية اليت توّصل إليها اجملتمع الدويل بقصد تنظيم املياه 

يف النهر الدويل.
وعلى هذا األساس، أقرت منظمة الوحدة األفريقية سابقاً )االحتاد األفريقي( حالياً مبدأ عريف 
يتمّثل ببقاء اإلتفاقيات واملعاهدات اليت ُوّقعت سابقاً منذ عهد االستعمار على حاهلا دون أي 
تغيري يف بنودها، والسيما املعاهدات واالتفاقيات اخلاّصة باحلدود وما يرتبط عنها وذلك جتنبا إلثارة 
النزاعات واحلروب9 ، وعليه فإن االتفاقيات املوقعة هي اتفاقيات منظمة حلقوق والتزامات طبيعية 

وتأرخيية، وتستند إىل مبادئ معرتف با عرفاً وقانونًا10 . 

العلوم  كلية  منشورة(،  )غري  ماجستري  رسالة  املصرية-اإلثيوبية،  العالقات  يف  املياه  متغري  أثر  جميد،  الكرمي  عبد  مصطفى   -  8
السياسية، جامعة بغداد، 2018، ص: 66.

9 - زكي البحريي، مصدر سبق ذكره، ص: 593-594.
10 - مصطفى عبد الكرمي جميد، مصدر سبق ذكره، ص: 67.
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ويف ضوء تلك املبادئ الدولية احلاكمة الستثمار األهنار املشرتكة، أهنيت العديد من منازعات 
املياه مثل: اخلالف بشأن حبرية النوس بي إسبانيا، وفرنسا على وفق آلية التحكيم الدويل ومن 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  بي  النزاع حول هنر كولومبيا  الدولية، وكذلك  العدل  طريق حمكمة 

وكندا، وذلك عرب املفاوضات بينهما11.
وكانت املعاهدات واالتفاقيات اليت وقعتها مصر يف أثناء عهد االستعمار قد أقرت  حقوقاً 
هلا وللسودان كوهنما دوليت مصب من جراء اعتمادمها بنحو كلي على مياه هنر النيل كمصدر وحيد 

هلما، ومن أبرز تلك املعاهدات واالتفاقيات12:
اتفاقية روما اليت ُوّقعت يف )15 نيسان 1891( بي بريطانيا احملتلة ملصر، وإيطاليا اليت . 1

حتتل إريرتيا، وحددت فيها مناطق نفوذ كل منها يف شرق أفريقيا. 
 اتفاقية بروكسل يف )21 أيار 1894(.2. 

اتفاقية أديس أبابا يف )15 أيار 1902( بي كل من بريطانيا، وإثيوبيا، وبي بريطانيا . 3
وإيطاليا، وإثيوبيا، وإريرتيا. 

وإيطاليا، وهي . 4 وفرنسا،  بريطانيا،  بي  األول 1906(  )13 كانون  لندن يف  اتفاقية 
اتفاقية معدلة التفاقية 1902.

ملصر . 5 واملكتسبة  السابقة  املائية  باحلقوق  إيطاليا  تعرتف  وفيها   1925 روما  اتفاقية 
أو  األهنار  أعايل  أقاليم  تنشئ يف  ال  وأن  واألبيض،  األزرق  النيل  هنر  مياه  والسودان 
هنر  مياه  إىل  حتملها  اليت  املياه  تعديل كمية  شأهنا  من  منشأة  أي  وروافدها  فروعها 
النيل، وأن تعمل قدر املستطاع ملصلحة مصر والسودان العليا، وكانت هذه االتفاقية 
قد عقدت بي مصر وبريطانيا نيابة عن كينيا، والسودان، وأوغندا، وتنجانيقيا وتنص 
على: حترمي إقامة أي مشروع من أي نوع على هنر النيل أو روافده أو البحريات اليت 
تغذيها كلها إال مبوافقة مصر والسيما إذا كانت هذه املنشآت ذات صلة بالري، وتوليد 
الكهرباء، أو كانت تؤثر على كمية املياه اليت حتصل عليها مصر، وكذلك ملصر احلق يف 

11 - عمرو رضا بيومي، مصدر سبق ذكره، ص: 124.
12 - حسي خلف موسى، املوقف القانوين املصري يف مفاوضات حوض النيل، املركز الدميقراطي العريب:

https://democraticac.de/?p=31246
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الرقابة على طول جمرى النهر من منبعه اىل مصبه، وإجراء البحوث والرقابة على املشاريع 
اليت تفيد مصر بذا اجملال. 

