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شُكر و تقدير

الشكر هلل أوالً الذي أنعم علي بنعمة العقل فجعلني من طلبة العلم ومريديه .
وأتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني ألستاذي الددكتور /كمال محمد األسطل والدذي كدان لدي
شددرل ال ددتعلم علد د يدي دده فددي مرسلت ددي البك ددالوريو

ددذ

والماجس ددتير ,والددذي تك ددرم باعشددرال علد د

األطروس ددة ,وال ددذي أدي ددن ل دده بك ددل م ددا تعلمت دده ف ددي ددذا العم ددل المتوا د د  ,وال ددذي ل ددم يبَّ ددل عل ددي
بتوجيهاتدده الئدداوبة وارشدداداته الداوبددة طيلددة الفتددر الما ددية ,فددي كددل مددا ألدددم

عليدده مددن َّط دوا

وافكار ,وأسال اهلل العلي القدير أن يجعل مدا أسددا لدي مدن مع ا
درول َّدال ا لوجهده ,وأن يجعلده فدي
ئسيفة أعماله ,ويثقل به موازينه .
كما أتقدم بالشكر وعظيم االمتندان للسداد أع دا لجندة المنالشدة والسكدم ,األسدتاذ الددكتور/
ناجي صادق شراب منالشاً داَّلياً ,والدكتور /صبحي يوسف األستاا منالشداً َّارجيداً علد لبولهمدا
منالشة الرسالة .
والشكر موئول للدكتور  /محمد فارس عميد كلية االلتئاد والعلوم اعداريدة علد مدا بذلده
ا
وما يبذله من ا
سثيث لَّدمة الطالب.
جهد
كددذلأ أعبددر عددن شددكري وتقددديري العميددذ يلد أسدداتذتي األعد از فددي برنددام العلددوم السياسددية
بجامعة األز ر ذا الئرح األكاديمي الشامخ ,والذين لم يبَّلوا علي بعلمهم َّالل فتر الدراسة.
وف ددي النهاي ددة أتق دددم بالش ددكر الجزي ددل يلد د مدلقد دة اللغ ددة العربي ددة ,الت ددي س ددا م

ب دداَّراذ ددذ

االطروسة بأف ل ئور لغوية  :األستاذ  /حياة شراب .

إىل هؤالء كل الشكر واحملبة

الباحث


ت

ملخص الدراسة
يلقي ذا البسث ال و عل األمن الماوي العربي ومدى لدر الدول العربية عل المسافظة
عل موارد م الماوية وتطوير ا في ظل وجود بعض العوامل التي ساعد

عل عدم لدر تلأ الدول

علد د مواجه ددة مش ددكلة المي ددا  ,ومنه ددا العامد دل الجغ ارف ددي وسياسد دة دول الجد دوار ومنه ددا تركي ددا يسد دراويل
واثيوبيددا ,والعامددل التدداريَّي .و ددو يبددين األع د ارل الدوليددة لتنظدديم الميددا واتفاليددا
النيل وتسديد سئ

دوليددة لتنظدديم نهددر

كل من مئر والسودان في ميا ه ,ورفض دول منداب النهدر لهدذ االتفاليدا

وَّائددة يثيوبيددا .و ددو يكشددل دور يسد دراويل وأطماعهددا بميددا الني ددل وَّائددة ف ددي المندداب اعثيوبي ددة
ودعمهددا عثيوبيددا فددي تواجدده فددي بنددا سددد النه ددة ,وَّطددور بنددا سددد النه ددة عل د األمددن المدداوي
العربي المئري سوا َّطور بيوة أو التئادية أو ينسانية.
لام
اتفاليا

الدراسة عل فر يا

منها أن ناأ تسديا

تواجه األمن الماوي العربي ,وأن نداأ

تنظم نهر النيل وتأكد عل سدذ دولتدي المئدب مئدر والسدودان ,وأن نداأ تدأثي ار كبيدر

من بنا سد النه ة عل األمن الماوي العربي.
وتهدددل الد ارسددة يل د التعددرل عل د األمددن المدداوي العربددي وعل د أ ددم االتفاليددا

واألع درال

الدوليددة لتنظدديم نهددر النيددل وعلد أ ددم تددأثي ار بنددا سددد النه ددة اعثيددوبي علد األمددن المدداوي العربددي
المئري ,واستَّدم الباسدث المدنه التداريَّي والوئدفي التسليلدي ,وتسليدل الدنظم وتوئدل يلد عددد
من النتاو أن الميا عنئر استراتيجي في ا
غاية األ مية ألنده يتعلدذ بالسيدا والوجدود وأن أكثدر مدن
دول َّددارذ المنطقددة العربيددة وتبددين وجددود عجددز و د ا
ثلثددي الميددا العربيددة تددأتي مددن ا
دعل فددي لواعددد
القانون الدولي ويعتبر نهر النيدل شدريان السيدا فدي مئدر ولمئدر سدذ تداريَّي لالنتفداه بميدا نهدر
النيل تؤكد االتفاليا

الدولية التي تنظم نهر النيل ,وظهور عدد من المتغيد ار السياسدية واعلليميدة

والعالمي ددة الت ددي ت ددؤثر بش ددكل كبي ددر علد د عالل ددا

دول س ددوض نه ددر الني ددل ومئ ددر ,ست ددي أئ ددبس

يسراويل تدير ئراه الميا عند منداب النيدل وَّائدة المنداب اعثيوبيدة ودعمهدا فدي بندا سدد النه دة
اعثيوبي ومدى َّطور السد عل األمن الماوي العربي المئري.


ث

وتوئددل يل د عددد توئدديا

منهددا يجددب أن يكددون ندداأ تعدداون عربددي مشددترأ فددي مواجهددة

مشددكلة الميددا فددي المنطقددة العربيددة وعل د مئددر أن تكثددل وجود ددا فددي دول مندداب النيددل وَّائددة
المن داب األثيوبيددة وعل د مئددر اسددتَّدام أسددلوب المفاو ددا

والتشدداور ودعددم عاللتهددا م د السددودان

واالس دراه فددي االنتهددا مددن بنددا لنددا جددونجلي وأن تعمددل عل د عددود دور األب فددي القددار السددم ار
األفريقية وتوثيذ عاللتها م يثيوبيا في جمي المجاال
والهيوددا

وعل مئر أن تتوجه يل الهيودا

الدوليدة

اعلليميددة مددن أجدل عددرض مو ددوه وَّطددور سددد النه ددة اعثيددوبي وال ددغط علد الهيوددا

الدولي ددة المانسد دة لمش ددروه س ددد النه ددة اعثي ددوبي م ددن أج ددل يعد داد النظ ددر ف ددي تموي ددل س ددد النه ددة
اعثيوبي.
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Abstract
This research aims to shed light on the security of Arab water and
extent of ability of Arab states in reserving water sources in the area and
its development ,there are also some factors that help the inability of
states to face water problem , such as, geography and time factors . Also,
the policy of geographical neighbors ,for example ,Turkey , Israel , and
Ethiopia . There are international customs that organize water and there
are also international agreements to conduct the Nile River ,to determine
proportions both Egypt and Sudan ,and to reject the countries of the Nile
River upstream these agreements especially Ethiopia . Moreover ,we do
not forget the role of Israel and its relations in the Nile especially at
Ethiopian upstream also its support in facing of building Renaissance Dam
and seriousness of building Renaissance Dam on the security of Arab
water (Egyptian) both environmental , economic ,humanitarian danger .
The study is on assumptions which there are challenges face the security
of Arab water ,there are also agreements to organize the Nile River and to
confirm the right of the states of downstream (Egypt and Sudan) ,and
there are large impacts from building Renaissance Dam on the security of
Arab water . The study goals to know the security of Arab water and to
know also the most agreements and world customs to organize the Nile
River ,and to know the most impacts in building Ethiopian Renaissance
Dam on the security of Arab water .
The researcher used historical ,descriptive ,and analytical method ,
reached several results that water is strategic element significantly
because it relates to life and existence and more than two-third Arab
water comes from states outside Arab area ,and he shows a deficit and
weakness in the rules of international law ,it is considered the Nile River is
the lifeblood in Egypt which international agreements confirm that
organize the Nile River ,also the emergence of number of political
,regional ,world variables which greatly affect on the Nile River Basin
countries and Egypt ,even Israel has become to manage water conflict at
the Nile upstream especially Ethiopian upstream and its support in


ح

building Ethiopian Renaissance Dam and extent of its seriousness on the
security of Arab water (Egyptian) . Finally ,the researcher reached several
recommendations which there is common Arab cooperation in facing
water problem at Arab area and Egypt should intensify its presence in the
Nile upstream countries precisely Ethiopian upstream ,should use
negotiations and consultation manner ,also should support its relations
with Sudan and speed up the completion of the Jonglei Canal ,should back
the role of the father in the black continent (African) ,should be closer
with Ethiopia in all aspects ,should go to international and regional bodies
in order to show seriousness of Ethiopian Renaissance Dam too ,and
should press the donor bodies to the project of Ethiopian Renaissance
Dam in order to reconsider in funding of Ethiopian Renaissance Dam .
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الفصل األول
اإلطار النظري
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الفصل االول "اإلطار النظري "
 أوالً  :مقدمة الدراسة

لال اهلل تعالي في كتابه العزيز :ﭽ

ﮓﮔ ﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼاألنبياء 03:لهذا تعتبر الميا أغل مورد
األرض ,فالما عئب السيا  ,وتعتمد عليه كل أنشطة اعنسان ,فاذا توفر الميا زاد

عل

الكثافة السكانية ,وتقل كثافة السكان أو تنعدم يذا ما ندر الموارد الماوية ,بجانب الزراعة كمئدر
للغذا  ,التي تعتمد بالكامل عل الما وكذلأ دوران عجلة الئناعة (. )1
تعد مشكلة الميا يسدى أبرز مظا ر األزمة السقيقية في الوطن العربي وعالمة فشل
االلتئادية والتنموية والماوية العربية سيث كان لهذ األزمة أسباب طبيعية ال جدال فيها

السياسا

كالتسول المشهود في المناخ بما يسمله من جفال ون وب في منسوب الميا المَّتزنة وتتالي
السنوا

العجال وانتشار ظا ر التئسر .ولد بدأ

ذ األزمة في االستفسال في ول

كبير
اً
فيه معظم األلطار العربية تزايداً سكانياً مهوالً وتوسعاً زراعياً وئناعياً
المشكلة الَّطير التي أئبس

كبير في التسديا
تستل مولعاً اً

شهد

اعل من سجم

السقيقية التي يواجهها الوطن العربي

سالياً ومستقبال دون أن يظهر ا تمام بها يوازيها أو َّطط لمواجهتها تكون مناسبة أو فعالة أو
شاملة لكل أج از الوطن العربي .أي لسمايته من التهديد وال غوط واالبتزاز وعمليا
المستمر والعقوبا

الذي يجب عل

تسويل الما تسويله يل عنئر روي

السئار

الوطن العربي استَّدامه لم تنته بعد .من نا ولد
في برام واستراتيجيا

الدول واألسزاب والثو ار

فكر

والمفكرين

بشكل ال ينفئل عن مفهوم الدول العربية لألمن الغذاوي العربي الذي يمثل الركن اآلَّر من
األركان الرويسية لألمن القومي العربي يذ ين أي َّلل في جانب األمن الماوي سول يؤدي يل َّلل
مماثل في جانب األمن الغذاوي (. )2
( )1يينا

جابر أسمد يسماعيل ,السقوذ القانونية لمئر في نهر النيل ,األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البسيري,

. 356
( )2عدنان عبا

سميدان الدكتور َّلل مطر الجراد ,األمن الماوي العربي ومسألة الميا في الوطن العربي ,دمشذ ,جامعة

دمشذ,2003,ط ,2

.9
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ولد أجم االستراتيجيون عل أن عدم امتالأ أي دولة للما والغذا الكافيين يعني تهديد
األمن القومي لتلأ الدولة ,وال يمكن تسقيذ األمن العسكري ألي دولة دون تسقيذ األمن
االلتئادي وال يمكن تسقيذ األمن االلتئادي دون تسقيذ األمن الغذاوي وعئب األمن الغذاوي
الميا  ,ولتسقيذ األمن الماوي يجب المسافظة عل

الموارد الماوية المتوفر واستَّداماتها بأسلوب

أف ل وعدم تلوثها و در ا وترشيد استَّدامها في الشرب واالستَّدام المنزلي والري والئناعة,
والسعي بكل الوساول للبسث عن مئادر ماوية جديد وتطوير ا ورف طالا

ينتاجها واستثمار ا م

اال تمام بتقديم الدعم لها ورف الوعي بأ مية دعمها وسسن ينتاجها واستَّدامها بين الساسة
ومتَّذي القرار والمتعاملين معها والمستفيدين منها و نالأ تولعا
لد تشهد ئراعا
الساجة ال

ساد سول الميا في العالم بسبب نق

وتسذي ار كثير بأن الفتر المقبلة

نئيب الفرد من الميا العذبة وتزايد

الميا لمقابلة التوس الزراعي لتامين الغذا  ,وسذر دراسة سديثة للبنأ الدولي من

انداله سرب شاملة في منطقة الشرذ األوسط بسبب نق

الميا .

وال يقل نهر النيل أ مية وتأثي اًر في المنطقة يذ ين أسد عشر دولة تشترأ في سو ه لكل
دولة مشاكلها وكلها تعتبر دول فقير تسع لتوفير الغذا لمواطنيها بكل الطرذ وبالرغم من استقرار
العاللا

ال ار نة بين دول سوض نهر النيل يال أنها لد تئبح بؤر توتر تؤثر في

و مساوال

بعض الدول في التدَّل في شؤون القار اعفريقية للسيطر عل الموارد الماوية واستَّدامها كورلة
غط في المنطقة (. )1
تركز الدراسة عل

تسديا

األمن الماوي العربي وأ ميته وأسسه والموارد الماوية في

الوطن العربي وكذلأ تركز الدراسة عل أ م القواعد القانونية التي تسكم استَّدام األنهار الدولية
وعل أ م االتفاليا
تداعيا

التي تنظم نهر النيل وكذلأ نهر النيل في االستراتيجية االسراويلية وما مدى

بنا سد النه ة عل األمن الماوي العربي وَّائة مئر والسودان .

درسة تكلم
وأن ناأ ا

عن األمن الماوي العربي وَّائة في منطقة وادي النيل و

دراسة

مثن مسمد ترك عن أزمة الميا بين دول سوض النيل ودراسة المؤتمر الدولي السنوي سول آفاذ
التعاون والتكامل بين دول سوض النيل .

()1سامرمخيمر-خالدحجازي،أزمةالمياهفيالمنطقةالعربية،عالمالمعرفة،سلسلةثقافيةشهرية،العدد،209الكويت1993-ص2
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 ثانياً  :مشكلة الدراسة
تتعرض المنطقة العربية للعديد من المَّاطر والتسديا
المشاري التنموية المَّتلفة عالو عل
السدود السياسية مما يعن

بسبب شح الميا  ,الزياد السكانية ,

أن أكثر من  %76من الموارد الماوية تأت

تعرض مشاري التنمية للتهديد واالبتزاز تأسيساً عل

من َّارذ

ما سبذ يمكن

اشتقاذ السؤال الرويسي .
ما ي طبيعية األمن الماوي العربي وَّائة في منطقة وادى النيل
ومن ه ا السؤال ساافرع األسئلة الاالية :
 -1ما ي أ م التسديا
 -2ما أ م االتفاليا

التي تواجه األمن الماوي العربي ؟
التي تنظم ميا نهر النيل ؟

بنا سد النه ة عل األمن الماوي العربي (المئري والسوداني) ؟

 -3ما أثر تداعيا

 ثالثاً  :فرضيات الدراسة
 -1أن ناأ تسديا
 -2أن ناأ اتفاليا

تواجه األمن الماوي العربي
تنظم نهر النيل وتأكد عل سذ دولتي المئب مئر والسودان

 -3أن ناأ تأثي ار كبير من بنا سد النه ة عل األمن الماوي العربي (المئري والسوداني)
 رابعاً  :أهداف الدراسة
تسع الدراسة يل تسقيذ العديد من األ دال ومن أ مها ما يلي-:
 -1التعرل عل التسديا

التي تواجه األمن الماوي العربي

-2التعرل عل أ م االتفاليا
-3التعرل عل أ م تداعيا

التي تنظم ميا نهر النيل
بنا سد النه ة عل األمن الماوي العربي(المئري والسوداني)

 -4التعرل عل الدور اعسراويلي واألمريكي في بنا سد النه ة
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خامساً  :أهمية الدراسة

-1تتناول الدراسة مو وعاً ام و و األمن الماوي العربي .
 -2تركز الدراسة عل ل ية مهمة و
في العاللة بين دول المنب
 -3التعرل عل

األمن الماوي العربي في منطقة وادي النيل التي لها دور

أثيوبيا ودولتي المئب مئر والسودان .

أ مية الئراه واستشرال المستقبل وَّائة الدول المطلة عل

مجرى ماوي

كسوض النيل .
 -4التعرل عل أ مية البعد الماوي لنهر النيل بين دوله المنب
يثيوبيا ودولتي المئب مئر والسودان .
 -5تقدم الدراسة توئيا

يمكن األَّذ بها سول األمن الماوي العربي وَّائة في منطقة وادي

النيل .
 سادساً  :منهجية الدراسة
اعتمد

الدراسة عل أكثر من منه أبرز ا :

المنهج الااريخي  :ويعتبر أكثر المنا

استَّداماً في التعرل عل األمن الماوي العربي وأسسه

وَّئاوئه ,كونه األكثر مال مة للمو وه والذى يئل ويسجل ما م
الما ي ويدرسها ويفسر ا ويسللها عل

أس

وتعميما ا تساعدنا في فهم السا ر عل

علمية منهجية دليقة ؛ بقئد التوئل يل

وتسديد المتغي ار

الستَّال

البسثية التي تتكامل لوئل الظا ر أو

وتئنيفها ومعالجتها وتسليلها تسليالً كافياً ودليقاً ,

داللتها والوئول يل نتاو أو تعميما

عن الظا ر ووئل وال

األمن الماوي العربي وَّائة في منطقة وادى النيل ومدى تأثير سد النه ة عل
العربي المئري عل اعتبار أن ذا المنه
تسديد األسداث والوثاوذ والَّطابا

سقاو ا
ذ

و الما ي والتنبؤ بالمستقبل .

المنهج الوصفي الاحليلي  :و و مجموعة من اعج ار ا
المو وه اعتماداً عل جم السقاوذ والبيانا

من ولاو وأسداث

األمن الماوي

و األكثر مالومة للمو وه ,كما تعتمد الدراسة عل

من َّالل أسلوب تسليل الم مون .
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منهج احليل النظم  :و و مجموعة من العاللا
النظام و أسا

المتداَّلة والعنائر المتفاعلة والتي تعتمد عل أن

وسد التسليل ومسيط َّارجي  ,والتي تعتمد عل

مجموعة من العنائر أو

األج از والتي ترتبط فيما بينها وظيفياً بشكل منظم بما يت منه ذلأ من تفاعل واعتماد متبادل في
داور متكاملة ذا
( الق ار ار


طاب ديناميكي تبدأ بالمدَّال

– اعج ار ا

( المطالب – الدعم ) وتنته

) م ليام عملية التغذية الراجعة بالربط بين المدَّال

والمَّرجا

بالمَّرجا
.

سابعاً  :حدود الدراسة

السد المكاني  /مئر والسودان واثيوبيا
السد الزماني  /من الفتر  1906ست 2113م  ,من بداية بنا سد أسوان األول في مئر و ذا
يدل عل سذ مئر التاريَّي والمكتسب عل نهر النيل
السد المو وعي  /األمن الماوي العربي في منطقة نهر النيل
 ثامناً  :مصطلحات الدراسة
اعريف األمن:
بعد ْيه اللُّغوي واالئطالسي ,سيث ِّ
تركز َجميعها عل أن األمن
تتشابه معاني األمن في َ
و تسقيذ السكينة والطُّمأنينة واالستقرار عل مستوى الفَ ْرد والجماعة ,فقد جا في "لسان العرب":
َمنه اطمأن ,و د َّال فهو أَمن وأمين ,أما األمان :الطُّمأنينة ,والئِّدذ,
أمانا ,وأ َ
"أ َ
يأمن أَمنا و َ
من َ
والعهد ,والسماية ,و ِّ
الذمة ,أو ما يقابل الَّول .ويشمل األمن في جمي جوانبه اعنسانية والمجتمعية
َْ
ولي

األمن العسكري فقط .

يقول اهلل اعالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼقريش4-2:ولد ربط

األم َن
اآلية الكريمة ْ

الغذاوي بسالة الطُّمأنينة العامة واالستقرار ,وبذلأ يشير مفهوم األمن يل سالة الطمأنينة العامة,
وانعدام الَّول للفرد والمجتم .
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األمن القومي

و لدر األمة عل سماية ليمها الداَّلية من التهديدا

األمن العربي و مجموعة اعج ار ا

الَّارجية

التي تتَّذ للمسافظة عل أ دال وأمان المنطقة العربية سوا

كان في السا ر أو المستقبل  ,م مراعا األسكام المتاسة وتطوير ا واستقالل المئادر الذاتية
وجعلها األسا

في بنا القدر ()1

المقصود باألمن المائي و مدى لدر الدولة عل توفير ذا العنئر ألفراد ا بشكل ميا عذبة
نظيفة َّالية من الملوثا

المَّتلفة بشكل آني ومستقبلي  ,يذ يجب أن تسافظ عل

توفر ذ

الطالة لألجيال السالية واألجيال المستقبلية دون در أو دون عجز في تلبية الساجا

الماوية

لشعبها (. )2
األمن المائي  :األمن يعني لدر المجتم واطار النظامي لدولة عل
الداَّلية والَّارجية بما يؤدي يل

مسافظة عل

مواجهة كافة التهديدا

كيانه و ويته والليميه وموارد وتماسكه وتطور

وسرية يدارته ونعن باألمن الماوي مجموعة الترتيبا

واعج ار ا

التي تقوم بها دولة أو عد ا
دول

في ا
يلليم ما للمسافظة علي مورد ا الماوية ,وظهر مئطلح األمن الماوي العربي في اآلونة األَّير
نتيجة يسسا

متزايد بأ مية الميا  ,وبرز مواكباً لتسذي ار

بوادر عجز ماوي يتجه يل التفالم

الَّب ار والمهتمين بشؤون الميا من

()3

األمن المائي العربي  :يرى الباسث ي لدر الدول العربية عل توفير استياجا
في جمي المجاال

الفرد من الميا

الزراعية والئناعية واالستعمال المنزلي .

