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تصوير :سوبر بلنكي ماك

محمد الدمرداش
كان املشهد جلي ًال ،وشعور احلنني يتعاظم
في النفس مع إبحار القارب جنوب ًا في عكس
اجتاه النهر .هذه املرة من داخل السودان
الشقيق .ففي هذه األرض الطاهرة يلتقي النهر
األبيض مع النهر األزرق عند جزيرة توتي في
مشهد مهيب ،فيتوحد النهر استعداد ًا لدخول
أرض مصر.
بدا النيل مختلف ًا جد ًا عن مثيله في
القاهرة ،فاملياه زرقاء متدفقة تشعر كأنك
تبحر فيها عبر الزمن وتعود بالقارب إلى ما
كان عليه النهر منذ آالف السنني ،فالنهر في
جنوب الوادي قوي عفي ،قادر وغير مر َّوض.
تتغير مالمح حوضه وواديه جغرافي ًا كل عام بعد
موسم الفيضان ،فتظهر جزر جديدة وتختفي
أخرى نتيجة ترسبات الطمي العشوائية .وبفعل
هذه الترسبات تتغير خريطة اإلبحار داخل
حوض النهر كل عام حيث ال يستطيع غريب
بحار نهري
املغامرة بركوب النهر وحيد ًا دون َّ
من السكان األصليني والذين تشعر كأنهم نبت

أمنية (مونى) شهيب
لها عينان عسليتان ،وخصالت شعر طويلة
كستنائية اللون ،مع بعض اخلصالت الذهبية
املتناثرة هنا وهناك .أما لون بشرتها فقد كان
مغري ًا وساحر ًا وناعم ًا ،وفيه كثير من اجلرأة ،ال
شقراء وال سمراء ،بشرتها ما كانت شقراء وال
ستها ،فأعطتها
برونزية ،بل َب َد ْت كأن الشمس مـ َّ
توهُّ ج ًا مؤقت ًا ،ثم تركتها تشتاق املزيد.
أما هو فكان نهر النيل العظيم اجلذاب،
الهادئ في بعض األحيان ،واملضطرب في
أحيان أخرى ،غامـضٌ ال ميكن التنبؤ به ،فهو
َّ
محط إعجاب جميع من م ُّروا
دائم التغير ،كان
به على م ِّر السنني ،وقع الكثيرون في غرامه،
وحاروا في فَهم ُكنهه ،خاصة عندما ترتطم
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الوادي املقدس وجزء من تكوين النهر نفسه.
أما عن اإلنسان في جنوب الوادي
فاحلديث يطول .يتحدث سكان اخلرطوم عن
النيل باعتزاز شديد .وال يخلو حديثهم عنه من
نبرة خوف واحترام قد ترقى في بعض األحيان
إلى القدسية وبخاصة إذا ُذكر موسم الفيضان،
فتختلف حينئذ نبرة الصوت ويؤكد اجلميع
في رهبة واضحة استحالة االقتراب من النهر
العظيم في مواسم غضبه ،ويسترسل احلديث
عادة عن قوته التي لم ُيفقده إياها الزمن وال
السد.
يتفاعل السكان في شمال الوادي مع
النهر بشكل يختلف متاما عن نظرائهم جنوب ًا،
فاملؤكد أن ما أصاب الشمال من حداثة ومدنية
قد ألقى ظال ًال قامتة على نظرة الناس للنهر
بشكل عام .هذه النظرة الضيقة للنهر القدمي
هي احملرك الرئيسي وراء التوجه االستغاللي
في التعامل مع النهر .فالنهر شما ًال أضحى
تارة مورد ًا للزراعة أو الشرب ،وتارة أخرى
مكان ًا للتنزه ،وفي كثير من األحيان مصرف ًا
للمخلفات.

عرو�س النيل
أشعة الشمس بسطحه املشرق.
وآخرون يأتونه كل يوم
ليشاهدوه في العتمة ،هم ال يريدون
رؤية ظلمته ،بل يحاولون كشف
الغموض الذي يكتنفه مع حلول
الليل ،فأهداهم من سحره القلي َل،
وأعطاهم ما أرادوا ،ولكنه لم يعطهم
أبد ًا كفايتهم.
ارتدت العروس مالبسها
البيضاء في ذلك اليوم العصيب،
لم يرغمها أحد ،بل أقدمت على هذا
األمر مبلء إرادتها ،لم تستطع أن
تسمع وال أن ترى اجلموع التي
احتشدت لتشهد احل َدث ،فقد كانت
هي وحبيبها فقط.
بالرغم من األنوثة الواضحة
في تصرفاتها إال أنها في داخلها
كانت طفلة صغيرة ،فهي لم تكن قوية كما مت َّن ْت
صلبة كما ا َّدعت ،بل أقبلت
أن تكون ،ولم تكن َ
عليه بكل الشجاعة التي استطاعت أن جتمعها،
وتقدمت إلى ضِ فافه.
وكما حتكي األساطير فإن شعبها قد
اختارها لتُسعد النيل الغاضب ،لتكون الضحية
التي تخمد غضبه .ولكن هذا الوصف بعيد عن
احلقيقة؛ فلقد رفضت أن توصم بكونها ُمك َرهة
على هذا الفعل ،فهي ليست «ضعيفة» ،بل
تقدمت إليه ،وهي تعرف مصيرها؛ ألنها أرادت
أن تكون املُس ِّكن لذلك الغضب ،فقد أرادت أن
يكون جمالها حلبيبها الوحيد.لم تكن ضحية،
ولم تختر أن تُهل َِك نفسها بوحشية ،بل كان هذا
قرا َرها ،اختارته مبلء إرادتها ،فهي لم تكن

أما جنوب ًا فالنيل أسلوب حياة .فرهبة النيل
واحترامه في القلوب والعيون واضحة .يتفاعل
معهم ويتفاعلون معه كجزء من بيئته في تناغم
كامل .فاإلنسان واحليوان والطير يتحركون في
منظومة إلهية ال تكون املنفعة والواقعية فيها إال
مساحة فطرية وبدائية جد ًا .إن الغالب على
املشهد في جنوب الوادي هو العالقة العضوية
والوجدانية الوطيدة التي تربط اإلنسان بالنيل
في منظومة كونية ذات أبعاد بيئية وجغرافية
وأواصر تاريخية قدمية قدم اخللق.
كانت هذه مجرد خواطر وملحوظات سريعة
عن تلك الرحلة التي قمت بها مع وفد من شباب
مصر بعد الثورة املباركة إلى السودان بعد
زيارة رئيس الوزراء املصري عصام شرف
للسودان في أولى رحالته اخلارجية بعد توليه
الوزارة .تنوعت لقاءات الوفد ما بني لقاءات
لشخصيات سياسية سودانية رفيعة املستوى
وما بني لقاءات شعبية .امللفت في إجمال هذه
الزيارة هو أن النظام السابق قد جنح وباقتدار
في اختزال مصر وتقليص دورها اإلقليمي إلى
حدود القصر اجلمهوري .فالشعب السوداني

ضحية أبد ًا ،بل كانت عاشقة ،وأنَّى للعاشق
أن يكون ضحية!
ال ميكنها أن تُع ِّبر عن حبها بطريقة أخرى،
ولم تكن لتسمح ألية امرأة أن تقع في تلك املياه
التي امتلكتْها ،فهي تشعر أنها ُو ِجدت من
أجلها هي فقط ،فأرادت بقوة أن تكون املرأة
التي تُسعِ د محبو َبها ،واستسلمت لتغرق في
أحضانه.
ومع مرور السنني قد يتذ َّكرها البعض،
سى ،ولكن عروس النيل
ولكنها في الغالب تُن َ
ستبقى دائم ًا رمز ًا للضحية التي لعنتها
مالمحها اجلميلة ،وستبقى مثا ًال لألنثى
املضطهدة ،ورمز ًا على التمييز اجلنسي ،بالرغم
من أن الواقع يقول عكس ذلك.
سيذكرها النيل في أيام قليلة نادرة ،وفي
أيام ُأخر لن تخطر له على بال ،فسوف ميضي
ُقدم ًا ،ويهتم مبتاعب احلياة التي يشهدها على
ضِ فتيه ،وقلبه ممتلئ بالقلق على ما ُيخ ِّبئه
املستقبل ألبناء مصر.
ولكن الذين َي ْع ُبرونه ُفرادى يستطيعون
رؤية اخليال الرائع لعروس النيل على صفحاته
املتأللئة ،عيناها تلمعان بابتسامة رقيقة َح ِي َّية
واحد ،تتطاير خصالت شعرها
ومرحة في ٍآن
ٍ
مع الريح ،ويسمعون صوت مِ شيتها كأنها حلن
لطيف ُيعزَف في الهواء منذ زمن طويل ،طويل
جد ًا.
___________
تفضلت االستاذة أمنية (مونى) شهيب
بالسماح بنشر هذه القصة التي صدرت
ألول مرة في مدونتها The Lifejackets

www.thelifejackets.wordpress.com

وعلى جميع مستوياته يرى في الثورة املصرية
خالص ًا ال يقل بأي شكل من األشكال عن
شعور املصريني جتاه ثورتهم .أما عن التمثيل
الدبلوماسي املصري ،وللعجب ،فهو متثيل
رفيع من خيرة كفاءات اخلارجية والدبلوماسية
املصرية .وال أبالغ إذا وصفت البعثة املصرية

اخلرافات

في السودان بأنها واحدة من أكبر وأهم بعثاتنا
في اخلارج – إن لم تكن األكبر على اإلطالق.
من هنا يتضح غياب اإلرادة السياسية للنظام
السابق في التكامل مع جنوب الوادي ،والدالئل
والبراهني كثيرة .فعلى سبيل املثال ال احلصر،
وبرغم قرب السودان اجلغرافي وعالقاتها

www.midanmasr.com

التاريخية مع مصر وثرائها الطبيعي من حيث
املوارد من خصوبة زراعية ومعادن وثروات
حيوانية ،ال جند طريق ًا بري ًا واحد ًا وال خط ًا
للسكة احلديد لربط مصر مع السودان ،وبرغم
اكتمال الطريق الشرقي نظري ًا إال أنه غير

البقية ص 7

احلقائق

من طقوس املرصيني القدماء التضحية يقال إن هذه العادة ظهرت بعد أن قدم امللك إيجبتوس ابنته قرباناً لنهر النيل تجنباً لغضب اآللهة ،وقد
بفتاة عذراء كل عام قرباناً لنهر النيل رمى امللك نفسه يف النيل منتحرا ً بعد ابنته .وأكد علامء املرصيات أن إيجبتوس شخصية خرافية ،وأن سجالت
املرصيني القدماء ال تحتوي عىل أي دليل يثبت حدوث هذه املامرسات.
وطلباً للفيضان من اآللهة.
عىل الرغم من ضآلة ما تبقى من مدينة كروكوديلوبولِس ،االسم اإلغريقي ملدينة التامسيح  ،Crocodile Cityفقد
كانت هذه املدينة موجودة خالل القرن الثالث قبل امليالد يف املنطقة املعروفة حالياً باسم الفيوم ،والتي كانت
تعترب يف فرتة من الفرتات عاصمة مرص خالل حكم األرسة الثانية عرشة .ومن ناحية أخرى ،كان املرصيون القدماء
كروكوديلوبولِس ،املدينة القدمية التي كان
يطلقون عىل هذه املدينة اسم ِ
«ش ِدت» ،ويرجع أصل هذه التسمية إىل كون املدينة مركزا ً لعبادة اإلله سوبك،
سكانها يعبدون متاسيح النيل ،هي مكان
اإلله التمساح .وكان سكان املدينة يعبدون متساحاً مقدساً يسمى بِتسوتشوس ويزينونه بالذهب والجواهر .عاش
أسطوري.
بِتسوتشوس يف معبد خاص به فيه رمال ،وبحرية ،وكهنة يقدمون له الطعام .ومبجرد أن ميوت اإلله بِتسوتشوس،
يحنط سكان املدينة جسده ويقيمون له مراسم دفن خاصة قبل أن يحل محله متساح آخر.

النيل هو أطول نهر يف العامل.

العلامء غري متأكدين متاماً من هذه املعلومة .فبينام ظل نهرا األمازون والنيل يف تنافس دام قروناً لنيل لقب
«أطول أنهار العامل» ،يشري إجامع اآلراء يف القرن العرشين إىل أن النيل هو األطول .ومع ذلك ،هناك دراسات
حديثة تقول إن مصدر نهر األمازون يبدأ جنوب بريو وأنه أطول من نهر النيل مبقدار  105كيلومرتات ،مام
يجعل طول األمازون  6800كيلومرت يف مقابل طول النيل البالغ  6695كيلومرتا ً .ومن غري املؤكد أن هذه املسألة
ستُحسم عىل اإلطالق ،خاصة ما دام العلامء غري قادرين عىل التوصل إىل رأي قاطع حول املهمة املعقدة املتمثلة
يف تحديد بداية األنهار ونهايتها.

العكس هو الصحيح .فالنيل األبيض ،الذي ينبع من بحرية فكتوريا ويبلغ طوله حوايل  3700كيلومرت ،ال يساهم
سوى بنحو  %18يف مجموع مياه النيل املتدفقة نتيجة للمياه التي يفقدها يف أثناء جريانه .ومن ناحية أخرى،
النيل األبيض ،وهو أكرب من النيل األزرق،
فالنيل األزرق ،الذي ينبع من بحرية تانا يف إثيوبيا ويبلغ طوله  1450كيلومرتا ً ،يساهم بنحو  %82يف مياه النيل
يساهم بشكل أكرب يف تدفق النيل.
املتدفقة وهو الذي يحدد بدرجة كبرية حجم مياه النيل.

املصدر الحقيقي للنيل هو يف بوروندي.

ظل مصدر النيل غامضاً لعدة قرون حتى حدد املستكشف األسكتلندي جيمس بروس بحرية تانا بوصفها مصدر النيل
األزرق يف سنة  ،1770وفيام بعد تتبع املستكشف الربيطاين جون سبيك مصدر النيل األبيض حتى وصل إىل بحرية
فكتوريا وشالالت ريبون يف سنة  .1862وعىل الرغم مام يقال عن أن نهر كاجريا ،أكرب روافد بحرية فكتوريا الذي
ينبع من بوروندي ،هو مصدر النيل ،فإن هذه املسألة ال تزال قيد النقاش ،ألنه من املمكن القول بأن األنهار الصغرية
الكثرية التي تنبع من الجبال املحيطة وتصب يف بحرية فكتوريا هي املصدر الحقيقي للنيل .واملنافس الرئيس عىل
لقب «املصدر الحقيقي» لنهر النيل هو شالالت ريبون يف أوغندا ،التي تصب مياهها يف فتحة ضيقة يؤكد البعض
أنها بداية نهر النيل.

أول بعثة استكشافية أبحرت يف نهر النيل هذا غري صحيح .ففي سنة  ،2004أصبحت «بعثة النيل األبيض االستكشافية» أول بعثة تبحر عىل طول نهر النيل.
بأكمله كانت بعثة جوردون لإلغاثة يف وقد بدأت البعثة يف أوغندا وانتهت يف رشيد مبرص واستغرقت أربعة أشهر وأسبوعني.
سنة .1884
عىل الرغم من أن مرص تحصل عىل أكرب حصة من مياه حوض النيل ،فإن نصيب الفرد من هذه الحصة هو األقل
بني بلدان الحوض مجتمعة .وعىل عكس الوضع يف مرص ،تتميز بلدان حوض النيل األخرى بارتفاع معدل سقوط
األمطار وانخفاض معدل التبخر .إذ يبلغ معدل التبخر عند سد أسوان  2,970مليمرت يف السنة ،فيام يبلغ معدل
حصة مرص من مياه النيل هي األعىل بني
التبخر يف إثيوبيا  1520مليمرت يف السنة ،مام يؤدي إىل فقد  10مليارات مرت مكعب عند بحرية نارص ،أو  %12من
جميع بلدان حوض النيل.
إمدادات مرص املائية البالغة  84مليار مرت مكعب بسبب التبخر .ومع ازدياد تأثري تغري املناخ ،من املتوقع أن تكون
مرص ضمن الدول التي سوف تعاين من إجهاد مايئ حاد بحلول سنة .2025
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ح�ص�ص املياه :من هو املحق؟

تصوير :ناصر نوري

الما احلاتو
البلد

إن النقاش األبدي بشأن تقسيم املياه
فيما بني دول حوض النيل ال نهاية له.
فلسنوات عديدة ،ظلت مصر متهمة باالستيالء
مصر
10
على حصة غير عادلة من مياه نهر النيل
السودان
وسرقتها من دول حوض النيل األخرى .إذ
12
تزعم دول املنبع أن حصة مصر السنوية
إثيوبيا
15
من مياه النيل ،والتي تبلغ  55.5مليار متر
مكعب ،ال تعكس حقوق كافة دول حوض النيل
أوغندا
17
األخرى واحتياجاتها بطريقة منصفة .ولكي
تنزانيا
18
نتحقق من صحة هذه احلجة أو ندحضها
يجب أن نتناول كمية املياه واحلجم املتاح
منها لكل دولة من دول حوض النيل بالتحليل
واحلساب .ولتقدمي صورة شاملة ،يجب أن خزانات املياه اجلوفية ،فإن احلاجة قليلة أو
يضم حتليل ميزانية املياه في كل بلد جميع منعدمة للحصول على املياه من املياه الزرقاء
مصادر املياه؛ الزرقاء ،واخلضراء ،والبيضاء( ،أو املياه السطحية) لنهر النيل.
نظرا ألن حوض نهر النيل يشمل جميع هذه
وال تكفي املياه اخلضراء التي تهطل على
األنواع الثالثة من املياه:
دول املنبع لري أراضيها الزراعية فحسب،
بل إنها أيـضا تهطل بالقدر الكافي من حيث
• املياه الزرقاء ،وهي املياه السطحية التي االنتظام والكمية إلى درجة أنها كثير ًا ما
تتدفق في نهر أو في أي كتلة مائية تؤدي إلى حدوث فيضانات عارمة في هذه
كالبحيرة مث ًال.
الدول .إن جوهر احلل في هذه احلالة ال
يكمن في إمداد هذه الدول األكثر فقر ًا باملزيد
• املياه اخلضراء ،وهي مياه األمطار التي من املياه ،بل يكمن في إمدادها باخلبرة
تهطل داخل حدود أي دولة.
والتكنولوجيا واملوارد التقنية ،وبالبنية التحتية
املالئمة إلدارة منظومتها املائية.
• املياه البيضاء ،وهي كمية املياه املوجودة في
ومن بني جميع بلدان حوض النيل ،حتصل
طبقات املياه اجلوفية.
مصر على أدنى كمية من مياه األمطار .فهي
تقع في إقليم حار جاف ،حيث أعلى معدالت
وإذا نظرنا للجدول (املوضح) ملعدالت التبخر  2،400 -مم/سنوي ًا  -إذا ما قورنت
األمطار والتبخر ودرجة احلرارة ،سيتضح بالدول األكثر قرب ًا من املنبع ،والتي يبلغ معدل
لنا أن أدنى معدل سنوي لهطول األمطار التبخر فيها  1،400مم/سنوي ًا .وباحلسابات
هو من
نصيب مصر بنسبة ال تتجاوز  150البسيطة يتضح أن مصر ،في ظل حصولها
مم/سنوي ً
الدول
في
النسبة
تتراوح
بينما
،
ا
على ما ال يتجاوز  150مم من مياه األمطار،
األكثر ً
قربا من املنبع بني  1،700و 2،200وبلوغ معدل التبخر فيها  2،400مم ،تعاني
األمطار
هطول
معدل
يفوق
وهذا
مم/سنوي ًا.
عجز ًا مائي ًا هائ ًال .من ناحية أخرى ،يبلغ معدل
ضخامة
ُعزى
ت
و
مرة،
عشرة
بإحدى
في مصر
هطول األمطار في دول حوض النيل 2،000
دول
على
تهطل
التي
اخلضراء
املياه
كمية
مم ،ومعدل التبخر  1،400مم ،مما يؤدي إلى
االستوائي،
مناخها
إلى
األول
املقام
في
املنبع
توفر فائض مائي من املياه اخلضراء وحدها
على عكس مناخ مصر شبه الصحراوي .حتى بدون أن نضيف العوامل األخرى التي
االستخدام الرئيسي للمياه داخل دول املنبع ستزيد الفائض املائي الذي تتمتع به هذه
هو في الزراعة ،إذ يتراوح معدل استخدام الدول.
املياه لري األراضي الزراعية بني  85و%90
ينبغي أيـض ًا ومنع عاملي السكان
ً
من مجمل كمية املياه .ونظرا ً ألن ما يعادل والرقعة اجلغرافية في االعتبار عند وضع
بالفعل
يتوفر
ا
/سنوي
 1،700 - 2،200مم
امليزانية املائية لكل دولة .ففي مصر ،يعيش
مباشرة
ويذهب
اخلضراء
من خالل املياه
 %95من مجمل السكان على جانبي نهر
نقص
تعويض
وإلى
الزراعية
إلى األراضي
النيل ،بينما في دول مثل إثيوبيا ال يعيش