اتفاقية 1929 بي مصر وبريطانيا نيابة عن السودان، وكينيا، وتنجانيقيا، وأوغندا. . 6
اتفاقية 1934 يف لندن، وقعت بي بريطانيا نيابة عن تنجانيقيا، وبلجيكا نيابة عن . 7

رواندا وبورندي بشأن هنر كايرا. 
 املذكرات املتبادلة بي مصر وبريطانيا نيابة عن أوغندا بشأن اشرتاك مصر يف بناء سد 8. 

أوين. 
واعتمدت مصر يف تسويق وجهة نظرها وأحقيتها يف هنر النيل ومواجهة إثيوبيا ورغبتها يف 
بناء سد النهضة دون أن تتشاور معها على ما ذُكر من اتفاقيات موقعة سابقة، إذ متثلت أبرز 
احلجج واألسانيد القانونية اليت دعمت موقف مصر إزاء قضية بناء السد يف: مبدأ التوارث الدويل 
للمعاهدات وهو ما أكدته معاهدة فيينا 1987، وكذلك مبدأ احلقوق التأرخيية املكتسبة الذي 
أكد على استمرار العمل بالنهج املتبع سابقاً يف اقتسام مياه النهر الدويل بي الدول املتشاطئة اليت 

تشرتك مبجراه13. 
ترتكز مصر يف دعواها إىل جمموعة اتفاقيات موقعة تتناول مسألة تنظيم املياه يف هنر النيل مع 
السودان، إذ ُوّقعت عدد من املعاهدات واالتفاقيات بذا الشأن مع بريطانيا كوهنا دولة االستعمار 
يف تلك املدة، فضاًل عن أحكام القانون الدويل اخلاّصة بالدول املتشاطئة، وتقسيم املياه بي دول 
املنبع واملصب، إذ إن القانون الدويل أقر مبدأ توارث الدول؛ أي مبعىن مسؤولية الدولة والتزامها 
بكل املعاهدات واالتفاقيات اليت أُبرمت يف عهد الدول السابقة؛ وهذا ما ينطبق على حالة إثيوبيا، 
واحتجاجها املستمر بعدم مسؤوليتها عن تلك املعاهدات كوهنا مل تكن طرفاً فيها، إذ إن بريطانيا 
كانت هي دولة االستعمار، وكانت هلا مطلق احلق يف إبرام املعاهدات، إذ أبرمت العديد من تلك 

االتفاقيات يف تلك املدة، ومنها اتفاقية عام 1929.

 13-مرفت زكريا، مصدر سبق ذكره. 
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وتتمثل اآلثار املتوقعة نتيجة التعنت اإلثيويب يف قضية بناء سد النهضة على األمن القومي 
املصري من خالل:

 إن التقارير والدراسات اليت ُأجريت بشأن سد النهضة تؤكد على تأثريات متوقعة على مصر 1. 
وأمنها املائي، وذلك عرب العجز املائي املتوقع بعد ملء اخلزانات اإلثيوبية، إذ يف حالة تنفيذ 
إثيوبيا لوعدها مبلء السد، وتزامن ذلك احلدث مع مدة الفيضان أقل من املعدل املتوسط؛ وهذا 
يعين عجز مصر عن تصريف حصتها من املياه حبدود 19 مليار مرت مكعب؛ أي ما نسبته 

34 %، وبعجز متوسط 20 % من احلصة املقررة 11 % طوال مدة ملء إثيوبيا للسد14.
إن تصميم سد النهضة وبسعته احلالية املقدرة 74 مليار مرت مكعب ستكون آثاره كارثية على . 2