النهر الدولي:حسب اافاقية فينا " 6862النهر الئالح للمالسة الذى يفئل أو يَّترذ عد دول"
النهر الداخلي :أما النهر الداَّلي فقد جا تعريفه بأنه النهر الذي يق بالكامل داَّل يلليم دولة
واسد وبالتالي و يَّ

لسيادتها ولهذ الدولة السذ في االستغالل الكامل لموارد ذا النهر,

والنهر الدولي و النهر الذي يمر سو ه في ألاليم متعدد ألكثر من دولة أو يفئل بين ألاليم
دولتين و و النهر الذي يهم أكثر من دولة

()4

1

) )هيثمالكيالنى،األمنالقوميوجامعةالدولالعربية،مجلةشؤونعربية،تونس،1997،ص57
( )2فدى المئري  ,األمن الماوي في الوطن العربي  ,القا ر  ,السوار المتمدن 3 , 2008 ,
( )3مدس

أيوب, ,األمن القومي العربي في عالم متغير بعد أسداث أيلول  ,سبتمبر  2001م ,القا ر ,مركز الدراسا

االستراتيجية  2003م.2 ,
()4المصدرالسابق،ص167
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 ااسعاً  :الدارسات السابقة
 منار محمد ,وفاء محمد الموارد االقاصادية المااحة للانمية االقاصادية في دول حوض
النيل ومدى إمكانية الاعاون المشارك بينهم ,القاهرة مركز البحوث الزراعية -معهد بحوث
االقاصاد الزراعي2013 .
يهدل البسث يل دراسة الموارد االلتئادية المتاسة للتنمية االلتئادية في دول سوض النيل
ومدى يمكانية التعاون المشترأ بينهم من َّالل استعراض لمؤش ار
وااللتئادية لدول السوض وكذلأ مشكال

التنمية العامة و االجتماعية

الطالة ومستوى ندر الميا  .ولد يشا ار

الدراسة يل أن

عدد سكان دول السوض يبلغ نسو  427.4مليون نسمة .وتعتبر يثيوبيا أكبر دول السوض من سيث
السكان يذ يمثل سكانها نسو  % 21من سكان دول السوض ثم يليها مئر بنسو  % 1..3ثم
الكونغو الديمقراطية وتنزانيا بنسبة % 11.4عل
جمي دول سوض النيل تئنل

الترتيب .وتشير مؤش ار

من الدول ذا

البشرية المنَّف ة ما عدا مئر سيث تق

التنمية البشرية يل

أن

التنمية البشرية المنَّف ة ,سوالي %15..

من الدول ذا

التنمية البشرية المتوسطة .ويشير دليل

التنمية البشرية الدولي يل أن دول سوض النيل ي الدول األلل نمواً في العالم ماعدا مئر وكينيا
وتنزانيا ,كما أن معدل وفيا

األطفال الر

بلغ  114.3سالة لكل ألل مولود عام  , 211.في

سين كان المتوسط العالمي نسو  54سالة لكل ألل مولود َّالل نف

العام ,كما يتراوح نسبة السكان

الس ر يل يجمالي عدد السكان عام  2114بدول سوض النيل بين سوالي  % 11.3في بوروندي,
سوالي  % 43.5في مئر مما يدل عل أن أغلب سكان دول السوض يعتمدون في دَّلهم عل
لطاه الزراعة سيث يتمركز أغلب السكان في المناطذ الريفية .كما أشار البسث يل ارتفاه معدال
الفقر في دول السوض سيث يعيش تس
السوض بلغ

َّط الفقر  1.25دوالر /يوم نسبة كبير من سكان

سوالي  % 41.3في بوروندي % 67.4 ,في رواندا % 76.. ,في تنزانيا% 5..7 ,

في الكونغو % 3. ,في يثيوبيا  .وفيما يتعلذ بنئيب الفرد من النات المسلي اعجمالي فان دول
السوض ما عدا مئر تئنل

من الدول ذا

الدَّل المنَّفض ويبلغ متوسط نئيب الفرد فيها

نسو  1541دوالر في السنة بينما يبلغ المتوسط العالمي نسو  11615دوالر سنويا أي نسو سبعة
أ عال متوسط دول سوض النيل ونتيجة ل عل النات

المسلي اعجمالي يتراج اعنفاذ عل

التعليم والئسة بدول السوض .وفيما يتعلذ بالطالة بدول سوض
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النيل فرغم امتالكها لموارد اولة عنتاذ الطالة َّائة الكهروماوية يال أن متوسط نئيب الفرد
من استهالأ الكهربا بالكيلو وا

بلغ في مئر سوالي  .57كيلو وا  /فرد وجا

يثيوبيا في

المرتبة األَّير سيث بلغ نئيب الفرد فيها نسو / 26.5كيلو وا  .ويشير مؤشر مستوى ندر الميا
المتجدد في دول السوض يل أن نئيب الفرد كمتوسط للفتر  2111/2114تراوح بين 1..76
متر مكعب سنويا في الكونغو 613 ,متر مكعب سنويا مما يشير يل مدى سد الفقر الماوي في
مئر مقارنة ببقية دول السوض .ولد أو ح البسث اعمكانيا

والفر

المتاسة للتعاون المشترأ

بين مئر ودول سوض النيل.
 د .عباس محمد شرافي المشروعات المائية في إثيوبيا وآثارها على مساقبل مياه النيل مصر
جامعة القاهرة ,قسم الموارد الطبيعية معهد البحوث والدراسات األفريقية ,مؤامر آفاق الاعاون
والاكامل بين دول حوض النيل :الفرص والاحديات  51-52مايو 5161م  ,ص 626-622
ينالش ذا البسث الو

الماوي في يثيوبيا بئفتها دولة المنب الرويسية والتي تسا م بسوالي%45

في ميا النيل ,وأي اً منالشة يمكانية يثيوبيا القيام بانشا سدود عظمية .
وأ م األسباب الجيولوجية التي تقل و ار فشل كثير من المشروعا

الماوية في يثيوبيا سوا كان

علي نطاذ كبير أو ئغير ,منها التنوه الزمني والمكاني لسقوط األمطار ,وارتفاه معدل التبَّر%87
واَّتالل الت اري  ,وشد االنسدا ار  ,وانتشار الئَّور البركانية البازلتية ال عيفة والئَّور الجيرية
المتشققة ,وكثر الئدوه والفوالذ نتيجة النشاط الزلزالي المئاسب لألَّدود األفريقي الذي يقسم اله بة
اعثيوبية نئفين ,وزياد معدل التعرية الماوية وكذلأ ترسيب الطمي الذي يؤثر سلباً عل
التَّزينية للسدود .ويهدل أي اً يلي تقييم أثر المشروعا

الماوية القاومة أو التي تس

السئة الماوية لكل من مئر والسودان ,والتعرل علي المشر وعا
وذلأ من َّالل تسليل البيانا

القدر

اعنشا علي

الماوية المستقبلية في يثيوبيا,

والتقارير واألبساث العلمية السابقة .وفي النهاية ييجاد سبل للَّروذ من

األزمة السالية بين دول المنب من جهة ودول المئب مئر والسودان من جهة أَّري.
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 أمنية الفضل الصراع الدولي حول المياه في حوض نهر النيل رسالة ماجساير مقدمة الى
مجلس جامعة الخرطوم.2009
يهدل البسث ال
العاللا

التعريل بالموارد وعاللتها بالسياسة الَّارجية وربط ذلأ بالميا  ,وأثر ا في
بين ذ الدول سول الميا استناداً عل الَّلفية

بين الدول َّائة دول السوض والئراعا

الباسثة المنه

التاريَّية ,وكشل الدور األجنبي في تأجي النزاه في منطقة سوض النيل  .استَّدم
الوئفي التسليلي والتاريَّي ,والمالسظة المنهجية والمقابلة كأدا لجم المعلوما َّ .ل

البسث ال

اما ال
تأثير
ًا
عدد من النتاو التي و س مسددا الئراه سول الميا ,سيث تؤثر الميا
ً
سقيقيا و ً
مئدر
ًا
يمكن تفاديه عل اعطالذ في جمي األنشطة السياتية و ذ األ مية جعل من الميا
للئراعا

والسروب بين األفراد والجماعا

بئور لاطعة للفئل في النزاعا

والدول  .يمكن القول أنه ال توجد لوانين دولية ملزمة

الماوية بين الدول التي تشترأ أ ار يها وسدود ا في مئادر الميا

السطسية والجوفية ولذا يتم االعتماد عل االتفاليا
مستمل السدوث .استَّدم

المبرمة بين الدول كمرجعية أساسية لسل أي نزاه

ميا النيل كسالح سياسي عد م ار

والمعائر ,من القوى االستعمارية التي سرئ

عل

في تاريخ المنطقة السديث

مئالسها دون و

اعتبار لمستقبل دول

السوض السياسي وااللتئادي .
 دراسة بيان العساف انعكاسات األمن المائي العربي على األمن القومي العربي  :دراسة حالة
حوضي األردن والرافدين رسالة دكاوراه ,مقدمة الى مجلس جامعة الجزائر2005.
تهدل الدراسة يل

التعرل عل المو وه الماوي العربي في المشرذ العربي وبيان الدور الذى

يلعبه األمن الماوي العربي في األمن القومي العربي وتو يح االسباب التي تهم في بنا أمن ماوي
عربي وتلأ التي تعمل عل استنزال الوال الماوي العربي  .والتعرل عل استياجا

دول اعلليم

المشرذ العربي من الميا  ,ومدى كفاية الوال الماوي لهذ االستياجا .
ف ل

الباسثة االعتماد عل

أكثر من منه

في تسديد يشكالية وفر يا

الدراسة :المنه

التاريَّي  :وذلأ لدراسة مع لة الميا في المشرذ العربي -سوض األردن والرافدين ,وذلأ بدراسة
السقاوذ والمعلوما
المعلوما

المتوفر سول ذا المو وه ودراستها من َّالل األسلوب الوئفي وتسليل

واألرلام باالعتماد عل

السقاوذ والولاو واألسداث التي مر

بها المنطقة العربية.

األسلوب اعسئاوي ,من أجل تدعيم الولاو واألسداث باألرلام وتسليل الجداول
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واعسئاويا

وربطها بمو وه الدراسة• المنه المقارن  :بسكم أن مو وه األنهار والميا متعدد

ومتشعب ومسل نزاه أو انسجام في مَّتلل دول العالم ,ويشكل يسدى المساور األساسية في
القانون الدولي واسدى عوامل الَّالل والتوتر أو التوافذ واالنسجام في العاللا
األ مية توظيل المنه المقارن م بعض الساال
العربي .و ناأ عد نتاو تعقد العاللا
دول العالم العربي بهذ العاللا

في منطقة المشرذ

في العالم المشابهة للو

الدولية وتشابأ المئالح بين بعض دول العالم وارتباط

والمئالح بارادتها أو بدون يرادتها• اتجا السياسة اعسراويلية نسو

زياد أعداد المهاجرين والامة المستوطنا
تزيد الطلب عل

الدولية فانه من

الميا والتي تعتمد عل

الستيعاب سركة الهجر وتوفير متطلبا
االستيال عل

التنمية التي

الميا من األ ار ي العربية المستلة

واستغاللها .الطموح التركي في القيام بدور دولي بمنطقة الشرذ األوسط ومشروعاتها الماوية التي
تهدد المئا لح العربية وعدم التوئل يل اتفالية مناسبة لتقسيم الميا بينها وبين العراذ وسوريا ست
اآلن .كثر الدراسا

والبسوث الماوية والسياسية التي يتواتر ئدور ا من المعا د الغربية واألمريكية

منذر باستمال ليام سروب لادمة بسبب أزمة الميا في منطقة الشرذ األوسط .الدعوا
بتسويل الميا يل

"سلعة" ومساولة تسعير الميا وانعكاسا

واأليديولوجية في المجتمعا
لمشكال

ذلأ عل

اعيساوية

األبعاد االجتماعية

العربية  .تبين وجود عجز و عل في لواعد القانون الدولي المنظمة

األنهار الدولية واألس

القانونية للتعاون أو االستَّدام المتكافئ والعادل لهذ الميا  •.في الوال ين أكثر من ثلثي الميا
العربية تأتي من دول َّارذ المنطقة العربية لها مئالح تتعارض م المئالح العربية المشتركة مما
سياسيا عل الدول العربية .
يتيح استغالل ذ الدول للميا لل غط
ً

 فيصل عبد الرحمن طه مياه النيل السياق الااريخي والقانوني الخرطوم  :مركز عبد الكريم
ميرغني الثقافي2005 ,م .
ركز عل ا زدياد الطلب عل الميا في ظل تساره معدال
يمدادا

الميا عل المدى القريب وما يلسقه من نزاعا

النمو السكاني وتول الشح في

وئراعا

بين دول المجاري الماوية الدولية

سول كمية ونوعية الميا التي تسئل عليها كل دولة ,والئراعا

المستملة بين دول سوض النيل

وامكانية فئل شمال السودان عن جنوبه األمر الذى سيؤدي لتعقيد أزمة الميا  ,وا تم
بالقواعد القانونية الواجبة التطبيذ  ,سيث أن االتفاليا
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بالتغيي ار

التي تط أر عل

شَّئية الدولة التي تمار

السياد عل

اعلليم ,كما أن تقاسم الميا

يستوجب االعترال بسذ كل دولة متشاطوة للنيل بأن تسئل عل سئة منئفة ومعقولة من الميا
للتوس في الزراعة المروية وتسقيذ األمن الغذاوي لشعبها ,استَّدم

الوئفي

الدراسة المنه

والتاريَّي للقوانين الدولية للميا .
 صبحي يوسف األساا المياه واألمن القومي العربي مع الاطبيق على فلسطين دراسة في
الجغرافية السياسية رسالة دكاوراه مقدمة الى مجلس جامعة النيلين 6222
وتركز الدراسة األ دال الرويسية للدراسة عل يظهار ليمة الميا كمورد استراتيجي ام في
المنطقة العربية  ,بجانب التعرل عل
والتداَّال

الميا

واستَّداماتها ,

الدولية المرتبطة بها وَّائة منطقة الشرذ األوسط المليوة بالئراعا

.

كما تطرل

الدراسة يل التسديا

األو اه الماوية من سيث كميا

 ,والتنال ا

التي تواجه المنطقة العربية  ,من َّالل الزياد الر يبة والمتولعة

في عدد السكان  ,والتي ستبلغ عام  2131م  611مليون نسمة  ,مما يتطلب توفير كميا
الميا  ,لتلبية االستياجا

المتزايد  ,ومن بين التسديا

كبير من

األَّرى ولوه مناب األنهار الرويسة  ,النيل

ودجلة  ,والف ار َّ ,ارذ السدود السياسية العربية ؛ مما يعرض مشاري التنمية العربية للَّطر .
ين عدم استغالل الميا في المنطقة العربية بشكل كل ومجد أدى يل َّلل في َّريطة األمن
القومي العربي سيث اعتمد الوطن العربي  ,عل الَّارذ في توفير المواد الغذاوية  ,وارتفع

نسبة

اعتماد عل الَّارذ يل أكثر من  %51في مجال السبوب .
أما في فلسطين فان األو اه الماوية أكثر ئعوبة ؛ بسبب السياسا

اعسراويلية المتغطرسة,

والمتمثلة في السيطر عل موارد الميا  ,وسرمان الشعب الفلسطيني من سقه الطبيعي في السيطر
عل موارد الماوية  .كما أن ترأ العنان للمستوطنين في السيطر عل األرض وموارد الميا  ,أثر
سلبيا عل األو اه السياسية  ,والمعيشية للشعب الفلسطيني ؛ وبذلأ فان كل ذ األمور أتاس
الفرئة أمام يسراويل للتوس في الزراعة  ,والمشاري األَّرى  ,وجلب المزيد من المهاجرين الجدد
يل فلسطين .
لقد دل

النتاو التي توئل يليها الباسث عل أن ناأ تد و ار في نوعية الميا وكميتها في

المنطقة العربية  ,باع افة يل وجود فجو كبير بين ما و متاح  ,وما و مستثمر من الميا  .كما
بين

الدراسة أن يسراويل تستنزل كميا

كبير من الميا العربية ؛ مثل نهر األردن  ,ونهر اليرموأ
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 ,ونهر الليطاني  ,بجانب الميا الجوفية في ال فة الغربية  ,ولطاه غز  .ولم تقم وزنا للقوانين ,
واألعرال الدولية  ,وست لانون االستالل السربي .
الدرسات السابقة
 عاش ارً  :اعقيب ا
الدرسا
ركز معظم ا

السابقة عل ل ايا الميا من الجوانب األمنية والقانونية والئراه المستدم
أدَّل

الدرسا
بين العرب واسراويل سول الميا  ,ولكن كل ا

الجانب االلتئادي بالنسبة للميا

من تناولها عسدى الجوانب المذكور آنفا باعتبار أن الميا مورد التئادي ام يَّ

للتسعير

والبي .
للدرسا
ا
القاسم المشترأ
وتأثير عل

عاللا

السابقة دراسة األمن الماوي العربي ومدى التدَّل الَّارجي

دول سوض النيل ومدى تأثير البعد الماوي عل

مستوى عاللا

الدول

وَّائة دول سوض النيل ومدى تأثير ذلأ عل األمن الماوي العربي والدراسة السالية التي تناول
األمن الماوي العربي وَّائة نهر النيل نموذجا تناول
لد استو

الدرسا
المتجدد  ,وَّائة أن بعض ا

اَّر المعلوما

عل معلوما

المستجد في ل ايا الميا

لديمة لم تواكب تتدفذ المعلوما

سول ذا المو وه وَّائة األمن الماوي العربي نهر النيل نموذجاً .
سلوال سياسية ولانونية والتئادية متعمقة لق ية الميا واألمن

وأي ا تساول الدراسة أن ت

الماوي العربي سولها والَّروذ بتوئيا
الجوانب التي لم تتطرذ لها الدارسا

علمية تسا م في عالذ المشكل عالجا جذريا بسيث تكمل
السابقة والمتعلقة بايجاد السلول والتعرل عل تداعيا

بنا

سد النه ة اعثيوبي عل األمن الماوي العربي المئري والسوداني .
 الحادي عشر  :اقسيمات الدراسة
الفصل األول  :جا بعنوان اعطار النظري اوالً :مقدمة الدراسة ثانياً :مشكلة الدراسة ثالثاً
 :فر يا

الدراسة رابعاً :أ دال الدراسة َّامساً  :أ مية الدراسة سادساً منهجية الدراسة

سابعاً  :سدود الدراسة ثامنا :مئطلسا
الدراسا

الدراسة تاسعا :الدراسا

السابقة السادي عشر  :تقسيما

الفصل الثاني  :جا

الدراسة

ذا الفئل بعنوان تسديا

وينقسم الفئل يل ثالثة مباسث :
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المبحث األول تناول مفهوم األمن الماوي العربي ,وأ مية األمن الماوي العربي ومقارنة
الموارد الماوية في الوطن العربي م الموارد الماوية في العالم.
المبحث الثاني فجا بعنوان مظا ر عجز األمن الماوي العربي وتناول ذا المبسث
مظا ر أزمة الميا في الوطن العربي ,والمَّاطر عل الموارد الماوية في الوطن العربي.
المبحث الثالث تناول عاللة األمن الماوي العربي باألمن القومي العربي وتناول ذا
المبسث الميا وطبيعية التسديا  ,واستراتيجية لمواجهة تسديا
الفصل الثالث  :تناول ذا الفئل نهر النيل واالتفاليا

أزمة الميا .

الدولية ,وينقسم الفئل الثاني يل

ثالثة مباسث :
المبحث األول  :القواعد القانونية التي تسكم استَّدام األنهار الدولية وتناول ذا المبسث
القانون الدولي وتنظيم استَّدام األنهار الدولية ,والقواعد الدولية لميا األنهار الدولية,
المبحث الثاني  :األسكام وال وابط القانونية التي تنظم نهر النيل وتناول ذا المبسث
السذ التاريَّي المكتسب لمئر في ميا نهر النيل ,والسذ القانوني في السئول عل
نئيب عادل ومنئل من ييرادا

النهر اع افية ,اتفالية األمم المتسد لالستَّداما

غير المالسية للمجاري الماوية الدولية.
المبحث الثالث  :نهر النيل في االستراتيجية اعسراويلية وتناول ذا المبسث نهر النيل في
االستراتيجية الئهيونية لبل ليام الكيان اعسراويلي ,ونهر النيل في االستراتيجية اعسراويلية
من مرسلة السبعينا

وكامب ديفيد ,وميا النيل في التسالل اعثيوبي اعسراويلي .

الفصل الرابع  :تناول تداعيا

بنا سد النه دة اعثيدوبي وآثدار علد األمدن المداوي العربدي

المئري والسوداني وينقسم ذا الفئل يل اربعة مباسث :
المبحتتث األول  :سددد النه ددة األلفيددة اعثيددوبي الكبيددر وتددأثير عل د مئددر ,وتندداول ددذا
المبسددث سددد النه ددة األلفيددة اعثيددوبي ,والتعدداون األمريكددي – اعثيددوبي بشددأن ميددا النيددل,
واععالن عن ينشا سد النه ة اعثيوبي,
المبحث الثاني  :جذور األزمة المئرية – اعثيوبية بشأن ميا نهر النيل: ,
المبحتتث الثالتتتث  :تندداول ليددام يثيوبيددا بدداج ار ا

بنددا سددد النه ددة والمولددل المئددري مندده

وأجابته وسلبيته عل دولتي المئب وتناول ذا المبسث
14



المبحتتتث الرابتتتع  :تندداول اعطددار القددانوني لمواجهددة مشددكلة سددوض نهددر النيددل وتندداول ددذا
المبسث تمسأ مئر بسقولها القانونية في ميا نهر النيل ,وأتباه الوساول السلمية لمواجهة
تسددديا

مشددكلة نهددر النيددل ,وفددي يدار األزمددا

الميا .

15

الدوليددة  :مددن سددروب الميددا يلد دبلوماسددية



الفصل الثاني
احديات األمن المائي العربي
وسبل مواجهاها

 : 6.6مقدمة
 : 5.6مفهوم األمن المائي العربي
 : 4.6مظاهر عجز األمن المائي العربي
 : 3.6عالقة األمن المائي العربي باألمن القومي العربي
 : 2.6خالصة
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الفصل الثاني

احديات األمن المائي العربي وسبل مواجهاها
 .6.6مقدمة
ينددالش فددي ددذا الفئددل وئددل وتسليددل وتشددَّي

أزمددة الميددا فددي المنطقددة العربيددة والتدددابير

الواجب أتَّذ ا من أجل مواجهدة أزمدة الميدا فدي المنطقدة وأن نقد

الميدا يدؤثر سدلبياً علد التنميدة

المس ددتدامة ف ددي المنطق ددة وأن االس ددتَّدام األمث ددل له ددذ المي ددا يس دداعد علد د تسس ددين اعنت دداذ الز ارع ددي
والمسافظة علي الميا وتسقيذ األمن الغذاوي العربي .
المبحث األول
 : 5.6األمن المائي العربي
امهيد
يعد مفهوم األمن الماوي لديم ولكن تطدور مد تطدور األزمدان والس دا ار ويعدد ذا

أ ميدة

كبيدر للدددول نظد اًر ألندده يهددتم بالجانددب اعنسدداني وتندداول ددذ المبسددث مطلبددين المطلددب األول  :أ ميدده
األمددن المدداوي العربددي ومفهددوم األمددن المدداوي العربددي والمطلددب الثدداني  :مقارنددة الم دوارد الماويددة فددي
الوطن العربي م الموارد الماوية في العالم .
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المطلب األول
 : 6.5.6أهمية األمن المائي العربي
يعند دي مفه ددوم األم ددن الم دداوي المسافظ ددة علد د المد دوارد الماوي ددة المت ددوفر ف ددي ال ددوطن العرب ددي
واسددتَّدمها بالشددكل األف ددل وعدددم تلوثهددا وترشدديد اسددتَّدامها فددي الددري والئددناعة والشددرب والسددعي
بكل السبل للبسث عن مئادر ماوية جديد وتطوير ا ورف طالا

استغاللها

(.)1

والتعاون اعلليمي في استرجاه ما تم االستيال عليه سوا من يسراويل أو من دول الجوار
الجغرافي للوطن العربي

()2

.

 : 6.6.5.6مفهوم األمن المائي العربي
ماويدة لطريدة كافيدة لتسقيدذ األمدن المداوي مثدل

اعتقاد الدول العربية بدأن امتالكهدا عمكاندا

العراذ وسدوريا ومئدر والمغدرب َّداطئ ,بسيدث أن األسدداث اآلنيدة أثبتد

شاشدة دذ اعمكانيدا ,

يذ تبدددد االعتقدداد فددي يدراأ سقيقددة دور يس دراويل فددي المشددرذ العربددي ,وسقيقددة دور الواليددا

المتسددد

أي ا في سد ساجة تلأ األلطار من الما باستيراد من تركيا ,يذ أن ذا االسدتيراد يدؤدي يلد مزيدد
من التبعية بكل أشكالها ,واذا وافق
السالم التركي

()3

الدول العربية المعنية عل تمويل وتنفيذ ما يسم مشدروه ميدا

.