الأر�ض املروية بطرق ميكانيكيه وطبيعية
تنزانيا

السودان

١١٣١٦٠

١٨٥٢٨٠

 115.000كم 2املزروعة

 203.910كم 2املزروعة

 149.850كم 2املزروعة

أوغندا

رواندا

كينيا

٨٨٤١٠
 88.500كم 2املزروعة

١٥٧١٠
 15.800كم 2املزروعة

األرض املروية بطرق ميكانيكية (كم)2
األرض املروية طبيعيا (كم)2

2.900

إثيوبيا

(كم)2

إريرتيا

210

150 ha

٦٧١٠

١٤٦٩٥٠

1.030

٥٩٤٧٠
 60.500كم 2املزروعة

 6.920كم 2املزروعة

110

الكونغو
10 ha

٧٤٣٩٠

40

2,400

150

95

24

25

2,300

1,300

79

778

30

1,450

2,200

39

1,543

25

1,550

1,700

90

1,261

21

1,480

1,300

10

2,078

ويجب أيـض ًا أن يتضمن احلساب
العادل حلصص املياه عوامل مثل الدخل
والناجت احمللي اإلجمالي لكي يبني املساوئ
االقتصادية والتنموية احلالية التي تعانيها
دول املنبع األكثر فقر ًا .فكثير من هذه الدول
في الواقع عاجزة عن التعامل مع األحداث
اجلسيمة الناجمة عن التغير املناخي
والظروف الطبيعية املتقلبة ،وهنا يأتي التزام
مصر األخالقي املتمثل في إمداد هذه الدول
بالبنية التحتية ،وبناء القدرات ،واخلبرة فيما
يتعلق باإلدارة السليمة للموارد الطبيعية .إن
هذه املساعدات ال تساعد تلك الدول على
التطور فحسب بل ميكن أيـض ًا أن تلعب دور ًا
هام ًا في حتقيق الكفاءة في إدارة مياه النيل،
مما سيسفر في نهاية املطاف عن زيادة املياه
املتاحة جلميع دول حوض النيل .ولقد كانت
مصر متد يد العون لكثير من دول املنبع هذه
من خالل حفر اآلبار بغية استخراج املياه
اجلوفية وتوفير االستهالك احمللي في إثيوبيا
وكينيا وجنوب السودان ،لكن هذا غير كاف.
وهناك حاجة إلى صياغة جديدة للطريقة
التي ننظر بها إلى مساعدة هذه الدول.
فاستبدال املعونة لقاء املنافع املشتركة،
واملساعدات لقاء التعاون ،واإلحسان لقاء
العمل اجلماعي من شأنه أن يتيح تعاونا أكثر
إنتاج ًا عالوة على تخصيص حصة عادلة بحق
من موارد املياه للجميع .وكما ورد في تقرير
التنمية البشرية لألمم املتحدة لعام :2006
«هناك من املياه في العالم ما يزيد على حد
الكفاية لالستخدام فيThe sun
األغراض املنزلية
evaporates
والزراعية والصناعية .لكن الندرة هي نتاج
املؤسسات والعمليات السياسية التي تلحق
الضرر بالفقراء».

عل جانبي النهر سوى  %39فقط من مجمل
السكان .ويعكس التوزيع اجلغرافي ملوارد
املياه حقيقة هذا التركيز والتوزع السكاني،
ويعكس االعتماد النسبي لكل شعب من
شعوب هذه الدول على مياه نهر النيل .ومن
بني جميع دول حوض النيل تأتي مصر في
املركز األول من حيث عدد السكان ،وفي
املركز األخير من حيث حصة الفرد من املياه.
إذ ال تتجاوز حصة الفرد في مصر من املياه
العذبة املتجددة  24متر ًا مكعب ًا ،بينما تبلغ
حصة الفرد من موارد املياه العذبة في أوغندا
 1،261متر ًا مكعب ًا ،وفي إثيوبيا  1،543متر ًا
مكعب ًا ،وفي السودان  778متر ًا مكعب ًا .ولكي
ندرك االحتياج املائي احلقيقي لكل دولة ،من
الضروري أن نأخذ في االعتبار مدى توافر
املياه على أساس نصيب الفرد .فكل شخص
في حاجة إلى حد أدنى من املاء الضروري
من أجل البقاء والنمو واالزدهار .وعندما
ننظر إلى مصر من خالل هذا املنظور ،جند
أنها في وضع بالغ السوء ،على نحو يفوق دول
حوض النيل األخرى بكثير ،من حيث قدرتها
املستقبلية على الوفاء باحتياجات شعبها من
املياه .لكن املسائل املتعلقة باالستهالك مهمة
أيـض ًا ،األمر الذي يوضح السبب في أن
أمناط االستهالك في مصر بحاجة ألن تتغير
جذري ًا كي تعكس حقيقة أن املصريني في بلد
يعاني ندرة مائية حادة.
وملخص ما ورد في اجلدول أعاله ،أن
في مصر أعلى معدالت درجات احلرارة
وأعلى معدالت التبخر ،وأدنى معدالت هطول
األمطار ،وأعلى معدالت عدد السكان .كما
تتسم مصر بأن فيها بعض ًا من أقسى
الظروف املعيشية وأكثرها صعوبة على
مستوى جميع دول حوض النيل.
a trillion tons of
في
املنبع
دول
Producingتأخذ
لألسف ال
لكنone
egg
= 100 liters
water everyday.
احلسبان أي ًا من هذه العوامل ،التي تؤثر
تأثير ًا مادي ًا على ميزانية املياه ألي بلد،
___________
حينما تتحدث عن حصصها من املياه وحينما
حتسب هذه احلصص ،بل تتبنى نهج ًا أكثر الما احلاتو أخصائية شئون البيئة،
بوروندي
ضيق ًا يستثني مصادر املياه غير النيلية عند تعد للدكتوراه فى برنامج مشترك بني
230
حساب تقسيم مياه نهر النيل ،بينما التقسيم جامعة دلفت للتكنولوجيا وجامعة
العادل ملوارد املياه ينبغي أن يقوم على أساس إيراسموس روتردام بهولندا حول
80 ha
جميع مصادر املياه املتاحة ،وأن يأخذ في إدارة مياه حوض نهر النيل حتت وطأة
Using
an
automatic
dishwasher
التغيرات املناخية واألزمات األخرى
Brushing your
احلسبان كل العوامل والظروف teeth
اخلارجية
١٢٢٧٠
70% of an elephant is water
للمياه
املوضوع.
بهذا
تتصل
التي
=
1
liter
= 1 liter

 12.500كم 2املزروعة

مرص

ﺀ  ٪٧٥ﻣﻦ ﻣﺦ ﺍﻹ
ﻧ
ﺍﳌﺎ
ﺴﺎ

120

3078
ha 4420
ha
٣٥٣٠٠

 35.420كم 2املزروعةProducing one egg
 74.500كم 2املزروعة = 100 liters
= 1 liter

Handwashing dishes

If all the water in the
world were to fit into 3.7
liters jug, the fresh water
available for humans to
use would equal only 1
tablespoon.

حقائق
تبلغ مساحة حوض النيل  3ماليني
كيلومتر مربع ،وهو ما يعادل ثالثة
أضعاف مساحة مصر.
يجري  %22فقط من طول النيل
على أرض مصر .كما يجري النيل
أيـضا ً في السودان ،وجنوب السودان،
وبوروندي ،وإثيوبيا ،وجمهورية الكونغو
الدميقراطية ،وكينيا ،وأوغندا ،ورواندا،
وتنزانيا.
يبلغ نصيب الفرد في مصر  24متر
مكعب فقط من املياه العذبة املتجددة،
فيما يبلغ نصيب الفرد في إثيوبيا 1،543
متر مكعب ،وفي أوغندا  1،261متر
مكعب ،وفي السودان  778متر مكعب.
دول املنبع ال حتتاج إلى اقتطاع أي
مياه من النيل لتسد احتياجاتها من
كاف
مياه الري ،ألنها حتصل على قدر
ٍ
من مياه األمطار 2.200 - 1.700 -
ملليمتر/سنة  -التي تسقط مباشرة
على املناطق الزراعية فتوفر لها
وفي ofالواقع،
احتياجاتها من مياه الري.
human bones are
منتظمة
 ofبكميات
األمطار
composed
تسقط هذهwater.
ووفيرة وتؤدي في الغالب إلى حدوث
فيضانات غزيرة في هذه البلدان.
في مصر ،يقل دخل العامل الزراعي
مبقدار  15-6ضعفا عن العامل الصناعي
أو التجاري.
Flushing a toilet

٪٨٣
من دم

ﻥ

90

18.630

90

معدل درجات
الحرارة الصغرى
(بالدرجة المئوية)

معدل درجات
الحرارة العظمى
(بالدرجة المئوية)

معدل التبخر
السنوي
بالملليليتر

معدل سقوط
األمطار سنويا
بالملليليتر

النسبة المئوية
للسكان القاظنين
على جانبي النيل

حصة الفرد
من المياه
العذبة المتجددة

ﻳﺸ ﻜﻞ

�أينما
ذهب
النيل،
ذهبت
م�صر...

1.840

ميدان مصر

The sun

اإلنسان

evaporates

When thirsty, a camel
can drink 25 gallons
a trillion
of tons
water of
in less than
water everyday.
three minutes.
= ) (١ﻟﺘﺮ

= 1 liter

٪٦٦

من جسم
اإلنسان
يتكون من
املاء

of human bones are
composed of water.

ميدان مصر

3

ملحق النيـ ـ ــل

ا�ستقالل جنوب ال�سودان وم�ستقبل �سيا�سية م�رص النيلية
ا�ستقالل جنوب ال�سودان يعني �أنه �أ�صبح هناك على ال�ساحة العب ًا �سيا�سي ًا جديد ًا ،له �صوت يف حتديد م�ستقبل االتفاق الإطاري ال�شامل

ياسمني موسى
للجمعية العامة لألمم املتحدة ،حيث صرح بأن
«شعب جنوب السودان يطمح إلى حتويل بلده
بعد حرب أهلية دامت أكثر من خمسني إلى قوة إقليمية في مجال الصناعات الزراعية»،
عام ًا أعلن جنوب السودان في  8يوليو  2011فقد تزيد هذه الرؤية في مجملها من الضغوط
استقالله ليصبح أحدث دولة في العالم ،على كل من السودان ومصر ،والتي تنازعها
والعضو رقم  193في األمم املتحدة ،ورقم  54دول املنبع من األصل في حصتها املائية.
في القارة اإلفريقية .ولقد جاء استقالل جنوب كما ميكن أن يحتدم املوقف إذا ما قررت
السودان في أعقاب املرحلة االنتقالية املنصوص جنوب السودان إنشاء سدود لتوليد الطاقة
عليها في اتفاق السالم الشامل لعام  2005الكهرومائية أو الستخدام مياه النيل في الري،
املبرم بني حكومة السودان واحلركة الشعبية مبا قد يضر بحصة مصر املنصوص عليها في
لتحرير السودان (اجليش الشعبي) ،وذلك االتفاقية املبرمة بني مصر والسودان لالستغالل
نتيجة استفتاء مت حتت إشراف دولي في يناير الكامل ملياه النيل لعام .1959
 .2011وقد تابعت دول املنطقة  -وباألخص
إن «اتفاقية  »1959هي األولى التي مت
مصر  -عملية استقالل جنوب السودان بكثير إبرامها بعد انتهاء حقبة االستعمار االجنبي،
من الترقب ،كما حاولت الدول احمليطة أن تتنبأ وهي االتفاقية الوحيدة التي تخصص حصص ًا
باآلثار احملتملة والتي ستقع عليها نتيجة خلطط محددة ،فطبقا لالتفاقية حتصل مصر على
وسياسات جنوب السودان في سد احتياجاته  55.5مليار متر مكعب من املياه سنوي ًا بينما
في مختلف املجاالت.
يحصل السودان على  18.5مليار متر مكعب.
هذا وقد أدى
وجتدر اإلشارة
استقالل
جنوب يقع حوايل  % 90من �أرا�ضي جمهورية إلى أن االتفاقية
السودان إلى زيادة جنوب ال�سودان يف حو�ض النيل ،بينما مير سالفة الذكر قد
عدد دول حوض نحو  %20من م�ساحة حو�ض النيل بجنوب مت إبرامها بني
النيل إلى  11دولة ال�سودان .ومن حيث تدفق املياه ،ف�إن  %28دولتني فقط من دول
وعدد الدول كاملة من مياه النيل متر بجنوب ال�سودان يف حوض النيل ،وعليه
العضوية في مبادرة طريقها �إلى ال�شمال قبل دخولها �إلى م�صر فإن دول املنبع
حوض النيل إلى
تصر على موقفها
 10دول (حيث تقدم
االعتراف
بعدم
جنوب السودان بطلب العضوية الكاملة للمبادرة بهذه االتفاقية ،وذلك استنادا إلى املبدأ
في شهر سبتمبر  .)2011كما يعني استقالل القانوني الراسخ املعروف بـ «األثر النسبي
اجلنوب أنه أصبح هناك على الساحة العب للمعاهدات الدولية» ،والذي يقضي بعدم ترتيب
سياسى جديد ،له صوت في حتديد مستقبل أي معاهدة اللتزامات أو حقوق على دولة ثالثة
االتفاق اإلطاري الشامل والذي قامت  6من دون موافقتها .وإضافة ملا تقدم ،فإن انفصال
دول املنبع بالتوقيع عليه رغم املعارضة الشديدة جنوب السودان وبزوغها كدولة مستقلة ذات
لكل من مصر والسودان.
سيادة يثير تساؤالت بخصوص استمرار
(املستشار
سلمان
أحمد
وطبقا ملقال سلمان
القوة اإللزامية لهذه االتفاقية بالنسبة للدولة
القانوني للبنك الدولي) املنشور في مجلة «املياه الوليدة ،خاصة فيما يتعلق باحلصة املائية
الدولية» ،يقع حوالي  %90من أراضي جمهورية للسودان واملشروعات املشتركة التي أقرتها
جنوب السودان في حوض النيل ،بينما مير االتفاقية للتقليل من التبخر في مستنقعات
نحو  %20من مساحة حوض النيل بجنوب جنوب السودان ،وهي مسألة محل جدل شديد
السودان .ومن حيث تدفق املياه ،فإن  %28من في ضوء عدم وضوح واستقرار قواعد التوارث
مياه النيل متر بجنوب السودان في طريقها إلى الدولي للمعاهدات ،خاصة في حاالت انفصال
الشمال قبل دخولها إلى مصر (يرد نصفها أجزاء من إقليم الدولة.
من البحيرات االستوائية في بوروندي ورواندا
هذا وتتبنى معاهدة ڤيينا للتوارث الدولي
وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونغو الدميقراطية للمعاهدات الدولية لعام  1978نظرية «الصحيفة
وأوغندا في حني يرد النصف اآلخر من الهضبة النظيفة» بالنسبة للدولة الوليدة اخلارجة من
اإلثيوبية) .ويعرف هذا احلوض في مجمله حكم االستعمار األجنبي ،بينما تقر مبدأ
بالنيل األبيض ،والذي يلتقي مع النيل األزرق «استمرار املعاهدات» بالنسبة جلميع حاالت
في اخلرطوم ليندمجا ويك ِّونا معا نهر النيل .التوارث الدولي األخرى (ومنها حاالت تفكك
هذا وتتدفق مياه النيل األزرق بطريقة موسمية واحتاد الدول  -املادة  .)34وبالنظر لوضعية
(إذ تزيد كثافته ما بني شهري يونيو وسبتمبر جنوب السودان ،فلم تكن هذه الدولة الوليدة
بطريقة ملحوظة) ،كما حتمل مياهه كميات كبيرة واقعة حتت االستعمار األجنبي لكن كانت جزءا
من الطمي ،أما النيل األبيض فمساهمته ضئيلة من إقليم دولة قائمة ذات سيادة ،وهي السودان،
مقارنة بالنيل األزرق من حيث منسوب املياه ،إال وعليه فال يجوز أن تستند جنوب السودان
أن تدفقه يتسم بالثبات عبر مختلف املواسم كما لقواعد التوارث الدولي للتنكر من التزاماتتها
أنه غير مثقل بالطمي ،وعليه فهو ميثل مصدرا التعاقدية .وهنا جتدر اإلشارة إلى أن جنوب
مهما للمياه بالنسبة ملصر والسودان خاصة في السودان ليس طرف ًا في معاهدة ڤيينا لعام
موسم انخفاض النيل األزرق.
 ،1978كما أنه ليس مؤكدا مدى تطابق نص
فاقد
يصل
السودان،
وبداخل إقليم جنوب
املادة  34من املعاهدة مع قواعد القانون الدولي
التبخر والتسرب في مستنقعات منطقة السدود العرفي ذات الصلة ،وخاصة في ضوء املعارضة
(مستنقعات بحر اجلبل وبحر الزراف وبحر الشديدة لهذا النص ملا يقره من تفرقة غير
الغزال) ومستنقعات الصوبات إلى حوالي نصف مبررة بني الدول بناء ًا على املالبسات احمليطة
كمية مياه النيل األبيض .وقد أجري العديد من باستقاللها .وفي حالة صعوبة إثبات تطابق
الدراسات حول كيفية تقليل هذا الفاقد ،حيث املادة  34مع قواعد القانون الدولي العرفي،
كان أهمها على اإلطالق مشروع قناة جوجنلي .فسيتعني على مصر في ذلك احلني االعتماد على
هذا ولم يكن املوقف الرسمي للحركة الشعبية قاعدة استمرار املعاهدات الدولية ذات الطبيعة
في بداية الفترة االنتقالية في  2005محددا «اإلقليمية» ،وهي فئة من املعاهدات الدولية التي
بخصوص هذا املشروع ،حيث أشار املسئولون ليس لها تعريف محدد في القانون الدولي،
إلى أن املشروع ليس من ضمن أولويات جنوب ولكن أغلبية الفقهاء يقرون بصحتها وإنتاجها
السودان ،وأنه سيتطلب املزيد من الدراسات .حلقوق دائمة في إقليم دولة لصالح دولة أخرى.
لكن منذ االستقالل في يناير من العام املاضي وقد أقرت محكمة العدل الدولية في حكمها في
فقد أبدى مسئولو جنوب السودان استعدادهم قضية سد جابتشيكوفو-ناجيماروش بني املجر
– من حيث املبدأ  -للمضي في املشروع ،رهنا وتشيكوسلوفاكيا ( )1998بأن فئة املعاهدات
مبعاجلة كافة املسائل الفنية.
ذات الطبيعة «اإلقليمية» تشمل االتفاقيات
وإن كان املسئولون بحكومة جنوب السودان اخلاصة باملالحة وحقوق املياه.
يراعون قلق كل من السودان ومصر بشأن
هذا وتنص املادة األولى من «اتفاقية
مسألة مياه النيل ،إال أنه ليس من املؤكد أن هذه  »1959على أن احلقوق املكتسبة ملصر كانت
السياسة ستستمر .فطبقا لرأي سلمان ،لم تكن  48مليار متر مكعب سنويا تقاس عند أسوان،
هناك مشاريع تذكر للري باستخدام مياه النيل وذلك قبل إبرام «اتفاقية  ،»1959بينما لم يتعد
في جنوب السودان عند بدء املرحلة االنتقالية حق السودان  4مليارات متر مكعب .ويعتبر أهم
عام  ،2005حيث كان جنوب السودان يعتمد بنود االتفاقية هو ما مت النص عليه بخصوص
على مياه األمطار في الزراعة .كما أن الشمال بناء السد العالي في أسوان كخطوة أولى في
لم يستنفذ حصته السنوية من مياه النيل في سلسلة من املشروعات على النيل للتخزين
مشاريع الري اخلاصة به ،وهو ما كان يضمن السنوي .وقد قسمت املادة الثانية من االتفاقية
جلنوب السودان وجود فائض ميكن استخدامه الفائض الناجت عن مشروع السد العالي
لتغطية أية احتياجات محتملة جلنوب السودان .بنسبة  14.5مليار متر مكعب للسودان و7.5
لكن من جهة أخرى ،فقد كشفت تقارير مليار متر مكعب ملصر ،مما أدى إلى زيادة
معهد سياسات األرض بواشنطن عن تصارع حصصهما املائية إلى  18.5مليار متر مكعب
دول وشركات جتارية ضخمة من خارج املنطقة (للسودان) و 55.5مليار متر مكعب (ملصر)،
(مثل كوريا اجلنوبية والصني والسعودية والهند) بينما يتم فقد  10مليارات متر مكعب نتيجة
للحصول على مساحات شاسعة من األراضي للتبخر عند خزان أسوان .كما نصت االتفاقية
الزراعية بالسودان وجنوب السودان وإثيوبيا على أنه في حالة زيادة حصيلة النهر فسيتم
وغيرها من دول حوض النيل بثمن بخس .إن تقسيم املياه اإلضافية مناصفة بني البلدين،
هذه السياسة والتي أسمتها األبحاث العاملية كما نصت على ضرورة مراجعة صافي الفائدة
بسياسية «االستيالء على األراضي» تهدف على فترات معقولة وعلى قيام مصر بدفع
إلى توفير الغذاء لالستهالك في مناطق أخرى تعويضات للسودان عن أي خسائر قد تنتج عن
من العالم وإلنتاج الوقود احليوي ،ستؤدي بناء السد واخلزان.
إلى زيادة الطلب على املياه في منطقة حوض
وقد نصت االتفاقية أيـض ًا في مادتها
النيل واحتدام التنافس بني املتطلبات القومية الثالثة على أنه ميكن للدولتني القيام مبشروعات
واملطامع التجارية.
من شأنها زيادة احلصيلة من مياه النيل من
هذا ويجب قراءة هذه التطورات في ضوء خالل تقليل فاقد التبخر في مستنقعات جنوب
التصريحات التي أدلى بها رئيس جنوب السودان السابق اإلشارة إليها ،وكذا في دول
السودان خالل الدورة السادسة والستني احلوض األخرى ،على أن يتم تقسيم كل من

