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سد النهضة بني التعنت اإلثيويب واملرونة املصرية

النهضة من القضااي اليت تستحوذ على االهتمام الكبري ليس فقط يف  ما تزال قضية سد 
دول مصر، والسودان، وإثيوبيا، بل مشلت الرأي العام اإلقليمي لدول حوض النيل، إذ مت اإلعالن 
رمسياً عن فشل املفاوضات بشأن التوصل إىل حلول منطقية ومقبولة اليت ُعقدت يف عاصمة الكونغو 
الدميقراطية كينشاسا على مدى يومي 4 - 5 نيسان 2021، إزاء التعنت اإلثيويب بذا اخلصوص، 
وطريقة تعاملها يف املفاوضات؛ بسبب إصرارها على ملء السد خبالف الرغبة املصرية والسودانية، 
وأتثريات ذلك مستقباًل على احلصص املائية التأرخيية لكال البلدين كوهنما دوليت مصب، وليستا 
دوليت منبع كما يف حالة إثيوبيا1، وعلى الرغم من وجود إتفاقيات ُوّقعت يف املاضي بشأن احلقوق 
املقرة ملصر والسودان كما هو احلال يف اتفاقيات 1902, 1906 ,1929 ,1959، إذ سرعان 
الدولة  أهنا مل تكن متتلك سيادة واستقالاًل عن  االتفاقيات حبجة  إثيوبيا رفضها تلك  أعلنت  ما 
اليت استعمرهتا؛ وابلتايل مل تكن متتلك حرية القبول والرفض، بل كان املتحكم هو املستعمر؛ وعليه 
فهي ترفضها وغري ملزمة هلا ابعتبارها ليست عضواً فيها2، بل تطالب إثيوبيا ابالستخدام العادل 
واملنصف للموارد املائية املشرتكة يف مياه هنر النيل؛ وهذا األمر يعد غاية يف األمهية لدوليت املصب، 
مصر والسودان، إذ يعين ذلك هلما التجاوز على حقوقهما التأرخيية اليت متثل من وجهة نظرمها مسألة 

1.مصر تعلن »فشل مفاوصات كينشاسا«  يف التوصل إىل توافق حول سد النهضة، متوافر على الرابط اإللكرتوين اآليت:
https://www.emaratalyoum.com/politics/news/2021-04-07-1.1475004

2. حممد كرمي اخلاقاين، حتدايت األمن املائي العريب:سّدي النهضة اإلثيويب وإليسو الرتكي أمنوذجاً، مركز رواق بغداد للسياسات 
/https://rewaqbaghdad.org:العامة، بغداد، 2020، ص: 6، متوافر على الرابط اإللكرتوين اآليت

سد النهضة بين التعنت اإلثيوبي والمرونة المصرية

محمد كريم الخاقاني*

*   أكادميي وابحث يف الشأن السياسي. 
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أمن قومي، وتصر إثيوبيا على رفض أي بديل مللء سد النهضة يف مماطلة واضحة وصرحية لكسب 
الوقت، ويف الوقت نفسه تتعامل اثيوبيا مع مسألة سد النهضة من منطلق أهنا دولة املنبع ومنها 
تنطلق مياه هنر النيل لبقية الدول وليس ألحد احلق يف منعها ابلتصرف يف مياهها وأرضها؛ وابلتايل 
ليس هناك قوة تقف أمامها يف إكمال بناء السد الذي سيوفر هلا طاقة كهرومائية، وتوليد الكهرابء 
وتصديرها، وهنا ترى إثيوبيا أبن تلك القضية هي مسألة أمن وطين، ومصلحة عليا هلا، وتنطلق من 
فكرة أهنا صاحبة احلق يف التصرف ابملياه اليت متر يف حدودها بغض النظر عن االتفاقيات املوقعة 
منذ عهد االستعمار كوهنا من الدول املتضررة من ذلك وهي لن تعرتف با، ويف الطرف املقابل، 
ترى القاهرة أبن حصتها من مياه هنر النيل هي مسألة وجودية وال بد من محايتها بكل الوسائل 
السياسية واألمنية واالقتصادية، وحىت العسكرية إذا ما تطلب األمر، وهي تستند إىل جمموعة من 
املبادئ اليت شكلت عرفاً دولياً والسيما يف كيفية االنتفاع من األهنار املشرتكة بي دولتي فأكثر، 
فالقاهرة تعد هنر النيل هنراً دولياً ملروره أبكثر من دولة، ولكل من تلك الدول مصاحل مشرتكة مع 
غريها عند مروره فيها، وبذلك فإن القانون الدويل قد حدد املبادئ املتعارف عليها بشأن قضية 
األهنار املشرتكة اليت أضحت تنظم العالقات فيما بي الدول على أساس ما متتلكه من حقوق وما 
تفرضه عليها من التزامات سواء كانت أترخيية أو طبيعية أو تعاقدية؛ وابلتايل فإن اجلزء الذي مير 
فيه النهر عرب حدود أي دولة ما ال خيضع لسيادهتا املطلقة؛ وعليه فإن االتفاقيات املوقعة منذ عهد 
االستعمار هي اتفاقيات ملزمة، ومنظمة حلقوق وتستند ملبادئ عرفية استقر عليها القانون، وهو 
ما أقرته منظمة اإلحتاد االفريقي ببقائها دون أي تعديل يف بنودها، وذلك جتنباً إلاثرة الصراعات 

ونشوب احلروب3.   