حصة مصر من مياه هنر النيل وعلى إنتاج الطاقة الكهربائية من السد العايل وخزان أسوان 
خالل مدة ملء اخلزانات ويف أثناء تشغيل السد، وتزداد تلك اآلثار السلبية يف فرتات اجلفاف، 
إذ تتعارض مصاحل مصر، والسودان وتزويدهم باحلصص املقررة لكل منهما باملياه مع ازدياد 

إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة15.
سيؤدي تقليل حصة مصر املائية إىل بوار مساحات كبرية جداً من األراضي الزراعية، فضاًل . 3

عن تشريد ماليي األسر املصرية16. 
احتمال اهنيار سد النهضة، وهذا ما يرتب انعكاسات سلبية على دوليت املصب، فالسد يقام . 4

على منحدر شديد الوعورة؛ وهذا يزيد من احتمالية اهنياره؛ وسيؤدي إىل حمو مدينة اخلرطوم 
داخل  مروي  سد  عن  فضاًل  وسنار،  الروصريص،  مثل:  املقامة  السدود  الهنيار  الوجود  من 

األراضي السودانية، وصواًل إىل السد العايل، ومدينة أسوان يف مصر17. 
والطاقة . 5 املياه  لتوفري  ضخمة  إمكانيات  إلثيوبيا  سيوفر  النهضة  سد  إنشاء  من  الرغم  على 

الكهربائية، سوف يعرض مصر لضائقة مالية كبرية جداً؛ بسبب فقدان املياه لتخزينها خلف 
السد18.

14 - مصطفى عبد الكرمي جميد، مصدر سبق ذكره، ص: 171.
15 - عصام عبد الشايف، مصدر سبق ذكره. 

16 - عمرو رضا بيومي، مصدر سبق ذكره، ص: 67.
17 - مصطفى عبد الكرمي جميد، مصدر سبق ذكره، ص: 177.

18 - عمرو رضا بيومي، مصدر سبق ذكره، ص: 67.
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تأثري سد النهضة على األمن القومي املصري

النيل . 6 مبياه هنر  االسرتاتيجي  إثيوبيا  النهضة سيؤثر -من دون شك- يف حتكم  بناء سد  إن 
األزرق19.

زيادة فرص تعرض السد لالهنيار؛ بسبب العوامل اجليولوجية، وسرعة اندفاع مياه النيل األزرق . 7
اليت تصل يف شهر آب إىل ما يزيد على نصف مليار مرت مكعب يومياً ومن ارتفاع يزيد على 
)2000( مرت، ومبستوى )600( مرت عند السد، وإن حدث هذا األمر فإنه سيلحق الضرر 

الكبري بالقرى واملدن20.
تأثر برامج استصالح األراضي يف مصر بنحو كبري جداً، وسيعمل سد النهضة على نقل ختزين . 8

املياه من حبرية السد العايل إىل اهلضبة اإلثيوبية21.
املصري،  القومي  األمن  على  مباشر  تأثري  هلا  اإلثيويب  النهضة  سد  آثار  أن  نرى  وختاماً 
وهذا يتطلب التمسُّك باملعاهدات، واالتفاقيات السابقة املوقعة اليت توجب احلقوق ملصر بشأن 
استشارهتا يف أي تغيريات مستقبلية على هنر النيل، فضاًل حقوقها التأرخيية يف هنر النيل كونه املصدر 
الوحيد هلا، واالحتكام ملبادئ القانون الدويل بشأن األهنار الدولية واالنتفاع منها، وحسب ما أقرته 

تلك املبادئ القانونية الدولية. 

19 - إنتصار معاين علي، األبعاد اجليوبوليتكية لبناء سد النهضة على دوليت املصب )مصر والسودان(، جملة كلية الرتبية للبنات، 
جامعة بغداد،، مركز البحوث الرتبوية والنفسية، بغداد، اجمللد 28، العدد1، 17-2، ص: 293.

20 - مهند عبد الواحد كاظم، مصدر سبق ذكره، ص: 130.
21 - انتصار معاين علي، مصدر سبق ذكره، ص: 293.