الهام ملشروع قناة جوجنلي ،مبا في ذلك تطوير
أساليب الري وتوفير البنية التحتية (لتوصيل
خدمات النقل والكهرباء) وكذا تطوير التعليم
واخلدمات الصحية .ومن اآلثار اإليجابية األخرى
التي قد تنتج عن هذا املشروع – والتي يجب
تسليط الضوء عليها  -توفير الوظائف احمللية
للسكان احملليني في مراحل بناء وتشغيل القناة،
وكذا توفير املساعدة لتطوير مزارع لألسماك
للتخفيف من اآلثار السلبية احملتملة للمشروع
على نشاط الصيد احمللي.
كانت هناك تكهنات بأن اإلعالن عن قيام
جمهورية جنوب السودان سوف يزيد من
التوترات اإلقليمية اخلاصة باستغالل مياه النيل،
إال أنه إلى اآلن يبدو أن استقالل جنوب السودان
صاحبه محاولة تأسيس عالقات بناءة قائمة على
احللول املربحة لكافة األطراف ،وهو أمر ضروري
لسياسية مصر النيلية مستقبال والتي يجب أن

تكلفة هذه املشروعات وصافي إيرادها مناصفة
بني مصر والسودان.
كما تضمنت االتفاقية كذلك قيام السودان
ومصر ببلورة مواقف مشتركة في أية مفاوضات
خاصة مبياه النيل مع أي من دول املنبع خارج
حدود الدولتني .فإذا كان التقدير بأن «اتفاقية
 »1959تظل سارية وملزمة بالنسبة جلنوب
السودان كدولة وريثة ،فسوف يتطلب تفعيل هذا
النص امتناع جنوب السودان عن التوقيع على
االتفاق اإلطاري الشامل تأييدا لكل من إثيوبيا
وكينيا وبوروندي وأوغندا وتنزانيا ورواندا ومبا
يخالف املوقف املشترك ملصر والسودان.
وأخير ًا تعترف االتفاقية في مادتها
اخلامسة بحق دول حوض النيل األخرى
املطالبة بحصص في مياه النيل ،حيث يعترف
هذا البند بإمكانية تخصيص حصص ألي من
هذه الدول بعد التوصل إلى وجهة نظر مشتركة
مصرية-سودانية جتاه
هذا األمر .وفي هذه
احلالة فسيتعني خصم
هذه احلصة من
حصص كل من مصر
والسودان بالتساوي.
هذا وقد أكد
تقرير صدر مؤخر ًا من
يستمد نهر النيل مياهه من ثالثة تجمعات رئيسية لألمطار:
معهد ستوكهولم للمياه
•تجمع األمطار الجنويب الذي يرصف مياهه يف املنطقة املحيطة بهضبة
الدولية أن املسئولني
البحريات االستوائية
في جنوب السودان قد
•تجمع األمطار املركزي الذي يرصف مياهه يف منطقة بحر الجبل (التي
أكدوا على أن حجم
«السد» بلغة جنوب السودان)
تسمى أيـضا ُّ
استخدام مياه النيل
•تجمع األمطار الرشقي الذي يرصف مياهه يف املرتفعات األثيوبية
في جنوب السودان لن
وتجدر اإلشارة إىل أن الرواسب ،التي تعترب أحد العوامل األساسية لتلوث
يتعدى فائض احلصة
مياه النيل ،تتسبب يف تدهور تجمعات األمطار ،وترتسب يف خزانات املياه،
املخصصة للسودان
وتصعب إدارة شبكة قنوات الري .وبالنسبة إىل حمولة الرواسب( ،التي
في «اتفاقية »1959
يتألف  64 - %40مليون طن منها من الطمي) ،فهي تبلغ  160مليون
(أي لن ميس حصة
طن تتجمع كل عام عند السد العايل ،وتعادل هذه الكمية 19,393,939
مصر) كما سيتم العمل
فيالً يسبح يف النيل .ويأيت  140مليون طن من هذه الرواسب من «الديم»
على إيجاد أفضل
وحدها عىل النيل األزرق ،وذلك خالل موسم الفيضان (يوليو-أكتوبر).
السبل لتقليل الفاقد
من التبخر .ولكن من
يصل إىل أسوان  84مليار مرت مكعب من املياه سنويا %68 ،منها من النيل
جهة أخرى ،فقد طالـب
األزرق ،و %14من نهر عطربة ،و  %18من النيل األبيض .ويشكل النيل
أنفسهم
املسئولون
األزرق ،ونهر عطربة ،و %5من مياه النيل األبيض نسبة  %87من إمدادات
باالعتراف
مصر
قيام
املياه القادمة إىل مرص من املرتفعات اإلثيوبية.
«باالحتياجات التنموية»
جلنوب السودان.
يتكون املجرى األسايس للنيل عند مدينة الخرطوم بالسودان عىل
وفي سياق متصل،
بعد  2988كيلومرتا ً من البحر ،عند اقرتان النيل األزرق (طوله 1610
فقد بدأت احملادثات
كيلومرتات) بالنيل األبيض (طوله  3700كيلومرت).
بني حكومتي السودان
السودان
وجنوب
ميثل النيل األزرق مصدر مياه الفيضان التي تصل إىل مرص يف سبتمرب نتيجة
قبل استفتاء يناير
ارتفاع منسوب املياه مبنابع النيل يف بحرية تانا بأثيوبيا ،يف منطقة تتميز
 2010بعدة أشهر،
بغزارة األمطار الصيفية .ويف وقت الفيضان ،يحمل النيل األزرق كميات
وهي مستمرة حتى
ضخمة من الطمي  160 -مليون طن يف السنة  -الذي يتجمع يف بحرية نارص.
اآلن وتشمل عدد ًا من
القضايا العالقة (ومنها
وجدير بالذكر أن منسوب مياه النيل األبيض ،الذي ينقل املياه والرواسب
املوارد املائية والعالقات
من تجمعي األمطار الجنويب واملركزي ،وتقعا عند منابع النيل ببحرية
القانونية واملعاهدات)،
فيكتوريا يف منطقة غزيرة األمطار عىل مدار العام .ويفقد النهر معظم
وعلى الرغم من ذلك
حمولته من الرواسب عن طريق الفيض والرتسب عرب السهول الفيضية،
فلم يتم التوصل إلى
والبحريات ،واملستنقعات داخل السودان.
اآلن إلى اتفاق مرض
للطرفني فيما يتعلق
يقطع النيل األزرق مسافة  1،529كيلومرت ليقرتن بالنيل األبيض .وخالل
استغالل
مبسألة
هطول األمطار الغزيرة يف فصل الصيف ،يحمل النيل األزرق ما بني %80
وعليه
النيل.
مياه
و %85من مياه النيل.
النشاط
تكثيف
فيعتبر
يقطع النيل األبيض مسافة  5،500كيلومرت ليقرتن بالنيل األزرق يف
الدبلوماسي املصري
الخرطوم .ويفقد النيل األبيض معظم مياهه يف مناطق املستنقعات قرب
مع جنوب السودان
منبعه فضال عام يفقده بسبب التبخر خالل رحلته مرورا ً بشامل أوغندا
وجنوب السودان.
أمرا محمود ًا ،وخاصة
في ضوء أهمية ضمان
يساهم نهر السوباط سنويا مبقدار  13.5مليار مرت مكعب ،والنيل األزرق
تعاون حكومة جنوب
مبقدار  54مليار مرت مكعب ،ونهر عطربة مبقدار  12مليار مرت مكعب يف
السودان من أجل إمتام
تدفق األنهار التي متر عرب املرتفعات اإلثيوبية .ويرتكز تدفق هذه األنهار
مشروع قناة جوجنلي،
بشدة يف الفرتة من يوليو إىل أكتوبر ،وتساهم بنحو  %85من إجاميل تدفق
والذي من املقدر أن
نهر النيل .من يناير إىل يونيو ،يقل تدفق األنهار الثالثة بشدة ،حينام
يضيف حوالي 4.7
يجف عادة نهر عطربة.
مليار متر مكعب ملياه
رصفة للبحريات االستوائية إىل ( منطقة املستنقعات (منطقة
تدخل املياه امل َّ
النيل سنوي ًا مبا قد يعزز
السد) يف جنوب السودان ).ويُفقد  33.9مليار مرت مكعب
بحر الجبل ُّ -
محاوالت تنويع املصادر
من املياه التي تصل منطقة بحر الجبل بسبب التبخر ،وال يتبقى سوى 15
املائية لدول املصب بدال
مليار مرت مكعب تتدفق إىل النيل األبيض.
من االعتماد الكبير على
النيل األزرق الوارد من
املياه املفقودة �سنويا يف جنوب ال�سودان (مليار مرت مكعب)
الهضبة اإلثيوبية .فعلى
15.00
السد  -يف جنوب السودان
منطقة بحر الجبل ُّ -
الرغم من حجية الرأي
14,50
			
بحر الغزال وروافده
القانوني القائل بوجوب
		
4.00
			
مستنقعات مشار
اتفاقية
استمرارية
2.50
السهل الفييض الرشقي األخوار (يف منطقة مشار)
 ،1959ففي الواقع لن
36.00
			
اإلجاميل
يتأتى تنفيذ مشروع
قناة جوجنلي إال من
خالل التعاون الوثيق
مع جمهورية جنوب
1 .1يتم التحكم يف نهر النيل داخل مرص بشكل كامل من خالل .5
السودان الوليدة.
السدود املوجودة يف أسوان وسبعة قناطر موزعة عىل املنطقة
هذا وقد بدأ بناء
ما بني أسوان والبحر املتوسط .ويقاس تدفق املياه عند 10
املرحلة األولى ملشروع
مقاييس أساسية موجودة يف مواقع مختلفة عىل النيل.
قناة جوجنلي في عام
2 .2من الخرطوم إىل أسوان عرب وادي حلفا ،يجري النيل يف وا ٍد .6
 1974أثناء فترة السالم
ضيق يحيط به سهل فييض يستخدم يف الزراعة .وعىل امتداد
املؤقتة ما بني شمال
هذه املسافة ،هناك ستة شالالت تعرتض تدفق املياه.
وجنوب السودان ،ثم
3 .3يجري النيل من أسوان نحو الشامل مسافة  885كيلومرتا ً قبل
مت تعليق املشروع عام
أن يصل إىل القاهرة ،ويحيط به سهل فييض يتسع تدريجياً .7
 1984حينما هاجمت
حتى يصل عرضه إىل  20كيلومرتا ً .وهذا الوادي املمتد من
احلركة الشعبية موقع
أسوان إىل القاهرة ،املزروع بغزارة واملروي مبياه النيل ،يتناقض
املشروع .ولن يتسنى
مع الصحراء الجرداء املوجودة عىل جانبي حوض النيل.
املعارضة
معاجلة
4 .4تشمل مرص الوسطى ترعتني أساسيتني )1( :ترعة اإلبراهيمية،
إقليم
لسكان
التقليدية
تقسم املياه بني عدة ترع فرعية لتغذي مساحات صغرية .8
حيث َّ
جوجنلي لهذا املشروع
من األرايض يف أسيوط ،واملنيا ،وبني سويف ،والفيوم ،والجيزة
إال من خالل التركيز
و ( )2ترعة اإلسامعيلية التي تروي أرايض قناة السويس وجزئاً
على العنصر التنموي
من الرشقية.

تتضمن بني أهدافها تقليل اعتمادنا على النيل
األزرق من خالل تعظيم االستفادة من النيل
األبيض بالتعاون مع الدول التى مير بها هذا
الفرع من النيل ،ومنها جنوب السودان.
إن إيجاد احلافز جلنوب السودان
ملواصلة التعاون مع مصر فيما يتعلق مبسائل
استغالل املوارد املائية ليس مبهمة سهلة،
خاصة مع وجود عوامل مشتركة تربط بني
جنوب السودان ودول املنبع ،مبا فيها التقارب
اجلغرافي والعرقي ،فضال عما تسببت فيه
عقود طويلة من الصراع املسلح مع شمال
السودان من انعدام الثقة وتوتر العالقات.
فإن موقع جنوب السودان الفريد يجعلها
قادرة على القيام بدور اجلسر الذي يربط بني
دول املنبع ودول املصب ويقرب وجهة النظر
بينهما ،وعليه فال بد من التأكيد على أهمية
بناء عالقات صلبة مع جنوب السودان كأحد

أولويات سياسة مصر املستقبلية في حوض
النيل.
__________
ياسمني موسى طالبة بالدكتوراه بكلية
احلقوق بجامعة كمبريدج ،وحاصلة على
درجات البكالوريوس في االقتصاد والعلوم
السياسية واملاجستير في القانون الدولى
حلقوق اإلنسان من اجلامعة األمريكية
بالقاهرة وليسانس احلقوق من جامعة
القاهرة ،واملاجستير في القانون الدولى
العام من مدرسة لندن لالقتصاد .وأحدث
مؤلفاتها «صراع األصوليات وحقوق املرأة
املصرية في إطار األسرة :دراسة حول مدى
مواءمة القوانني الدولية املنظمة لألسرة
مع التشريعات الوطنية املستمدة من
مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية» (دار
مارتينوس نيهوف األكادميية للنشر )2011

�صالحية

نهر النيل للمالحة

Aswan High Dam

Tekeze

Lake Tana
Ethiopian Highlands
Abbay

من األ نهار يف إثيوبيا ،ثالثة منها يؤثر يف تدفق املياه إىل مرص:
•أباي :ميثل  %68من املياه القادمة إىل مرص
•تيكيز :ميثل  %14من املياه القادمة إىل مرص
•بارو أكوبو :ميثل  %5من املياه القادمة إىل مرص
Baro Akobo

Sudd region

SOUTH SUDAN

يتسبب التبخر يف فقد  94.5( %80مليار مرت مكعب) من أصل  118مليار
مرت مكعب من املياه تتدفق سنويا إىل بحرية فيكتوريا ،أكرب البحريات
االستوائية .وهكذا ،ال يتبقى سوى  23.5مليار مرت مكعب من املياه تتدفق
يف نهر النيل .ويأيت نحو  %86من إجاميل مياه بحرية فيكتوريا من األمطار،
التي يرتاوح معدل سقوطها السنوي يف منطقة البحرية بني  886ملليمرتا
و 2609مليمرتات ،وهو ما يساوي نصف أو مرة ونصف متوسط طول
الرجل املرصي.

نظام تدفق مياه النيل يف م�رص
5تقع دلتا النيل يف شامل القاهرة ويبلغ طولها  160كيلومرتا ً،
ويصل عرضها إىل  185كيلومرتا ً ،وتشكل  %60من مساحة
األرايض املزروعة يف مرص باإلضافة إىل مساحات واسعة من
املستنقعات والبحريات الضحلة.
6بدءا ً من مقياس الدلتا باتجاه املصب ،ينقسم النيل إىل فرعني
 دمياط رشقاً ورشيد غرباً  -مكوناً بذلك دلتا النيل يف شاملمرص .ويحمل كال الفرعني ما تبقى من مياه النيل إىل البحر
املتوسط.
7يبلغ طول فرع رشيد ،الذي يحتوي عىل الريَّاح املنويف وريَّاح
البحرية 239 ،كيلو مرتا ً ،ويرتاوح عرضه بني  450و 1،000مرت.
ويتسم هذا الفرع بتباين عمقه ،ويرتاوح يف املتوسط بني 12
و 20مرتا ً .ويتم التحكم يف مستوى املياه بفرع رشيد من خالل
قناطر الدلتا يف الجنوب وقناطر إدفينا يف الشامل.
8يبلغ طول فرع دمياط ،الذي يحتوي عىل الرياح التوفيقي
وترعة السالم 230 ،كيلومرتا ً ويرتاوح عرضه بني  300و500
مرت .ويتسم هذا الفرع بتباين عمقه الذي يبلغ يف املتوسط
نحو  8أمتار.

«9 .9مرشوع تنمية جنوب الوادي» ،واملعروف أيـضاً باسم
«مرشوع توشكا» ،يف الصحراء الغربية :تم إنشاؤه بهدف إعادة
توطني ماليني األشخاص وتوفري مياه الري ألكرث من 200,000
فدان من األرايض الصحراوية .واعتمدت خطة املرشوع عىل
نقل  5,5مليار مرت مكعب من املياه من بحرية نارص عرب خط
أنابيب طوله  310كيلومرتات.
«1010مرشوع تنمية شامل سيناء» :يجري العمل يف هذا املرشوع
الذي نجح يف استصالح وزراعة  200,000فدان غرب قناة
السويس .وقد افتتح الرئيس السابق مبارك ترعة السالم يف
سنة  ،1997ويبلغ طولها  261كيلومرتا ً وتنقل املياه تحت
قناة السويس إىل صحراء سيناء ،وهي تعترب أحد املصادر
الرئيسية ملرشوع تنمية شامل سيناء .ويف إطار هذا املرشوع،
سيتم االنتهاء من شق ترعة أخرى تسمى «ترعة الشيخ جابر
الصباح» ،التي ستساعد عىل استصالح  400,000ألف فدان
إضافية رشق قناة السويس.
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متزايد ملوقف دول املنبع الذي ينكر حق
sunفيThe
حصتها احلالية من
مصر الشرعي
مياه النيلevaporates .

ater.

ظل موضوع تقسيم مياه النيل
ميثل أولوية قصوى بالنسبة لصانعي
القرار في مصر لعقود طويلة ،ملا له من
جوانب شديدة التعقيد نتيجة ارتباطه
بحياة وتنمية ورفاهية إحدى عشرة
الطبيعي
oneفكان من
eggوعليه
 = 100 literدولة إفريقية.
Producing
أن تخضع سياسة الدولة جتاه هذا
امللف احليوي لفحص دقيق ومتعمق
في أعقاب ثورة  25يناير ،خاصة في
ضوء األسلوب الذي اتسم بالقصور
والذى كان يتم إدارة هذا امللف به
أثناء حكم النظام السابق .وقد زاد من
أهمية قضية حوض النيل إعالن إثيوبيا
عن اعتزامها بناء سد األلفية الضخم
لتوليد الكهرباء في املنطقة احلدودية
مع السودان ،وكذا توقيع ست من
دول حوض النيل على االتفاق اإلطاري
مصر والسودان
الشامل ،رغم اعتراض
= 1 liter
عليه ،وهو ما أدى إلى تكثيف اجلهود
الدبلوماسية من أجل وضع العالقات
مع دول املنبع فى مسارها الصحيح
وتدعيمها .وإضافة ملا تقدم ،فإن
استقالل جنوب السودان قد زاد األمر
تعقيد ًا؛ إذ أصبح هناك العب جديد على
الساحة ،له احتياجاته التنموية فضال
عن توجهاته اجليواستراتيجية اخلاصة.
وقد أكد مجلس وزارء مصر والذي
ُشكل في أعقاب ثورة  25يناير برئاسة
الدكتور عصام شرف على أولوية
قضية حوض النيل في وثيقة «املبادئ
األساسية للدستور» ،والتي نصت على
أن «نهر النيل شريان احلياة على أرض
مصر الكنانة ،وتلتزم الدولة بحسن
إدارته وحمايته من التلوث والتعديات،
وتعظيم االنتفاع به واحلفاظ على حقوق
= 1 liter
مصر التاريخية فيه» .وعلى الرغم من
وجاهة هذا الطرح من حيث املبدأ ،إال
أنه لم يوضح األدوات التي سيتم من
خاللها احلفاظ على حقوق مصر في نهر
النيل وبأي مقابل.
يهدف هذا املقال إلى عرض احلجج
القانونية املؤيدة للموقف القانوني
املصري جتاه حوض النيل ،واقتراح
سبل حلماية احلقوق املصرية دون
املخاطرة بعالقاتنا مع دول احلوض.
ومن املالحظ أن أغلبية الدراسات
اخلاصة بقضية حوض النيل – وكذا
التوجهات التقليدية لسياسة مصر جتاه
هذا امللف – كانت تركز على األبعاد
السياسية لهذه القضية بد ًال من األبعاد
القانونية؛ وهو ما يعكس ضعف الثقة في
قوة املوقف القانوني املصري ،ويوحي

ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻻرض

ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻻرض

٢٤,٦٧٠ﻛﻢ٢

٢٥٫٦٨٠ﻛﻢ٢

اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
 ٢٠,٠٠٠ﻛﻢ٢

اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
 ٢١٫٥٠٠ﻛﻢ٢

اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
 ٢٧٣,٥٠٠ﻛﻢ٢

أن اخلطابات املتبادلة لعام
رواﻧﺪا
١٣,٠٠٠ﻛﻢ٢
( 1929االتفاقية األجنلو -
اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻹﺟامﻟﻴﺔ
 ٢٦,٣٤٠ﻛﻢ٢
مصرية) تعترف بحقوق مصر
«الطبيعية والتاريخية في مياه
اﳌﺤﲇ
اﻟﻨﺎﺗﺞ
إﺟامﱄ
النيل» وتعود مسألة مدى
٪٣٣٫٦
 $ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ
استمرارية هذه االتفاقيات
اﻟﻌامﻟﺔ ﰲاﻟﺰراﻋﻲ ٪٩٠
اﻟﻘﻄﺎع
اخلاصة
القواعد
إلى
ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن
للمعاهدات؛ of human
بالتوارث الدوليbones are
اﻟﺮﻳﻒ ٪٨١
ﻣﻦ إﺟامﱄ اﻟﺴﻜﺎن
composed of water.
وهي قواعد شديدة التعقيد
والغموض ،كما أنها ليست
متطورة كغيرها من قواعد
القانون الدولي العام ،األمر
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻻرض
الذي يصعب من تقدير القيمة
 ١٠١،٠٠٠ﻛﻢ٢
القانونية لهذه االتفاقيات.
اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
 ٧٥،٩٢٠ﻛﻢ٢
إال أن التحليل املوضوعي
اﻷراﴈ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ
لقواعد القانون الدولي ذات
أرﻳﱰﻳﺎ
 ٦،٩٠٠ﻛﻢ٢
اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻹﺟامﻟﻴﺔ
الصلة ترجح استمرارية هذه
١١٧,٦٠٠ﻛﻢ٢
االتفاقيات وإنتاجها ألثرها
toiletعلى aأطرافها.
امللزم
Flushing
اﻷراﴈ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ

blood is water.