يعني الموافقة عل تهديد األمن الماوي العربي بمفهومه الجغرافي ويقئد منة تعزيز سديطر
يسد دراويل والوالي ددا

المتس ددد وال دددول غي ددر العربي ددة المساذي ددة لل ددوطن العرب ددي علد د يراد وسري ددة األم ددة

العربية واعبقا عل سالة االعتماد علد معوندا
يذ أنه يجب التدليذ أكثر في مستوى المعونا
عل الوطن العربي ,بينما لم يثبد

الغدذا  ,وَّائدة مدن الواليدا

المتسدد األمريكيدة,

األمريكيدة وآثار دا السياسدية االلتئدادية واالجتماعيدة

ستدي اآلن أن الددول العربيدة التدي تتلقد مثدل دذ المعوندا

لدد

()1منذرخدام،االمنالمائيالعربي-الواقعوالتحديات،مركزدراساتالوحدةالعربية-سورياد.ت،ص 45أنظرأيضاجدعون
فيشليزون،توطئةفياليشعكالى،المياهوالسالموجهةنظرإسرائيلي،ط،1رندةحيدر،مؤسسةدراساتفلسطينية،1991،ص
ص.9-7
( )2عبدالقادرالمخادمي،األمنالمائيالعربيبينالحاجاتوالمتطلبات،دارالفكر،دمشق،1999،ص.67
()3الخريطةرقم3لمشروعأنابيبالسالمالتركي(مشروعأوزاللتزويدالمنطقةالعربيةبالمياهالتركية)رقمص404
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سقق

شيوا مدن االكتفدا الدذاتي فدي مجدال الغدذا بدل بدالعك

أد

يلد

ددر فدي ز ارعدة المسائديل

األساسية القمح ,الشعير ,األرز  ..الخ ,والتوجه عنتاذ مسائيل غير أساسية
ولد استقر مفهوم األمن الماوي كهددل اسدتراتيجي فدي لناعدا

()1

.

الددول العربيدة كافدة مثلده فدي

ذلأ مثل األمن العسكري و األمن االلتئادي واألمن الغذاوي  ...ويرون أن معنا العام تعبيدر عدن
سل العجز الماوي

(.)2

فمو وه ترتيب الق ايا األساسية فدي ألئد درجدا

األ ميدة وفدي أولوياتهدا تسقيدذ األمدن

الماوي العربي ,لذا يجب أن تنبثذ السياسة الماويدة العربيدة مدن لاعدد المعدارل الماويدة الدليقدة سيدث
ين مفهوم تنمية المدوارد الماويدة كملكيدة لطريدة انتهد  ,وسدل مسلدة المفهدوم القدومي السدتغالل وتنميدة
الموارد الماوية ,يذ أن االستياجا

مَّتلفة مستقبال .

فالمددا سقداً ددو المسددرأ الرويسددي للسياسددا
التطور والتقدم البشري

()3

االلتئددادية واالجتماعيددة و ددو

ددروري لمواكبددة عئددر

.

ين اسددتمرار تركيددا واي دران واثيوبيددا والسددنغال واس دراويل فددي سياسدداتهم الماويددة المعاديددة لألمددن
الماوي العربي واستغالل أعالي األنهار المشتركة م الوطن العربي بئور منفرد والتي ي شدريان
سيددا مددا ب ددين النه درين وأرض مئ ددر وموريتانيددا وس ددوريا واألردن واسددتمرار يسددراويل وائ درار ا علد د
التددَّل فدي شددؤون سدوض اليرمددوأ بعدد االنتهددا عمليدا مدن االسددتسواذ علد ميددا نهدر األردن شددمال
بسيددر طبريددة مقئددود بدده يثددار المشددكال

الماويددة للددوطن العربددي ,وو د العراليددل أمددام العددرب فددي

مساولتهم الوئدول لسيدا أف دل وابعداد م عدن ل دايا م السياسدية الملسدة كالوسدد العربيدة وتسقيدذ
الطموسا

القومية

()4

.

( )1علي المحروسي ،المياه العربية –  تطلعات ومعطيات استراتيجية ،مؤتمر األمن المائي العربي  ،مركز الدراسات العربي
األوربي–المؤتمرالثامن،القاهرة2000،م،ص.34
( )2واثقرسولآغا،ورقةعملحولاستراتيجيةإدارةالمواردالمائيةفيمنطقةاللجنةاالقتصاديةواالجتماعيةلغربيآسيالتحقيق
األمنالمائي،دمشق،ص،1999/12/13-16ص.46
( )3حسنبكر،حروبالمياهفيالشرقاألوسطالجديد،ط،1مريتللنشروالتوزيع،القاهرة2000،مص.56وأنظرأيضابيردفيز
ربالرود،المياهفيالشرقاألوسط–  مصدرالحروبالمقبلة،أمفرصةعنالتعاوناإلقليمي؟،هنالندن،العدد533منمارس
لعام،1993ص.10
(  )4بسام جابر  ،مشكلة المياه في الشرق األوسط ،مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق ،الجزء األول والثاني،
بيروت،1994،ص58
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 : 5.6.5.6أسس األمن المائي العربي
يرتكز مفهوم األمن الماوي عل عدد من األس
أوال  :اعتبار الميا سلعة التئادية أي أنها ليس

منها :
سلعة مجانية وبالتالي در الميا أو عدم

ترشيد استَّدمها سيؤدى يل يلساذ أ رار بالبيوة .
ثانيا  :الميا يسدى المتطلبا
التنمية في القطاعا
ثالثا  :ين التناف

األساسية للتنمية يذ ينه من دون الميا ال يمكن القيام بعمليا

االلتئادية المَّتلفة

()1

.

عل مئادر الميا بين الدول يجعل من ذ السلعة السيوية ذريعة سرب في

بعض األسيان ولد تتَّذ ا بعض البلدان تبري ار لشن سروب

د جيرانها لالستيال عل ميا هم أو

ا
كافية من الموارد الماوية المتاسة في المنطقة.
للسئول عل سئة
وعليه فان الهدل األساسي لألمن الماوي و تسقيذ الكفاية ,المستدامة ,العدالة ,واعدار المستقبلية
للموارد الماوية ,و ذا يشمل العديد من الَّيا ار

()2

.

رابعاً  :في منطقة وادي النيل سيث السيطر والتسكم من لبل دول أعالي النيل عل مجرى نهر
النيل في التأثير عل الدول العربية مئر والسودان و ناأ
يعاد االتفاليا

التي تَّ

غوط من لبل دول أعالي النيل في

نهر النيل .

ومن ذ الَّيا ار منها :
َّ -1يددار تنميددة الميددا السددطسية والجوفيددة مددن َّددالل بنددا السدددود والَّزنددا

التددي تعمددل عل د

المسافظة عل الميا .

 -2ومنهدا َّيدار تنقيدة ميدا البسدر التددي تسداعد علدي سدد ساجاتهدا مددن الميدا بدرغم مدن انهدا مكلفددة
مادية .

 -3ومنهددا َّيددار أَّددذ كتلددة ثلجيددة مددن القطددب الشددمالي عددن طريددذ األسدداطيل ونقلهددا ال د مندداطذ
العجز الماوي .

 -4وأي ا استئالح وتكرير الميا .

 -5وترشيد استَّدام الميا سوا في الزراعة أو الئناعة أو االستعمال المنزلي.
(  )1عمر عبد هللا كامل ،األمن العربي من منظور اقتصادي  ،حالة الموارد المائية في الوطن العربي ،المركز العربي لدراسات
المناطقالجافةواألرضيالقاحلة،دمشق،1993ص.180
(  )2أحمدرفعتسيد،الصراعالمائي،األبعادالكاملةللصراعحولالماءبينالعربوإسرائيل،دارالهدىللنشروالتوزيع،1993،
ص.147
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المطلب الثاني
 : 5.5.6مقارنة الموارد المائية في الوطن العربي مع الموارد المائية في العالم
 : 6.5.5.6الموارد المائية في العالم
تغط ددي المي ددا ثالث ددة أرب دداه س ددطح األرض وتئ ددل كميته ددا يلد د  1370ملي ددون مت ددر مكع ددب
وتشير التقدي ار يل أن ما يزيد عل سوال  %3مدن دذ الكميدة دي ميدا عذبدة  %97منهدا ميدا
مالسددة كمددا أن  %77مددن الميددا العذبددة مَّتددزن فددي القن دوا

واألنهددار الجليديددة و %22منهددا ددي

جوفية ,وتق نسدبة كبيدر مدن الميدا الجوفيدة علد أعمداذ تزيدد علد  80ألدل متدر و دي بدذلأ تفدوذ
لدر اعنسان السالية عل استغاللها أما الجز البالي من الميا العذبدة فيوجدد فدي البسيد ار واألنهدار
وأجسام الكاونا

السية والرطوبة الجوية (.)1

ولق ددد ارتفد د اس ددتهالأ الف ددرد للمي ددا ف ددي الع ددالم بئ ددور س دداد م ددن  1360متد د اًر مكعبد داً ع ددام
1950يل  4130مت ار مكعبا عام  1990ووئل االستهالأ العالمي من الميا العذبة  5190متد اًر
مكعباً في عام  .)2( 2000ووئل أي اً يل  6211مت اًر مكعباً في عام .2114
ويقسددم اسددتعمال الميددا فددي العددالم يل د ثددالث فوددا

عري ددة ددي الددري ويسددتهلأ  %69مددن

الم دوارد الماويددة العذبددة ,الئددناعة وتسددتهلأ  %23منهددا االسددتعماال

المنزليددة التددي تسددتهلأ %8

منها ,وتتباين ذ النسب من دولة يل أَّرى ففي األلطدار الئدناعية تسدتهلأ الئدناعة  %40مدن
الموارد الماوية العذبة بينما تستهلأ الزراعة النئيب األكبر في الدول النامية (.)3
ولد أو دس

الدرسدا
ا

اعسئداوية أن سدكان العدالم سدتزداد بمقددار  6.2مليدار نسدمة َّدالل

السنوا

الثالثين القادمة ,وبالتالي ستزاد الساجة يل الميا بشكل كبير مما سديؤدي يلد ازديداد سدد

التناف

ولاللدل سياسدية واجتماعيدة ,ويبلدغ

بين دول العالم المَّتلفة ولدد يتسدبب بسددوث ا دطرابا

متوسددط االسددتهالأ السددنوي السددالي للميددا علد مسددتوى العددالم  4300متددر مكعددب بوالد  750متد اًر
مكعبداً لكددل نسددمة ,و ددذا يعنددي أن االسددتهالأ فددي سددود  %10مددن الميددا المتجدددد سددنويا علد

ددذا

))1( United Nations Environmental Program (UNEP).The State Of the environment (Nairobi
(UNEP,1991)Op.citp.43
( )2مصطفىكمالطلبة،إنقاذكوكبنا:التحديات...واآلمال،حالةالبيئةفيالعالم،1992-1972بيروتمركزدراساتالوحدة
العربية،1992،ص .68
)3( United Nations Environmental Program (UNEP) .The state of The environment
(Nairobi)(UNEP,1991).Op.city p. 43
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العالم ,ولد سذر البنأ الدولي من سدوث أزمة ميا عذبدة فدي العدالم لدم يسدبذ لهدا مثيدل ,ففدي تقريدر
عار ة وال تسكمها ظدرول طبيعيدة طارودة وانمدا

له ئدر عام  1995أكد أن األزمة القادمة ليس

ي أزمة بنيوية تتعلذ بسلوأ البشر عموما في المجتم المعائر(.)1
ففددي المدددن العماللددة سيددث االسددتَّدام الكثيددل لطددرذ الز ارعددة القاومددة علد الددري التكنولددوجي
المتاح ستد اآلن أسددث َّلدال فدي كميدة الميدا المتدوافر لتلبيدة استياجدا
موم مؤتمر السكان الذي انعقد في القا ر عام 1994م
فمو ددوه السددد األلئد للنمددو السددكاني ينمددا تسكمدده

االسدتهالأ وكدان ذلدأ مدن

(.)2

ددرو ار مددن ددذا النددوه منهددا شددح الميددا فددي

األنهددار ,كددذلأ ت ددمن تقريددر البنددأ الدددولي أمددو اًر أَّددرى ال تقددل أ ميددة عمددا ذكرنددا سددالفا مددن بينهددا
ازدياد المسافة بين المدن الكبرى وبين موال تواجد الميا العذبة التدي نستاجهدا و دذا بسدد ذاتده يمثدل
وجود ئعوبا

يقت ي تَّطيها ببذل جهود أَّرى و ذا التَّطي يستاذ يلي تكلفة جديد .

َّالئددة ذلددأ أئددبح ندداأ ئددعوبة فددي السئددول عل د المي دا كمددا كددان فددي السددابذ نظ د ار ل ددعل
يمكانيا

األنسان .
وكما أشرنا يل أن كمية الميا العذبة التدي يسدتهلكها العدالم ساليداً تعدادل  %10مدن المدوارد

الطبيعية المتجددد سدنويا بينمدا يفقدد سدوالي  %65مدن الميدا فدي البسدار وي دي  %12فدي منداطذ
غيدر مأ ولددة وغيددر مسدتغلة ويتسدرب جددز فدي التربددة ويفقددد الجدز اآلَّددر فددي بدالتبَّر و ددذا يعنددي أن
المشددكلة السقيقددة فددي ندددر الميددا يعددود بالدرجددة األولد ال لعدددم توافر ددا علد األرض ,أنمددا فددي عجددز
اعنسددان عددن االسددتغالل األمثددل لهددا بسددبب عوامددل عديددد مددن بينهددا التفدداو المكدداني "والجغ ارفددي"
والزماني في توزيعها (.)3
ل ددذلأ فد دان المي ددا العذب ددة موزع ددة علد د األرض توزيعد داً غي ددر متد دوازن ويتمث ددل التوزيد د غي ددر
المتوازن جغرافياً في وجود الجانب األكبر في رئيد األرض من الميا العذبة من ناسيدة كميتهدا مدن
منطقة يل أَّرى  ,يذ تئدل يلد ألئد وفدر لهدا فدي المنداطذ المداريدة الرطبدة مثدل الب ارزيدل وتليهدا
المناطذ المعتدلة والبارد مثل روسيا وكندا والئين
()1جورجالمصري،األطماعاإلسرائيليةفيالمياهالعربية،مركزالدراساتالعربي–األوربي،باريس،1996،ص.17
( )2حمدي عبد الرحمن ،إمكانيات تدعيم األمن المائي العربي ،بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي للبحوث السياسية ،مركز البحوث
والدراساتالسياسية،كليةاالقتصاد،جامعةالقاهرة،ديسمبر1991م،ص.87
()3فتحيعليحسين،المياهوأوراقاللعبةالسياسيةفيالشرقاألوسط،مجلةالسياسةالدولية،العدد138أكتوبر،1997ص.45
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كمددا أن توزي د الميددا العذبددة ال يتفددذ م د التوزي د السددكاني عل د األرض فتتفدداو السئددة
السددنوية للفددرد مددن الميددا التددي تجدددد تفاوتداً كبيد اًر مددن منطقددة ألَّددرى فعلد المسددتوى العددالمي يسئددل
الفرد في أيسلندا علي أ كبر سئة في العالم  654000متر مكعبا في السدنة فدي سدين يسئدل
الفرد في مئر عل ألل سئة في العالم  44متر مكعبا في السنة م المالسظة أن ميا النيل ال
تدَّل في السسابا

نظر ألنهدا ال تنبد مدن مئدر ,وتدأتي يليهدا عبدر الدبالد األَّدرى وعلد مسدتوي
اً

در مكعبداً ويليدده لبنددان
المنطقددة العربيددة يسئددل الفددرد فددي العدراذ علد أعلد سئددة سددنوية 1760متد اً
در مكعبداً بينمدا يبلدغ نئديب الفدرد فدي بقيدة دول الَّلدي
متر مكعبداً ثدم سدلطنة عمدان 1220مت اً
 1690اً
سوالي 150متر مكعب في العام ,واذا أ فنا يلي مدوارد الميدا المتجددد داَّدل بعدض الدبالد العربيدة
در مكعبداً فدي العدراذ
ما تسمله األنهدار مدن ميدا فدان النئديب السدنوي للفدرد يدزداد فيئدبح  5175مت اً
لب ددل تنفي ددذ أي مش ددروعا

علد د نه ددري دجل ددة والفد د ار م ددن دول ددة المنبد د  3500,مت ددر مكع ددب ف ددي

متر مكعباً في مئر
متر مكعباً في السودان 980 ,اً
موريتانيا 3940 ,اً

(.)1

وبجانب التوزي الجغ ارفدي

غير المتوازن للميا العذبة أي اً توزي زمني غير متعدادل أو متغيدر اعمددادا

الميدا العذبدة بسدبب

التغير الكبير في فئول السدنة ,فتتدوافر األمطدار فدي ش ا
دهور بدذاتها وتقدل أو تمتند تمامداً فدي شدهور
أَّددرى و ددذا ينطبددذ أي ددا عل د موسددم الفي ددان فددي األنهددر وذوبددان الجليددد بسددبب االَّددتالل ف ددي
درجا

السرار من منطقة ألَّرى في الول

الواسد.

ولكي يتمكن اعنسان من االستفاد القئوى من الميا العذبة التي تتوفر له ,فقد عمل عل
يعداد توزيعهدا توزيعداً جغرافيداً بشددذ القندوا

ومددد األنابيدب لنقلهددا مدن سيددث تتدوافر يلد سيدث تسددتغل

وتوجددد فددي دول العددالم شددبكة عماللددة مددن التددره والقن دوا
توزيعهددا عبددر مسدداسا

واألنابيددب التددي تنقددل الميددا العذبددة وتعيددد

ددَّمة توزيع داً زمني داً عددن طريددذ بنددا السدددود والقندداطر لتَّ دزين الميددا التددي

تكثددر وتزيددد عل د الساجددة ف دي موسددم الفي ددان و طددول األمطددار ست د يمكددن اسددتغاللها عل د مدددار
السنة .

()1أحمدالقرعى،األمنالمائي..مصرياوعربيا،مجلةالسياسةالدولية،العدد،140بيروت.أبريل 2000/ص.65
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ويوجد ساليا في العالم أكثر من  36ألل سد بارتفاه يزيد علي  15مت اًر يمكنها تَّزين ما يزيد عل
5000مليددون متددر مكعددب مددن الميددا  ,و ندداأ َّطددط عالميددة لزيدداد عدددد السدددود وطالاتهددا التَّزينيددة
سيث بلغ

سوالي  7500مليون متر مكعب في عام 2000

()1

.

 : 5.5.5.6الموارد المائية الاقليدية
 : 6.5.5.516أوال  :مياه األمطار
يقدر متوسط طول األمطار السنوي عل الوطن العربي بنسو  2650مليار متر مكعب
بمتوسط طول سنوي يئل الي  189مليمتر من المعرول أن كل مليمتر من األمطار فوذ
أرض مساستها مت ار مربعا تعادل كمية من الميا مقدار ا لت ار واسدا ,وأن مليمت ار واسدا من األمطار
فوذ أرض مساستها كيلو مت ار مربعا تعني كمية من الميا مقد ار ا مليون لتر.
 5.5.5.516ثانيا  :المياه السطحية
نظ ار يل سياد المناخ الجال عل أغلب أنسا الوطن العربي فهو يفتقر يل شبكا

يدروغرافيدة

داومة الجريان ,عدا األنهار الرويسية التي تنب من َّارذ أ ار يه كالنيل ودجلة والف ار (.)2
ويبلددغ التئ دريل السددنوي لنهددر النيددل 84مليددار متددر مكعددب وتشددكل
و

دبة السبشدة الَّدزان الطبيعدي لده ,بينمدا ينبد نهدر الفد ار مدن

ددبة البسي د ار االسددتواوية
دبة األنا دول ويقددر تئدريفه

السنوي عند دَّوله األ ار ي السورية ب  26مليار متر مكعب ,أما نهدر دجلدة فينبد مدن مرتفعدا
ا
جنوبي شرذ تركيا ويقدر تئريفه عند دَّوله األر ي العرالية ب 48مليار ا
مكعب(.)3
متر
ويبلدغ عددد األنهددار الئدغير الداومددة الجريدان فددي الدوطن العربددي نسدو  40نهد اًر ف ددال عدن موددا
اآلالل من األودية الموسمية التي تجري فيها الميا لفت ار مسدود من السنة

(.)4

()1رياضالدباغ،األهميةاالستراتيجيةللمياهفيالوطنالعربي،مجلةالمجمعالعلمي،مجلد،43ج،2بغداد1996،م،ص.34
()2د.محمودأبوزيد،حوارأجرتهمعهد.سلوىأبوسعدة،مجلةالمصور،القاهرة،فيينايرلعام،1992ص.25
(  )3مصطفى القاضي ،تاريخ الري في مصر والوطن العربي ،المؤتمر القومي للمياه ،جمعية المهندسين المصرية،القاهرة،
فبراير،1992ص .2-1
( )4غساندمشقية،أزمةالمياهوالصراعفيالمنطقةالعربية،األهاليللطباعةوالنشروالتوزيع،دمشق،1994،ص.113
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وتتعرض المدوارد الماويدة السدطسية يلد تبَّدر كميدا
جنددوب العدراذ ومنطقددة المسددتنقعا

كبيدر منهدا َّئوئدا فدي منطقدة األ دوار فدي

فددي جنددوب السددودان ف دالً عددن التبَّددر مددن الَّ ازنددا

ومجدداري

األنهار ,وتبلغ كمية الميا التي تفقد في عملية التبَّر بين 70و 100مليار متر
مكعب سنوياً

(.)1

 4.5.5.516ثالثا  :الموارد المائية الجوفية
تقسم الميا الجوفية من سيث استجابتها لالستغالل يل :
زمدن جيولدوجي و دي

 الموارد الماوية الجوفية غير المتجددد التدي يدتم تغدذيتها وتجددد ا علدي مقيدا

واس ددعة االنتش ددار ف ددي ال ددوطن العرب ددي كالئ ددس ار الكب ددرى والنوب ددة ومعظ ددم أسد دواض الجزي ددر العربي ددة
والمشرذ العربي وسوض النيل والمغرب العربي ,يذ تنتشر فدي  %90مدن مسداسة الدوطن العربدي,
ولددد تم د

تغددذيتها فددي الفت د ار المطيددر لعئددر البلوسددتين لبددل 5000-4000سددنة  ,والتقدددي ار

الدولية تدل عل

توافر مَّزون

َّم يقارب12 11 x5.1متر مكعب.