الشأن يف تسويق وجهة نظرها  املوقعة بذا  وأعتمدت مصر على جمموعة من االتفاقيات 

3.حممد كرمي اخلاقاين، أتثري سد النهضة على األمن القومي املصري، مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد، 2020، ص5، 

/https://www.bayancenter.org/2020/07/6224:متوافر على الرابط اإللكرتوين اآليت



5

سد النهضة بني التعنت اإلثيويب واملرونة املصرية

إزاء التعنت اإلثيويب مبسألة حقوقها املقرة هلا أترخيياً وطبيعياً وقانونياً، إذ يعد مبدأ التوارث الدويل 
التأرخيية  احلقوق  مبدأ  وكذلك   ،1987 عام  فيينا  معاهدة  اكدته  الذي  املبدأ  هو  للمعاهدات 
املكتسبة الذي أكد على استمرارية العمل ابلنهج السابق يف اقتسام مياه النهر الدويل بي الدول 

اليت تشرتك مبجراه4.

وتدعي إثيوبيا إبن ملء السد ال يسبب أي ضرر لدوليت املصب؛ وذلك بسبب أن العملية 
ستتم يف موسم الفيضان، على العكس من التداعيات السلبية واألضرار البالغة اليت سيسببها امللء 
الثاين للسد من طرف إثيوبيا؛ وهذا يعين أبهنا ال تظهر أي مؤشرات حقيقية حللول سياسية مقبولة 
املصرية سامح شكري أبن  اخلارجية  املسألة، وأعلن وزير  لتلك  والتوصل حلل وسط  من طرفها، 
التوصل  أجل  من  الثالث؛  الدول  تستثمرها  أن  أخرية” جيب  متثل “فرصة  مفاوضات كينشاسا 

التفاق على ملء السد  وتشغيله يف األشهر املقبلة، وقبل موسم الفيضان5. 

إذ  والسودانية،  املصرية  املقرتحات  يف كينشاسا  املفاوضات  جولة  إثيوبيا خالل  توافق  ومل 
رفضت املقرتح السوداين بتشكيل جلنة رابعية دولية بوساطة مجهورية الكونغو الدميقراطية اليت ترتأس 
االحتاد اإلفريقي للتوصل حللول حتظى ابلقبول من قبل الدول الثالث، وكذلك احلال مع املقرتحات 
املصرية اليت مت عرضها يف املفاوضات واليت أيدهتا السودان، لتوسيط عدد من الدول كمراقبي وحث 

الدول للتوصل إىل تسوية وطرح حلول للقضااي املتنازع عليها6.

ونعتقد أبن فشل املفاوضات بي األطراف الثالثة بشأن قضية سد النهضة وآاثره السلبية 

4.املصدر نفسه، ص7.
5.سد النهضة: فشل مفاوضات »الفرصة األخرية« بي مصر والسودان وإثيوبيا يف كينشاسا، للمزيد ينظر:

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-56648657
6.حممود مجال، سد النهضة اإلثيويب، قراءة يف القدرات العسكرية وإمكانية املواجهة، املعهد املصري للدراسات، القاهرة، 2021، 

/https://eipss-eg.org:ص3، متوافر على الرابط اإللكرتوين اآليت
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على مصر بدفعها للجوء إىل وسائل وطرق قانونية؛ من أجل اخلروج بنتائج مقبولة لتلك القضية، 
ومن بي تلك الوسائل والطرق هي اللجوء إىل جملس األمن وحتديداً حتت الفصل السادس من 
الثالث،  الدول  بي  املفاوضات  إليه  آلت  مبا  اجمللس  إخطار  يعين  والذي  املتحدة  األمم  ميثاق 
البدء من جديد  ويف هذه احلالة يصدر اجمللس توصية إلثيوبيا بتأجيل ملء السد، والعمل على 
مبفاوضات اثنية، ومن املمكن ان يقوم اجمللس إبحالة امللف للمحكمة الدولية إذا ما شعر أبن هناك 
اهتماماً وتوافقاً بذا الشأن، وكذلك ميكن ملصر، والسودان اللجوء إىل جملس األمن، ولكن هذه 
املرة حتت الفصل السابع، إذ يرجح يف هذه احلالة عقد جلسة طارئة جمللس األمن لبحث تداعيات 
املوضوع على السلم واألمن الدوليي، وهنا ميكن للمجلس ان يصدر قراراً الثيوبيا بوقف إجراءات 
ملئ السد املقرر يف يوليو املقبل والعودة مرة اخرى للمفاوضات على وفق لقواعد القانون الدويل 

املنظمة إلنشاء السدود. 