تغيرات السيادة على
الدول مقابل استمرار
الدول :حالة إثيوبيا
السبب
يرجع
للتحوالت
الرئيسي
اخلاصة بالسيادة على
الدول في منطقة حوض
النيل إلى التحرر من
األجنبي
االستعمار
(خضعت كافة دول حوض
النيل إلى صورة من صور
االستعمار األجنبي ثم
حصلت على استقاللها
خالل القرن العشرين،
وذلك باستثناء مصر
وإثيوبيا اللتني لم تخضعا
قط لالستعمار األجنبي

$

إﺟامﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ
ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﻌامﻟﺔ ﰲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ
ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﺮﻳﻒ
ﻣﻦ إﺟامﱄ اﻟﺴﻜﺎن

٪٨٠
٪٧٨

مبفهومة الدقيق) .بنا ًء على ذلك ،فإن
تطبيق قواعد التوارث الدولي للمعاهدات
في هذه املنطقة تأثر بشكل كبير
بعملية التحرر من االستعمار وأصولها
وركائزها النظرية ،وهو ما يجب وضعه
نصب أعيننا عند تقييم استخدام
مصطلح «االتفاقيات االستعمارية»
من قبل دول املنبع لوصف االتفاقيات
القائمة واخلاصة بحوض النيل.
وفي الواقع ،فإن تناول مسألة مدى
صحة واستمرارية هذه االتفاقيات يفجر
ردود أفعال عنيفة ،وهو األمر الذي
يرجع إلى أن املعاهدات محل النظر مت
إبرامها خالل حقبة االستعمار األوروبي
للقارة اإلفريقية .ولكن استخدام
هذا املصطلح يحتاج إلى املزيد من
التضييق .فعلى سبيل املثال ،ال ميكن
اعتبار «االتفاقية األجنلو-إثيوبية» لعام
 - 1902والتي أبرمت بني اململكة
املتحدة وبني اإلمبراطور اإلثيوبي
«منليك الثاني» بصفته ملك ملوك اثيوبيا
 اتفاقية «استعمارية» .فإثيوبيا لمتخضع قط لالستعمار األجنبي .هنا
جتدر التفرقة بني حاالت استمرار الدولة
وحاالت التوارث .في حالة استمرار
الدولة (أي عدم تغير شخصيتها
القانونية) فإن القانون الدولي يقر
استمرار العالقات القانونية .وال يتم
تطبيق قواعد التوارث الدولي إال في
حالة فناء الدولة (أي انقضاء الشخصية
القانونية للدولة) .وهنا جتدر اإلشارة
إلى أن اثيوبيا وقعت حتت االحتالل
العسكري اإليطالي خالل احلرب العاملية
الثانية ،وأنه يوجد شبه إجماع بني فقهاء
القانون الدولي على وجوب التفرقة بني
االحتالل العسكري واالستعمار ،حيث
أن االحتالل العسكري أمر مؤقت وال
ينزع السيادة وال يؤدي إلى فناء الدولة.
بناء على ما تقدم ،فإن قواعد التوارث
الدولي للمعاهدات ال تنطبق على احلالة
االثيوبية .وعلى الرغم من وجود رأي
مخالف عند أقلية من فقهاء القانون
الدولي ،إال أن األغلبية ترجح استمرار
إثيوبيا كدولة ذات سيادة .بنا ًء على ذلك،
فال ميكن لها التذرع باالحتالل االيطالي
كسبب للتحلل من تعهداتها الدولية.
إضافة ملا تقدم ،فإن «اتفاقية
 »1902كانت تهدف في األساس إلى
حتديد احلدود بني إثيوبيا والسودان،

1929
مت توقيع «اتفاقية مياه النيل لعام »1929
بني مصر وبريطانيا العظمى نيابة
عن السودان وغيرها من املستعمرات
البريطانية في حوض النيل (أوغندا،
وكينيا ،وتنزانيا) .وحددت االتفاقية حجم
احلصص املائية على النحو التالي48 :
مليار متر مكعب في السنة ملصر ،و4
مليارات متر مكعب للسودان ،وأقرت
االعتقاد بأن ملصر والسودان «حقوق ًا
طبيعية وتاريخية» في مياه النيل .وعالوة
على ذلك ،حفظت االتفاقية ملصر احلق في
مراقبة تدفق النيل في البلدان األخرى،
وإقامة مشروعات ترتبط بنهر النيل دون
احلصول على موافقة دول املنبع ،ورفض
أي مشروعات تقيمها هذه الدول.

بعد استقالل السودان في سنة ،1956
كان لزام ًا على مصر أن تعيد التفاوض
حول حصص املياه احملددة في اتفاقية
سنة  1929لكي تتمكن من تنفيذ
خطتها اخلاصة ببناء السد العالي.
ومبوجب املعاهدة اجلديدة« ،اتفاقية
عام  1959لالستفادة الكاملة من مياه
النيل» التي حلت محل اتفاقية عام
 ،1929اتفقت مصر والسودان على
حجم احلصص املائية اجلديدة على
النحو التالي 55,5 :مليار متر مكعب
Using an automatic
dishwasher
و 18,5مليار متر
في السنة ملصر
مكعب في السنة للسودان .وقد عززت
هذه االتفاقية مزاعم مصر والسودان = 1 liter
بشأن «حقوقهما الطبيعية والتاريخية»
في مياه النيل ،وأكدت حق مصر في
رفض أي مشروعات محتملة تقيمها
بلدان املنبع .وعالوة على ذلك ،منحت
االتفاقية مصر احلق في بناء السد
العالي وتخزين كمية من املياه تصل إلى
إجمالي كمية مياه النيل املتدفقة خالل
سنة .كما منحت االتفاقية السودان
احلق في بناء سد الروصيرص على
النيل األزرق .ونصت االتفاقية أيـضا
على أن املتوسط السنوي لفقدان
املياه بسبب التبخر هو  10مليارات
متر مكعب ،وأن السودان سوف يبني
مشروعات حتسن تدفق مياه النيل
ومتنع فقدان املياه بسبب التبخر في
مستنقعات بحر اجلبل.

= 1 liter

Handwashing dishes
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اﻷراﴈ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ
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اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻹﺟامﻟﻴﺔ

 ٢٧,٩٣٠ﻛﻢ٢

إﺟامﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ
ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﻌامﻟﺔ ﰲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ
ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﺮﻳﻒ
ﻣﻦ إﺟامﱄ اﻟﺴﻜﺎن
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٪٨٩

اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
٢٢٤,٥٠٠ﻛﻢ٢

اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ

 ٣٥٥,٠٠٠ﻛﻢ٢
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ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻻرض

ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻻرض

اﻷراﴈ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ

إﺟامﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ
ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﻌامﻟﺔ ﰲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ
ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﺮﻳﻒ
ﻣﻦ إﺟامﱄ اﻟﺴﻜﺎن
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ﻛﻢ٢

ﻛﻴﻨﻴﺎ

اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻹﺟامﻟﻴﺔ

اﻷراﴈ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ
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ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ

ﻛﻢ٢
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اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻹﺟامﻟﻴﺔ
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اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻹﺟامﻟﻴﺔ

 ٩٤٧٫٣٠٠ﻛﻢ٢
إﺟامﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ
ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﻌامﻟﺔ ﰲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ
ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﺮﻳﻒ
ﻣﻦ إﺟامﱄ اﻟﺴﻜﺎن
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٪٨٠
٪٧٤

إﺟامﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ
ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﻌامﻟﺔ ﰲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ
ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﺮﻳﻒ
ﻣﻦ إﺟامﱄ اﻟﺴﻜﺎن

٪٣٧٫٥

٪٧٥
٪٦٥

 »1902والذي كان يخضع للسيادة
البريطانية-املصرية املشتركة (مبا قد
يوحي بوضعية ضمنية ملصر كطرف
في االتفاق) ،أو محاولة وضع مصر
كوريثة للملكة املتحدة في هذه االتفاقية
(وهو ما يتطلب دراسة تاريخية متعمقة
تخرج أيـضا عن نطاق هذا املقال).
وفي أي حال ،جتدر اإلشارة إلى أنه،
وإن كانت «اتفاقية  »1902تلزم فقط
اثيوبيا والسودان ،فإن مصر تربطها
مع السودان اتفاقية أخرى وهي
اتفاقية عام  1959والتي تلزم البلدين
بتنسيق مواقفهما جتاه دول حوض
النيل األخرى .و بنا ًء على ما تقدم
فإن مصر والسودان ملتزمتان باتخاذ
مواقف مشتركة في أية مفاوضات مع
دول احلوض األخرى مبا يضمن ملصر
التأثير على أية محادثات مع إثيوبيا في
هذا الشأن.

وفي ضوء املكانة اخلاصة التي يوليها
القانون الدولي التفاقيات احلدود ،فإن
«اتفاقية  »1902تظل صحيحة وملزمة.
كما مت ابرام اإلتفاقية املشار إليها
في إطار صفقة للتأكيد على استقالل
اثيوبيا وسيادة اراضيها .فهل يجوز
لدولة أن تتنصل من التزامات تعهدت
بها في مقابل احلصول على االعتراف
الدولي باستقاللها؟ إن مثل تلك املزاعم
تهدد مبدأ استقرار العالقات الدولية
الذي يعتبر أحد أسس وركائز منظومة
القانون الدولي .وميكن تشبيه مثل
هذا التصرف بحالة ما إذا قررت دولة
أوكرانيا على سبيل املثال التبرؤ من
التزاماتها بتفكيك املنشآت النووية التي
ورثتها بعد انهيار االحتاد السوفيتي في
تسعينيات القرن املاضي ،وهو االلتزام
الذي قبلته نظير اعتراف املجتمع الدولي
بها كدولة مستقلة.
بنا ًء على ما تقدم فإن «اتفاقية
 »1902تظل سارية املفعول ،مبا مينع
على إثيوبيا – طبق ًا لنص االتفاقية -
إقامة أية منشآت على النيل األزرق أو
بحيرة تانا أو نهر السوباط يكون من
شأنها منع أو التأثير على انسياب
مياههم إلى نهر النيل إال مبوافقة
حكومتي اململكة املتحدة والسودان.
وبالنظر لهذا النص ،جند أن هناك
نقطتني خالفيتني ،وهما )1( :ما هو
التفسير الصحيح لهذا البند؟ فالنص
االجنليزي يستخدم مصطلحات يصعب
من خاللها استيضاح ما إذا كان
املقصود هو املنشآت التي قد تؤثر على
انسياب أو تدفق النهر ،أم تلك التي
متنع هذا التدفق بصورة قاطعة .هذا
وتعتمد اإلجابة على هذا السؤال على
القواعد اخلاصة بتفسير املعاهدات
الدولية (ويزيد من األمر تعقيد ًا عدم
تطابق النصني االجنليزي واألمهري)
وهو ما يخرج عن نطاق هذا املقال؛ ()2
ال تشير االتفاقية صراحة إلى ضرورة
احلصول على موافقة مصر على إقامة
املنشآت املشار إليها .بعبارة أخرى ،ال
توجد اتفاقية تربط بني مصر وإثيوبيا
فيما يتعلق باستغالل نهر النيل ،حيث
أن الطريقة الوحيدة التي ميكن من
خاللها معاجلة نقطة الضعف هذه في
املوقف القانوني املصري هي دراسة
وضعية السودان إبان إبرام «اتفاقية

ونظرية

استقالل المستعمرات
«الصحيفة النظيفة»
أما فيما يتعلق بوضع «االتفاقية
األجنلو-مصرية لعام  ،»1929فاألمر
يختلف عن وضعية االتفاق «األجنلو-
إثيوبي» .فقد ُعقدت هذه االتفاقية بني
مصر واململكة املتحدة (والتي كانت تنوب
عن مستعمراتها في شرق إفريقيا وهي
السودان وتنجانيقا وكينيا وأوغندا)
وتشمل التزام ًا صريح ًا بعدم إقامة اية
أعمال ري أو منشآت لتوليد الكهرباء
على النيل وروافده إال مبوافقة احلكومة
املصرية .لكن مدى صحة استمرارية
هذه االتفاقية وغيرها من املعاهدات
الدولية التي أبرمتها اململكة املتحدة
نيابة عن مستعمراتها بات محل شك،
وذلك في ضوء القاعدة العامة التي
تعترف بأن استقالل املستعمرات يغير
شخصيتها القانونية الدولية (حيث إنه
يؤدي إلى انتقال واضح للسيادة عليها
من أيدي املستعمر إلى أيدي شعبها).
هذا ،وقد ُطرحت أكثر من نظرية عامة
لتنظيم مسألة التوارث الدولي للمعاهدات
الدولية في حاالت استقالل األقاليم ،مبا
في ذلك استقالل املستعمرات .وتعتبر
النظريتان األكثر قبوال في هذا املجال
نظريتا «االستمرارية» و«الصحيفة
النظيفة» املتعارضتان .فحسب النظرية
األولى ،تظل الدولة اجلديدة ملتزمة

The sun

evaporates

1969 one
- 1960egg
Producing
بعد حصول أوغندا ،وتنزانيا،
وكينيا على االستقالل،
اعترضت هذه الدول حديثة
التكوين على شرعية اتفاقية
عام  1929ورفضت أن تلتزم
بوثيقة اعتبرتها استعمارية،
متبعة بذلك ما ُعرف باسم
«مبدأ نيريري» حول االلتزام
االنتقائي بتنفيذ املعاهدات
السابقة.

اﻷراﴈ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ
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اجلدول الزمني للعالقات املائية وال�سيا�سية
1959
= 100
liters

ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻻرض

 ٥٦٩,١٤٠ﻛﻢ٢

املوقفomاملصري ليس له a h
سندofقانوني
بأن
po
%
d
سليمse،وعليه فإنه يفتقد إلى الشرعية.
ولكن الفحص املتأني لقواعد القانون
الدولي ذات الصلة يكشف عدم صحة
مقدمة حول اتفاقيات حوض النيل
هذا اإلعتقاد.
حتكم مسألة تقسيم واستغالل
وال يخفى على أحد أنه من حيث
املوقع اجلغرافي فإن دول املنبع لها اليد مياه نهر النيل قواعد القانون الدولي
a trillion
العليا ،وعليه فمن املستبعد أن توافق على العامof ،
التوارث الدولي
tonsقواعد
وخاصة
water
everyday.
إحالة قضية حوض النيل إلى القضاء للمعاهدات ،وقواعد االستخدامات غير
الدولي (خاصة وأنه لم تقبل أي من هذه املالحية للمجاري املائية الدولية ،وكذا
الدول االختصاص اإلجباري حملكمة القواعد اخلاصة بقانون املعاهدات
العدل الدولية ،كما أن االتفاقيات القائمة الدولية .يركز هذا املقال على أحد
بشأن حوض النيل ال تشمل أي نص هذه املوضوعات وهو تطبيق قواعد
يحيل اخلالفات بشأنها إلى التحكيم أو التوارث الدولي للمعاهدات والتي جند
القضاء الدولي) .ومع ذلك ،فإن اإلعداد فيها اإلجابة على املسألة األكثر جدلية
الدقيق مللف مصر القانوني يوفر ورقة التي تواجه دول حوض النيل ،حتديدا
تفاوض مهمة مع دول احلوض ،وأساس ًا مدى استمرارية االتفاقيات اخلاصة
بنهر النيل التي مت إبرامها إبان حقبة
شرعي ًا للمطالب املصرية.
املوقف االستعمار األوروبي لشرق إفريقيا.
yourفإن بناء
 teethتقدم،
إضافة ملا
Brushing
عشرة of
an elephant
is water
70%مت
اتفاقيات
املعلوم أن هناك
املصري على مبادئ قانونية سليمة ومن
= 1 liter
= 1 liter
املوقف ويؤكد إبرامها بني القوى االستعمارية (اململكة قواعد التوارث الدولي
سوف يبرز شرعية هذا
واتفاقيات
رغبة مصر في بناء عالقاتها مع جيرانها املتحدة وفرنسا وإيطاليا) بعضها للمعاهدات
البعض وكذا بينها وبني مختلف دول حوض النيل 66%
 83%تقترن قواعد التوارث
حوض النيل – مبا يشكل شبكة من
of human
االتفاقات الثنائية التي تؤثر على حقوق الدولي للمعاهدات بفناء الدول
وواجبات دول حوض النيل .ويقوم عدد أو تغيير السيادةof the
عليها ،ومن ثم فهي فرع
humanيتسم بدرجة عالية
الدولي
body
من هذه املعاهدات بتحديد مناطق النفوذ من القانون is
 water.هذه القواعد على
للقوى االستعمارية أو تعيني احلدود من التسييس .وتنطبق
بني املستعمرات السابقة وحتتوي هذه كل حاالت فناء الدول واستبدالها بدول،
املعاهدات على بعض البنود اخلاصة كحاالت التفكك واالنفصال واالستقالل.
a camel
 Whenاتفاقيات وبعبارة أخرى ،فإن قواعد التوارث
 thirsty,تختص
النيل ،يبنما
بنهر
بكيفيةdrink 95
أخرىliters
of
 canالنيل في الدولي للمعاهدات ال جتد مجاال للتطبيق
استخدام مياه
إذا كان من املمكن وضع
water
in
less
than
الري .وتشترك هذه االتفاقيات في شيء في حاالت استمرار دولة كما هي .ففي
three
minutes.
كل كمية املاء املوجودة في
حتمي حقوق مثل هذه احلاالت تنطبق القاعدة العامة
جميعها
أساسي أال وهو أن
دول املصب (مصر والسودان) فى مياه التي تقضي باستمرار كافة االلتزامات
العالم داخل إبريق سعته
النيل ومتنع إقامة أية منشآت في دول الدولية مبقتضى قاعدة «العقد شريعة
 3,7لتر ،فإن كمية املاء
املتعاقدين» ،وذلك باستثناء احلاالت
املنبع (باألخص إثيوبيا وتنزانيا وكينيا
= 1 liter
العذب املتاحة لالستخدام
وأوغندا وجمهورية الكونغو الدميقراطية) التي يجوز فيها إبطال املعاهدة أو
قد تؤثر على تدفق املياه إلى دول املصب انهاء العمل بها (وفقا لقانون املعاهدات
اآلدمي ستساوي ملعقة
دون موافقة هذه الدول الصريحة .ومن الدولية).
مائدة واحدة فقط
وميكن تبسيط هذا التحليل بالنظر
االتفاقيات العشر سابقة الذكر سنتناول
اإلتفاقيتني التاليتني مبزيد من التفصيل :إلى السؤالني التاليني )1( :هل طرأ
تغيير ما في السيادة على الدولة صاحبة
على أساس احلقوق القانونية وليس على
أساس القوة العسكرية ،أو املواءمات • االتفاقية األجنلو  -إثيوبية لعام االلتزام؟ فما لم تتغير الوضعية الدولية
 1902املبرمة بني اململكة املتحدة (أي السيادة) للدولة محل النظر ،تظل
السياسية مما سوف يغير من صورة
واإلمبراطور اإلثيوبي منليك الثاني .االلتزامات التعاقدية صحيحة وملزمة.
مصر كقوة إقليمية ترغب في السيطرة
أما إذا كانت إجابة هذا السؤال بـ
على منابع النيل من خالل منطق القوة،
ويؤكد وضعها كدولة إفريقية مسئولة • تبادل اخلطابات األجنلو  -مصرية «نعم» ،فيكون السؤال التالي هو ()2
لعام  1929املبرمة بني مصر واململكة هل من طبيعة االلتزام أن يبقى قائم ًا
حتترم سيادة القانون .وباالستفادة من
املتحدة (بصفتها القائمة على إدارة بغض النظر عن وقوع تغير في السيادة؟
الشرعية الدولية التي جتددت حديث ًا،
تنجانيقا وكينيا وأوغندا والسودان) .ولإلجابة على هذا السؤال فإنه يجب
والتي تتمتع بها مصر حالي ًا ،نتيجة
فحص االتفاقيات ذات الصلة كل على
للتغيرات التي حدثت بعد ثورة  25يناير
لم حتدد أي من هذه االتفاقيات حدة ملعرفة إذا ما كانت تعتبر من ضمن
قد تساعد مثل هذه السياسة على تغيير
نظرة املانحني الدوليني الداعمني بشكل حصص ًا مائية معينة للدول املعنية ،إال فئة االتفاقيات التي تستمر في النفاذ
بصورة تلقائية أم ال.
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ميدان مصر

1979

1993 - 1967
بدأت مصر ،وكينيا ،وتنزانيا،
مشروع
والسودان
وأوغندا،
«هيدرومِ ت» ،وانضمت إليها فيما
بعد رواندا ،وبوروندي ،وجمهورية
الكوجنو الدميقراطية ،وإثيوبيا.
Brushing
teeth
و»هيدرومِ
yourمشروع للتعاون
ت» هو
اإلقليمي جنح في حتقيق غايته
البيانات = 1
املتمثلة في جمع liter
والتدريب
على استخدام شبكات األرصاد
املائية ملساعدة بلدان ضفاف النيل.