 المدوارد الماويددة الجوفيدة المتجدددد ويدتم تغددذيتها َّدالل فتددر وجيدز تتدراوح بدين سددنوا

عدد وجددز مددن

الس د ددنة وتنتش د ددر ف د ددي من د دداطذ مس د دددود المس د دداسة ال تتج د دداوز  %10م د ددن مس د دداسة ال د ددوطن العرب د ددي
كالمرتفعا

الجبلية والسهول التي تمتد عند أسفل الجبال

(.)2

 : 3.5.5.516الموارد المائية غير الاقليدية
لقد انعكس

زياد الوعي بمشكلة الميا في الوطن العربي عل تطوير الموارد الماويدة غيدر التقليديدة

بزيدداد معالجددة ميددا الئددرل الئددسي واعدداد اسددتَّدامها مددن جديددد وأئددبس
مئد اًر من مئادر الميا التي يعتمد عليها في مجاال
يوجد  12مسطة معالجة لميا المجاري

()3

ددذ الميددا المعالجددة

اعنتداذ الز ارعدي والئدناعي ,ففدي البسدرين

ا
 ,و ي تعال  31مليون ا
مكعب سنوياً ,وتبلدغ كميدة
متر

الميدا المعالجدة فدي مئدر  7500مليددون مت ادر مكع ا
دب سدنوياً ,أمدا فددي المملكدة العربيدة السدعودية فقددد
بلغ

كمية الميا المعالجة  368مليون متر مكعب عام  1990ولد بلغ

ا
 350مليون ا
مكعب
متر

(  )1شوقي أسعد ونبيل روفائيل ،تنمية الموارد المائية في الوطن العربي وترشيد استخدامها ،ورقة قدمت إلى ندوة مصادر المياه
واستخداماتهافيالوطنالعربيالكويت،السابععشروالعشرونمنفبرايرلعام،1986ص.740-739
()2رزقادوارد،نهراألردنوروافده ،ط،1مركزاإلعالم لجامعةالعربية،لندن،ترجمة،وزارةاإلعالماألردنية،عمان ،بدون
تاريخ،ص.118
(  )3أحمد علي الشريان ،إسماعيل محمد المدني وهمام عبد هللا آل خليفة ،االتجاهات االجتماعية نحو إعادة استخدام مياه المجاري
المعالجةفيالبحرين،مجلةدراساتالخليجوالجزيرةالعربية،السنة،18العدد،1994 71ص.53

25



فددي المغددرب و  80مليددون متد ادر مكعد ا
دب فددي الكوي د

و 70مليددون متد ادر مكعد ا
دب فددي اعمددا ار العربيددة

المتسد و 20مليون متر مكعب سنوياً في لطر(.)1

( )1الجيالني عبد الجواد  ،مداورة المياه العامة ألغراض الزراعة بين الحقيقة  ...والخيال  ،العمران العربي العدد ،1995،14
ص .44-43

23



المبحث الثاني
 : 4.6مظاهر عجز األمن المائي العربي
 : 6.4.6امهيد
ولد جا

ذا المبسث بعنوان مظا ر عجز األمن الماوي العربي ويتكون من مطلبين ,المطلب

األول :مظا ر أزمة الميا في الوطن العربدي ,والمطلدب الثداني  :المَّداطر علد المدوارد الماويدة فدي
الوطن العربي.
المطلب األول
 : 5.4.6مظاهر أزمة المياه في الوطن العرب
 : 6.5.4.6انخفاض حصة الفرد من الموارد المائية الماجددة
بلدغ عددد سدكان الدوطن العربدي عدام 2000نسدو 291مليدون نسدمة بمعددل نمدو سدنوي يئدل يلد
 %7.2للفتر  ,2000-1997ووئل في عام  2114يلد  371مليدون نسدمة ويعدد دذا المعددل
مرتفعاً نسبياً بالمقارنة بمعدل النمو السكاني في العالم الذي يبلغ  %6.1للفتر نفسها وبمعدل النمو
السكاني للبلدان النامية والبلدان الئناعية اللذين يقدران بنسو  %9.1و  %6.0عل التوالي وبهذا
فدان سددكان الددوطن العربددي فددي

ددو معدددل النمددو السددكاني السددالي يت دداعل عدددد م كددل  25سددنة

( ,)1يذ من المتول أن يئل عدد سكان الوطن العربي يل  492مليون نسمة عام .2025
يري الباسث تباين معدال

النمو السكاني بين األلطار العربية فهدي تزيدد عدن  %4فدي كدل

مددن لطددر وجيبددوتي وموريتانيددا وتت دراوح بددين  %4-3فددي المملكددة العربيددة السددعودية والع دراذ وعمددان
وليبي ددا واألردن وس ددوريا والئ ددومال ,كم ددا أنه ددا تتد دراوح ب ددين  %3-2ف ددي اعم ددا ار العربي ددة المتس ددد
والج ازوددر والكوي د

وتددون

والسددودان ولبنددان ومئددر والمغددرب والدديمن ,وتسددجل البس درين ألددل معدددل

للنمو السكاني في الوطن العربي يذ يئل فيها معدل النمو يل %1.9

(.)2

()1أملالعليان،األمنالمائيالعربيمطلباقتصاديأمشعبي،ط،1دارالعلومللنشروالتوزيع1996،م،ص.116ولمزيدمن
المعلومات أنظر  :عادل درويش ،حروب المياه   ...الصراعات المقبلة في الشرق األوسط ،ترجمة الهيئة العامة لالستعالمات
القاهرة،1995،ص.102
()2ساطعزغلول،إشكاليةالمياهالعربية،مؤسسةالبلسمللنشروالتوزيع،عمان،1993،ص.12
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وم

ذ الزياد السكانية الكبيدر لدد تسدتجد أو داه ئدعبة تزيدد مدن أعبدا األلطدار العربيدة

في المستقبل وَّئوئداً فدي ميددان األمدن المداوي يذا لدم يتددارأ األمدر مدن َّدالل تسقيدذ المزيدد مدن
الكفا

في يدار الموارد الماوية وسسن استغاللها .
لقددد بلددغ نئدديب الفددرد مددن المدوارد الماويددة المتجدددد علد الئددعيد القددومي عددام  1993نسددو

 1156مت اًر مكعباً في السنة و و ألل بكثير مدن متوسدط نئديب الفدرد علد الئدعيد العدالمي والدذي
يئدل يلد  12900متد ادر مكعد ا
دب فددي السددنة ,وبهددذا فدان نئدديب الفددرد علد الئددعيد القددومي ددو ألددل
در مكعبداً فددي السددنة كمددا أن متوسددط نئدديب الفددرد
مددن َّددط الفقددر المدداوي الددذي يقدددر بنسددو  1350متد اً
علي الئعيد القومي يظهر التفاو الكبير بين الموارد الماوية المتاسة لمَّتلدل األلطدار العربيدة ,يذ
يعدديش  %9.44مددن جملددة سددكان الددوطن العربددي فددي بددالد ال يتعدددى نئدديب الفددرد فيهددا مددن الم دوارد
ا
الماوية السنوية المتجدد  1000ا
مكعب ,بينما يعيش  %6.44منهم في مناطذ يتراوح فيها ذا
متر
المتوسط بدين  1000و 2000مت ادر مكع ا
دب فدي السدنة ,ويعديش  %5.10مدنهم فدي ألطدار يزيدد فيهدا
ذا المتوسط عل  3000متر مكعب في السنة ,واأللطار التي كان فيها متوسط نئديب الفدرد مدن
الموارد الماوية المتجدد في عام  1993فوذ َّط الفقر الماوي ي العراذ وموريتانيا ولبندان وسدوريا
وعمان ,أي أن  %84من سدكان الدوطن العربدي يعيشدون دون َّدط الفقدر المداوي ,وانَّفدض متوسدط
نئيب الفرد من الموارد الماوية المتجدد عام  2000يل  960مت اًر مكعباً ,واي اً انَّفض متوسط
نئيب الفرد من الموارد الماوية في عام  2114يل  451مت اًر مكعباً والدول التدي سدتبقي فدوذ َّدط
الفقر الماوي ي العدراذ وموريتانيدا ولبندان ,وسدترتف نسدبة سدكان الدوطن العربدي الدذي دم دون َّدط
الفقر الماوي يل  ,%1.89أما في عام  ,2025فان متوسط نئديب الفدرد مدن الميدا المتاسدة علد
الئددعيد القددومي سددينَّفض يل د  566مت د اًر مكعب داً والدددول التددي سددتبقي فددوذ َّددط الفقددر المدداوي ددي
العراذ ولبنان وموريتانيا ,ويو ح ذا مدى االنكشال الكامن لندر الميا في الوطن العربي

()1حمديعبدالرحمن،إمكانياتتدعيماألمنالمائيالعربي،مرجعسابق،ص.87
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 :5.5.4.6اسانزاف مخزون المياه الجوفية وادهور نوعياها
لقد تعر
بسبب معدال

أسواض الميا الجوفية في أغلب أرجا الوطن العربي لعمليدا

اسدتنزال كبيدر

ال خ العالية والسسب غير اآلمن األمر الذي لد يؤدي يل تد ور نوعية الميا .

فف ددي س ددوريا ت ددم اس ددتنزال مَّ ددزون أسد دواض الس ددلمية والمس ددلمية والقلم ددون ,وجفد د
واألفددالذ فيهددا ,كمددا تددم اسددتنزال جددز مهددم مددن مَّددزون الطبقددا

اآلب ددار

الماويددة فددي أسدواض العددين ,وسددهل

السئ في دولة اعما ار العربية المتسد وسوض سهل باطنة في عمان وأسواض تهامة في اليمن
وسوض الجفار في ليبيا وأسواض المنداطذ الوسدط فدي تدون

()1

 ,وفدي البسدرين تتعدرض طبقدا

ميا الدمام الجوفية في شرذ البسرين لغزو ميا البسر َّئوئا في المنطقدة المسيطدة بجزيدر سدتر
وان االستَّدام المتزايد للميا الجوفية في منطقة اعسكندرية والدلتا أدى يل زسل َّدط تمدا
المالسة والميا العذبة يل األمدام

()2

الميدا

 ,وفدي األردن تفدوذ الكميدة المسدتعملة مدن الميدا الجوفيدة السدد

اآلمد ددن لألس د دواض بنسد ددو  237مليد ددون متد ددر مكعد ددب سد ددنوياً و د ددذا يعن د د أن ند دداأ اسد ددتنزافاً لمعظد ددم
األسواض الماوية الجوفية

()3

.

أما في جيبوتي فقد أئاب
يمكاني دا

الملوسة العالية اآلبار المسفور نتيجدة السدسب ال ازودد واسدتنزال

الطبقددة التددي تسمددل الميددا ست د وئددل

سددنتميتر( ,)4بينمددا كاند

الموئددولية الكهرباويددة يل د  3500ميكرومددول

ملوسددة ددذ اآلبددار فددي بدايددة سفر ددا تقدددر بنسددو  1500ميكرومددول سددنتمتر

وما تسوية من بقايا أسمد ومبيدا

سشرية أو من الئرل الئسي

(.)5

(  )1جان خوري ،التقنيات المناسبة الستغالل مياه اآلبار الجوفية ،ورقة عمل المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي
القاحلةالتيقدمتإلىحلقةعملالتقنياتالمناسبةالستغاللمياهاآلبارالجوفيةوالوطنالعربي،القاهرة،1992،ص.75
()2جامعةالدولالعربية،األمانةالعامة(وآخرون)التقريراالقتصاديالعربيالموحد،1973،ص.157
( )3حازمكمالالناصر،إدارةوتنميةمياهاآلبارالجوفيةفياألردن،ورقةعملالمملكةاألردنيةالهاشميةالتيقدمتإلىحلقةعمل
التقنيات المناسبةالستغاللمياهاآلبارالجوفيةفيالوطنالعربي،القاهرةديسمبر،1993ص.196
( )4الميكرومولوحدةقياسنسبةالموادالذائبةفيالمياه،تمثلجزءامنمليونمنالوزنالغراميفيالسنتيمترالمكعب.
( )5عبد األمير دكروب ،مستقبل الصراع حول المياه في الشرق األوسط  ،مجلة الفكر االستراتيجي العربي  ،العدد ،1994 ،76
ص.221
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 : 4.5.4.6الالوث البيئي للمياه
 : 3.4.5.4.6الوث المياه الناجم عن األنشطة الصناعية
تلقددي بعددض األلطددار العربيددة مَّلفاتهددا الئددناعية السدداولة فددي األنهددار كمددا ددو السددال فددي
مئر والعراذ والمغرب وسوريا واألردن ,ففي مئر مثالً يلق  %50من المَّلفدا
من الئرل الئناعي في نهر النيل وترعه ويلق  %19من ذ المَّلفا
ولد تستوي النفايا

السداولة الناتجدة

في اآلبدار الجوفيدة

(, )1

الئناعية عل معادن ثقيلة أو مواد سامة في األو اه الطبيعية أو فدي م ارفدذ

معالجة ميا المجاري ,ومدا لدم تعدال مثدل دذ النفايدا

عندد مئدادر ا ,أو يدتم العمدل دون وئدولها

يل مجاري الميا فتظل نوعية الميا تسذر من مَّاطر جسيمة .
 :2.4.5.4.6الالوث المرابط باألنشطة الزراعية
ين االستَّدام غير الرشيد لألسمد ومبيدا

اآلفا

أدى يلد الكثيدر مدن المَّداطر الئدسية

والبيوية المترتبة عن ذا االسدتَّدام ,ولقدد ارتفد اسدتهالأ الدوطن العربدي مدن األسدمد الكيماويدة فدي
السنوا

األَّير بشكل كبيدر ومدن المعدرول أن األسدمد الفوسدفاتية والنيتروجينيدة تسدا م فدي

دياه

الميددا السددطسية ذلددأ أن المسائدديل ال تسددتفيد يال بنسددبة  %50منهددا وتأَّددذ النسددبة الباليددة طريقيهددا
يل ميا الئرل واألنهار
أمددا المبيدددا

(.)2

السش درية ,ف دان اسددتهالأ الددوطن العربددي منهددا يقدددر بماوددة ألددل طددن سددنوياً ,وال تمثددل

كميتهددا التددي تق د عل د اآلفددا

المسددتهدفة سددوى  %1.0مددن الكميددا

سطح األرض ومنها الموارد الماوية

()3

التددي تسددتَّدم ويلددوث البددالي

.

()1جامعةالدولالعربية،األمانةالعامة(وآخرون)،التقريراالقتصاديالعربيالموحد،1993،ص.158
()2منذرخدام،األمنالمائيالعربي–الواقعوالتحديات،مرجعسابق،ص.25
))3( UNEP United Nations Environmental Program (UNEP) The State Of The Environment (Nairobi
ENEP,1986.p. p ,91-92
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 : 1.4.5.4.6اآلثار السلبية لمشاريع الري
ين كفا

الري في الوطن العربي منَّف ة بنسبة تتراوح بين  40و  %60يذ يقدر استياذ

الهكتدار الواسددد علد الئددعيد العددالمي ووفقداً لطددرذ الددري التقليديددة يلد نسددو  7500متددر مكعددب مددن
الما بينما نجدد أن دذا الدرلم يرتفد فدي الدوطن العربدي ليئدل يلد  12000متدر مكعدب * للهكتدار
الواسدد

()1

 ,ولددد تئددل كميدة التسددرب والفالددد الددذي يسئدل لميددا الددري أثنددا نقلهدا مددن مئدددر ا يلد

مكددان اسددتغاللها يل د نسددو  %45مددن كميددة الميددا المنقولددة َّئوئ داً عندددما يددتم نقلهددا عبددر لن دوا
ترابية مكشوفة (.)2
ولددد تددؤدي مشدداري الددري التددي يسددا يدارتهددا يلد ظهددور الكثيددر مددن المشدداكل البيويددة ويعتبددر
مرض الشستوسومية ()3من أبرز األمراض الموثقة بين جمي األمراض التي تئاسب الري.
ففي مئر ازداد
ثالث سنوا
وئل

نسبة انتشدار مدن  %6لبدل ينشدا سدد أسدوان األول عدام 1906يلد  %30بعدد

من يكمال المشروه ,وفي السودان كان

يل ما بين  30و %60بعد َّم

منطقة الجزير َّالية منه يال أن نسبة انتشار

عشر سنة من ينجاز مشروه الجزير (.)4

كمددا التعددد طريقددة تَّدزين الميددا بواسددطة السدددود الطريقددة المثلد داومداً فددي المندداطذ الجافددة
نظ اًر ل ياه الميا عند التَّزين بهذ الطريقة بسبب ارتفاه معدال

التبَّر فبسير نائر مثالً تفقد

مددا مقدددار  %12مددن مجمددوه التئ دريل السددنوي لنهددر النيددل و ددي تشددكل  %15مددن مجمددوه م دوارد
الميددا المتجدددد فددي مئددر( ,)5كمددا تتسددرب كميددا

كبيددر مددن الَّ ازنددا

لبددل الددتمكن مددن و ددعها ليددد

االستعمال .

( )1رضوانخليفةعبدالحليم،دراسةشاملةللعواملالمؤثرةعليموازينالمياهالعذبةوالمالحة،ورقةقدمتإلىالندوةالتيعقدها
اتحادمجالسالبحثالعلميالعربيةبالتعاونمعمجلسالبحثالعلميالعراقيفيبغدادديسمبر،1982ص.26
(  )2تيسير الدباغ وعبد الكريم صادق ،توجه نحو الحد من هدر المياه في الوطن العربي ،ورقة قدمت إلى ندوة مصادر المياه
واستخداماتهافيالوطنالعربي،الكويت،فبراير،1986وثائقالندوة،ص.660
()3الشستوسومية:هيمرضيصباألنسانمنجراءنوعمنالديدانالتيتنموفيالمياهالملوثة،وتسببالتهاباتفيالمثانة.
)4( UNEP) The State Of The Environment(Nairobi)ENEP,1987,p. 146
()5سعيدمحمدأبوسعدة،تنميةوتعبئةمصادرالمياهفيالوطنالعربيمنأجلتنميةتعتمدعليالذات،نيقوسيا،دارالشبابللنشر
والتوزيعوالترجمة،1986،ص.141-139
*الهكتاربالفرنسية ): (Hectareهووحدةمساحةتساوي100000مترمربعو100آرتتكونالكلمةمنشقين hectوتعني100وآر
وهيوحدةأخرىلقياسالمساحاتتساوي100م ²لهذايرمزللهكتارفيالغالبفيالكتاباتالرياضيةالطويلةب haاختصارا.
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المطلب الثاني
: 5.4.6المخاطر على الموارد المائية في الوطن العربي
يشكل األمن الماوي العربي ل ية التئادية تتطلب تبني وتنفيذ سياسة تسمي وتئون الثرو الماوية
العربية من مَّاطر الن وب والتعدي ,وبهذا الشأن يجابه الثرو الماوية َّطران يهددان مستقبلها
()1

و ما :

 : 6.5.4.6السياسات المائية القطرية غير المالئمة
يتمثل الَّطر الداَّلي في السياسا

الماوية العربية القطرية الَّائة باستغالل الميا من

سيث  - :طرذ يدار الموارد الماوية
 كيفية استغاللها والسفاظ عليها من التبذيرسي ددث يدددتم اسدددتغالل دددذ الثد ددرو السيويدددة بط ددرذ تقليديدددة ,س د دوا فدددي الجان ددب الز ارعد ددي أو
الئناعي أو المنزلي ف الً عن بداوية طرذ التَّدزين المداوي ,ففدي الولد
يلد الميدا مد ت ازيدد ساجددا

الدذي ت ازيدد

فيده الساجدة

اعنتداذ الز ارعدي والئدناعي نتيجددة ت ازيدد النشداط االجتمداعي وت ازيددد

عدد السكان وندر الميا في مناطذ الزراعة

(.)2

يال أن التددد ور السائددل فددي االستيدداطي المدداوي العربددي َّئوئ داً مندده الميددا الجوفيددة ,يرج د يل د
طبيعددة السياسددة المتبع دة فددي األلطددار العربيددة للسدديطر عل د الم دوارد الماويددة واسددتعماالتها المَّتلفددة.
و ددي سياسددة تكشددل عددن غيدداب العقالنيددة فددي التَّطدديط المدداوي والَّطددط المسددتقبلية فددي االسددتهالأ,
فهذ السياسة تهدد مستقبل األمن الماوي العربي.
لددذا ف دان رف د درجددة األدا فددي يدار الثددرو الماويددة ددو السددل األمثددل لولددل الَّطددر الددداَّلي لألمددن
الماوي العربي

(.)3

()1حسانالشويكي،األمنالمائيالعربي،الوحدة،عدد،76الرباط،1991،ص.35-25
( )2اتحادالمهندسينالزراعيينالعرب،المؤتمرالفنيالدوريالسادس،ندوةتطويراالنتاجيةفيالقطاعالزراعيأهميتهفيتحقيق
األمنالغذائيالعربي27-24سبتمبر.1984،
()3حسامشحاتة،المياهالعربيةفيدائرةالخطر،معهداألرضيللدراساتالفلسطينية،دمشق،العدد،9أغسطس،1990ص.109
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ذ الئور عدار الموارد الماوية في الوطن العربدي يقتدرن بهدا ولدوه الجدز األعظدم مدن أ ار ديه فدي
المنطقة الجافة وشبه الجافة ,مما ينجم عنده نددر فدي مدوارد الماويدة ,وفدي ظدل دذ الظدرول يعتمدد
جز ام من الغذا في الوطن العربي عل نسو  %80من المساسا

الزراعية عل األمطار(.)1

والبددد مددن اعشددار بهددذا الئدددد يل د ظددا ر الجفددال وارتباطهددا بالتئددسر ,فهددو يسدداعد علددي اتسدداه
مساسة التئسر مثلما يعمدل علد للدة طدول األمطدار وبالتدالي نددر الميدا وتندال

اعنتداذ وندزوح

متوائل من الريل يل المدن(.)2
والجفددال ظددا ر طبيعيددة تشددهد ا مسدداسا

واسددعة مددن الددوطن العربددي منددذ القدددم ,ولددد عمددل

انتشار الئس ار عل للة الرلعة الزراعية ,أما المستغل فعالً بالزراعة فتبلغ نسو  530مليون دونم,
أي بنسبة  8.3من المساسة اعجمالية ونسو %3.40من الرلعة الئالسة للزراعة
مما يشير يل

()3

رور تعداون الددول العربيدة لتسسدين ئدور األمدن الغدذاوي العربدي عمدا دو

عليه سالياً في ظل للة طول األمطار ,يذا يتدراوح معددلها بدين ئدفر  450 -ملدم وأن %67مدن
مساسة الوطن العربي تتلق نسو  100ملم فقدط ,وأن  %15منهدا يقد

دمن َّطدي مطدر سدنوي

 300-100ملم  ,و  %18فقط تتلق أكثر من  300ملم(.)4
 : 5.5.4.6اهديد األمن الغ ائي العربي
لددي

الهدددل مددن التعددرض لألمددن الغددذاوي العربددي الدددَّول فددي تفائدديل مشددكلة الغددذا فددي

ال ددوطن العرب ددي ,ب ددل تق ددديم بع ددض األرل ددام المعب ددر الت ددي تو د دح الوالد د الغ ددذاوي الس ددالي والمس ددتقبلي
وعاللته بالسياسا

الماوية القطرية غير المالومة .