If all the water in the
world were to fit into 3.7
liters jug, the fresh water
available for humans to
use would equal only 1
tablespoon.

of human bones are
1995 - 1992
composed of water.

trillion tons of
1982 - awater
1980
everyday.

هدد الرئيس السادات
بدأت مصر مشروع
إثيوبيا بأن مصر ستقذف
قناة جوجنلي بهدف
بالقنابل مواقع بناء أي
تخزين مياه الفيضان
سد من السدود الثالثة
السنوي في جنوب
والثالثني املذكورة في
السودان بقناة محفورة،
«خطة النيل األزرق لعام
مما سيقلل بدرجة كبيرة
.»1963
من حجم املياه املفقودة
بسبب التبخر عندما
يفيض النيل األبيض
اململوء مبياه األمطار في
مستنقعات بحر اجلبل.
وفي سنة  1982توقف
املشروع بسبب احلرب
70%
of an elephant is water
األهلية السودانية.

وقعت مصر ،ورواندا،
وتنزانيا،
والسودان،
وأوغندا ،وجمهورية الكوجنو
الدميقراطية على «اتفاقية
التعاون الفني لتعزيز التنمية
وحماية البيئة في حوض
النيل» (تيكونايل) بهدف
تنظيم التعاون املستقبلي
بشأن األمور املتعلقة باملوارد
املائية .وانضمت بوروندي،
وكينيا ،وإريتريا ،وإثيوبيا
إلى االتفاقية بصفة مراقب.
على
وساعدتaهذه االتفاقية
Flushing
toilet
إعداد «خطة عمل نهر النيل»،
التي أعانت هذه البلدان على
استخدام موارد مياه النيل،
٪٦٦عليها.
وتطويرها ،واحملافظة

٪٨٣

عندما يعطش اجلمل ميكنه أن
thirsty, a camel
Whenاملاء
لترا من
يشرب 95
can drink 25 gallons
دقائق
أقلinمن 3
of water
قيless
than
three minutes.

= ) (١ﻟﺘﺮ

= 1 liter
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ميدان مصر

بصفته جهة اإليداع للعديد من االتفاقيات الدولية ،كما لم
يتم إبالغه إلى جهات اإليداع األخرى .بناء على ذلك ،فال
يعدو األمر أن يكون مجرد إعالن عن موقف أو سياسة
عامة ،ومن ثم فقيمته القانونية مشكوك فيها .فخالصة
القول أن «إعالن نيريري» ال يشكل سوى عمل أحادي
اجلانب من قبل الدول املتبنية لهذه السياسة وال يتمتع
بأية قيمة قانونية ،ما لم تقره الدول األخرى األطراف في
االتفاقيات املشمولة باإلعالن ،من خالل املوافقة الصريحة
أو الضمنية – وهي املوافقة التي لم متنحها مصر لهذا
اإلعالن في أي وقت من األوقات.

فنظر ًا ملوقع مصر كدولة مصب والذي يجعلها في
موقف ضعف من الناحية اجلغرافية فمن الصعب ضمان
االلتزام باالتفاقيات اخلاصة باستخدام مياه النيل – في
حالة عدم رغبة دول املنبع في التعاون مع مصر  -إال
عن طريق استخدام القوة العسكرية أو التلويح بها ،وهي
السياسة التي أصبحت ال تليق مبصر ما بعد الثورة،
والتي تلتزم باحترام سيادة القانون على املستويني الوطني
والدولي .إن ندرة املياه التي تعاني منها مصر وكذا اجلفاف
املزمن ونقص الغذاء الذي تعاني منه بعض جيرانها فى
اجلنوب يتطلب تطوير سياسة حكيمة على مستوى حوض
النيل كوحدة متكاملة ،قائمة على بعد النظر والتراضي بني
جميع األطراف .فاملوقف القانوني املصري صلب وقوى
ومع ذلك فإن مصر فى سعيها للحصول على حقوقها يجب
عليها أن تأخذ فى اعتبارها مبادئ العدل واإلنصاف.
ولتحقيق هذه الغاية قد يكون االحتكام للقضاء الدولي
إلصدار حكم فى قضية توزيع احلصص املائية لنهر النيل
وفق ًا للحقوق القانونية هو أقرب الطرق لذلك.
هذا ويزعم املعارضون ملقترح التسوية القضائية
هذا أن هذا اخليار يعرض مصر للمخاطرة بجزء من
حصتها املائية ،إال أن هذه النظرة قاصرة خاصة فيما
يتعلق ببعض املسائل التي متت مناقشتها في هذا
املقال .فبدون حكم قضائي حاسم وملزم ستكون مصر
دوم ًا عرضة ألهواء دول أخرى لديها تفسيراتها اخلاصة
لقواعد القانون الدولي ،ومليزان القوة اإلقليمي املتأرجح
دائم ًا .مع استمرار زيادة الطلب على املياه في ضوء
االحتياجات التنموية املتزايدة للدول املعنية والتنافس
بني الشركات العاملية على األراضي الزراعية في حوض

النيل ،فإن التهديد القائم ملوارد مصر املائية سيظل يعكر
صفو عالقاتنا مع جيراننا في اجلنوب .فال ميكن ملثل هذا
الغموض إال أن يولد مزيد ًا من عدم الثقة ،وهو ما ميكن
معاجلته من خالل قرار قضائي ملزم .ومبا أن تطبيق
قواعد القانون الدولي يدعم املوقف املصري فال يجب علينا
أن نخشى اخليار «القضائي» منع ًا ألي تعد مستقبلي
على احلقوق املائية املصرية .وانطالق ًا من هذا املوقف
املدعوم بالشرعية الدولية ،سيكون بإمكان دول حوض
النيل املناقشة واملفاضلة بني احللول الوسطية التي تسمح
جلميع األطراف باالستغالل األمثل واملفيد ملياه النيل على
املدى البعيد.

االتفاقيات اخلاصة
الصيد،
بحقوق
واستغالل املجاري
املائية ألغراض الري
وتوليد
والصرف
الطاقة الكهرومائية.
هذا وتقر «االتفاقية
ً
يبلغ طول نهر النيل  5.584كيلومترا إذا قيس من مصدره األجنلو  -إثيوبية
األساسي ببحيرة فيكتوريا .أما إذا قيس من أبعد مصادره ،لعام »1902ما يعرف
بـ «حق انتفاع سلبي»
أي نهر روفيرونزا في بوروندي ،انتهاء بالبحر ،فيبلغ طوله لصالح دول املصب
 6.671كيلومتراً ،وهو ما يعادل  19رحلة ذهاب وإياب بني مينع إثيوبيا من بناء مشكلة مياه النيل  :نحو دور أكبر للقانون والقضاء
منشآت على روافد الدوليين
يشير ما تقدم إلى مدى تعقيد محاولة تقييم وضع
نهر النيل من شأنها
القاهرة واإلسكندرية.
___________________
أن متنع تدفق املياه االتفاقيات اخلاصة بنهر النيل من حيث مدى صحتها
ياسمني موسى طالبة بالدكتوراه بكلية احلقوق
في النهر .وعلى نحو واستمراريتها ،إال أن الدراسة احملايدة واملتأنية لقواعد
بجامعة كمبريدج ،وحاصلة على درجات
بكل االلتزامات الدولية واملعاهدات التي أبرمتها الدولة مشابه ،ترسي «االتفاقية األجنلو -مصرية لعام  »1929القانون الدولي ذات الصلة ترجح استمرار نفاذ هذه
البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية
املوروثة ،بينما تقر النظرية الثانية عدم انتقال أي من مثل هذا احلق لصالح مصر والذي يلزم ك ًال من كينيا املعاهدات .هذا وقد ظلت مصر تعتمد لسنوات طويلة
واملاجستير في القانون الدولي حلقوق اإلنسان
تلك املعاهدات إلى الدولة الوريثة بصورة تلقائية .هذا وتنزانيا وأوغندا ،كما تؤسس لـ «حق انتفاع إيجابي» على ثقلها السياسي (سوا ًء كان حقيقي ًا أم مفترض ًا)
من اجلامعة األمريكية بالقاهرة وليسانس احلقوق
وتنطبق هذه النظريات على كل الدول التي متر بعملية يسمح ملصر باستغالل مياه النيل .وإذ إن «املعاهدات لضمان حصتها من مياه النيل ،والرهان على معدالت
من جامعة القاهرة ،واملاجستير في القانون
تغيير في السيادة بغض النظر عن سبب هذا التغيير املنشئة لنظم إقليمية» تؤسس حلقوق دائمة فهي ال تتأثر النمو الضعيفة نسبي ًا لدول املنبع (وهو ما كان يعني
الدولي العام من مدرسة لندن لالقتصاد .وأحدث
(سوا ًء كان انفصال إقليم في الدولة أو استقالل مستعمرة بتغير السيادة ،وتظل دول املنبع ملزمة بعدم استخدام عدم قدرتها على استغالل مياه النيل في الري أو لتوليد
مؤلفاتها «صراع األصوليات وحقوق املرأة املصرية
أو احتاد أكثر من دولة إلنشاء دولة جديدة) ،وال تُستثنى مياه النيل بطريقة تعوق احلقوق املمنوحة لدول املصب.
الطاقة الكهرومائية) ،وهو النهج الذي لم يعد مناسب ًا
«املعاهدات االستعمارية» وال يتم التمييز بينها وبني غيرها
في إطار األسرة :دراسة حول مدى مواءمة القوانني
اآلن في ضوء تغير املناخ اجليوسياسي في حوض النيل
الدولية املنظمة لألسرة مع التشريعات الوطنية
من املعاهدات الدولية .وقد تبنت معاهدة ڤيينا للتوارث «إعالن نيريري»  :حجية قانونية مشكوك فيها
ومطالبة كافة دول املنبع بزيادة حصتها من مياه النيل
الدولي للمعاهدات لعام  1978مبدأ «الصحيفة النظيفة»
املستمدة من مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية»
يستند حجر الزاوية في املوقف القانوني لدول املنبع وباستخدام مياه النهر لتوليد الطاقة الكهرومائية وغيرها
(دار مارتينوس نيهوف األكادميية للنشر.)2011،
للدول «حديثة االستقالل» (والتي مت تعريفها من قبل جلنة على التصريح الذي أدلى به رئيس وزراء تنجانيقا جوليوس من املشروعات الزراعية والتنموية األخرى.
القانون الدولي بتلك اخلارجة من احلكم االستعماري) ،نيريري عام  ،1961والذي أشار
بينما تبنت قاعدة «استمرارية االلتزامات» في جميع من خالله إلى أن تنجانيقا ستقوم
األشكال األخرى الستقالل الدول وكذا فى حالة احتاد مبراجعة كافة املعاهدات الدولية
الدول .ولقد أثار هذا التمييز جدال كبيرا كانت نتيجته عدم التي أبرمتها اململكة املتحدة باإلنابة
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وقعت مجموعة من البالد على
«االتفاقية اإلطارية للتعاون»
evaporatesومبجرد أن
وصادقت عليها.
تصادق عليها دولة سادسة،
ستدخل االتفاقية حيز التنفيذ،
وهذا يعني أن «جلنة حوض
النيل» ستحل محل «مبادرة
حوض النيل».
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uman brain isانضمت بوروندي ورواندا
وقعت تنزانيا ،وكينيا ،وأوغندا،
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فيكتوريا» ،وهي اتفاقية مت
إبرامها حتت رعاية «جماعة
1999
شرق إفريقيا» ،اتفقت األطراف
2007 - 1997
املشاركة فيها على التعاون من
أطلقت بلدان ضفاف النيل
أجل إدارة احلوض وتنميته
عقدت مفاوضات بني عدد من
العشرة «مبادرة حوض النيل»،
املستدامة.
بلدان ضفاف النيل ملناقشة
وهي أول مؤسسة تعاونية في
إطار قانوني ومؤسسي جديد
حوض النيل تضم جميع بلدان
= 100
liters
اتفاقية عام 1959
يحل محل
ضفاف النيل .وتهدف املبادرة
اجتماعيةProducing
one egg
واحتكار مصر ملوارد مياه النيل
إلى حتقيق تنمية
االتفاقية.
الذي منحته لها
هذه= 1
liter
 اقتصادية مستدامة منويعرف هذا اإلطار اآلن باسم
خالل االستفادة املنصفة من
«االتفاقية اإلطارية للتعاون».
املوارد املائية املشتركة في
حوض النيل .وتتضمن املبادرة
أنشطة تعتمد على املنح وبرامج
استثمارية محددة مثل الطاقة
املائية والري.
أنشأت كينيا ،وأوغندا ،وتنزانيا
«جماعة شرق إفريقيا» ،وهي
منظمة حكومية إقليمية أبرمت
في سنة  2001اتفاقية شراكة
حول عدد من األهداف التنموية.

ater.

وقعت مصر وإثيوبيا على
«االتفاقية اإلطارية للتعاون
العام» .واتفق البلدان على
العمل من أجل احملافظة على
مياه النيل وحمايتها ،والتعاون
مشروعات
على إقامة
مشتركة=
100
liters
متعلقة بالنيل تفيد كال البلدين،
واالمتناع عن األنشطة «التي
قد تتسبب في إحلاق الضرر
مبصالح الطرف اآلخر».

2006

75

ater.

1993

Producing one egg
100
liters
= Producing
one
egg

The sun

evaporates

ater.

2003

ما هي كمية املياه التي ت�ستهلكها؟

llion tons of a trillion tons of
er everyday. water everyday.

of w

= 100 liters

The sun

The sun

ater.

of w

of w

٣٥

rillion tons of
أسنانك
تنظيف
عند
Brushing
your
Producing
egg
of human
bones
areteeth
Brushing your teeth
a trillionone
tons
of
ater
everyday.
niletelephant
is
water
70% of ancomposed
elephant isofwater
water.
water
everyday.
= 1 liter
= 1 liter
=  1لتر
= 1 liter

83%
of human

blood is water.

70% of an
is water
= 1elephant
liter

Brushing your teeth
an
elephant
is
water
en thirsty, a camel
املرحاض
تنظيف
عند
Flushing
a toilet
=1
thirsty,لترWhen
a 1camel
=
liter
املاء
يتدفق
= 1 liter
drink 95 literscan
of drink
95 liters of
er in less thanwater in less than
e minutes. three minutes.

83%
of human

blood is water.

66%

6

ملحق النيـ ـ ــل

ميدان مصر

بناء ال�سدود الإثيو بية
عمل حربي �أم فر�صة ؟

واالستفادة منه.
أسفر التقييم العلمي للدكتور عوض عن بعض
النتائج شديدة األهمية.
أثار سد األلفية احلدودي اجلديد الذي تعهدت إثيوبيا
ببنائه على احلدود بني إثيوبيا والسودان الكثير من اجلدل
مؤخر ًا .هذا السد من النوع الكهرومائي الذي سيولد
 1.4جيجا واط سنوي ًا من الطاقة .وكما ُذكر سابق ًا
تعمل السدود الكهرومائية بأسلوب احلبس واإلطالق وال
تولد الطاقة إال بتدفق املياه خلف السد .واالستنتاج املثير
من عمل الدكتور عوض هو أنه إذا كانت املياه ستخزن
باألساس في إثيوبيا على حدود السد لغرض توليد
الكهرباء فسيتم إطالق املياه إلى مصر على مراحل وليس
على مرة واحدة في موسم الفيضان مما سيخفض كم
املياه املخزنة في بحيرة ناصر ،وما هو أهم من ذلك أنه
سيخفض اخلسائر الناجتة عن التبخر بشكل كبير في
بحيرة ناصر .وأثبتت نتيجة هذا التقييم أنه في حال بناء
السد احلدودي سيرتفع حجم املياه التي تصل أسوان
بنسبة 0.5( %5
مليار متر مكعب)،
٪٦٨
ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ
وذلك بسبب خفض
اخلسائر املائية
٪٦٠٫٩٨
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
بفعل

لنغير عقليتنا بحيث نعتبر من أصدقائنا وإخواننا من
كان يصنف على أنه من األعداء .فقد يصبح إخواننا
األفارقة طوق النجاة الذي كنا ننتظره لتستطيع مصر
أن تنهض وأن تستغل كامل طاقاتها.