فنسدبة النمدو السدكاني فددي الدوطن العربدي دي نسددو  ,)5( %1.3ففدي عدام  1950كدان عدددد
سددكان الددوطن العربددي نسددو  76.6مليددون نسددمة ولددد ارتفد
ع ددام  1975والد د

ددذا العدددد يلد نسددو  147مليددون نسددمة

 164.3ملي ددون نس ددمة وع ددام  1979يلد د  205مالي ددين نس ددمة ع ددام  1985و

()1حسنفهميجمعة،المسألةالزراعيةواألمنالغذائيفيالوطنالعربي،1985،ص.56
*التصحر:هوقابليةالصحراءوالظروفشبهالصحراويةلالمتدادعبرحدودها.فهوبحقتغييرنظامالبيئة.انظر:محمدرضوان
خولي،التصحرفيالوطنالعربي،مركزدراساتالوحدةالعربية،ط،1بيروت،1985،ص.11
( )2حسنعبدالقادرصالح،التصحرفيالوطنالعربيومكافحته،شؤونعربية،عدد،61مارس،1990ص.54
( )3حسنعبدالقادرصالح،التصحرفيالوطنالعربيومكافحته،شؤونعربية،عدد،61مارس،1990ص.54
()4األمانةالعامةلجامعةالدولالعربية،التقريراالقتصاديالعربيالموحدلعام،1986مصدرسابق،ص.59
( )5محمدأزهرالسماك،األنماطالرئيسيةللتركيبالسكانيفيالوطنالعربيومستقبلها،تنميةالرافدين،سلسةدراسات،مركز
البحوثاالقتصاديةواإلدارية،جامعةالموصل،1984،ص.59
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 225مليدون نسدمة عدام  1990يلد  267مليدون نسدمة عدام 2000

()1

 ,يلد  371مليدون نسدمة

عام . 2114
ذا النمو في عدد السكان للوطن العربي رافقه ارتفاه في الدَّل الفردي ندت عنده زيداد فدي
ددذ الزيدداد السددنوية فددي االسددتهالأ بنسددو  ,%5يال أن

الطلددب المسلددي علد األغذيددة ,بسيددث لدددر

زياد عدد السكان وازدياد الطلب المسلي عل األغذية االستهالأ لم تقابلها زياد مناسبة فدي معددل
اعنتاذ ,مما أول األلطار العربية في عجز غذاوي.
فمعدددل زيدداد اعنتدداذ ددو نسددو  %2مقابددل  %1.3فددي زيدداد عدددد السددكان و  %5فددي
معدل االستهالأ ,مما يعني أن الوطن العربي مستورد لنسو  %50من ساجاته الغذاوية ,أما القمح
فيقددر اسددتيراد بنسدو  %55مددن مجمددوه اسدتهالكه فددي عددام  )2.29) 2111مليدون طددن و ددي
كميددة تمثددل مددا يعددادل  %40مددن سجددم التجددار الدوليددة للقمددح فددي الول د
االنفددداذ عل د د اسد ددتيراد الغد ددذا عد ددام  2000بنسد ددو  200مليد ددار دوال

()2

الددذي لدددر فيدده مجمددوه
وفد ددي عد ددام  2114وئد ددل

االستيراد الغذا بنسو 511 -411مليار دوالر.
وبددذلأ ت ددرر األمددن المدداوي العربددي بالجفددال كمددا تددأثر أي داً بظددا ر زسددل الرمددال أو مددا
يسدمي بالتئددسر الددذي يكدداد يغددزو الددوطن العربددي ككددل ويهدددد األمددن المدداوي ,م ددافا يليده مددا يعتددري
ميا أسواض األنهار الدولية من تلوث البيوة َّائة ما يتعدرض لده سدوض ال ارفددين وسدوض األردن
وسوض نهر النيل ,مما يدعو يل نه سياسا

ماوية عربية لطرية ولومية تكاملية في مجال الميا

(.)3
ذا ويعاني األمن الماوي العربدي فدي الولد

الد ار ن مدن عدد تهديددا

يسراويل في التوس في األرض العربية واالستيال عل المزيد من الميا

دوليدة لهدا عاللدة باسدتراتيجية
العربية (.)4

()1نبيلخليفة،منمياهالضفةالغربيةإلىسداليرموك(مثلثالخطر)،المستقبل،العدد،1987، 545ص.42
()2نبيلخليفة،منمياهالضفةالغربيةإلىسداليرموك(مثلثالخطر)،نفسالمصدر،ص.43
()3حسامشحاتة،المياهالعربيةفيدائرةالخطر،مرجعسابق،ص.115
()4حسنالعبدهللا،األمنالمائيالعربي،مرجعسابق،ص.57،
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 : 4.5.4.6اهديدات دول الجوار الجغرافي لألمن المائي العربي
فمو وه تهديد دول الجدوار الجغ ارفدي لألمدن المداوي العربدي بسدبب مشداركتها الددول العربيدة
اسددتغالل أسدواض األنهددار الدوليددة كسو ددي ال ارفدددين والنيددل ,أو سدديطرتها علد مئددادر الميددا التددي
المَّتلف ددة مث ددل تركي ددا وايد دران ,أو أطماعه ددا ف ددي المي ددا العربي ددة مث ددل

نعتم ددد عليه ددا ف ددي االس ددتعماال

يسراويل( ,)1تمثل تهديدا داوما عل الموارد الماوية في الوطن العربي .
فال دددام تركي ددا علد د س ددب

ج ددز كبي ددر م ددن مي ددا نه ددر الفد د ار لم ددد ش ددهر م ددن  13ك ددانون الث دداني

1990يلد  12شدباط  1990بهددل التَّدزين ومدا تدال مدن ولدول ييدران وتركيدا بقدو مد أمريكدا فدي
االعتدددا عل د الع دراذ فددي  16يندداير  1..1يل د السددرب األَّيددر عل د الع دراذ واستاللهددا مددن لبددل
الواليا

المتسد األمريكيدة ,وليدام بعدض المسدؤولين اعسدراويليين بالتئدريح عدن وجدود مشداري لنقدل

النفط العرالي باع افة يل نقل الميا مدن العدراذ عدن طريدذ أنابيدب سدول تمدر عدن طريدذ األردن
للسد من مشكلة الميا في يسراويل

(.)2

كددل ددذ التطددو ار التددي أثددر بطريقددة سددلبية علد األمددن المدداوي العربددي مددن َّددالل سياسدديا

دول

الجوار اعلليمي في بنا السددود والدتسكم فدي مئدادر األنهدار التدي تئدب فدي الددول العربيدة سدوا
نهددر النيددل أو نهددر دجلددة والفد ار ولكددن ندداأ س دؤال مهددم و ددو ,مددا ددو مسددتقبل العاللددة بددين العددرب
ودول الجوار اعلليمي في

و

ذ التطو ار .

( )1مجلةتقارير،أبعادحربالمياهفيمنطقةالشرقاألوسطودورإسرائيلفيها،الدارالعربيةللنشروالترجمة،عدد،19القاهرة،
،1990ص.90
()2جريدةالرأياألردنية،العدد.2002،3541،ص.8
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المبحث الثالث
 : 4.4.6عالقة األمن المائي العربي باألمن القومي العربي
 : 6.4.4.6امهيد
األمن  :و نقيض الَّول ويعني الطمأنينة واالستقرار والتَّل

من الَّطر .

وعرل العالمة " ابن َّلدون" األمن بأنه األمن من الهزيمة ,وللسيلولة دون ذلأ ال بد من م داعفة
السذر ,والقو  ,وااللتدار ,والدفاه ,والسماية

(.)1

ويرى روبر ماكنما ار وزير الدفاه األمريكي األسبذ بأنه يشمل التنمية وبدون التنمية ال يوجد أمدن
وثمة توجه عام لمعالجة األمن عل أسا

شمولي عل

و التهديدا

الَّارجية والداَّلية ,و دذا

يشمل مظا ر األمن في العئر السا ر بما فيها :
 أمددن الطالددة ,القددوى البش درية ,األمددن الئددناعي ,األمددن المدداوي ,األمددن الغددذاوي ,باعتبار ددامكونا

مَّتلفة لألمن ترتبط بينها عاللا

تكاملية وتأثير متبادل(.)2

واسددتناداً يل د مددا تقدددم يت ددح أن األمددن المدداوي البددد أن يعنددي سمايددة الم دوارد الماويددة المتاسددة مددن
واألولوي ددا

الوطني ددة

التهدي دددا

الَّارجي ددة ,و ددمان اس ددتمرار ا وسري ددة اس ددتَّدامها وف ددذ المتطلب ددا

والقومية ,والقدر علدي تطدوير دذ المئدادر الماويدة وتنميتهدا بمدا يدتال م مد االستياجدا

المتجددد

للميا في المستقبل المنظور .

()3

فازديدداد أعددداد المدددن والمجتمعددا

التددي تتسددول يل د

ددذا السددل فهددي يشددار يل د ندددر الميددا

ووجود أزمة أكثر من الداللة عل توفير مئدر ماوي مريح ,ويسئل ما يقرب من %60من ينتداذ
الميا من التسلية في العالم َّائة في دول الَّلي العربي الفقير في موارد ا الماوية والغنية بالنفط.
وتمثددل المملكددة العربيددة السددعودية وسددد ا  %24مددن مجمددل ينتدداذ ميددا التسليددة فددي العددالم
بسبب وجود مسطا

تسلية متفرلة عل طدول سدواسلها ومدن ثدم يدتم توزيد ميدا الشدرب علد المددن

متر ,أما بالي ينتاذ مسطدا
والقرى عبر َّطوط أنابيب ميا بطول ثالثة آالل كيلو اً

الميدا فتدوزه

( )1صباح محمد ووليد أبو سليم،األمن المائي العربي ،مؤسسةحمادةللخدماتوالدراساتالجامعيةودارالكنديللنشروالتوزيع،
األردن،1999،ص.66
( )2أحمدرفعتسيد،الصراعالمائي،األبعادالكاملةللصراعحولالماءبينالعربوإسرائيل،شئونعربيةعدد،76القاهرة،
،1996ص.132
( )3مجديصبحي،دراساتاستراتيجية،مشكلةالمياهفيالمنطقةوالمفاوضاتمتعددةاألطراف،القاهرة1992،م،ص.144
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علد د دول الج ددزر مث ددل تل ددأ الوالع ددة ف ددي البس ددر الك دداريبي وغير ددا م ددن ال ددبالد الجاف ددة مث ددل أس ددتراليا
واسبانيا.

()1

ين سماية الميا العربية وتوفير األمن الماوي العربي يستاجان يل استراتيجية عربيدة موسدد
تددوفر تدددابير لمعالجددة الَّددرذ المدداوي سيددث يئددل العجددز داَّليداً كمددا أو ددسنا يلد  100مليددار متددر
مكعب من الميا  ,ولقد وئل في عام  2000يل  127مليار متر ومكعب ,ووئل أي اً فدي عدام
 2114يل  151مليار متر مكعب ومن المتولد أن يئدل فدي عدام  2035يلد  176مليدار متدر
مكعددب ,و ددذا يتطلددب مولف داً عربي داً التئددادياً وتمويلي داً و ندسددياً موسددداً فددي مواجهددة مددن يريددد تهديددد
ميا دده ,ويجددب تددأمين المئدددالية لهددذ االسددتراتيجية والبددد مددن االسددتعانة بالق دانون الدددولي وتسئددين
الذا

عل المستوى العربي .

()2

لهددذ الغايددة يفتددرض مددن الدددول العربيددة وَّائددة دول سددوض الد ارسددة بلددور اسددتراتيجية أو
سياسددا

ماويددة لوميددة ولطريددة علد مسددتوى مددا يوجههددا مددن تسددديا

وبيددان سقيقددة األو دداه الماويددة

العربية واألَّطار التي تهدد ا واألبعاد التنموية والسياسة واالستراتيجية التي تنطدوي عليهدا فدي ولد
تستدددم فيدده المنافسددة فددي الئ دراه عل د الم دوارد الماويددة العربيددة ,وبددذلأ يستددل المددا مولعدده السيددوي
والسسا
ول ددد ج ددا

في للب سياسا

الدول وَّططها عدار استغالل موارد ا.

()3

ددذا المبس ددث بعند دوان عالل ددة األم ددن الم دداوي العرب ددي ب دداألمن الق ددومي العرب ددي ويتك ددون م ددن

مطلبد ددين ,المطلد ددب األول  :الميد ددا وطبيعيد ددة التسد ددديا  ,و المطلد ددب الثد دداني  :اسد ددتراتيجية لمواجهد ددة
تسديا

أزمة الميا .

()1حسنبكر،حروبالمياهفيالشرقاألوسطالجديد،مرجعسابق،ص.156
()2أملالعليان،األمنالمائيالعربيمطلباقتصاديأمشعبي،مرجعسابق،ص.176
()3مجديصبحي،مسألةالمياهفيمحادثاتالسالمالجارية.ط،1مركزالدراساتاالستراتيجية،بيروت1994،ص.58
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المطلب األول
 : 5.4.4.6المياه وطبيعة الاحديات
ينتداب العدالم العربدي وَّائدة منطقدة وادي النيددل شدعور عميدذ بدالتَّول مدن المسدتقبل و ددو
يرى التجمعا

اعلليمية والتكتال

الدولية تبرز وتتبلور للتغلدب علد الئدعوبا

ومساولدة تَّطيهدا

بكددل الوسدداول المتاسددة ,وذلددأ مددن أجددل البقددا فددي ددذا القددرن بشددروط أف ددل وموائددفا
لهذ التجمعا

أو الدول المنطوية تس

أنجددح تتدديح

لواوهدا اسدتالل مكاندة مناسدبة لهدا تجعلهدا لدادر علد مواكبدة

ذا العئر بكل ما سول يسمله من متغي ار وتسديا

.

ولعل ما يزيد مشاعر التَّول وي اعفها بروز مشاكل عديد لم يسسدب لهدا سسداب مدن لبدل نتيجدة
تئو ار َّاطوة وتسليال
أبعاد ددا التددي ات ددس

غير دليقدة أو لئدور فدي التفكيدر ,يال أنده بددأ فدي اآلوندة األَّيدر ظهدور

فددي السددنوا

الما ددية ,ومددن بددين أ ددم تلددأ المشدداكل أزمددة الميددا فددي الددوطن

العربددي وفقدددان األمددن المدداوي فددي منطقددة وادي النيددل بسددبب الندددر و أطمدداه اآلَّدرين فيهددا ,ددذا مددن
جانب واعتماد ا كورلة

غط علي الدول العربيدة أو علد بع دها يلدوح بهدا متد مدا أريدد أو عنددما

تستدعي الظرول ذلأ من جانب آَّر .

()1

وعليدده فقددد جددا فددي التقريددر االسددتراتيجي لددوزار الدددفاه األمريكيددة فددي فئددل الن ازعددا

عل د الثددرو

الماويددة تأكيددداً علددي ذلددأ سيددث أورد التقريددر فددي تسليلدده لطبيعيددة المدوارد الماويددة ومشدداكلها فددي العددالم
العربي وَّائة منطقة وادى النيل من َّالل رئد وتعقيبه عل رفض دول أعالي النيل لالتفاليا
القديمة التي تنظم نهر النيل .
وعليه فان النزاعا
لها من سئ

سول سقوذ استَّدام ميا األنهار مرشسة ألن تئبح أكثر سد ممدا دو متدوفر
لليلة من الميا َّائة وأن الدول التي تنب منها الميا تسعي سالياً لتسقيذ ألئد

استَّدام للميا لتوليد الطالة والتنمية الزراعية والئناعية .
مددن ناسيددة أَّددرى ف دان الطبقددا

الئددَّرية الساليددة فددي المنطقددة وَّائددة فددي شددبه الجزيددر العربيددة,

تن ب اآلن بسرعة مما يثير المئدادما

علد مثدل دذ المئدادر الندادر َّائدة الميدا واأل ار دي

الئالسة للزراعة ومراكز الئيد الساسلية ,مما سيتفالم بئور أكبر عل المدى البعيد بسبب النمو

()1غساندمشقية،أزمةالمياهوالصراعفيالمنطقةالعربية،مرجعسابق.76،
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السددكاني الس دري فددي المنطقددة ,عددالو عل د ذلددأ فعندددما ننظددر يل د الشددرذ األوسددط َّائددة أج د از
متشابكة سول السدود البريدة والبسريدة يئدل يلد نتيجدة

المجاور للَّلي يت ح أنه لد اتسم بنزاعا

مفاد ا بأن مكامن عدم االستقرار وست السرب سول أئول ذ النزاعا

وا سة جداً .

ولد أشار البروفيسور ميكاودل كدالر – مددير معهدد ندزه السدالح فدي اسدتوكهولم يلد

()1

دذ الناسيدة فدي

لوله :
"لقدد ت دداعف

الئدراعا

المسليددة والداَّليددة واعلليميددة بشدكل ال نظيددر لدده بعددد نهايددة السددرب البددارد

عام  ,1990بسيث سول تتسول في الغالب يل مواجها
متول نشوبها في الشرذ األوسط َّائة "

ئراعا

وتأسيساً عل ذلأ ومن َّالل ما أف
وطروس ددا

وك ددذلأ م ددا ج ددا ف ددي اتفالي ددا

أو سرب من أجل الميا ومنابعها ,و ي

(.)2

يليده مسادثدا

مدؤتمر مدريدد 1..1مدن مدداَّال

ألوس ددلو 1..1ووادي عرب ددة  ,1..4واالتف دداذ العس ددكري

التركددي اعس دراويلي والتنسدديذ اعس دراويلي اعثيددوبي ,سيددث أول د
مشددكلة الميددا كنقطددة أساسددية وسدداَّنة ,تباين د

تلددأ االتفاليددا

وعالج د

سولهددا اآل ار والموالددل وات ددس

واللقددا ا

معهددا النوايددا ممددا

يؤذن اعتبار السقبدة القادمدة سقبدة ئدراه علد الميدا ال مسالدة ,وذلدأ فدي ظدل اسدتمرار الدنق
كمية ونوعية الميا الالزمة لسد ساجا

فدي

األعداد المتزايد من السكان(.)3

وتشدكل سقيقددة الئدراه علد الميددا فددي المنطقددة العربيددة ,مسددلمة البددد مددن األَّددذ بهددا كبدايددة
أول في رئد وتسليدل دذ المشدكلة ,يال أن مدا يميدز الئدراه علد

دذ الثدرو فدي المنطقدة العربيدة

ددو أندده ئ دراه متعدددد األط درال تشددترأ فيدده دول عديددد مددن َّددارذ وداَّددل المنطقددة ,تسددرأ أغلبهددا
أطمداه غيدر مشددروعة بثدروا

دذ األمددة

()4

التي يَّشا ا الجمي سيث أن أغلب النزاعا

 ,ويبددو أن مشددكلة الميدا سدتكون ددي نقطدة االنفجددار
التي من المتول سدوثها ستكون مشكلة الميا السبب

المباشر لها ,يذ أن توزي الميدا بدين الددول العربيدة والددول األَّدرى التدي تشداركها فدي األنهدار يمكدن
أن يتسول يل نزاه للسئول عل النئيب األكبر من ذ الميا (.)5

( )1فهدمقبولالغبين،حربالمياهالعربية،نزاعالشرقاألوسطفيالسنواتالعشرالقادمة،مرجع سابق،ص.87
()2ساطعالزغلول،إشكاليةالمياهالعربية،مرجعسابق،ص.54
()3األمنالعربي،التحدياتوالتطلعاتالمستقبلية،مركزالدراساتالعربياألوربي،ص.95
()4حسنالعبدهللا،األمنالمائيالعربي،مرجعسابق،ص.88
()5تقريروزارةالدفاعاألمريكية"مكتبشؤوناألمنالدولي"استراتيجيةالوالياتالمتحدةفيالشرق.صحيفة wool street
journalفي1990
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ونظ د اًر أل ميددة مو ددوه الميددا فددي المنطقددة العربيددة فقددد أعلددن روددي

البنددأ الدددولي للشددرذ

األوسط "كايو كوخ فيزر" في مؤتمر لمة عمدان االلتئدادي الدذى عقدد عدام  1995عدن م داعفا
تنال

مئادر الميا عل النمو في المنطقة العربية ,ذكر:

"ين تقدددي ار البنددأ الدددولي األَّيددر أشددار يل د أن سددب دول فددي المنطقددة بات د

م ددطر اآلن يل د

اسددتَّدام ماودده فددي الماوددة مددن المدوارد الماويددة غيددر المتجدددد كددل عددام ,ومددن جهددة أَّددرى تبلددغ سئددة
الفرد السنوية المتوفر من الميا في ثماني دول في المنطقة ألل من  500ا
متر مكعب ,و و مستوى
مددن السئ د

يعتبددر الددبعض عقبددة فددي سددبيل النمددو االلتئددادي أو سدداوالً دون ددذا النمددو ( ,)1يذ

عندما تتراج سئة الفرد السنوية عن ذا المستوى تئبح الميا
في التأثير السلبي عل عمليا
َّالل السنوا
"

ماً أساسياً في سيا السكان وتبدأ

النمو االلتئادي " وأ ال:

الثالثين المقبلة ستكون معظم دول المنطقة وئل

يل

ذا المستوى من للدة الميدا

()2

عل الجانب اآلَّر سذر دراسة لام بها المركز القومي للبسوث فدي مئدر مدن تفدالم أزمدة
الميا فدي الدوطن العربدي فدي السدنوا

المقبلدة سيدث لددر االستياطدا

الماويدة العربيدة اآلن بسدوالي

دب سددنوياً  ,المتدداح منهددا سالي داً يقددل عنددد سددد  170مليددار متد ادر مكعد ا
 300مليددار متد ادر مكعد ا
دب فقددط,
و ددو مددا يعنددي أن نق د

الميددا فددي العددالم العربددي وئددل اآلن يل د س دوالي  %43ممددا ددو

لَّطط التنمية الزراعية والئناعية واالجتماعية .

ددروري

()3

وفدي السقيقدة َّطدور الميدا العربيدة تدأت مددن دول الجدوار العربدي مدن َّدالل سياسديا

التددي

تتَّذ ا فدي التدأثير علد الددول العربيدة سدوا فدي نهدر الليطداني أو نهدر اليرمدوأ أو نهدر األردن أو
نهددر النيددل أو دجلددة والفد ار ألننددا عندددما نددتكلم عددن نهددر النيددل أو نهددر دجلددة والف د ار ينبد مددن دول
غيددر عربيددة ونهددر اليرمددوأ أو نهددر األردن يددتم س درلة ميا هددا مددن لبددل يس دراويل و ندداأ تددأثير َّطيددر
عل األمن الماوي العربي من َّدالل بندا سدد النه دة علد النيدل األزرذ ومددى َّطدور بناوده علد
األمن الماوي العربي وَّائة في مئر .

( )1غنايمإبراهيم،مطامعالصهيونيةفيسورياوشرقاألردن،مجلةشؤونفلسطينية،عدد،1980،106ص.36
()2ساطعالزغلول،إشكاليةالمياهالعربية،مرجعسابق،ص.96
()3حسنبكر،حروبالمياهفيالشرقاألوسطالجديد،مرجعسابق،ص.93

40



كمدا تعددد الزيدداد السددكانية فدي مئددر عامددل َّطددورا ألندده يعندي زيدداد ساجددة المدواطن العربددي
مددن المي ددا ف دالً ع ددن أن المنطق ددة العربيددة تعتب ددر م ددن المندداطذ األكث ددر معان ددا مددن مش ددكلة الفج ددو

ا
بساجة يل كميا
الغذاوية ,األمر الذي يجعل التوس الزراعي
بددالرغم مددن َّطددور مشددكلة تنددال
استهالأ الميا بل لم تتبن السكوما

كبير من الميا لسد ذ الفجو .

الميددا فان ده لددم يشددره لغايددة اآلن القددانون الددذي يسددد مددن

العربية مند الهددر المداوي أو و د َّطدة فدي يعداد اسدتَّدام

ميا المجاري للري الزراعي و رور ييجداد التكنولوجيدا

المسليدة المناسدبة لتسليدة ميدا البسدر دول

الَّلي واالسيوية لها مشاري تسلية ميا البسر .
ولددد أورد التقريددر االلتئددادي العربددي الموسددد لعددام  1994مؤشد ار

امددة كددان مددن بينهددا مددا

يتعلذ بموارد الميا في الوطن العربي ,فكمية المدوارد الماويدة السدطسية المتجددد تقدارب  270مليدار
متر مكعب سنوياً ,والموارد الماوية الجوفية المتجدد تعادل  44مليار متر مكعب سنوياً ,والمَّدزون
الجددوفي مددن الميددا يسدداوي  7.7ألددل متددر مكعددب ,أمددا السددسب السددنوي مددن الميددا فيددوزه كدداآلتي :
 %89للزراعة  %6لالسدتَّدام المنزلدي %5 ,للئدناعة ,أَّيد ار فدان معددل نئديب الفدرد مدن المدوارد
الماوية المتجدد عل مستوى الوطن العربي يقدر ب  300.1متر مكعب سنوياً .
ولم ددا كاند د

المي ددا

()1

ددي المئ دددر األساس ددي للتنمي ددة الز ارعي ددة فد دان تئ ددميم وتنفي ددذ سياس ددا

استَّدامها وتطوير ا بطريقة علمية وجدية يعد يسدى المتطلبا

األساسية لتطور الزراعة وازد ار ا,

يال أن مد ددا تد ددم فد ددي معظد ددم البلد دددان العربيد ددة ست د د اآلن كشد ددل عد ددن لئد ددور فد ددي تئد ددميم وأدا
السياسا  ,ولقد انعك

د ددذ

دذا الو د فدي ددر المدوارد األر دية نتيجدة ازديداد التئدسر وتشدب التربدة

وملوستهددا ,ي ددافة يلد االسددتنزال غيددر المددنظم للمدوارد الماويددة وذلددأ علد الددرغم مددن شددسها بئددور
ملموسة في المنطقة العربية .
لقددد ركددز السياسددا

()2

الماويددة فددي عدددد كبيددر مددن الدددول العربيددة عل د زيدداد عددرض الم دوارد

الماوية دون أن تهدتم بجاندب الطلدب كدذلأ تمثلد

جواندب القئدور األساسدية فدي دذ السياسدا

عدم اال تمام بالئرل الزراعي مما أدى يل تشب التربدة بالميدا وتملسهدا ,كمدا كدان لدنق
شبكا

فدي

ئديانة

الري أكبر أثر في فقد الميا واالرتفاه في منسوب الميا الجوفيدة ,باع دافة يلد اعتبدار أن

()1بسامجابر،مشكلةالمياهفيالشرقاألوسط،مرجعسابق،ص.58
()2حسنعلي،األمنالمائيالعربي،حقائقوأرقام،دراسةاستراتيجية،ط، 1دارالبراقللنشروالتوزيع،دمشق1994م ص
.74
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الطلب ليسد

سياسا

ذا

أ ميدة تدذكر فدي يدار المدوارد الماويدة األمدر الدذي سدا م ومدا زال يسدا م

في اعفراط باستَّدام الميا .
ي افة يل ين التوس في استَّدام الميا لم يئاسبه وجود دراسة كافية وجداد ودليقدة يبدين
فيها يسئاويا
لد أد

دليقة سول توفر ذا المَّزون في معظم الدول ,كذلأ فان تنافر السياسا

يل ي دار كميدا

القطرية

اولدة مدن الثدرو الماويدة فدي منطقدة وادي النيدل ,وكدان للَّدالل السياسدي

بددين الدددول العربيددة انعكاسددا

عل د فقدددان التنسدديذ بددين ددذ الدددول ف دي المجددال المدداوي ممددا سدداعد

باستمرار عل تعاظم مشكلة الميا وعدم القدر عل ييجاد السلول الئسيسة لها .
ومد د ذل ددأ فه ددذا ل ددم يلغ ددي مس دداوال
السياسددا
السنوا

منال ددة اس ددتطاع

الماويددة ل ددبعض الدددول العربيددة ,سي ددث ارتفع د

أن تسق ددذ نجاس ددا

فددي ددذ الدددول كميددة المي ددا المنتجددة ف ددي

األَّير عن طريذ تسلية ميا البسر وميا اآلبار جنباً يل جنب .

يال أندده فددي الول د
السقاً بعد أن سقق

نفسدده عمددد

تلددأ السياسددا

معقول ددة ف ددي

()1

يل د ترشدديد اسددتَّدام ميددا اآلبددار التددي بدددأ تطبيقهددا

سياسة التسلية كفاية النات من الميا المسال لتغطية االستياطا

المسلية .

و ذ الزياد العالية المتسققة في ينتاذ كمية الميا المسال التدي شدهدتها بعدض دول الَّلدي
ستسا م بشكل ييجابي عل و

َّطة عربية موسد في ابتكار وساول السفداظ علد الثدرو الماويدة

ف ددي جميد د ألط ددار ال ددوطن العرب ددي ؛ بغ ددض النظ ددر ع ددن الَّالف ددا

السياس ددية الهامش ددية الت ددي تعت ددري

عاللا

بعض ذ الدول ألن اللجو يلد المشداري البا ظدة التكداليل ا دط ار اًر كمدا سددث فدي دول

مجل

التعاون الَّليجي بالامتها مئان تسلية الميدا  ,سدول لدن تكدون مجديدة مد ت ازيدد االسدتهالأ

وزياد السكان .

()2

فددي سددين أن التنسدديذ والتعدداون بددين جميد الدددول العربيددة واعتماد ددا سياسددة ماويددة مشددتركة,
سيكون كفيالً في أن تجدد سلدوالً أسدهل وبألدل كلفدة و دذا مدا أكدتده الكثيدر مدن الد ارسدا
التدي نشدر فدي العددالم العربدي فدي السددنوا
والمؤتم ار اعلليمية والعربية فقد أوئ

المتَّئئدة

األَّيدر ي دافة يلد أن الكثيددر مدن الم اركدز االسددتراتيجية
ب رور تبني ذا االتجا باعتبار الطريدذ الوسيدد الدذى ال

( )1محمدالمداح،أزمةمياهنهرالفراتوقضيةالمياهفيالشرقاألوسط،مجلةالسياسةالدولية،العدد،1990،21ص.44
()2حسنالعبدهللا،األمنالمائيالعربي،مرجعسابق،ص.117
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بددديل عندده فددي تَّطددي ددذ اعشددكالية التددي بدددأ
وشيكة الولوه يذا ما تم تداركها سريعاً .
وبالرغم من ذلأ فما زال

تتفددالم بشددكل ملسددوظ ممددا يددؤذن بمَّدداطر وَّيمددة

()1

ناأ مشكلة تتعلذ بالتوزيعين الجغ ارفدي والزمندي غيدر المتدوازنين

للميا العذبة ,وبئعوبة نقل الميا عبر مسافا

طويلة بتكلفة معقولة ويندت عدن ذلدأ سددوث تبداين

شددديد بددين الدددول مددن سيددث وفددر أو ندددر الميددا العذبددة بهددا ,ففددي المنطقددة العربيددة تزيددد الميددا عددن
استياجا

بعض البلدان ,فتستهلأ موريتانيا مثالً  %14من الميا العذبة المتاسة لها ,ولبنان %20

والجزاور  ,%23والمغرب  ,%36والسودان  ,%37وسلطنة عمان  ,%51واألردن  ,%52والعراذ
 ,%88أما في مئر وسوريا فتتعادل الموارد الداَّلية والَّارجية م االستهالأ تقريباً.
وَّالئددة المعلومددا

الدليقددة التددي أجرتهددا مَّتلددل اعسئدداويا

()2

تشددير يل د أن كميددة الميددا

العذبة المتجدد سنويا تبلغ  132مليون مت اًر مكعباً من مئادر طبيعية عل األرض و ي األمطدار
ومددا يترتددب عليهددا مددن روافددد وتجمعددا

ماويددة وميددا جوفيددة ,و ددي فددي سقيقددة أمر ددا ال تشددكل سددوى

 %32فقط من ميا العالم ,واذا أ فنا يل

ذ الموارد الطبيعية الموجود في المنطقة العربية الميا

الوارد يليها من األنهار التدي تنبد َّدارذ سددود ا يئدبح يجمدالي الميدا العذبدة المتاسدة فدي المنطقدة
العربيددة  294مليددون متددر مكعددب أي مددا يعددادل  %72مددن الميددا العذبددة فددي العددالم ,فددي سددين تبلددغ
مسدداسة الددبالد العربيددة  %7.2مددن مسدداسة الكددر األر ددية ولددو كان د

الميددا العذبددة موزعددة توزيع داً

متوازياً عل األرض لكان نئيب المنطقة العربية سسب مساستها يعادل  1098مليون متدر مكعدب
في العالم ,ويقدر متوسط نئيب الفرد العربي ب  %50.8من متوسط نئديب الفدرد علد المسدتوى
العالمي والبالغ  7420مليون متر مكعب ,ويبلغ مقدار االستهالأ السنوي للميا العذبة في المنطقة
أر ديها ب  83مليدون
العربية  215مليون متر مكعب و ذا يفوذ موارد دا الطبيعيدة المتجددد فدوذ ا
متر مكعب.

()3

أي أن الدول العربية ال يمكنها االعتماد عل مئدادر الميدا العذبدة المتجددد فدوذ أ ار ديها
يذ أنها تكفي لسد  %61فقط من استياجاتها ,وال شأ أن المئادر الطبيعية الموجود َّدارذ منطقدة

()1أحمدالظاهر،السياسةالعربيةالمائية:دراسةفيالتعاونالعربي،شؤونعربية،العدد،1987،51ص.38
( )2الياسسالمة،قطاعالمياهومتطلباتهالمستقبلية،مجلةالندوة،جمعيةالشؤونالدولية،عمان،مجلد.7عدد،11سنة1996
ص.56
( )3محمودزنبوعة،األمنالمائيفيالوطنالعربي،مؤتمرالمياهالعربية،فبراير.54،1998
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ال دددول العربي ددة غي ددر م ددمونة وغي ددر مأمون ددة بس ددبب تسك ددم دول أَّ ددرى فيه ددا وبالت ددالي س ددتكون ددذ
المئددادر َّا ددعة للتهديددد المسددتمر ممددا يسددتوجب تكثيددل الجهددود ورسددم الطددرذ الئددسيسة واعتمدداد
اسددتراتيجية ئدداوبة مددن لبددل العددرب جمدديعهم اتجددا
ال مان ألمنهم الماوي.

ددذ الدددول فددي سددبيل تسقيددذ السددد األدن د مددن

()1

بقي أن نشير أي اً يل أن الدول العربية أسدو بدالكثير مدن البلددان الناميدة مدالم تدتمكن مدن
استغالل موارد ا الماويدة اسدتغالالً فعداالً ,فقدد ظلد

تسدتَّدم طدرذ تقليديدة فدي الدري تدؤدي يلد

ددر

كبيددر مددن المي ددا باسددتمرار كم ددا أن سددو اس ددتَّدام بعددض البلدددان ف ددي اسددتغالل موارد ددا مددن المي ددا
الجوفيددة أدى يلد تسددرب الميددا المالسددة بشددكل مت ازيددد يلد مسددتودعا

الميددا الجوفيددة ,ويالسددظ ذلددأ

في المناطذ الساسلية من شمال أفريقيا وكذلأ في منطقدة الَّلدي العربدي ,و دذا ندات بطبيعدة السدال
عن غياب الوعي الزراعي وعدم استَّدام الَّطط العلمية في السقاية والزراعة وتأَّر االطداله علد
األسدداليب الجديددد التددي توئددل يليهددا العقددل اعنسدداني فددي طددرذ اعروا السديثددة التددي عرفتهددا الكثيددر
من دول العالم من العقود األول من دذا القدرن والتدي ما ازلد

تطور دا باسدتمرار باتجدا الكشدل عدن

كل ما يؤمن التسكم في كيفية استغالل الميا استغالال والمسافظة عليها بطرذ استهالكية مدروسة.
فاألزمة متداَّلة تماماً  :فهي في سقيقة أمر ا أزمة عالمية انسسب

كتسئيل سائل علد

المنطقددة العربيددة بمئددادر الثددرو واسددتغالل مفرداتهددا وتفئدديالتها لئددالح سركددة التقدددم االجتمدداعي
والتطددور الس دداري ,وعليددة نسددتطي الجددزم فددي ددذ الق ددية عل د أن السلددول التددي توئددل

يليهددا

البلدددان المتقدمددة واعتمدددتها فددي دولهددا لددم تنسددجم م د الدددول العربيددة َّائددة دول الد ارسددة العتبددا ار
عديد  ,لذلأ تبدو وكأنها اآلن أزمة دول العالم الثالث والفقير في موارد ا الماوية (.)2

(Dr, Moustafa toulba. International Waters of the Middle, national water research center. )1
1994.p.31
()2هانيخليل،األمنالمائيالعربي،مشكلةالمياهفيالشرقاألوسط،الجزءالثاني(،ب،ت)(،ب،ن)ص.52
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المطلب الثاني
 : 4.4.4.6اساراايجيات لمواجهة احديات أزمة المياه
ين من أ م التسديا
واالستياجا

التي تواجه منطقة وادي النيل ي الموازنة بين الموارد الماوية المتاسة

السالية والمستقبلية ,و ناأ بعض التسديا

السياسية من لبل دول الجوار العربي التدي

تددؤثر عل د الم دوارد الماويددة فددي المنطقددة العربيددة مددن َّددالل بنددا السدددود والددتسكم بالميددا السددطسية,
و ناأ ت ازيدد كبيدر فدي مشدكلة المدوارد الماويدة فدي المنطقدة بسدبب تكدرار سالدة الجفدال التدي أئدبس
من الظوا ر الطبيعية المألوفة ,وزياد سالة التبَّر في الميا نتيجة ارتفاه درجة السرار في المنطقة
و طغيان ميدا البسدر المالسدة واالنَّفداض السداد فدي منسدوب الميدا الجوفيدة وتلدوث الميدا السدطسية
والجوفية علماً بأن  %7.45من الموارد الماوية السطسية تأتي من َّارذ سدود الوطن العربي .
كما أن ناأ مساوال

من دول األسبا

الستَّدام ذ الموارد لل غط عل الدول العربيدة

أو التوسد د ف ددي اس ددتَّداماتها للمي ددا م ددن دون األَّ ددذ بع ددين االعتب ددار ساج ددا
تشترأ معها في أسواض األنهار الرويسية كالنيل ودجلة والف ار .

األلط ددار العربي ددة الت ددي

()1

وال تكمددن مشددكلة الميددا فددي الددوطن العربددي فددي مسدوديددة ددذ الم دوارد بددل مددن يج د ار ا

فددي سددو

اس ددتثمار ا ,وت ددردي نوعي ددة المي ددا بس ددبب تل ددوث المي ددا الس ددطسية والجوفي ددة م ددن جد د ار تئد دريل مي ددا
ف ال

المدن والئرل الزراعي والنفايا

الئناعية .

()2

 : 6.4.4.4.6أزمة المياه وضرورة الاعاون العربي
تجدر اعشار يل أن كمية الميا كجريدان سدطسي فدي الدوطن العربدي تبلدغ نسدو 352مليدار
متر مكعب منها  191مليار متر مكعب تئريل داَّلي و  161مليار متر مكعب تئدريل مدن
َّددارذ سدددود الددوطن العربددي تشددمل تئدداريل أنهددار  :دجلددة والف د ار والسددنغال والنيددل ,وأن مجمددوه
مدوارد الميدا المتاسدة فدي الدوطن العربدي تبلدغ كمدا ذكرندا سدابقا نسدو 349مليدار متدر مكعدب يدددَّل
منهددا فددي أوجدده االسددتعماال

المَّتلفددة فددي الول د

السا ددر 175مليددار متددر مكعددب و ددي الئددور

السقيقة للدوطن العربدي عدام  , 2004وبهدذا تكدون لدد اَّتلفد

عمدا كاند

عليده فدي السدابذ يذ ارتفد

( )1حسنعبدهللاالمنغوري،األبعادالجيولوتيكيةلقضاياالمياهفيالوطنالعربي،ط،1مركزالملكفيصلللبحوثوالدراسات
اإلسالمية،الرياض،2000،ص.33
()2هانيخليل،األمنالمائيالعربي،مرجعسابق،ص.311
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عدد سكانه مدن نسدو 205مليدون نسدمة سدنة  1985يلد نسدو  267مليدون نسدمة فدي عدام 2000
()1

 ,يل

 371مليون نسمة في عام .2114

وازدياد الطلب عل المواد الغذاوية والتي بدور ا تتطلدب زيداد فدي المتطلبدا
يل االستَّداما

الماويدة للدري باع دافة

األَّرى .

أمددا فددي عددام  2030وفددي ظددل الم دوارد الماويددة المتاسددة والبالغددة  349مليددار متددر مكعددب
سدديكون الطلددب علد الميددا نسددو  436مليددار متددر مكعددب فددي ظددل تددأمين اكتفددا ذاتددي %100
()2

,أي بعجز ماوي مقدار  87مليار متر مكعب .
لذا فالميا َّالل الثلث األول من القرن الواسد والعشرين ستكون في الوطن العربدي وَّائدة

في منطقة الدراسة مسور ئراه جيويوليتيكي أكثر سَّونة من النفط .

()3

ددذ الئددور للعجددز المدداوي العربددي المتولعددة ف ددي عددام  2030تكددون ئددسيسة أو لريبددة فددي سال ددة
االسددتمرار بطددرذ يدار واسددتعماال

المي ددا فددي الول د

السا ددر ,أم ددا فددي سالددة يدار الميددا بئ ددور

أف ل وترشيد استعماالتها فالعجز الماوي المشار يلية عام  2030سول يقل
عما و متول .

()4

بنددا عل د مددا سددبذ البددد مددن يعددداد َّطددة عربيددة موسددد تعمددل عل د تَّفيددل العجددز المدداوي
العربي و ذا من َّالل استَّدام الوساول واعمكانيا

العلميدة المتطدور والسديثدة والبسدث عدن وسداول

تسدداعد فددي يدار الم دوارد الماويددة فددي المنطقددة العربيددة وَّائددة فددي منطقددة وادي النيددل والبسددث عددن
مئ ددادر أَّ ددرى للمي ددا سد دوا م ددن ب دداطن األرض او تنقي ددة المي ددا الس ددطسية ,والمسافظ ددة عليهد دا م ددن
التلددوث والبددد مددن التعدداون اعلليمددي م د دول الج دوار العربددي مددن أجددل المسافظددة عليهددا وعدددم س درلة
الميا العربية .
فاألَّطددار التددي تهدددد المدوارد الماويددة سقيقددة لاومددة ممددا يدددعو العددرب يلد التعددرل علد المشددكال
الماوية ومساولة سلها

من يطار األمن الماوي العربي فالتغا دي عدن سدل المشداكل الماويدة تهداون

)1( United Nations. International Bank for Eoconstruction and Development , World Development
Report 1981, New York. June, 1981 . P.166.
( )2محمدأزهرالسماك،العالقاتالمكانيةواالقتصاديةبينالمواردالمائيةواألمنالقوميالعربي،مصدرسابق،ص.126-122
()3عليالمحروسي،المياهالعربية–تطلعاتومعطياتاستراتيجية،مرجعسابق،ص.87
()4نبيلروفائيل،اإلدارةالرشيدةللمواردالمائيةالعربيةلتحقيقاألمنالمائيالعربي،مرجعسابق،ص .110
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مددرد تشددت

العددرب ,يذ أن الكميددا

مستمر بسبب ازدياد عدد السكان

مسددتمر والطلددب عليهددا فددي ازديدداد

الماويددة المتاسددة فددي تنددال
()1

الجدول رقم ( )6.6ميزان الموارد المائية واساخدامااها في الوطن العربي حاى عام  2030مليار مار مكعب
الموارد
نوعها

المااحة

 1995حسب الوضع القائم  %50اكافاء
ااي
االساخدام الحالي

 2030مع اأمين  %100اكافاء
ااي

الطلب

لالساهالك

فائض

الموارد

الطلب

المااحة

الموارد المائية السطحية

297

142

297

الموارد المائية الباطنية

42

23

42

أخرى

10

10

10

المجموع

349

175

174

349

االساعماالت المنزلية

7

36

االساعماالت الصناعية

1

22

االساعماالت الزراعية

161

378

االساعماالت األخرى

6

الو

العام

349

175

175

174

349

436

المصدر  :الاقرير االقاصادي العربي الموحد لعام  ,1996مصدر سابق ص .310

وارتفاه مستوى المعيشة والعمل عل التَّطيط التنموي السليم لكي يكون الما في ذا القرن أ م
أثمن الثروا

التي يمتلكها الوطن العربي.

()1مجلةعالمالمياه،األمنالمائيالعربي،عدد . 60قبرص، 1996،ص.10
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فالو

الماوي العربي لاتم في ذا القرن ,يذ لي

الغذاوي في ظل السياسا

من السدهل تسقيدذ األمدن المداوي واألمدن

الماوية العربية القطرية ,وانطاللاً من المئير العربي المشترأ البدد مدن

االنتقال يل التَّطيط القومي للمئادر الماوية من والعها السالي في ظدل استمدال اسدتمرار ت دارب
المئالح م ييران وتركيا والسبشدة والسدنغال واسدراويل ؛ ممدا سديؤدي يلد زعزعدة السدالم فدي الدوطن
العربي وَّائة منطقة وادي النيل وئعوبة التعداون المداوي فدي ظدل الظدرول السياسدية السداود فدي
(.)1

الول

السا ر

بدأ

الدول العربية تسع للسفاظ عل مئادر الميا فدي المنطقدة وسمايتهدا والمسافظدة عليهدا مدن

َّالل توثيذ العاللا

بين الدول العربية وتسقيذ التعاون في مجال الميدا ونبدذ الَّالفدا

ألن الميا من أ م المشكال

السياسدية,

االلتئادية والسياسية التي تواجه األمة العربية و ذا يتطلب التئدي

للدول الطامعة في السيطر عل الميا العربية ,الذي يعد العنئر األ م في المستقبل العربي .
السديما وأن الددول الطامعدة اجتمعد

معداً والممثلدة باسدراويل وأطماعهدا فدي ميدا نهددر األردن

ونهدر اليرمددوأ والليطداني وتركيددا أطماعهدا فددي ميددا نهدري الفد ار ودجلدة واثيوبيددا وأطماعهدا فددي ميددا
نهدر النيدل والسددنغال وأطماعهدا فدي نهددر السدنغال ,دذ الدددول الطامعدة بسئدة العددرب الماويدة فتسد
ئفسة جديد من الئدراه علد الميدا  ,دفده َّ دوه الدوطن العربدي البتد ازز سياسدي مدن لبدل تركيدا
واثيوبيا وايران والسنغال بتوجيه من بريطانيا وفرنسا والواليا

المتسد األمريكية واسراويل .

()2

 : 5.4.4.4.6خيارات السياسة المائية
عبددر" بدداراكر امابددا و " الكبيددر ملددأ منطقددة مددا يعددرل اآلن باسددم سدديرالنكا فددي القددرن الثدداني
عشر عن التسدي الذى ينبغدي علد مهندسدي الميدا مواجهتده بقولده  ":ال ينبغدي أن نتدرأ ستد ولدو
كمية لليلة من ميا األمطار للبسر دون تسَّير ا لَّدمة اعنسان"

()3

.

( )1طارقالمجذوب،المياهومتطلباتاألمنالمستقبليفيالدولالعربية،دراسةفيدبلوماسيةالمياهط،1أكاديميةنايفالعربية
للعلوماألمنية،رياض،1999،ص.46
( )2جويسستار،دانييلستول،سياسياتالندرة،المياهفيالشرقاألوسط،ط،1ترجمةأحمدخضر،مؤسسةالشراعالعربي،
الكويت،1995،ص.145
()3حسنالعلكيم،أزمةالمياهفيالوطنالعربيوالحربالمحتملة،ط(،1د.ن)(،د.ت).ص.98
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وبعددد ثمانماوددة عددام عل د مقولددة بدداراكر امابددا و " ,جددرى تطبيددذ ددذ المقولددة عل د نطدداذ
ملسوظ جداً في أج از كثير من العالم ,فقد تم بنا ما يزيد عل  36ألل سد كبيدر للدتسكم فدي ميدا
الشرب لعدد متزايد من سكان العالم والتئادياته النامية .
ويجري اآلن بنا ما معدله  170سداً في مَّتلل أنسا العالم كل عام ,ويندر أن تجد اليوم نه اًر ال
زال يجددري عل د

دوا نسددو البسددر والقليددل البددالي مددن مثددل ددذ األنهددار مرشددسة ألن تَّ د لددتسكم

اعنسان في القريب العاجل .
وعليدده فهددذ المعطيددا

()1

تجسددد األمددل فددي أندده عددن طريددذ الددتسكم بجددز أكبددر مددن ميددا الدددور

الطبيعيددة سيسددتطي اعنسددان التسددرر مددن القيددود التددي يفر ددها توزيد ميددا األمطددار غيددر العددادل فددي
الزمددان أو المكددان ,فانتدداذ الغددذا والمنتوجددا
التوسد بمسدداعد مددن الَّ ازنددا
الما من مكان يل آَّر.