لتدفق املياه إلى مصر
حسب طبيعة كل واحد
منها ،فقام أو ًال بتصنيف
السدود إلى سدود زراعية،
وسدود الطاقة الكهرومائية،
__________
وسدود متعددة األغراض
نتوجه بالشكر اخلاص للدكتور هيثم عوض من
(جتمع بني الوظيفة
جامعة اإلسكندرية لعمله عن تقييم السدود
الزراعية والكهرومائية).
اإلثيوبية وتأثيرها على مصر.
تُبنى السدود الزراعية
حول ضفاف حوض النهر
الما احلاتو أخصائية شئون البيئة ،تعد
لغرض الري ،أما السدود
للدكتوراه فى برنامج مشترك بني جامعة
الكهرومائية لتوليد الطاقة
دلفت للتكنولوجيا وجامعة إيراسموس
والسدود املتعددة األغراض
روتردام بهولندا حول إدارة مياه حوض نهر النيل
فستؤدي الغرضني.
حتت وطأة التغيرات املناخية واألزمات األخرى
نظري ًا ستقلل السدود
للمياه.
الزراعية من حجم املياه
املتدفقة إلى املصب؛ ألن
املياه ،في هذه احلالة،
ستُستخدم محلي ًا لري
األراضي اإلثيوبية .يقول
الدكتور عوض إن في
إثيوبيا حوالي مليون فدان
٪٧١
صاحلة للزراعة .يحتاج
π«ædG ¢VƒM ∫hód
ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ
الفدان الواحد في مصر ما
اﻟﺴﻌﺮات اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد
٪٦٨٫٩٥
يقرب من  6000متر مكعب
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
من مياه الري في السنة.
اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺤﺮاري
اﻟﺪوﻟﺔ
وإذا افترضنا بناء كل
٪٥٠
السدود الزراعية في إثيوبيا
١٫٦٣٧
ﺑﻮروﻧﺪي
ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ
فإنها ستستهلك حوالي
٪٦٢٫٥١
١٫٥٢١
اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
 6مليارات متر مكعب من
١٫٥٠٠
إرﻳﱰﻳﺎ
املياه .ولكن الطوبوغرافيا
٪٢٠
مشاريع غير مفيدة إلثيوبيا
مشاريع مفيدة إلثيوبيا
٣٫٣٧٥
ﻣﴫ
اخلاصة بإثيوبيا واملوارد
ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ
االستصالح
سيتطلبها
التي
١٫٧٨٥
إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
 2مشروع
 12مشروع
مشاريع مفيدة ملصر
واحملافظة على األرض
٪٣٨٫٧
٢٫٠١٨
ﻛﻴﻨﻴﺎ
ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ
ستكون
الزراعية
 6مشاريع
 10مشاريع
مشاريع غير مفيدة ملصر
٪٤٠٫٦٦
١٫٩٤٨
رواﻧﺪا
تكلفتها باهظة ،حتى
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
إن أغلب السدود التي
٢٫٢٨٣
اﻟﺴﻮدان
٪٥٠
هدفها الزراعة فقط
الما احلاتو
١٫٩٧٦
ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ
اخلرطوم حيث تتجمع مختلف روافد النيل ثم تتدفق
ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ
إلى لن تقام .فإثيوبيا في غالبيتها مناطق جبلية
٪٢٩٫٨٨
أسوان .وكل سنة يصل  84مليار متر مكعب من
٢٫٤٣٠
أوﻏﻨﺪا
املياه ،ذات أحواض نهرية توجد عادة في أسفل
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
من أعماق األزمة تكمن الفرص احلقيقية.
و%14
وتتكون بنسبة  %68من النيل األزرق (آبباي)،
العليا
الهضاب
في
زراعية
وحقول
السهول
السدود
بناء
فجر النزاع األخير مع إثيوبيا حول
َّ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ٢٠٠٠
من عطبرة ،و %18من النيل األبيض .وحسب
االتفاق متتد حتى جوانب اجلبال .واستخدام املياه
٪٦٠
بجالء
وظهرت
على النيل األزرق سلسلة من األحداث.
55.5
املياه
من
مصر
حصة
تكون
والسودان
مصر
بني
ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ
ﺳﻌﺮﺣﺮاري ﻟﻠﻨﺴﺎء و ٢٥٠٠ﺳﻌﺮ ﺣﺮاري ﻟﻠﺮﺟﺎل
مجموعة من املفاهيم واملغالطات واألفكار شملت كل مليار متر مكعب .تأتي مياه النيل األزرق (آبباي) ومياه املوجودة في أحواض األنهار (وهي املصدر
٪٣١٫٩٢
شيء؛ من شن احلرب على إثيوبيا لقطعها املياه عنا عطبرة و %5من مياه النيل األبيض من مرتفعات إثيوبيا .الوحيد املناسب للزراعة) لري هذه الهضاب
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
٪٣٥
ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ
حتى نظريات التآمر ووجود أيد إسرائيلية وراء مثل وإذن فإجمالي  %87من املياه املتدفقة إلى أسوان  -املرتفعة سيحتاج إلى طاقة وتكلفة باهظة
٪٣٦
ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ
٪٤٠
هذه املشروعات والنزاعات .ومن املغالطات األكثر أي إلى مصر -تأتي من مرتفعات إثيوبيا ،لذا فكيفية الثمن لضخ املياه إلى أعلى.
٪٢٠٫١١
ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ
٪٣٣٫٣٦
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
قبل
بكثافة
الطاقة
ولذلك ال بد أن تتوفر
٪٢١٫٨
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
شيوع ًا التي نتجت عن النزاع مع إثيوبيا أن بناء السد إدارة إثيوبيا للمياه مسألة حيوية بالنسبة ملصر.
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
وجدير أن يبدأ اإلنتاج الزراعي .وبعد تقييم معدل
سيؤدي إلى توقف فوري لتدفق املياه إلى دول املصب بالذكر أن النيل األزرق نقطة تفريغ أولية ملياه
الفيضان التكلفة مقابل الفائدة يستخلص الدكتور
كمصر؛ فيما يشبه مجاز ًا حنفية مياه تتحكم فيها أيد اإلثيوبية ،وأنه
مصرف أساسي ملنع حدوث فيضانات عوض أن أغلبية هذه السدود الزراعية غير
إثيوبية .وهكذا تصبح املوارد املائية ملصر حتت رحمة كبيرة في
أراضيها.هيثم عوض ،العالم املائي في جامعة قابلة للتنفيذ ،ببساطة ،بسبب ارتفاع رأس املال وتكلفة التبخر .ومن الطريف أن فكرة تخزين املياه في إثيوبيا
نزوات احلكومة اإلثيوبية وسدودها .هذه املغالطات ،من
انتهى
الدكتورعدة تقييمات أجراها على  32منوذج ًا التشغيل التي تفوق كثير ًا الفوائد املكتسبة من بناء هذه ملدة زمنية قبل وصولها إلى مصر هي فكرة عبقرية من
الناحية الفنية ،غير دقيقة ،بل مستحيلة.
اإلسكندرية،
من إنشاؤها على أحواض النهر املختلفة السدود .إذن العديد من هذه السدود الزراعية غير بنات أفكار محمد علي منذ عدة عقود ،إال أنها لم تنفذ
على
أشرح،
أن
ولتوضيح هذه املغالطات يجب أوال
للسدود مقترح
أبدا ألسباب سياسية .ومثال آخر على أن فهم الصورة
للتعرف على كل سد ومدى إفادته أو إعاقته مفيدة أساس ًا إلثيوبيا.
إلى
املياه
تصل
عجالة ،طبيعة تدفق املياه إلى مصر.
في إثيوبيا
وعلى عكس السدود كاملة واستخدام العلوم ذات الصلة قد يعزز من إمكانية
الزراعية التي تستهلك االستفادة املشتركة هو سد كارادوبي الكهرومائي الذي
اﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ وﻣﺼﺎﺋﺪ اﻷﺳﻤﺎك
املياه محلي ًا ،فالسدود أثبت أنه من السدود األكثر نفعا ملصر؛ إذ إنه يرفع حجم
)ﺑﺄﺳﺒﻘﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ(
الكهرومائية تعمل بآلية املياه املتدفقة إلى مصر  1.6مليار متر مكعب .ولكنه لم
شديدة البساطة معروفة يوضع في خطة التنفيذ حتى اآلن لسوء حظ مصر.
الكثري من م�رشوعات ال�سدود احلالية يف
وكما ذكرنا سابقا فإن هناك  32سد ًا سيتم
باحلجز واإلطالق .وما يتم
ً
هذه
من
ال
ك
عوض
الدكتور
صنف
إثيوبيا.
في
بناؤها
هو حجز املياه وتخزينها
�إثيوبيا ميكن �أن تفيد م�رص .يف الواقع،
ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﺍﻷﻭﺯ ﻭﻃﻴﻮﺭ ﻏﻴﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺪﺟﺎﺝ
ﺍﳌﺎﺷﻴﺔ
ﺍﳌﺎﻋﺰ
ﺍﳋﺮﺍﻑ
ﺍﳊﻤﻴﺮ
ﺍﳉﺎﻣﻮﺱ
ﺍﳉﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻂ
وراء السد في خزان ثم السدود في جدول لتحديد أي منها مفيد ملصر أو
�إذا ت�أملنا يف االثني ع�رش �سداً من بني
)ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ )١,٠٠٠ﺭﺃﺱ(
)١٠٠٠ﺭﺃﺱ(
)ﺭﺃﺱ(
)ﺭﺃﺱ(
)ﺭﺃﺱ(
)ﺭﺃﺱ(
)ﺭﺃﺱ(
)ﺭﺃﺱ(
)١,٠٠٠ﺭﺃﺱ(
إطالقها على فترات محددة إلثيوبيا أو لكليهما ،وأي منها ضار ملصر أو إلثيوبيا
ﻛﺠﻢ(
لتشغيل التوربينات وتوليد أو لكليهما .وكما ذكرنا ليست كل السدود مما ُيعتبر
االثنني والثالثني التي �سوف يتم بنا�ؤها
ﻣﺼﺮ
ﻣﺼﺮ
ﻣﺼﺮ
ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻣﺼﺮ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ
٩٫٢٠٠
٩٫٥٠٠
الطاقة .إذن فهذا النوع معدل تكلفتها مقابل فوائدها إيجابي ًا بالنسبة إلثيوبيا،
٤٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٫٧١٥٫١٣٠
٤٫٦٤٥٫٣٣٠
١٠٠٫٠٠٠ ٥٠٨٫٨٤٠٫٠٠٠ ٤٣٫٤٤١٫٠٠٠
٥٢٫٠١٤٫١٠٠
١١.٥٥
يف �إثيوبيا� ،سنجد �أنها من املمكن �أن
ﻣﺼﺮ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻛﻴﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ
ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ
ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ
من السدود ال يستهلك إال أنه مت حتديد أن  12من  32سد ًا ستكون مفيدة
٣٫٣٥٠٫٠٠٠
٤١٫٧٢٦٫٧٠٠ ٢١٫٩٦٠٫٧٠٠
١٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٣٫٠٠٠
٢٥٫٩٧٩٫٩٠٠
١٫٣٢٠
٧.٣٧
١١
تزيد �إمدادات املياه القادمة �إلى م�رص
املياه محلي ًا ،بل ال بد أن ملصر وإلثيوبيا مع ًا .وهي فرصة هائلة للتعاون والعمل
ﻣﺼﺮ
ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ
ﻛﻴﻨﻴﺎ
ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ
ﻛﻴﻨﻴﺎ
يطلقها ألسفل كشرط لتوليد املشترك بني الدولتني .وإذا مت فع ًال بناء كل السدود
٤.٥٥
٣٨٫٠٠٠
٧٥١٫٠٠٠
١٩٫٥٠٠٫٠٠٠
٩٫٨٩٩٫٣٠٠
نتيجة االنخفا�ض امللمو�س يف التبخر
٨٠٧٫٥٨١
٢٤
٩٫٨٩٩٫٣٠٠
ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ
ﻛﻴﻨﻴﺎ
ﻣﺼﺮ
ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ
ﻛﻴﻨﻴﺎ
ﺍﺭﻳﺘﺮﻳﺎ
ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ
للطاقة من بني هذه السدود االثني عشر املفيدة للطرفني
الكهرباء.
٣٣٫٥٠٠
عند بحرية نا�رص .على �سبيل املثال،
١٧٫٨٦٢٫٩٠٠
٥٫٥٩١٫٥٨٠
١٨٢٫٠٠٠
٣.٣٩
٣٤٥٫٠٠٠
٤٫٢٠٠٫٠٠٠
وإلجراء تقييم دقيق فسيتولد  6.3جيجا واط من الكهرباء .واالستخدام
ﻛﻴﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻣﺼﺮ
ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ
ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ
ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ
ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ
ألثر السدود العليا على احلالي إلثيوبيا هو جيجا واط واحد .وبافتراض أن
�سيزيد �سدا احلدود وكَ رادوبي املزمع
٣٠٫٣٩٨
١.٥٩
١٤٠٫٠٠٠
١٧٫٩٠٠
٧٫٦٥٠٫٠٠٠
٤٫٢٠٠٫٠٠٠
٧٫٦٥٠٫٠٠٠
ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ
ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
ﺍﺭﻳﺘﺮﻳﺎ
ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
تدفق املياه إلى مصر التنمية االقتصادية وعدد السكان زاد من احتياجات
ﻣﺼﺮ
�إن�شا�ؤهما من �إمدادات املياه القادمة
٣٠٫٠٠٠
٧٥٥٫٠٠٠
٢،٢٧١،٥٦٠
٣.٢٩
٥٫٥٩١٫٥٨٠
يجب إدخال عامل حاسم الطاقة في املستقبل إلى  3-2جيجا واط سيتبقى مع
ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ
ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ
ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ
ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
�إلى م�رص مبقدار  2,1مليار مرت مكعب.
في التحليل وهو التبخر .ذلك  4-3جيجا واط ميكن إلثيوبيا أن تصدرها .ويجب
٢٠٫٥٠٠
١.٧٣
٥٩٦٫٤١٢
١٫٨٥٠٫٠٠٠
٩٠٥٫٠٠٠
يصل احلجم األكبر من أن تكون مصر ضمن خيارات إثيوبيا املفضلة للتصدير
وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،سوف تولد �سدود
ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﻣﺼﺮ
ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ
ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ
مياه مصر إلى أسوان ويتم لقربها اجلغرافي واعتدال تكلفة النقل والطلب الكبير
٤٫٥٣٤٫٩٥٠
٠.١٨
٥٫٠٥٠
٩٠٥٫٠٠٠
٧٤٣٫٢٠١
�إثيوبيا  5جيجاواط �إ�ضافية من الطاقة
ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ
ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ
ﺍﺭﻳﺘﺮﻳﺎ
تخزينه في بحيرة ناصر على الطاقة لعدد السكان الكبير واملتزايد في مصر.
ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ
ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ
ﺍﺭﻳﺘﺮﻳﺎ
ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ
ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ
ﺍﺭﻳﺘﺮﻳﺎ
ﺍﺭﻳﺘﺮﻳﺎاﻟﺴﻠﻊ
٠٫٧٩
٢٨٤٨
٢٠٥٦٥٧٠
٧٤٣٢٠١
٢٩٥٧٣٩
هذه السدود للطاقة ستنتج الطاقة املطلوبة
خالل موسم الفيضان
ميكن ت�صديرها �إلى م�رص .وعلى الرغم
١٢٥٠
١٢١٨٥٢٠
٢٩٥٧٣٩
٢٢٧١٥٦٠
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻗﻴﻤﺔ
٠٫٥١ﺑﺄﺳﺒﻘﻴﺔ
)( $١,٠٠٠
املياه
ستزيد
بل
فحسب،
ذلك
وليس
للتنمية،
ملصر
أغسطس
شهر
أواخر
في
من �أن بع�ض ًا من ال�سدود املزمع بنا�ؤها
وبداية شهر سبتمبر .وقمة التي تتدفق إلى مصر بشكل كبير من خالل خفض
ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ
ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ
ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﺍﺭﻳﺘﺮﻳﺎ
ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ
ﻛﻴﻨﻴﺎ
ﻣﺼﺮ
يف �إثيوبيا �سوف يقلل من �إمدادات املياه
موسم احلصاد الزراعي اخلسائر املائية من التبخر .يجب أن تستغل مصر
في مصر ،عندما حتتاج هذه الفرص التعاونية املفيدة للطرفني .علينا أن
القادمة �إلى م�رص ،ف�إن الت�أثري النهائي
أكبر كمية ماء وتسحبه من نستثمر في سد احلدود وسد كاردوبي في إثيوبيا
ملجمل ال�سدود �سيكون �ضئيالً.
بحيرة ناصر للري ،هو شهر لتعزيز التعاون في الطاقة بني الدولتني .إثيوبيا ميكن
١,٤٧٨,٧٥٥
٥٦٧,٥٨٤ ٤,٠٧٢,٢١٦ ٨٢٣,٦٨٦
١,٠٥٢,٤٧٢ ١,٦٠٩,٢٩٩
 ١١٣,٨٤٠ ١,٥٥٦,٣٩٥ ٣,١٥٧,٩٢١ ٥٩,٤٥٣يوليو .وهذا يعني باألساس لها أن تزود إجمالي الناجت احمللي عن طريق تصدير
أن املياه تظل مخزنة في الطاقة وأن حتسن تنميتها داخليا ،وفي الوقت نفسه
بحيرة ناصر ملدة عشرة يجري حتسني اإلمداد املائي ملصر وتوفير الطاقة
 ٧٥,٩٤٢ ٢٥٨,٠٧٣ ١,١٥٢,٣٢٩ ٤٠,٩٤٢أشهر دون استخدامها النظيفة املطلوبة في مصر حتى تطور تنميتها .هذا
٢٨١,٦٥٨ ١,٧٣٣,٣٤٣ ٧٨٨,٤١٣
٥٥١,٧٧٤
٩٣٠,١٩٧ ١,٢٥٠,٢٨١
وهي تتبخر .ومعدل التبخر النوع من التعاون أساسي.
عند التفاوض مع الدول املشاطئة للنيل من املهم
في خزان بحيرة ناصر
هو  2970مم في السنة ،أن نكون على دراية باحلقائق والعلوم من الناحية
٥٢٦,٠٦٢
٤٣٧,٠٣٧
٢٤٨,٣٣٠
٩٩٥,٣٧١
٨٢١,٤٢٣
٣٧١,٣٥٣
 ٤٢,١٨٢ ٢٣٩,٥٦٣ ١,٠٩٨,٠٦٩ ١٤,١٦٣في حني أن معدل التبخر الفنية والسياسية الكلية .يجب أن يكون العلم هو
في إثيوبيا أقل من نصف العامل املوجه في املفاوضات السياسية وليست
هذا املعدل ( 1520مم في االستنتاجات العشوائية التي تعتمد على فهم جزئي
السنة) بسبب املناخ األكثر فقط للحقائق أو نظرة غير مكتملة للصورة الكلية،
٦٠٥,٧١٦
١٩١,١٩٥
٣٥٣,٠٥٦
٥١٤,٩٠١
٥٢١,٤٣٩
٤٢٤,٣٢٧
١٥٥,٤٠٩ ١,٠٨٦,٩٢٣ ١٢,٥١٣
٣٨,٤٦١
اعتدا ًال .ولذلك يتبخر حوالي مما قد يؤدي إلى استنتاجات ومواقف تفاوضية تضر
 10مليارات متر مكعب أو مبصلحة مصر .انتهى عصر االكتفاء الذاتي في ظل
٩٣٦,٣٢١
 %12من إجمالي تدفق هذا املناخ املتغير .فالتعاون والترابط من العوامل
تساقط قطرات صغيرة من املاء
ﻣﻮﺯ
ﺍﻟﺬﺭﺓ
ﺷﺎﻱ
ﳊﻮﻡ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﳊﻮﻡ ﺍﳌﺎﻋﺰ
ﺍﻟﻠﱭ ﺍﳉﺎﻣﻮﺳﻲ ،ﺑﻄﺎﻃﺲ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻷﺭﺯ ﺣﻠﻴﺐ ﺍﳌﺎﻋﺰ،
العالم=.دعونا ال
املياه الذي يصل أسوان كل األساسية للبقاء كشعب في هذا
ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺭﻗﻢ  ٦ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﻛﺎﻣﻞ
1 liter/day
ﻭﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ
ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﻛﺎﻣﻞ
Small
drip
from
a
faucet
ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻫﻲ
تفقد  75لترا ً في اليوم
سنة ،وهو يعتبر كم ًا هائ ًال نتوقف عند ثورتنا املصرية ،بل أن نحول هذه الفترة
ﺍﻟﻘﻤﺢ
من اخلسارة املائية في إلى نهضة ملستقبلنا .دعونا نفتح األبواب التي ظلت
مصر ميكن ،بل يجب ،أن موصدة باستمرار لنبدأ حوار ًا مع من لم نستطع
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺍﳋﻀﺮﻭﺍﺕ
،ﺍﻟﻠﱭ ﺍﳉﺎﻣﻮﺳﻲ ﻣﻮﺯ ﺍﳉﻨﺔ
ﺣﺒﻮﺏ
ﳊﻮﻡ ﺍﻷﻳﻘﺎﺭ ﺍﳉﺬﻭﺭ ﻭﺍﻟﺪﺭﻧﺎﺕ ﻓﺎﺻﻮﻟﻴﺎ ﺟﺎﻓﺔ ﻃﻤﺎﻃﻢ
ﺍﻟﻜﺴﺎﻓﺎ
ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑـ $ ١٠٠٠
ﺍﻟﻄﺎﺯﺟﺔ
ﺍﶈﻠﻴﺔ
تتم معاجلته بشكل أفضل ولم نختر أن نقيمه معه .مطلوب إعادة تشكيل ذهني
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تقييم م�شاريع ال�سدود يف �إثيوبيا

هل
تعلم

؟

rude oil
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ملحق النيـ ـ ــل

ميدان مصر
حممد ح�سنني هيكل

حممد �أنور ال�سادات

يوري مو�سفني

«حمور االهتمام الأول لأي حكومة
م�رصية هو �أن ت�ضمن عدم تعر�ض
مياه النيل للتهديد».

«�أي عمل من �ش�أنه �أن يعر�ض مياه
النيل الأزرق للخطر �سيجابه برد
فعل حا�سم من م�رص ،حتى �إذا
�أدى ذلك �إىل احلرب».

«�سرنجئ م�صادقتنا على االتفاقية
�إىل �أن تتوىل �إدارة جديدة زمام الأمور
يف القاهرة ،مبا يف ذلك االنتهاء من
االنتخابات الرئا�سية والربملانية .علينا
�أن نتواءم مع م�صالح م�رص ،لذلك لن
نتعجل امل�صادقة على االتفاقية لأننا
نريد �أن تن�ضم م�رص �إلينا».

ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ؟

�صحفي م�صري

ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ
ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ
٪٤٧٫٦
ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
٪٣٣٫٢
ﻣﺼﺮ
٪٣٢٫٦
ﺍﺭﻳﺘﺮﻳﺎ
٪٢٠٫٤
ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ٪٩
ﻛﻴﻨﻴﺎ ٪٨
ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ٪٠٫٩

٪٧٩
٪٧٥٫٥

٪٩٨٫١

رئي�س م�صر ال�سابق

�سالفا كري

بطر�س بطر�س غايل

الأمني العام للأمم املتحدة ال�سابق

رئي�س جنوب ال�سودان

«لن تدور احلرب القادمة بني البلدان
حول النفط �أو احلدود الإقليمية ،بل
حول م�شكلة املياه فقط».