الماويددة الكبيددر المعددد لتجمي د الميددا الجاريددة والقن دوا

البسر ولكن أي اً استَّال
ولما كان

"ينه يذا استطاع

فقدط علد جدز كبيدر مدن ميدا األنهدار المتجده يلد

الما العذب من ميا البسر نفسة.

تستوي عل  %98من مجمل الميا علد ظهدر الكدر األر دية فانده يبددو أن

تسلية ميا البسر تقدم السل النهاوي لمشكال
ولد عبر الروي

الطويلددة لنقددل

()2

وتتجده الجهدود أي داً نسدو السديطر لدي
المسيطا

الئددناعية والتسددول يلد السيددا المدنيددة كلهددا آَّددذ فددي

العالم الماوية .

األمريكي جون كيندي عن رأيه في ذلأ عام  1961بقوله :

اعنسانية ييجاد طريقة ز يد الثمن للسئول عل الما العذب من البسر فان

ذا اعنجاز سيت ا ل أمامه أية ينجا از عملية أَّرى ".
وفددي التسددعينا

مددن القددرن العش درين القددرن الما ددي أئددبس

تسليددة ميددا البسددر سقيقددة والعددة لابلددة

للتنفيددذ مددن ناسيددة التقنيددة بددل وازديدداد اسددتَّدام ددذ العمليددة بئددور كبيددر  ,فهندداأ أكثددر مددن 7500
مسط ددة تسلي ددة م ددن مَّتل ددل األند دواه واألسج ددام تعم ددل اآلن ف ددي مَّتل ددل أنس ددا الع ددالم تق ددوم مجتمع ددة
بتسويل  8.4مليون متر مكعب من الميا المالسة يل ميا عذبة كل عام .

()1علىالجوني،التطبيعاألردني–اإلسرائيلي:األهدافوالحسابات،مجلةشؤوناألوسط،بيروت،عدد،32سنة،1994ص
.166
( )2فؤاد نهر ا ،مسألة المياه في الوطن العربي آثارها االقتصادية والجيوسياسية ،مجلة مركز المعلومات القومي ،سوريا،1997 ،
ص.56
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غيددر أندده رغددم النمددو السدري فددي مشدداري التسليددة فدان ددذ المشدداري ال تدزال تنددت  %1مددن يجمددالي
الميددا المسددتَّدمة فددي العددالم وان يسددهام ميددا التسليددة ددذ فددي اعمدددادا
المستمل أن يظل مسدوداً جداً في المستقبل المنظور.

العالميددة مددن الميددا مددن

()1

ين يزالة األمالح من الما يما بتسدَّينه وتكثيدل البَّدار أو بترشديسه َّدالل فتدر يتطلدب الكثيدر
مددن الطالددة ولددد كددان مددن السمددا

لتسليددة الميددا يتولددل عل د الطالددة النوويددة التددي سددتولد الكهربددا

بتكلفة ز يد .
وأئبس

تسلية الميا اليوم من بين أكثر َّيا ار توفير الميا كلفدة وبتكلفدة دوالر يلد دوالريدن

للمتددر المكعددب ف دان تسويددل ميددا المسدديط يل د ميددا ئددالسة للشددرب أغل د بمقدددار أربعددة يل د ثمانيددة
أ ددعال مددن معدددل تكلفددة تزويددد الميددا للمدددن ,فددي الول د

السا ددر وبمقدددار 20-10

ددعفاً ممددا

يدفعدده المزارعددون ساليداً للسئددول علد المددا الددالزم لمزروعدداتهم ( ,)2ونتيجددة لددذلأ فدان تسليددة الميددا
تظل السل الذي يمكن اللجو يلية كمالذ أَّير .
 : 4.4.4.4.6مكونات االساراايجية العربية لألمن المائي
ي از تعقيدا

ذا المو وه في السياسا

وااللتئادية والديموغرافية والسياسية كعقبدا

ال ار نة لدول المنطقة نشأ

المشكال

الفنية والتقنية

تعتدرض معالجدة دذا المو دوه عندد و د اسدتراتيجية

أو سياسة ماوية لومية أو دولية لدول تلأ المنطقة .
لذلأ نرى التركيز عل المنطلقا
للموارد الماوية و ي:

األساسية عند و

استراتيجية عربية

()3

 رئد الموارد الماوية السالية في كل لطدر بأنواعهدا واسدتَّداماتها المَّتلفدة العدرض والطلدبالساليين عل الميا
 -التولعد ددا

سد ددول تطد ددو ار الساجد ددا

المسد ددتقبلية مد ددن الميد ددا فد ددي

د ددو متطلبد ددا

االلتئادية واالجتماعية الشداملة فدي كدل دولدة وكيفيدة تلبيدة دذ الساجدا

التنميد ددة

للمشداري القاومدة

()1علىالجوني،التطبيعاألردني–اإلسرائيلي:األهدافوالحسابات،مرجعسابق،ص.173
( )2عمرانأبوصبيح،المياهوالصراعفيالشرقاألوسط  ،مجلةصامداالقتصادي،جمعيةمعاملأبناءشهداءفلسطين،دمشق،
عدد، 1992،89ص.56
( )3محمودحيدر،الجوالنواألمنالمائي،مجلةشؤوناألوسط،مركزالدراساتاالستراتيجيةوالبحوثوالتوثيق،بيروت،عدد
،1996،48ص.76
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والمَّطددط علامتهددا والتددي يمكددن د ارسددتها د ارسددة مفئددلة لمعرفددة وتولعددا

العددرض والطلددب

عل الميا والموازنة بينهما في األمدين المتوسط والبعيد .
 تسديد وتو يح المولل الرسمي مدن األو داه الساليدة لالسدتغالل المشدترأ لمئدادر الميدام البلدان األَّرى .
 مساولة ييجاد رؤية لطرية مستقبلية لتنظيم االستغالل المشترأ لمئدادر الميدا علد ئدعيدالمنطقة ككل .
ولاحقيق اكامل األمن المائي العربي لك يجب الاركيز على النقاط الاالية :

()1

 و د اسددتراتيجية ماويددة عربيددة تنطلددذ مددن شددعور مسددؤول بالمئددير المشددترأ ورؤيددة واسدددلتسقيذ التنمية المتكاملة في كل الجوانب .
 اعتبار مشكلة الميا سالياً في سالة تال اذ م مشكلة النفط سدابقاً ,وذلدأ أن مدا يواجده األمدة
العربية و مساولة السيطر عل الثرو الطبيعية .
 ييددال الميددا اال تمددام الكددافي فددي الجامعددامراكز أبساث في الجامعا

وَّئوئ داً ألسددام الجغرافيددا والسياسددة وانشددا

العربية وجم الدراسا

واألرشيفا

المنشور في العالم.

 جم منظم لكل الوثاوذ التاريَّية التي كتبها العلما والباسثون والسياسيون اعسراويليون فيمو وه الميا َّ ,ئوئاً تلدأ المتعلقدة بميدا الددول المجداور ونشدر ا بكدل الوسداول الممكندة
ليطل عليها المواطنون العرب ليكونوا عل علم بكل المؤام ار واالدعا ا
رئددد مددنظم لكددل الثددروا
وو د مَّططدا

اعسراويلية.

الماويددة السددطسية منهددا والجوفيددة فددي كددل دولددة عربيددة وفيهددا مجتمعددة

ندسددية عربيدة للميدا واسددتعمال التقنيدا

السديثدة بواسددطة األلمدار الئددناعية

لتسقيذ ذا الهدل .
 -جم د كددل االتفاليددا

بددين الدددول العربيددة بع ددها بددبعض وبينهددا بددين دول الج دوار الجغ ارفددي

و ذا ما يسم بتكوين الملل القانوني العربي.
 -تطوير االتفاليا

()2

العربية بما يَّدم عملية التنمية ومئالح الشعوب

()1فتحيعليحسين،المياهوأوراقاللعبةالسياسيةفيالشرقاألوسط،مرجعسابق،ص.87
()2أحمدالقرعى،األمنالمائي...مصرياًوعربياً،مرجعسابق،ص.53

51



 تعزيدددز األلسد ددام العمليد ددة المتئد ددلة باسد ددتغالل الميد ددا فدددي الجامعد دداسدددود...,الددخ وارسددال بعثددا

ري ,شد ددرب ,كهربد ددا ,

مددن البدداسثين العددرب ممولددة مددن لبددل الجامعددا

العربية يل البلدان المتقدمة الستيعاب تقنياتها.

والسكومددا

()1

 العمل عل توعية الرأي العام في كل الددول العربيدة عبدر وسداول اععدالم بأ ميدة الميدا فديترشيد اعنفاذ وسسن االستغالل .
 اسددتيعاب كددل التقنيدداوالشرب.

الموجددود لتسدديير اسددتغالل الميددا فددي المجددال الز ارعددي والئددناعي

()2

 اال تمددام بددالنواسي اعيكولوجيددة والسفدداظ عل د البيوددة وعدددم تلويددث الميددا السددطسية والميدداالجوفية ,و ذا يفترض تعاوناً بين وساول اععالم والرأي العام والمراكز المعنية باتَّاذ القرار
في الوطن العربي ,وَّائة في الدراسة المتأزمة في موارد ا الماوية .
 -توفير االعتمادا

الالزمة علامة المشروعا

أو السدود الماوية المشتركة ولسد ساجا

كدل

دولة عربية بواسطة أنابيب عربية ,ويمكن تلبية ذ الساجدة عدن طريدذ دول يسددى سدوض
الدراسة مئر
 العمددل عل د ينشددا منظمددة عربيددة للميددا شددبيهة بمنظمددة أوبددأ النفطيددة تكددون مددن مهامهددامعالجة مو وه الميا واال تمام بتوفير ا وتوزيعها عل الدول العربية واالستعانة بتكنولوجيا
األلمار الئناعية وأجهز االستشعار عن بعد الكتشدال الميدا الجوفيدة المَّزوندة فدي بداطن
األرض .
 تكدوين القدددر الذاتيددة العربيدة سياسدديا والتئدداديا وعسدكرياً وغددذاوياً وماويداً عدن طريددذ التكامددلولو كان جزوياً في البداية ,فاألمدة العربيدة تعديش عئد اًر يسدود فيده منطدذ القدو والتدي كاند
داوماً السئن السئين لألمم التي تريد سماية ثرواتها والدفاه عن
 -ينشددا مركددز عربددي للد ارسددا

الماويددة  :وفددي ددذا السددياذ ألددر مجلد

سقولها .

()3

جامعددة الدددول العربيددة

بموجب لرار رلم  9602وبتاريخ  15سبتمبر  1..7ينشا مركز للدراسا

الماويدة واألمدن

( )1أحمدالنجار،رؤيةعربيةللتصوراتاالسرائيليةحولقضاياالمياهبينالعربواسرائيل،شؤونعربية،عدد ،73القاهرة،
،1993ص.120
()2أحمدرفعتسيد،الصراعالمائي،مرجعسابق،ص.120
()3قاسمعباس،األطماعبالمياهالعربيةوأبعادهاالجيوبوليتكية،المستقبلالعربي،العدد،174أغسطس،1993ص.54
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الماوي العربي بدمشذ ؛ بنا عل التراح تقدم

به سوريا كمنطلذ لتعاون عربي أوسد فدي

ذا المجال .
ومن أ م أ دال المركز توفير المعطيدا

الفنيدة والقانونيدة لتسقيدذ أ ددال األمدن المداوي العربدي

بمددا فددي ذلددأ االسددتثمار األمثددل لهددذ الم دوارد ,ي ددافة يل د جم د المعلومددا

التددي تسدددد السقددوذ

العربيددة فددي المدوارد الماويددة المشددتركة م د دول الجدوار الجغ ارفددي ,ومددن مهددام المركددز أي داً بنددا
لاعد معلوما

ماوية في الوطن العربي بمساعد الساسوب وتطوير

اسدتَّدام المدوارد الماويدة غيدر التقليديدة وَّائدة تقنيدا

تسليدة الميدا ورفد كفدا

االَّتئائديين

والمؤسسددا

العربيددة المعنيددة

والفنيددين العددرب والتوعيددة الماويددة والتنسدديذ والتعدداون بددين المنظمددا
بهذا الشأن بينها وبين المنظما

الدولية.

()1

 : 3.6خالصة
يعن ددي مفه ددوم األم ددن الم دداوي العرب ددي المسافظ ددة علد د المد دوارد الماوي ددة واس ددتَّدامها بالش ددكل
االف ل وعدم تلوثها ,وترشيد استَّدمها ,والسعي للبسث عن مئادر جديد وتطوير ا واسترجاه ما
تددم االس ددتال علي دده سد دوا م ددن يسد دراويل أو م ددن دول الجد دوار الجغ ارف ددي بالتع دداون اعلليم ددي  .ف ددالموارد
الماويددة المتاسددة فددي الددوطن العربددي شددسيسة ,كمددا أن توزيد الميددا العذبددة ال يتفددذ مد توزيد السددكان
عل األرض ,فتفداو السئدة السدنوية للفدرد مدن الميدا التدي تتجددد تفاوتداً كبيد اًر مدن منطقدة لألَّدرى
وبجانب التوزي الجغرافي غير المتوازن ناأ توزي زمني غير متعدادل ,نظد اًر لتغيدر امددادا
العذبددة فددي فئددول السددنة  .فباع ددافة ال د

الميدا

ددعل الم دوارد الماويددة التقليديددة نتيجددة ل ددعل متوسددط

الهطول السنوي عل الوطن العربي وتعرض الموارد الماويدة السدطسية يلد تبَّدر كميدا

كبيدر منهدا

وتهديددد الم دوارد الماويددة الجوفيددة الماويددة الجوفيددة المتجدددد وغيددر المتجدددد  ,نالسددظ ا تمام داً

ددعيفاً

بتطددوير الم دوارد الماويددة غيددر التقليديددة بزيدداد معالجددة ميددا الئددرل الئ دسي واعدداد اسددتَّدمها مددن
جديد وتسلية ميا البسر .
وتتأكددد مظ ددا ر عج ددز األم ددن الم دداوي العرب ددي م ددن َّددالل انَّف دداض سئ ددة الف ددرد م ددن المد دوارد الماوي ددة
المتجدددد واسددتنزال مَّددزون الميددا الجوفيددة وتددد ور نوعيتهددا والتلددوث البيوددي للميددا سدوا الندداجم عددن
()1أحمدالنجار،رؤيةعربيةللتصوراتاالسرائيليةحولقضاياالمياهبينالعربواسرائيل،مرجعسابق،ص. 132
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األنشددطة الئددناعية والزراعيددة أو الندداجم عددن ميددا الئددرل الئددسي واألثددار السددلبية لمشدداري الددري
ويشددكل األمددن المدداوي العربددي ل ددية التئددادية ,تتطلددب تبني داً وتنفيددذ سياسددية تسمددي وتئددون الثددرو
الماويددة العربيددة مددن المَّدداطر عل د موارد ددا الماويددة مددن الن ددوب والتعدددي ,المتعلقددين بالسياسدديا
الماوي ددة القطري ددة غي ددر المالوم ددة ,وتهدي دددا

دول الجد دوار اعلليم ددي بس ددبب مش دداركتها ال دددول العربي ددة

استغالل أسواض األنهار الدولية كسوض الرافدين والنيل أو سيطرتها عل مئادر الميا التي تعتمد
عليهددا فددي االسددتعماال
يعك

المَّتلفددة مثددل تركيددا و ييددران ,أو أطماعهددا فددي الميددا مثددل يسدراويل و ددو مددا

سقيقة الئراه عل الميا في الوطن العربي ؛ ئراه متعدد األطرال تشترأ فيده دول عديدد

من َّارذ وداَّل المنطقة ,تسرأ أغلبها أطماه غير
مشروعة بثدروا

دذ األمدة فمشدكلة الميدا

دي نطقده االنفجدار التدي يَّشد أن تتسدول الد

ن دزاه للسئددول عل د النئدديب األكبددر مددن ددذ الميددا  ,فاألَّطددار المتربئددة بددالموارد الماويددة سقيقددة
لاومة ,تدعو ال التعرل عل المشكال

الماوية لكل دولة مساولين سلها

العربددي ,فالتغا ددي ع ددن س ددل المش دداكل الماوي ددة ته دداون مددرد تش ددت
ئددياغة اسددتراتيجيا

لمواجهددة تسددديا

من يطار االمدن المداوي

الع ددرب ,و ددو م ددا يب ددرر

الموازنددة بددين الم دوارد الماويددة المتاسددة واالستياجددا

ددرور
الساليددة

والمسدتقبلية ,و ندا البدد مددن اعتمداد سياسدية ماويددة عربيدة مشدتركة تستمهددا الظدرول المسدتقبلية للددوطن
العربي بانتَّاب الوساول التقنية التي تسهم في ترشيد االستهالأ الماوي والتسري عن مئدادر جديدد
واسترجاه السقوذ الماوية والتئدي ألطماه دول الجوار العربي يثيوبيا واسراويل .
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الفصل الثالث
نهر النيل واالافاقيات الدولية

 : 6.5مقدمة
 : 5.5القواعد القانونية الاي احكم اساخدام األنهار الدولية
 : 4.5األحكام والضوابط القانونية الاي انظم نهر النيل
 : 3.5نهر النيل في االساراايجية اإلسرائيلية
 : 2.5الخالصة

55



الفصل الثالث

 : 6.5مقدمة

 .5نهر النيل واالافاقيات الدولية

ينقسم ذا الفئل يل ثالثة مباسث  :المبسث األول  :القواعد القانونية التي تسكم استَّدام
األنهددار الدوليددة ,والمبسددث الثدداني  :األسكددام وال دوابط القانونيددة التددي تددنظم نهددر النيددل ,أمددا المبسددث
الثالث  :نهر النيل في االستراتيجية اعسراويلية .
المبحث األول
 : 5.5القواعد القانونية الاي احكم اساخدام األنهار الدولية
 : 6.5.5امهيد
تعددد الميددا النقطددة األساسددية علامدده أي س ددار ينسددانية فددي األرض ألن الميددا أساسددية فددي
دفال نهدر النيدل ,ألن الميدا

سيا البشر مدن جميد الجواندب لدذلأ لامد

الس دار الفرعونيدة علد

أثر عل سيا الس ار الفرعونية ,ولام

أعرذ الس ا ار عل األرض ,ألن الميدا تسدتَّدم فدي

الشرب والزراعة والري و للسيوانا  ,وتعد الميا مئدر للثدرو السدمكية وكمئددر للطالدة الكهرباويدة
وذلأ عن طريذ بنا السدود وكمورد أساسي يستَّدم في الئناعة.
يتزايد عدد السكان بالعالم بشدكل كبيدر فدي عدد أمداكن مدن العدالم ,بددأ االستكداأ بدين الددول
سول استَّدام ميا األنهدار ,وكيفيدة التسدامها أي داً ,ولكدي ندتمكن مدن البسدث فدي دذ الجزويدة البدد
أن نشير يل وجود ثالثة أنواه من األنهار في العالم :

()1

األنهار اعلليمية  :و ي التي تق بكاملها بما فيها الروافد

من نطاذ دولة واسد .

األنهار السدودية  :و ي التي تشكل سداً بين دولتين أو أكثر.
األنهار العابر للدول  :و ي تلأ التي تجتاز األلاليم الوطنية .
وتعددد أسكددام القددانون الدددولي بشددأن اسددتعمال نظددم الميددا الدوليددة وآليددة االنتفدداه بهددا سديثددة
نسددبياً ,و ندداأ اتجددا ينكددر وجددود لواعددد لانونيددة دوليددة عامددة تسكددم األنهددار الدوليددة َّددارذ المعا دددا
()1زكرياالسباهي،المياهفيالقانونالدوليوأزمةالمياهالعربية،مرجعسابق،ص.141
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الثناويددة ,يال اندده وعل د الددرغم مددن

ددعل ددذا االتجددا تعمددل بعددض الدددول عل د تكريسدده فددي السيددا

الدولي دة بددداف مددن مئددالسها ال دديقة الت دي تتعددارض مددن وجهددة نظددر تلددأ الدددول ,ويقئددد بمئددادر
القددانون الدددولي تلددأ المئددادر التددي ذكرتهددا المدداد  38مددن النظددام الددداَّلي لمسكمددة العدددل الدوليددة
( .)1فيما يتعلذ بتنظيم اسدتَّدام األنهدار الدوليدة نداأ بعدض المعا ددا
تكن من الشمول بسيث تسكم كل ما يتعلذ باستَّداما
تطور بمرور الزمن وكان

واالتفاليدا

األنهار الدولية ,يال انها أرس

العامدة التدي لدم
لواعد دولية

أساساً لألعمال الالسقة (.)2

وج ددا المبس ددث األول بعند دوان القواع ددد القانوني ددة الت ددي تسك ددم اس ددتَّدام األنه ددار الدولي ددة ويتك ددون م ددن
مطلبين ,المطلب األول  :القانون الدولي وتنظيم استَّدام األنهار الدولية ,والمطلب الثاني  :القواعد
الدولية لميا األنهار.
المطلب األول
 : 5.5.5القانون الدولي وانظيم اساخدام األنهار الدولية
مبادئ االافاقيات والمعاهدات الدولية الماعلقة باألنهار الدولية
جا

اتفالية فيينا لعام  1815لتنظيم اسدتَّداما

األنهدار الدوليدة فدي األغدراض المالسيدة

والتي جا فيها تعريفاً ,للنهر الدولي بأنه  " :النهتر الصتالح للمالحتة الت ى يفصتل أو يخاترق عتدة
دول" وعلية فقد رسخ لاعد لانونية مفاد ا أن المعيار األساسي لكون نهر ما نه اًر دولياً يعتمدد علد
ولوه أج از منه في دولتين أو أكثر ,ولد جرى القيا

عل

ذا التعريل في النظر يل اسدتَّداما

النهر الدولي لألغراض الغير المالسية .
عل ئعيد آَّر فقد عقد

الدول التي تشدترأ فدي اسدتغالل األنهدار الدوليدة أكثدر مدن  300اتفاليدة

فيما بينها وطبقاً ألسكام ذ المعا دا
منئفاً ومعقوالً ,ولد ركز
بظرول كل نهر

ذ المعا دا

تم تنظيم استغالل األنهار المشتركة بين دذ الددول تنظيمداً
عل المبادئ واألسكام العامة م أسكام تفئيلية َّائة

(.)3

()1فؤادنهرا،مسألةالمياهفيالوطنالعربيوأثارهااالقتصاديةوالجيوسياسية،مرجعسابق،ص.66
()2مخيمرسامر،خالدحجازي،أزمةالمياهفيالمنطقةالعربية–الحقائقوالبدائلالممكنة،مرجعسابقص.114
( )3زكرياالسباهي،المياهفيالقانونالدوليوأزمةالمياهالعربية،مرجعسابق،ص .41
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تكمن أ مية دذ المعا ددا

فدي األسكدام والعوامدل األساسدية المشدتركة بينهدا ,وبَّائدة فدي

كونها تكرر القواعد نفسها عل مدى عقود مدن الدزمن ,وفدي ظدل أسدوال وظدرول تاريَّيدة وجغرافيدة
مَّتلفددة ممددا يعنددي لبددول ددذ الدددول عل د اَّتالفهددا بأسكددام مسدددد لتنظدديم اسددتغالل األنهددار الدوليددة
المشتركة .
ومن القواعد الدولية الاي اكررت في معظم ه ه المعاهدات :
أر يها
 سرية الدول في استَّدام الميا التي تمر عبر ا-

من لواعد القانون الدولي .