«�شعب جنوب ال�سودان يطمح
�إىل حتويل بلده �إىل قوة اقليمية يف
جمال ال�صناعات الزراعية»،

الرئي�س الأوغندي

هذا االقتباس بشأن االتفاقية اإلطارية
للتعاون التي ستقلل نصيب مصر والسودان
من مياه النيل.

ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺑﺎﻛﻤﻠﻪ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﻣﺼﺮ
ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ
ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ
ﻛﻴﻨﻴﺎ
ﺍﺭﻳﺘﺮﻳﺎ
ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ
ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ

«ال ميكن الإبقاء على النظام احلايل الذي
ت�سبب النفوذ الدبلوما�سي امل�رصي يف
الإبقاء عليه .ولكن� ،سيحني الوقت الذي
ي�صل فيه الي�أ�س ب�شعوب �رشق �إفريقيا
و�إثيوبيا لدرجة جتعلهم ال يبالون
بهذه التفا�صيل الدبلوما�سية .وحينئذ،
�سيتخذون �إجراء»
«يف الوقت الذي ت�أخذ فيه م�رص مياه
النيل لتحول ال�صحراء �إىل م�ساحات
خ�رضاءُ ،نحرم نحن يف �إثيوبيا  -التي هي
م�صدر  %85من تلك املياه – من �إمكانية
ا�ستخدامها لإطعام �أنف�سنا ،مما ي�ضطرنا
�إىل ا�ستجداء الغذاء كل عام».

٪٦٣٫٦

٪١١٫٧
٪١٠٫٥
٪٧٫٤
٪٢٫٧
٪١٫٥
٪٠٫٨
٪٠٫٧
٪٠٫٦
٪٠٫٤

النيل  ...ايل �أين

ميلي�س زيناوي

رئي�س الوزراء الإثيوبي

 -تتمة مقال �ص 1

مف َّعل بسبب أزمة حدودية مفتعلة كأزمة حاليب
وشالتني .نرى أيـض ًا الرعونة شديدة في تطبيق
اتفاقية احلريات األربع والتي تتيح للمصريني
والسودانيني حق العمل والتملك واالنتقال
والهجرة في مصر والسودان بحرية تامة ،والتي
مت توقيعها منذ سنة  - 2004وهي معطلة
منذ هذا التاريخ  -في الوقت الذي يعاني فيه
صعيد مصر من أكبر معدالت للبطالة واحتياج
السودان الشديد للعمالة املصرية .ناهيك عن
الصغر الشديد في حجم االستثمار املصري
في السودان وإثيوبيا وضعف النشاط التجاري
بني مصر ودولتي النيل .لذلك فمن اجلائز جدا
القول إن النية كانت مب َّيتة لعزل مصر متام ًا
عن شريان اخلير الذي ميدها باحلياة منذ عهد
الفراعنة .هذه اجلرمية التي قد تتسبب في
حرمان األجيال القادمة من أهم عنصر للوجود
اإلنساني على هذه األرض القدمية؛ املاء.
املدهش أن ملف النيل وبكل أبعاده
االستراتيجية وأثره العميق على أمن مصر
القومي وتأثيره على حق األجيال القادمة في
احلياة هو ملف مهمل ومهدر دمه بني «القبائل»
احلكومية ،ففي الوقت الذي يتأرجح فيه امللف
من حوزة وزارة الري إلى وزارة اخلارجية مرور ًا
بالتعاون الدولي ثم انتهاء إلى الري مرة أخرى،
تبني فيه دول املنبع سدود ًا وتعقد اتفاقيات دولية
إلعادة توزيع املاء – ورمبا تقليل حصص دول
املجرى واملصب .جند السادة الوزراء يتبادلون
االتهامات ،والزمن ميضي من حولهم فتنفصل
فيه دولة جنوب السودان وتستقل ،ويضيف ذلك
العب ًا جديد ًا لدول احلوض وآليات مختلفة إلدارة
اخلالف على املياه بني دول املنبع واملصب في
نفس الوقت الذي تستثمر فيه إسرائيل في تنمية
دول املنبع وتدق كل نواقيس اخلطر.
واستلهاما من روح الثورة املصرية
وإميانا بدور املجتمع املدني في صناعة
مستقبل هذا الوطن بدأنا مع مجموعة وطنية
من شباب مصر في تكوين مجموعة عمل من
املتخصصني والقانونيني واألكادمييني وشباب
املستثمرين املهتمني مبلف النيل واألمن املائي

في ملف نهر النيل وأمن مصر املائي تتلخص
في أسلوب إدارة امللف على املستوى القومي
وغياب اإلرادة السياسية والرؤية االستراتيجية
املركزية.
ومما ال شك فيه أن قضية النيل واألمن
املائي املصري هي قضية شائكة ومتشعبة.
فالزراعة على سبيل املثال ترى امللف من
منظور زيادة الرقعة الزراعية ،في حني يراه
خبراء وزارة الري من منظور آخر قد يختلف
شك ًال وموضوع ًا عن منظور إخوانهم في
الزراعة .وحني يتناوله الدبلوماسيون في وزارة
اخلارجية من منظور العالقات الدولية وموقفنا
التفاوضي والقانوني ،وهو منظور ثالث ال عالقة
له برؤية الزراعة وال الري ،تتفاعل معهم وزارة
التعاون الدولي مبنهجية خلق أرضية مشتركة
مع دول احلوض ،عندها يظهر لألمن القومي
قول قد يتخطى كل هؤالء .هذا باإلضافة إلى
بطء وبيروقراطية اتخاذ القرار واتساع دائرته
ومشاكل غياب التنسيق بني كل هذه اجلهات.
وبالتالي فإن مرجعية هذا امللف ألي من هذه
الوزارات هي مرجعية باطلة من األساس لضيق
منظور كل طرف الناجت عن مجرد متاسه مع
املشكلة والفتقادهم جميع ًا سرعة وشرعية
صناعة القرار في هذا امللف الساخن واحليوي
في ظل غياب الرؤية الواسعة واملركزية العميقة
التي تتكامل مع كل هذه الرؤى للوصول لألمثل.
وبناء ًا عليه  -وقبل الذهاب للتفاوض
مع دول احلوض حملاولة إيجاد حلول هشة
ناقصة  -فاألسلوب األمثل إلدارة هذا امللف
هو ترتيب البيت من الداخل أو ًال عن طريق
خلق كيان إداري قومي ومركزي يتبع رئاسة
الوزراء مباشرة بحيث ميلك شرعية اتخاذ
القرار .ينبغي لهذا الكيان أن يكون قادر ًا
على التفاعل مع املستجدات في سرعة ومرونة
عالية في هذه املرحلة احلرجة لتعويض ما
فات من وقت وخسائر استراتيجية تفاوضية
على األرض جراء تهاون النظام السابق .قد
يكون هذا الكيان اإلداري وزارة كاملة لنهر
النيل أو حتى هيئة قومية لنهر النيل؛ شريطة

أو ًال :محاور وأهداف العمل الداخلي:
• زيادة الوعي العام للمصريني بنهر النيل
وإحياء عالقتهم الوجدانية مع النهر القدمي
وتغيير املفهوم االستغاللي للنهر.
• وضع استراتيجيات ترشيد استهالك املياه
على مستوى الري والشرب داخل القطر
املصري.

• توجيه اخلبرات واالستثمارات الوطنية نحو
حصد وترشيد استهالك املياه وتقليل الهادر
على مستوى كل دول احلوض؛ األمر الذي
سيزيد من حصة جميع الدول.

حممد الدمردا�ش يقدم ر�ؤية جديدة
لإدارة ملف حو�ض النيل:

• قيادة املنظمات اإلفريقية والدولية املانحة
واستخدام ثقل مصر السياسي لتمويل
مثل هذه املشروعات العمالقة كبنك التنمية
اإلفريقية والبنك الدولي

خلق كيان إداري قومي ومركزي يتبع رئاسة الوزراء مباشرة و

• وضع املخطط االستراتيجي للقطر املصري
مع اعتبار منظور النيل واألمن املائي كأولوية
قصوى.

• نهج سياسة دولية وإقليمية مختلفة للتعامل
مع ملف النيل قائمة على احترام اآلخر
وتقدير طموحاته املشروعة.

• حتفيز االستثمار الوطني واخلارجي املباشر
جتاه مشروعات زيادة املعدل وحتلية وترشيد
استهالك املياه.

• التحرك الدولي حلسم املوقف القانوني
املصري واخلاص بحقوق مصر التاريخية
في مياه النيل حتت مظلة من الشرعية
واألعراف الدولية وفق ًا الستراتيجية موحدة
وأهداف واضحة.
ختام ًا ،يجب اإلشارة إلى أنه ال يوجد
حل مثالي ملثل هذا امللف ،ولكنا نطرح هنا
بشكل أساسي آلية فعالة إلدارة األزمة ،حيث
إن سرعة التحرك في هذا امللف لم تعد من
الرفاهيات اآلن .فوجود وزارة لنهر النيل أو هيئة
قومية مركزية تابعة ملجلس الوزراء إلدارة ملف
املياه أضحى ضرورة قصوى لضمان السرعة
والدينامكية املطلوبة في مثل هذا التوقيت.
يجب االستعانة بشباب املتخصصني واخلبراء
في هذه الهيئات واملؤسسات اجلديدة وإعطاؤهم
كافة الصالحيات جنب ًا إلى جنب مع قدامى
اخلبراء لضمان وجود دماء جديدة وأفكار غير
تقليدية للخروج من هذا النفق املظلم .أخير ًا
وليس آخر ًا علينا حتديد األهداف الكمية
والكيفية كأسباب لوجود هذا الكيان اإلداري
احليوي .وربط هذه األهداف بآليات تنفيذ
995,450 km2
محددة زمني ًا وأساليب علمية لقياس النتائج هو
الضامن لئال نعود للمربع صفر بقطاع حكومي
أكثر تره ًال وأكبر حجم ًا.
إن النيل كان  -وما زال وسيظل أبد ًا -

• دراسة الوضع القانوني والتفاوضي املصري
اخلاص بحقوق مصر التاريخية وحصتها
ووضع تصور وتوجه وآليات للتحرك الدولي.
• تفعيل دور البحث العلمي ومتويله وتطوير
وتنمية ورعاية الكوادر العلمية املتخصصة
في ملف النيل بأبعاده املختلفة.
ثانيًا :محاور وأهداف العمل اإلقليمي
والدولي:
• وضع آلية خللق مصالح استراتيجية
اقتصادية وجتارية مشتركة بني مصر
ودول حوض النيل وباألخص دول املنبع.
استيراد اللحوم  -على سبيل املثال ال
احلصر -كان مجمد ًا متام ًا كنشاط جتاري
في ظل النظام السابق مع إثيوبيا والسودان
حلساب البرازيل والهند رغم وجود أفضل
مراعي طبيعية في العالم في هذين البلدين
وأفضلية سعرية تنافسية ناجتة عن قربهما
اجلغرافي؛ األمر الذي أنهى أي ثقل جتاري

مساحة االرض
 199.810كم2

مساحة االرض
 1.000.000كم2

مساحة االرض
 2.376.000كم2

مساحة االرض

 995.450كم2

الرقعة الزراعية
 139.620كم2
األرايض الصالحة للزراعة
 66.000كم2

الرقعة الزراعية
 349.850كم2
األرايض الصالحة للزراعة
 139.480كم2

الرقعة الزراعية
 1.367.310كم2
األرايض الصالحة للزراعة
 201.600كم2

الرقعة الزراعية
 36،890كم2
األرايض الصالحة للزراعة
 28،840كم2

أوغندا

املساحة اإلجاملية
 241.550كم2

إجاميل
الناتج املحيل ٪21.8
 $من الزراعة
العاملة يفالزراعي ٪82
القطاع
نسبة سكان الريف
من إجاميل السكان ٪87

املصري حملاولة تناول هذا امللف بنظرة شاملة
وبأسلوب علمي ومنهجي .تهدف هذه املجموعة
املتخصصة إلى طرق أبواب صانع القرار في
مصر وتقدمي حلول علمية ومنهجية عن طريق
رؤية مركزية جديدة وشاملة وواسعة املنظور
للوصول إلى األمثل بغية املساعدة في حماية
حقوق األجيال القادمة في احلياة على هذه
األرض الطاهرة ومبا ال يتعارض –بل ورمبا
يتكامل مع – مصالح دول حوض النيل بغرض
الوصول ألرضيات مشتركة حتقق منفعة لكل
األطراف (.)win-win situation
ولذلك فنحن نرى أن اإلشكالية في أزمة
النيل وما يتعلق باألمن املائي املصري ال تكمن
 مث ًال -في ضعف موقف مصر القانونيواتفاقياتها اإلقليمية والدولية اخلاصة بحقوقها
التاريخية وحصتها في املياه ،بل إن املشكلة من
وجهة نظرنا ليست حتى في ندرة املياه كمورد
وعنصر أساسي للحياة والتي قد متثل جانب ًا
وليس كل جوانب املعضلة .إن األزمة احلقيقية

أثيوبيا

املساحة اإلجاملية
 117.600كم2
إجاميل
الناتج املحيل ٪49.3
 $من الزراعة
العاملة يفالزراعي ٪85
القطاع
نسبة سكان الريف
من إجاميل السكان ٪82

أن تتبع رئاسة مجلس الوزراء بشكل مباشر
لضمان ديناميكية وسرعة احلركة .تعمل الهيئة
(أو الوزارة) عن طريق التكامل مع كافة
اجلهات املعنية بأمر النيل كوزارة الزراعة
والري واخلارجية وهيئة التخطيط والتعاون
الدولي ووزارة التجارة والصناعة ،حتى األمن
القومي واملجتمع املدني عن طريق وجود متثيل
رفيع لكل من هذه املؤسسات داخل الكيان
اجلديد؛ األمر الذي سيتيح التكامل بني كل
الرؤى خلق استراتيجية موحدة للتفاعل مع
هذا امللف بشكل سريع وموحد وبدون أي
تضارب في املصالح الداخلية وبذلك نكون
قد أوجدنا ما نطلق عليه في كتب اإلدارة
املسئولية ( )Accountabilityفي ظل آليات
واضحة لصناعة القرار.
وفيما يلي احملاور الرئيسية وأولويات
املرحلة اآلنية بحيث نعمل على تنميتها والدفع
في اجتاهها من خالل ،وبالتعاون مع ،الوزارة
املقترحة.

السودان

املساحة اإلجاملية

 2,505,810كم2

إجاميل
الناتج املحيل %44.7
 $من الزراعة
العاملة يفالزراعي ٪80
القطاع
نسبة سكان الريف
من إجاميل السكان ٪55

مصري مع دولة تتحكم فيما يقرب من 85%
من مواردنا املائية كإثيوبيا.
• تشجيع وتوجيه االستثمار الوطني لقيادة
التنمية املستدامة في دول احلوض وباألخص
في مجاالت الطاقة النظيفة واملتجددة ،حيث
تعاني معظم دول املنبع من نقص شديد جد ًا
في الطاقة وهي العنصر األساسي الالزم
للتنمية؛ األمر الذي يدفع دو ًال كإثيوبيا
حملاولة توليد هذه الطاقة هيدرولوجي ًا عن
طريق بناء السدود على مساقط املياه ،وهو
ما تعتبره مصر تهديد ًا ألمنها القومي املائي.
يحدث هذا رغم وجود بدائل أخرى لتوليد
الطاقة املتجددة والنظيفة  -غير الوسائل
الهيدرولوجية  -كطاقة الرياح والطاقة
الشمسية والطاقة احلرارية املستخرجة
من باطن األرض والوقود احليوي ومصادر
أخرى متتلك مصر فيها خبرات كبيرة
وإمكانيات طبيعية عظيمة معطلة.

مرص

املساحة اإلجاملية
 1،001،450كم2

إجاميل
الناتج املحيل ٪14.4
 $من الزراعة
العاملة يفالزراعي ٪32،6
القطاع
نسبة سكان الريف
من إجاميل السكان ٪57

شريان ًا يضخ احلياة في أنحاء هذا الوطن.
فإلى كل من هب دفاع ًا عن احلرية؛ فلنحم النيل
من أجل اإلنسان.
من أجل مصر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد الدمرداش يشتغل بالعمل
اإلجتماعي ويدير حاليا شركة إقليمية
في مجال التنمية احلضرية كرئيس
تنفيذي وشريك بعدما عمل قرابة
 8سنوات في شركات تكنولوجيا
املعلومات احمللية والعاملية باإلضافة إلى
خبرته في مجال الصناعة والتجارة.
إهتماماته االجتماعية والسياسية
بدأت منذ الدراسة اجلامعية داخل مناذج
محاكاة األمم املتحدة وجامعة الدول
العربية في اجلامعة األمريكية بالقاهرة
حيث حصل على درجة البكالوريوس في
احملاسبة عام 2004

• ...ميلك شرعية اتخاذ القرار
• ...قادرا علي التفاعل مع املستجدات في سرعة ومرونة
عالية
• ...يكون الكيان اإلداري وزارة كاملة أو حتى هيئة قومية
• ...تتبع رئاسة مجلس الوزراء شكل مباشر
• ...تعمل الهيئة عن طريق التكامل مع كافة اجلهات
املعنية بأمر النيل
• ...وجود متثيل رفيع لكل من املؤسسات (املعنية بأمر
النيل)
• ...االستعانة بشباب املتخصصني واخلبراء
• ...متتلك الرؤية الواسعة واملركزية العميقة
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ملحق النيـ ـ ــل

م�صادر املياه يف م�صر

من املحرر
اخترنا في اول ملحق جلريدة ميدان مصر أن نأخذ خطوة
إلى الوراء حتي ننظر للساحة كلها من ُبعد لكي ال نركز على
ما يفرقنا بل نركز على قضية يجب أن توحدنا جميع ًا وتذكرنا
أن هناك أمور ًا يجب أن تسمو فوق خالفاتنا الضيقة وأن
علينا أن نتوحد كمصريني.
إنها قضية نهر النيل واالستهتار التام الذي مت التعامل به
مع نبع احلياة هذا وإدارته وصونه .ودون الدخول في سيل من
الكليشيهات عن أهمية النيل ،يكفى القول بأنه «إذا ما ذهب
النيل ذهبت مصر» .لم يقتصر األمر على أن اإلدارة اخلاصة
مبورد النيل والتعامل معه كانت مهزلة ،بل إن عالقة مصر
بالدول اإلفريقية في حوض النيل – إذ ما صح وصفها على
هذا النحو – كانت منوذج ًا لإلهمال الهدام .إن ثراء املوارد
الطبيعية واحلاجة للخبرات ،واملصالح املشتركة احلقيقية
واملتأصلة (على عكس املصالح املصطنعة التي يختلقها الغرب
في أحيان كثيرة) يجب أن تدفع مصر بوضع دول حوض
النيل إلى مركز االهتمام األول بالنسبة لها ،لتكون الغاية
املستهدفة لسياسة نشطة للعمل مع هذه الدول ،وتنمية تعاون
عميق ومتبادل ،وبناء عالقات استراتيجية نشطة معها .لقد كنا
مشغولني بلعب أدوار تافهة للغرب في حني كان بإمكاننا أن
نبني في فنائنا اخللفي مركز قوة إفريقي إقليمي بقيادة ونفوذ
مصري متميز ميكن أن يوفر الغذاء والصناعات والوظائف
والطاقة البديلة والوقود واملياه والقوة املستقلة.
ويتضمن امللحق مزيج ًا من املقاالت اجلادة واملفيدة
واملضحكة أحيانا (فمث ًال هل تعلم أن اجلمل ميكنه شرب
 95لتر ًا من املاء في أقل من ثالث دقائق!) .كتب مقاالت
هذا امللحق مجموعة من الشباب املصريني املفعمني باحلماس
واألوفياء لبلدهم ،وهم :ياسمني موسى ،الما احلاتو ،محمد
الدمرداش ،ورامي لطفي ،وتستعرض املقاالت العديد من
القضايا اخلاصة املتعلقة بالنيل – إال أن كل مقال يتعامل
مع املوضوع اخلاص به من منظور شامل وببصيرة متعمقة
ساعي ًا بشكل دائم إليجاد ح ًال مفيد ًا لكافة دول حوض النيل.
تتناول املقاالت اإلطار القانوني احلاكم حلوض النيل مع
تقدمي حلول مقترحة للجدل الدائر حول االتفاقيات اخلاصة
بنهر النيل ،وما يقال عن السدود اإلثيوبية وآثارها احملتملة على
حصة مصر من مياه النيل؛ وسب ًال مبتكرة حلساب امليزانيات
املائية لدول النيل؛ وإعادة تقييم عالقات مصر السياسية مع
السودان وإثيوبيا في أعقاب ثورة  25يناير؛ ومقترحات إلدارة
ُمثلى مللف النيل على املستوى القومي.
وبالتأكيد فإن قضية النيل تستطيع أن توحدنا ،توحد
اليساري واليميني واملتدين والعلماني واالشتراكي والفالح
والعامل والغني والفقير .هناك قضايا تتجاوز كل هذه
اخلالفات وتذكرنا لألبد أننا مصريون ،دعونا نتصرف بالفخر
واالعتزاز الذي يليق بنا .لقد سالت الدماء وفقد الكثيرون
حياتهم .كفى لهذه املنازعة ولهذه الرداءة املعوقة التي يبدو
أنها حتاصرنا والتي يتسم بها الكثير من أعمالنا ومناقشاتنا.
دعونا نظهر العظمة التي ستصل بهذه األمة إلى وضعها
ومكانتها املستحقة لنكون جديرين بإرث النيل األسطوري.
نحن نبحث عن مشروع قومي ليوحدنا ،وقد يكون هذا
املشروع هو الذي يجري حتت أقدامنا ليل نهار .إن املوضوع
بسيط في حقيقة األمر :إذا لم ننقذ نهر النيل سيصبح كل ما
نناقشه ونتجادل حوله ونتعارك عليه بال جدوى .هناك أشياء
كثيرة في تاريخنا نبعت من النيل ذات يوم .فلندع عظمتنا
كمصريني يكون منبعها مرة أخرى هذا النهر العظيم .ولنتذكر
من نحن ،نحن مصريون.
شكر خاص لكل من هالة يوسف و منار محسن و محمد
شاذلي و نهى طاهر ملجهوداتهم في هذا امللحق

ميدان مصر

رئيس مجلس اإلدارة ومدير التحرير:
طارق شعيب
رئيس التحرير:
مجيب رشدي
 5شارع محمود عزمي ،الزمالك
جمهورية مصر العربية
تليفون+20 )2( 5778-2735 :
www.midanmasr.com
Twitter: @midanmasr
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ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ

ﻛﻢ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﻧﺎﺻﺮ
ﺳﻮﻑ ﲤﻸﻫﺎ ﻛﻤﻴﺔ ﺳﻘﻮﻁ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ) ١٦٩ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(

ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ

ﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺕ
ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ
• ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺪﻓﻖ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ  ٨٤ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
• ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻳﺒﻠﻎ  ٥٥٫٥ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻮﻓﺮﻩ
ﺑﺤﻴﺮﺓ ﻧﺎﺻﺮ ﳌﺼﺮ ﻳﺒﻠﻎ ١٦٩ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
• ﺫﻭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺜﻠﻮﺝ ﻭﻫﻄﻮﻝ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ
ﺍﻟﻐﺰﻳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺎﺕ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﻳﺒﻌﺚ
ﻣﻴﺎﻫﺎ ﺟﺎﺭﻓﺔ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻓﻴﻀﺎﻥ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ
ﹰ
ﺿﻔﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﲟﺼﺮ.

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ
ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺿﻔﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﻞ ٧٫٣٧٥ :ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﻨﻴﻞ١٫٦٦١ :
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﻨﻴﻞ٥٫٧١٤ :
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ

ﻓﻘﺪ ﺍﳌﻴﺎﻩ

ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ
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ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ
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ﻣﺼﺮ
ﻳﺒﻠﻎ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﺴﻘﻮﻁ
ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ  ١٥٠ﻣﻠﻴﻤﺘﺮﺍ ﹰ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺑﲔ ﺟﻤﻴﻊ
ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺿﻔﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﻞ.
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 -٢ﺧﺰﺍﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻴﻞ
 -٣ﺧﺰﺍﻥ ﺍﳊﺠﺮ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ ﺍﻟﻨﻮﺑﻲ ﺍﳉﻮﻓﻲ

ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

<  ٥٠٠ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ
ﻣﺨﺰﻭﻧﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﻡ

 ٦ﺑﺤﻴﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﻧﺎﺻﺮ

ﻳﺒﻠﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻗﺮﺏ
ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻨﺒﻊ  ٢٫٢٠٠-١٫٧٠٠ﻣﻠﻴﻤﺘﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  ١١ﺿﻌﻒ
ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

رامي لطفي
إن لتنمية املوارد املائية أهمية كبيرة
بالنسبة لدول حوض النيل ،إذ متكنها من
حتقيق أهدافها التنموية .وفي حالة نهر
النيل العابر للحدود ،فإن «التعاون اإلقليمي»
هو الطريق حلل النزاعات احلالية بني الدول
املشاطئة حلوض النيل .إال أن هذا املصطلح
يختلف معناه من دولة ألخرى في حوض
النيل وباألخص بني مجموعتني محددتني هما
دول املنبع ودول املصب .إنه مثال كالسيكي
حلالة توتر بني دول أعلى النهر وأسفله
تتقاسم مجرى مياه واحد ًا .دول املنبع هي
بوروندي ورواندا وكينيا وأوغاندا وجمهورية
الكونغو الدميقراطية وتنزانيا وإثيوبيا ،أما
دول املصب فهي مصر والسودان .وأولوية
أغلب هذه البلدان هي تنمية املوارد املائية،
ولذا فإنه من الضروري تأمني تعاون إقليمي
خللق املكسب للجميع في حوض النيل.
ويبقى السؤال :ما أفضل السبل التي يجب
اتخاذها للتوصل إلى هذا التعاون؟
تعترف كل دول النيل بأن تنمية املوارد
املائية ستساهم في احلصول على مزيد من
الكهرباء املؤمنة والرخيصة ،واألمن الغذائي
واإلنتاجية ،وحماية وإدارة أفضل للبيئة
كأساس ملعيشة سكان احلوض .بالنسبة
لدول املنبع ،مكافحة الفقر هي التحدي األول
واألكبر .واملطلب األساسي اآلخر ذو األولوية
هو إمداد سكان الريف اإلفريقي بالكهرباء،
إذ إنه من املتطلبات األساسية للتنمية .أما
بالنسبة لدول املصب فتظل قضايا التنمية
الزراعية وحتسني الري واحلصول على املياه
من األولويات التي تتطلب مخصصات كبيرة
من موارد املياه وبرامج فعالة لتحسني الري.
وبشكل أعم فاالحتياج األ َّولي لألمن الغذائي

ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﳉﻬﻞ ﺑﻨﻘﺼﻬﺎ
ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ

ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ
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مبادرة حو�ض النيل

في هذا اجلزء من القارة اإلفريقية سيتأثر
كليابحل قضايا حوض النيل .وكل من دول
املنبع واملصب لها احلق في حتقيق أولوياتها
املختلفة أو احتياجاتها التنموية لتستطيع
أن تتعامل مع الضغوط االجتماعية
واالقتصادية والبيئية املتنامية وفق عدد
سكانها املتزايد .في مثل هذه املواقف ،حيث
تتنافس األولويات على نفس املوارد ،ال مفر
من طرح السؤال عن الصراع مقابل التعاون
مما يتطلب إجابات وحلوال.
وعلى هذه اخللفية وبحث ًا عن العمل
اإليجابي للتعاون اإلقليمي متت مبادرة
حوض النيل في  .1999توفر املبادرة منصة
ميكن لألعضاء من خاللها التفاوض على
قضايا إدارة املياه والتنمية .وتساعد املبادرة
الدول األعضاء في التغلب على املشاكل
املتعلقة بالنيل من خالل ثالث وظائف
أساسية :التعاون الغذائي وإدارة موارد
املياه وتنمية املوارد املائية .باإلضافة إلى
ذلك توفر للدول األعضاء األدوات التحليلية
والنظام املعلوماتي املشترك الذي ميكنها
من املراقبة واإلدراة املستدامة للحوض
وكذلك مساعدة الدول األعضاء في حتديد
الفرص التنموية وإعداد املشروعات والسعي
للحصول على االستثمارات ،و تسعى
املبادرة لتطبيق عدد من املشروعات في دول
حوض النيل املختلفة ،ومن ثم مساعدة كل
دولة لتستفيد من موارد املياه عن طريق خلق
املكاسب التي تعم على اجلميع.
تتناول املبادرة احتياجات دول املنبع على
النيل األبيض من خالل برنامج العمل الفرعي
لبحيرات النيل االستوائية .وتستفيد دول شرق
النيل (مصر وإثيوبيا والسودان) ،واملعروفة
كذلك بالنيل األزرق ،من برنامج عمل النيل
الشرقي الفرعي ،ويكمل كل برنامج اآلخر.

?
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ويدخل في نطاق املبادرة كذلك دعم الدول
األعضاء في حتديد مشروعات استثمارية
واإلعداد والتحفيز اإلقليمي لها .وقد لعبت
املبادرة دور ًا حاسم ًا وقيادي ًا في االستثمار
في مشروعات بلغت قيمتها  1.1مليار دوالر،
ويتم تنفيذها في املنطقة حالي ًا .وتعد املبادرة
حالي ًا استثمارات إقليمية بقيمة  452دوالر ًا
أمريكي ًا إضافية .والعديد من هذه املشروعات
أكثر تعقيد ًا من مجموعات االستثمارات
األولى التي قامت املبادرة بتجهيزها.
تظل نتائج مبادرة حوض النيل في
دعم مشروعات االستثمار موضع سؤال،
خاصة وأن مثل هذه االستثمارات لم تعالج
التحديات التاريخية حول اتفاقيات املياه
احمل ِّددة للحصص واستخدام مياه النيل ،بل
انصب تركيزها على البنية التحتية بشكل
أ َّولي .ولهذا السبب تجُ ري املبادرة برنامج
تعزيز مؤسسي (أكتوبر )2012-2008
يوفر للمنظمة «فرصة استكشاف وتصميم
هيكل مؤسسي مناسب طويل املدي» ُيعرف
كذلك باإلطار التعاوني.
يتم تطوير كل من برنامج استثمار
املبادرة وبرنامج التعزيز املؤسسي بالتوازي
مع عملية تفاوض قوية التفاقية اإلطار
التعاوني ،وتركز على التفاوض على اتفاقية
جديدة حلوض النيل تعالج املفاوضات
واحلقوق التاريخية التفاقيات مياه النيل
األساسية واالحتياجات الناشئة لبلدان
احلوض األخرى .وميثل التفاوض على
االتفاقية اإلطارية التعاونية التحدي األكبر
والفرصة بالنسبة لدول حوض النيل للتوصل
إلى إطار مؤسسي عادل ومستدام ملستجمع
األمطار للنيل العابر للحدود.
مرحلة التفاوض على االتفاقية اإلطارية
التعاونية هي األكثر حسم ًا في حياة مبادرة

حوض النيل .في حني أن دعم االستثمارات
وإثارة القضايا ذات الصلة مسألة حاسمة
بالنسبة للمبادرة ،إال أنها لكي تنجح فال بد
في نهاية املطاف أن تخوض في القضية
األساسية أال وهي توزيع حصص املياه
في حوض النيل – التي حتكمها شبكة من
االتفاقات املعقدة .ويؤمل من حسم التفاوض
على اإلطار التعاوني أن يؤدي إلى إقامة
مؤسسة دائمة حلوض النيل .إال أن كيفية
اتفاق دول حوض النيل على هذا اإلطار
التعاوني غير واضحة .فمن ناحية ستتمسك
دول كمصر والسودان بحقوقها التاريخية
والقانونية بحسب اتفاقات  1929و،1959
ومن ناحية أخرى تزعم دول املصب في
البحيرات االستوائية ومستجمعات النيل
الشرقية أن حصص مياه دول املصب
حترمها من حقوقها األساسية في التنمية
االجتماعية واالقتصادية.
من املهم االعتراف باملنجزات األساسية
الستثمارات حوض النيل األبيض واألزرق
كخطوة أولى للتعاون العابر للحدود .ومع
ذلك مطلوب أسلوب شامل وكامل لوضع
األساس «آللية اتخاذ قرارات إقليمية»
تستكشف من خاللها دول احلوض املكاسب
والفرص املفيدة للجميع لتقاسم الفوائد من
املوارد الطبيعية للمستجمعات .ويتطلب
حتويل مبادرة حوض النيل من «مبادرة» إلى
تكوين كيان مؤسسي إلدارة حوض النهر
التغلب على عدة حتديات وتأمني االلتزمات
السياسية لدول أعضائه املختلفة .ورغم أن
حسم املفاوضات حول اإلطار التعاوني يرجى
منه أن يفضي إلى مؤسسة دائمة حلوض
النيل ،فما زال مطلوب ًا عمل الكثير لتحديد
القواعد األساسية وآليات اتخاذ القرار
لتوزيع حصص متساوية وإدارة موارد مائية

غير ضارة وفعالة تؤدي إلى تعاون مستدام
في مستجمع النيل .وكل اخليارات احملتملة
لتصميم شكل إدارة املبادرة والترتيبات
املؤسسية والتمويل الضروري واملستدام ال
بد أن يتم استكشافها بشكل أفضل بكثير
لضمان اتفاق دول حوض النيل على طريق
التعاون وتفادي الصراع على أكبر مستجمع
على األرض.
_________
رامي لطفي باحث إقتصادي
واجتماعي متخصص .حاصل على
بكالوريوس في االقتصاد والعلوم
السياسية قسم العالقات الدولية من
اجلامعة األمريكية بالقاهرة .حصل
على املاجستير فى الدراسات البيئية
من جامعة يورك بتورنتو فى تخصص
استدامة وحوكمة وإدارة مصادر
املياه .وهو أيـضا ً مرشح للحصول
على دكتوراه فى السياسات العامة
من برنامج علوم البيئة الصناعية
واالستدامة بجامعة إيراسموس
بالتنمية
بروتردام .تخصصه
االقتصادية املستدامة مبني على
خبرته فى العمل كاستشاري مع عدد
من املنظمات الدولية مثل صندوق األمم
املتحدة للتنمية الزراعية ،والوكالة
الكندية للتنمية ،والبنك اإلفريقي
للتنمية ،باإلضافة إلى مؤسسات
أكادمييه ومراكز بحوث أخرى كجامعة
ساوباولو بالبرازيل .يعمل رامي حاليا
كاستشاري ملنتدى حوض النيل
ووزارة املوارد املائية والري خاصة فيما
يتعلق مبشروع إدارةحوض مياه النيل
الشرقي.

ا�ستخدامات املياه يف م�صر
ﺗﻠﻮﺙ ﺍﳌﻴﺎﻩ
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• ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻗﺪﺭﻩ  ٦٠ﻣﻠﻴﺠﺮﺍﻣﺎ ﹰ/ﻟﺘﺮ
• ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﻌﺎﺩ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ
ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
ﺍﳌﺴﺘﺼﻠﺤﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔ
ﺑﺤﺮ ﺍﻟﺒﻘﺮ :ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺪﻟﺘﺎ
ﻳﺼﺮﻑ  ٢٫٠٩١ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ/ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ،
ﺑﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﻦ:
• ﺍﳌﻠﻮﺣﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  ٣٣٣٥ﻣﻠﻴﺠﺮﺍﻣﺎ ﹰ/ﻟﺘﺮ
• ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻗﺪﺭﻩ  ٨٧ﻣﻠﻴﺠﺮﺍﻣﺎ ﹰ/ﻟﺘﺮ
• ﻣﻴﺎﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﻣﻠﻮﺛﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻭﲢﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ

٨٣

ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ :ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻏﺮﺏ
ﻳﺼﺮﻑ  ٢٫٥٣٣ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ/ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ،
ﺑﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﻦ:

٤٫٦

ﻛﻔﺮ ﺍﻟﺰﻳﺎﺕ:
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺨﻠﺺ
ﺍﳌﺼﺎﻧﻊ ﻣﻦ
ﻧﻔﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﻉ
ﺭﺷﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻬﺮ
ﺍﻟﻨﻴﻞ

ﻃﻠﺨﺎ:
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺨﻠﺺ
ﺍﳌﺼﺎﻧﻊ ﻣﻦ
ﻧﻔﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﻓﺮﻉ ﺩﻣﻴﺎﻁ ﻣﻦ
ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ

ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ:
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺨﻠﺺ ﺍﳌﺼﺎﻧﻊ
ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﹰ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ،
ﺃﻭ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﻣﺮﻳﻮﻁ ،ﺃﻭ
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ ﹰ ،ﺃﻭ ﺗﺮﻋﺔ
ﺍﶈﻤﻮﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻜ ﱢﹸﺮﳝﺎﺕ:
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ
ﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﳌﻴﺎﻩ

ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﳌﻠﻮﺛﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ

ﺍﳌﻠﻮﺣﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  ٣٦٩٦ﻣﻠﻴﺠﺮﺍﻣﺎ ﹰ/ﻟﺘﺮ
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻗﺪﺭﻩ  ٧٢ﻣﻠﻴﺠﺮﺍﻣﺎ ﹰ/ﻟﺘﺮ

ﻣﻠ

٢٠٠٧

ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﳌﻠﻮﺛﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻣﻮﻟﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ

•
•

ﻟﺪﻟﺘﺎ

ﻣﻦ  ١٥٫٢١ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌﺐ ﺻﺮﻑ ﺳﻨﻮﻱ

٫٣٦٣
٦ﻣ
ﻠﻴﺎﺭ
ﺷ
ﻣﺘﺮ
ﺮﻕ ﺍﻟﺪﻟ ﻣﻜ
ﺘﺎ

ﻓﺸﻠﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﳌﺼﺎﻧﻊ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﻣﺼﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻧﻔﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﺎﻣﺔ،
ﻭﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ .ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ

ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ

ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ

ﻳﺼﺮﻑ  ١٫٠١٧ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ/ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ،ﺑﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﻦ:

 ٤٫١ﻣ
 ٦٩ﺳﻂ ﺍ
ﻭ

ﻣﻜ

ﻌﺐ

ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ

ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ :ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ
ﺍﻟﺪﻟﺘﺎ

ﻠﻴﺎﺭ

ﻣﺘﺮ

ﻌﺐ

ﺗﻘﺴﻢ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻏ

ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ١٠٫٢ :ﻃﻦ،
ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  ٤٥٠ﺷﻜﺎﺭﺓ ﺭﻣﻞ

ﺮﺏ

ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕ

ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻫﻲ ﺃﺳﻮﺃ ﻣﻠﻮﺙ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ
ﺑﲔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ

ﺍﻟﺪ

ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﹰ:

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ
ﺍﻷﻛﺴﺠﲔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻴﻞ

ﻟﺘﺎ

٢٠٠٥

ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﳌﻼﺣﺔ

ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ٦٫٨ :ﻃﻦ،
ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  ٣٠٠ﺷﻜﺎﺭﺓ ﺭﻣﻞ

ﻣﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺼﺮﻑ

 ١٥٫٢١ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ

ﻴﺎﺭ

ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻨﺰﻟﻲ

ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
ﲡﺮﻱ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻴﺎﻩ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﺮﻉ
ﻭﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ
ﻟﻠﺒﺤﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ،ﻭﻳﺼﺮﻑ ﻣﻴﺎﻫﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺘﺮ

ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ

ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ٣٠ :ﻃﻦ،
ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  ١٣٢٣ﺷﻜﺎﺭﺓ ﺭﻣﻞ

ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻳﺒﻠﻎ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺮﻱ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ )ﺍﻟﺒﺮﻟﺲ ،ﻭﺍﳌﻨﺰﻟﺔ،
ﻭﻣﺮﻳﻮﻁ ،ﻭﺇﺩﻛﻮ( ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻧﺤﻮ ١٥٫٢١
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ/ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺍﳌﻠﻮﺣﺔ  ٢٣٤٦ﻣﻠﻴﺠﺮﺍﻣﺎ ﹰ/ﻟﺘﺮ.

ﻣﻜ

ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ
ﺗﺒﺨﺮ

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﳌﻴﺎﻩ

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻴﺎﻩ

ﻌﺐ

ﺣﺼﺺ ﺍﳌﻴﺎﻩ

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺪﺩ
ﺍﳌﺼﺎﻧﻊ

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ
ﻓﻲ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ

ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺒﺨﺮ  ١٤٠٠ﻣﻠﻴﻤﺘﺮ

ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ

٢ ١

ﻳﻨﺘﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻘﺪ ﻋﻦ
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻵﺗﻴﺔ:

ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﺪﻭﻝ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻟﻨﻴﻞ

ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ
١٠٠
ﱈ

 ٧٫٦٥ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ/ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺒﺨﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻫﻮ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﲔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﻨﻴﻞ

ﺍﺭﻳﺘﺮﻳﺎ

١٥٠
ﱈ

ﻓﻘﺪ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻋﺒﺮ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻵﺩﻣﻲ

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺒﺨﺮ  ٢٤٠٠ﻣﻠﻴﻤﺘﺮ

 ٠٫٣ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﻧﺎﺻﺮ

ﻓﻘﺪ ﺍﳌﻴﺎﻩ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ

ﻳﺒﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﻌﺎﺩ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  ٥٫٢٨٩ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌﺐ/ﺍﻟﺴﻨﺔ .ﻭﻳﺒﻠﻎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﳌﻠﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﻌﺎﺩ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
ﻧﺤﻮ  ١١٠٠ﻣﻠﻴﺠﺮﺍﻡ/ﻟﺘﺮ