رور التشاور لبل يلامة المشاري التي تؤثر عل مجرى النهر .

 يج ار التفاوض فيما يذا كان من المستمل أن يسبب المشروهأَّرى

ر اًر لدولة

(.)1

وف ددي  21م ددار  1997اعتم ددد

الجمعي ددة العام ددة لألم ددم المتس ددد اتفالي ددة ل ددانون اس ددتَّدام المج دداري

الماوية الدولية في األغدراض غيدر المالسيدة ,و دي أول اتفاليدة تعقدد فدي يطدار األمدم المتسدد لتنظديم
استَّداما

األنهار الدولية في األغراض غير المالسية .

وتكتسددب ددذ االتفاليددة أ ميددة َّائددة كونهددا لددد كرس د

فددي مواد ددا معظددم القواعددد القانونيددة الدوليددة

والعرفية في مجال تنظيم استَّدام المجداري الماويدة الدوليدة فدي األغدراض غيدر المالسيدة ولدد عرفتت
االافاقيتة النهتر التدولي بأنتته :النهتر الت ى اقتتع أجت ازؤه فتي دول مخالفتتة ونئد

علد واجدب دولددة

المجرى الماوي في عدم التسبب ب رر لدولة أو دول المجرى الماوي األَّرى في سالة ليامها بتنفيذ
أيه أنشطة عليه ,وواجب التفاوض لعقد اتفالا
يلامتها عل النهر
 ونئ وأوجب -وأوجب

بشأن المشاري المزم

(.)2

أي اً عل سذ كل دولة متشاطوة عل نهر دولي بنئيب عادل ومعقول من ميا ه
عل الدول المتشاطوة اتَّاذ كل اعج ار ا
سل المنازعا

والتدابير لمكافسة ومن تلوث ميا النهر

بالطرذ السلمية (.)3

()1فؤادنهرا،مسألةالمياهفيالوطنالعربيآثارهااالقتصاديةوالجيوسياسية،مرجعسابق،ص.71
()2علىسليم.،المواردالمشتركةالعربيةوالقانونالدولي،الندوةالبرلمانيةالعربيةالخامسة،دمشق،1997،ص.135-134
()3علىسليم،المواردالمشتركةالعربيةوالقانونالدولي،نفسالمرجع،ص.122
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ومن أهم القواعد العرفية الاي ارسخت في مجال اساخدام المجاري المائية الدولية :
 القاعد التدي تسدرم كدل دول المجدرى المداوي الددولي يجد ار أي تغيد ار علد المجدرى المداوي مدنشأنها أن تؤثر عل سقوذ الدول األَّرى المتشاطوة معها يال بعد يبرام اتفاذ فيما بينها
 كذلأ القاعد التي تنأسا

علد أن الددول المتشداطوة تتمتد بسدذ اسدتَّدام المجدرى المداوي علد

المساوا التامة في السقوذ

(.)1

المطلب الثاني
 : 4.5.5القواعد الدولية لمياه األنهار الدولية
ين مسددألة الميددا مددن أكثددر المسدداول يثددار للجدددل فهددي مددن جهددة مسددألة التئدداديه تدددَّل فددي
أسا

عمليا

التنمية ,كما أنها تعد مسألة أساسية تَّ

لمساوما

وتبادل المئالح و ي أي اً

مشدكلة لانونيدة يفتددرض أن يدتم سلهدا طبقداً لقواعدد القدانون الدددولي َّائدة لواعدد لسددنكي1966م وال
تَّلددو مددن كونهددا مسددألة اسددتراتيجية أمنيددة تتعلددذ بسيددا وشددعوب المنطقددة العربيددة و ددي أي داً ل ددية
تبدادل أدوار سيددث تتطلد بعددض الددول يلد لعدب دور يلليمددي فدي المنطقددة ,كمدا أن الطبيعددة الجدليددة
للميا تبدو من كون تأثير ا وتأثر ا بغير ا من أنواه النزاعا
معقد أو متعلقدة بق دية األلليدا

العديد سدوا كاند

سدوديدة وتاريَّيدة

أو مسدتمد مدن الشدعور القدومي المت ازيدد كاسدراويل  ,لدذا نجدد أن

مس ددألة المي ددا ش ددديد الَّط ددور يذ تت ددداَّل أطد درال المش ددكلة وتتعق ددد بسي ددث تسم ددل أبع دداداً التئ ددادية,
سياسية ولانونية عل درجة كبير من األ مية في التأثير عل األمن القومي للدول
المي ددا عئ ددب السي ددا فانه ددا بالت ددالي تك ددون س ددبباً ف ددي كثي ددر م ددن الئد دراعا
القئددوى منهددا ,ولددذلأ و ددع

االتفاليددا

()2

 ,ولمدا كاند

الس ددتغاللها واالس ددتفاد

والقدوانين التددي تددنظم اسددتَّدام الميددا َّائددة ميدا األنهددار

المشددتركة بددين دولتددين أو أكثددر ,وأئددبح القددانون الدددولي المددنظم لميددا األنهددار لانونداً سدداري المفعددول
بعد أن ألرته دول العالم التي لها أنهار مشتركة والدذي يت دمن عددم يلسداذ ال درر بالددول الشدريكة
في النهدر يذا مدا ساولد

أيدة دولدة تسقيدذ مكاسدب ماويدة أو التئدادية ت در بمئدالح وسقدوذ الددول

األَّددرى عل د أن يددتم تنظدديم اسددتغالل النهددر المشددترأ وفق داً لألسكددام العامددة للقددانون الدددولي الَّددا
( )1العنبكينزار،قواعدا لقانونالدوليبشأناستغاللالمواردالمائيةالمشتركةلألعراضغيرالمالحية،الندوةالبرلمانيةالعربية
الخامسة،دمشق،1997،ص163-161
()2عزميخليفة ،انعكاساتاألمناإلفريقيعلىمصر،القاهرة،مركزاألهرامللدراساتاالستراتيجية،السياسيةالدولية،العدد
1983،93ص117
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بتسديد كميا

الميا ومن ال رر الذي يلسذ يسدى الدول الشريكة في النهر

()1

 .ل ية الميا

دي

ل ية السيا والقانون الدولي
يساعد ويسدهم ولكنده غيدر ملدزم للددول ولدذلأ يجدب أن تئدا لدوانين داَّليدة منظمدة لتوزيد
الميا بعدالة بين كل الدول المشتركة في مورد ماوي واسد (.)2
لبل الَّوض في مبادئ القانون الدولي لألنهار البد مدن التعدرض يلد تعريدل النهدر تجنبداً للن ازعدا
الدولية التي ظهدر بدين الددول المطلدة عليده وكيفيدة سدل نزاعاتهدا بدالتوفيذ بدين استياجاتهدا المتعددد
وتنظدديم اسددتغالل طالددا

المجددرى المدداوي بالمسدداوا فددي السددياد  ,فقددد ا ددتم القددانون الدددولي بتعريددل

النهر الدولي بغرض تنظيم العاللا
فقط بل تعدا ا لمجاال
لسدوث بعض األزما

بين الدول ,ألن اسدتغالل األنهدار لدم يعدد لائد اًر علد المالسدة

أَّرى كالطالة والري وتوفير األمن الغذاوي واالستَّدام الئناعي و ذا أدى
بين الدول المتعدد والتي تق عل نهر واسد.

()3

فقد جا تعريل النهر عل أنه وسد ماوية تتكون من مجاري الميدا والبسيد ار التدي تتئدل
فيمددا بينهددا وتسددير فددي منطقددة لتكدون سو داً واسددداً ينتهددي فددي البسددر أو فددي بسيددر داَّليددة ال تتئددل
بالبسر ويشمل سوض النهر أي اً الميا التي تسير تس

األرض وتكون متئلة بالنهر ,ولد عرف

القواعد القانونية سوض الئرل الدولي بأنه المنطقة الجغرافية الممتد بدين دولتدين أو أكثدر يسددد ا
نطالددا

تدددفذ الميددا فددي نظددام مدداوي وتشددمل الميددا السددطسية والجوفيددة التددي تنسدداب باتجددا مئددب

واسد(.)4
أمددا النهددر الددداَّلي فقددد جددا تعريف ده بأندده النهددر الددذي يق د بالكامددل داَّددل يللدديم دولددة واسددد
وبالتددالي ددو يَّ د لسدديادتها ولهددذ الدولددة السددذ فددي االسددتغالل الكامددل لم دوارد ددذا النهددر ,والنهددر
الدولي دو النهدر الدذي يمدر سو ده فدي ألداليم متعددد ألكثدر مدن دولدة أو يفئدل بدين ألداليم دولتدين
و و النهر الذي يهم أكثر من دولة (.)5

()1محمدحافظغانم،مبادئالقانونالدوليالعام،القاهرة1964،مص7
()2بصارعبدهللاسيلمان،أمنمنابعالنيل،الخرطوم،مركزالدراساتاالستراتيجية2003مص109
()3المصدرالسابق،ص 110
()4عبدالعظيمابوالعطاآخرون،نهرالنيلالماضيوالحاضرالمستقبل،القاهرة،دارالمستقبلالعربي1985،م،ص 166
()5المصدرالسابق،ص167
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ناأ الكثير من القواعد العامة للقانون الدولي فيما يتعلذ باستَّدام وادار األنهار الدولية و
أ مها المبادئ األساسية التي ألر ا معهد القدانون الددولي عدام 1.71م فيمدا يتعلدذ بسقدوذ وواجبدا
وجددوب التعدداون ف ددي اسددتغالل ميددا النهددر عدال ددة

الدددول المنتفعددة باألنهددار الدوليددة ,والت ددي ت ددمن

وتوزي ميا ه ووجوب التعاون والتشاور بشدأن المشدروعا
أي

ووجدوب سدداد التعوي دا

المناسدبة عدن

ددرر مستمددل الولددوه بسددبب سددو اسددتغالل أسددد األط درال المنتفعددين ووجددوب تسددوية المنازعددا

الماوية بين الدول المنتفعة بالطرذ السلمية كواجب يميله سسن الجوار(. )1
ظهددر عددد نظريددا
أسددا

عل د فت د ار مَّتلفددة مددن الزمددان أو ددس

اسددتغالل األنهددار الدوليددة عل د

أن لكددل نهددر دولددي َّئاوئدده التددي تميددز عددن اآلَّددر ,فقددد اَّتلفد

أزمانها ومناطقها ونتعرض نا لبعض ذ النظريا
 .1نظرية السيادة المطلقة  :و ي تن
النه ددر التئ ددادياً وف ددي مج دداال

ددذ النظريددا

بدداَّتالل

وتعريفها لسل مشكلة األنهار المشتركة .

عل أن للدولة المستغلة كامل السرية في اسدتغالل ميدا

المالس ددة وللدول ددة يمكاني ددة تغيي ددر مج ددرى النه ددر ال ددداَّلي ,ددذ

النظريدة لدد تدنجح فدي دولدة دون غير دا ي دافة ألنهدا ال تطبدذ فدي كدل الددول أو األنهدار فلكددل
دولة ظروفها وَّئاوئها التي تَّتلل عن األَّرى .
 .2نظريتتة الاكامتتل اإلقليمتتي المطلتتق  :و ددي تددن

علد أن النهددر يعتبددر وسددد يلليميددة ال يمكددن

تجزوتها بالرغم من جريانه داَّل سدود عد دول ال يسذ لها من أو تغييدر الظدرول الطبيعيدة
للنهددر ست د ال تنفددرد دولددة واسددد بددالتسكم والسدديطر عل د مج د ار دون بقيددة األط درال األَّددرى,
و ذ النظريدة بدالرغم مدن أنهدا تمند الدتسكم فدي مجدرى النهدر الددولي يال أن بعدض الددول التدي
تملددأ يمكانددا

واسددعة لددد تسددتفيد مددن ددذا النهددر دون بقيددة الدددول األَّددرى ستد وان ل دم تسددول

مج ار الطبيعي.
 .3نظرية الملكية المشاركة  :و ي تن

علد أن مجدرى النهدر ملكيدة مشدتركة ال يمكدن التئدرل

فيه يال للددول المطلدة عليده ويسدل أي ندزاه بَّئدو
كسددابقتها فقددد تقدددم دولددة لويددة ذا

النهدر بواسدطة تلدأ الددول ,و دذ النظريدة

نفددوذ وسددلطة علد اعفدداد مددن ميددا النهددر وتسدرم بقيددة الدددول

الشريكة .

()1بصارعبدهللاسليمانمصدرسابق،ص110

31



ددذ النظريددة بددأن تتمت د كددل الدددول

 .4نظريتتة الستتيادة اإلقليميتتة المقيتتدة والاكامتتل المقيتتد  :تددن

المطلة علد النهدر باالسدتفاد منده بالقددر الدذى ال ي در بمئدالح اآلَّدرين ,دذ النظريدة تعطدي كدل
دولة السدذ باالسدتفاد مدن النهدر الدذى يجدري بدداَّلها دون المسدا
أو انتقدا

سقهددا فددي االسددتفاد بميددا النهددر المعنددي مد

بمئدالح الددول الشدريكة األَّدرى

ددرور م ارعددا استيدداذ كددل دولددة عددن الدولددة

األَّرى ,ولد ألر العرل الدولي الذي أعط الدولة السذ في السدياد علد الجدز الدذى يمدر بالليمهدا
أن تلتزم الدولة عدم المسدا

بأو داه النهدر الطبيعيدة والجغرافيدة والتاريَّيدة وعددم المسدا

التددي تتمت د بهددا الدددول األَّددرى فددي ميددا النهددر م د

ددرور اععددالن عددن أيددة تعددديال

بدالسقوذ
فددي طريقددة

اسددتغاللها للنهددر تددؤدي بال ددرور يلددي اع درار بالدددول الش دريكة أو تسددول دون انتفاعهددا بميددا النهددر
بئور داومة (.)1
تق ددي المب ددادئ العام ددة للق ددانون ال دددولي ب ددأن ي ددتم تنظ دديم اس ددتغالل األنه ددار الدولي ددة وتسدي ددد
سئد د

دول مج ددرى النه ددر ,وتنظ دديم المالس ددة وفقد داً لألد ددسكام العام ددة للق ددانون ال دددولي المكتوب ددة أو

المستقر عرفاً ,مالم تكن ناأ اتفاليا

َّائة ثناوية أو جماعية مبرمة بين دول مجرى النهر تنظم

ددذ األمددور ,بسيددث تكددون لمثددل ددذ االتفاليددا

أسددبقية فددي التطبيددذ يعمدداالً بالقاعددد الَّددا

يجددب

العام ( ,)2وكذلأ التزاماً بمبدأ لدسية العهود والوفا بها.
لددم يكددن القددانون الدددولي التقليدددي يهددتم بمو ددوعا
عاللددا

التنميددة ,بددل كددان يقتئددر عل د تنظدديم

الدددول السياسددية ,القانونيددة والدبلوماسددية ,أمددا القددانون الدددولي السددديث أئددبح لانون داً للتنميددة

والتعاون الدولي بسبب تداَّل المئالح بين الدول ,وعدم يمكانية الفئل بين الجوانب السياسية مدن
ناسية والجوانب االلتئادية من ناسية اَّرى.
يددأتي تنظدديم اسددتغالل األنهددار الدوليددة التددي تجددري فددي يللدديم أكثددر مددن دولددة معب د اًر عددن ددذا
التعدداون وف ددي ذل ددأ يق ددول أس ددد فقه ددا القددانون ال دددولي األمد دريكيين فري دددمان " ين اس ددتغالل األنه ددار
الدولية في غير شدؤون المالسدة والتنميدة االلتئدادية بئدفة عامدة ,يعتبدر مظهد اًر لتغيدر دور القدانون
الدددولي ,وأن التقددارب بددين التَّطدديط العددالمي للتنميددة وبددين متطلبددا

السددياد القوميددة يعددد مددن أ ددم

المشاكل المعائر لهدذا القدانون " ,وكمدا أسدلفانا سدابقاً فدان اسدتغالل األنهدار الدوليدة مدن لبدل يسددى

()1عبدالعظيمابوالعطاوآخرون،نهرالنيلالماضيوالحاضروالمستقبل،مصدرسابق173 .170
()2عبدالعظيمابوالعطاوآخرون،نهرالنيلالماضيوالحاضروالمستقبل،المصدرالسابق،ص169
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دول مجرى النهر لد يثير نزاعا
ين أي شددَّ

دوليدة فدي مواجهدة بقيدة دول المجدرى ,ولدذلأ جدا لدول فريددمان"

يدددعي يمكددان اسددتغالل ميددا النهددر فددي جانددب دون التددأثير عل د الجانددب اآلَّددر ,أو

يدعي يمكدان اسدتغالل الميدا السدطسية دون التدأثير علد القيعدان ال يَّدده يال نفسده" ( ,)1واذا كاند
ركيددز القددانون الدددولي األساسددية تتمثددل فددي است درام سقددوذ الدددول وسرياتهددا فددي التئددرل فددي سددياد
المجرى ,فان ذا القانون نفسه يستند يل لاعد أسياسية لوامها المساوا في السياد بدين الددول ممدا
يستوجب أن تمار كل دولة سقولها عل يلليمها بسرية كاملة بشرط أن تلتزم بداسترام سقدوذ الددول
األَّرى عل ألاليمهدا ,ألن النهدر الددولي يعتبدر جدز اً مدن اعللديم البدري المغمدور بالميدا ويددَّل مدن
سيث التعريل في ألاليم الدول التي يَّترلها أو يفئل بينها ,ومن ثم ال يَّتلل في طبيعته عدن أي
جددز آَّددر مددن أج د از

ددذ األلدداليم ويَّ د بالتددالي لددنف

المبددادئ التددي تسدددد سقددوذ الدددول يعمدداالً

بمبدأي السياد والمساوا في السياد .
عل أن طبيعة ذ األج از من األلاليم التي يمثلها النهر الددولي بئدفتها عنائدر متسركدة
تتعلددذ بهددا مئددالح أكثددر مددن دولددة وتددأتي عليهددا أن دواه مَّتلفددة مددن االسددتغالل الندداف أو ال ددار,
المس ددتنفذ للمي ددا أو غي ددر المس ددتنفذ له ددا ,كثيد د اًر م ددا ت ددؤدي يلد د الند دزاه ب ددين دول س ددوض النه ددر نتيج ددة
اَّتالل المئالح وبروز مشكال

االستغالل(.)2

مددن نددا كددان البددد مددن أن تكددون ندداأ لواعددد وا ددسة ثابتددة تددنظم اسددتغالل األنهددار الدوليددة
وتسكم النزاعا

التي لد تنشأ بين دول مجرى النهر أو غير ا بشأن ذا االستغالل ,ويدأتي التكييدل

القانوني لسقوذ دولة مجرى النهر عل النهر الدولي الذى يمر في أ ار يها في مقدمة ذ القواعد,
ولد نشأ
االتفاليددا

لواعد القانون الددولي لتنظديم اسدتغالل األنهدار الدوليدة عدن طريدذ العدرل ,ثدم تأكدد
الدوليددة ,ومددن َّددالل األسكددام الق دداوية ولددد سدددد القددانون الدددولي أس د

فدي

ومبددادئ تقسدديم

الميا المشتركة بالقواعد اآلتية :
القاعتتدة األولتتي  :المسدداوا بددين دول النهدر الشدريكة أمددام القددانون وسددذ كددل منهددا فددي اسددتغالل ميددا
النهر المار في أ ار يها بمطلذ السرية ,لكن ذ المساوا ال تعندي المسداوا السقيقيدة فيمدا تتمتد بده

()1حامدسلطان،القانونالدوليالعام،القاهرة،دارالنهضة1965،م،ص7
()2عبدالعظيمابوالعطاوآخرون،مصدرسابق،ص.177
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كددل دولددة أنمددا يعنددي أن كددل دولددة تملددأ بالتسدداوي األ ليددة القانونيددة الكتسدداب السقددوذ ,ولددذا فددان كددل
دولة تنظم وتستغل الجز الذى يق داَّل سدود ا الدولية .
القاعتتدة الثانيتتة  :التدزام دول النهددر بدداسترام السدذ المكتسددب لكددل دولددة سددابقاً وعدددم يلامددة السدددود أو
تشييد مشاري

ندسية أو أي لدر من االستغالل يعمل عل المسا

بالسقوذ المكتسبة .

القاعتتتتدة الثالثتتتتة  :سماي ددة السق ددوذ التاريَّي ددة المكتس ددبة م ددن المي ددا بموج ددب االتفالي ددا

الثناوي ددة أو

الجماعيددة التددي سددددتها الق دوانين ,ألن االسددتغالل لفت د ار طويلددة دون أن تبدددي بقيددة الدددول اعت ار داً
يَّلذ سقولاً مكتسبة واجبة السماية ,ورغم االتجا القوي للقانون الدولي المعائدر بدرفض يلدرار فكدر
السذ المكتسب بئور مطلقة ألنها تم

سقوذ الدول السديثة وال تتفذ بمبدأ المسداو  ,رغدم ذلدأ يال

أن القانون مازال يعترل بهذ السقوذ المكتسبة دون اعتراض .
القاعتتدة الرابعتتة  :تقسدديم الميددا بالعدددل وفددذ السقددوذ المكتسددبة والعوامددل الجغرافيددة والطبيعيددة للبلددد
والكثافة السكانية والظرول المناَّية ومدى ساجدة البلدد لميدا النهدر مد اعتبدار الوسديلة البديلدة لميدا
النهددر ,ألن اسددتغالل األنهددار الدوليددة مددن األمددور التددي تستدداذ يل د بعددض المبددادئ التنظيميددة ذا
الئددبغة األَّالليددة ددذا سسددبما جددا فددي لددول أسددد فقهددا القددانون الدددولي ,ولددد نئد

لد ار ار مجم د

الق ددانون ال دددولي ف ددي دوي ددر فني ددأ ع ددام 1956م علد د يعم ددال ددذا المب دددأ علد د أن يَّ د د النئ دديب
المعقول أو العدادل للعوامدل الَّائدة بكدل سالدة ,كمدا جدا فدي تقريدر دور مجمد القدانون الددولي فدي
لسنكي عام 1966م

رور تسديد استياجا

كل دولة وفذ أس

ثابتة تَّ

لظرول كدل سالدة

تشتمل عل اآلتي :
 .1الو

الجغرافي لسوض ذا النهر في كل من الدول المشتركة فيها .

 .2األسوال الماوية للسوض َّائة مدى مسا مة كل دولة في يمداد ذا السوض بالميا .
 .3األسوال المناَّية التي تؤثر عل السوض .
 .4استغالل الميا السابذ في السوض .
 .5مدى اعتماد السكان عل الميا في كل من دول السوض .
 .7الساجا

االلتئادية واالجتماعية في كل من دول السوض .

 .6مقارن ددة نفق ددا

مش ددروعا

المي ددا بنفق ددا

المش ددروعا

واالجتماعية .
34
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 .4مدى يمكان السئول عل مئادر أَّرى في السوض النهري .
 ..تجنب الفقد غير ال روري لمناف الميا .
 .11مال مة تعويض دول السوض كوسيلة للتنسيذ بين أوجه االستغالل المتعار ة .
يسدى دول السوض دون يلساذ أ درار جو ريدة

 .11السد الذى يمكن في نطاله كفاية ساجا
بالدول األَّرى .

القاعدة الخامسة  :االلتدزام بالتشداور عندد تنفيدذ أيدة مشداري َّائدة لالسدتفاد مدن النهدر ,فعلد كدل
دولدة شدريكة فدي النهدر مشدداور جيرانهدا فيمدا يَّدت
سدود ا والتي من شأنها المسا

بالمشدروعا

التددي تجريهدا فدي الجدز الوالد فددي

بسقوذ ومئالح الدول الشريكة األَّرى وذلأ سسبما نئد

ل د ار ار مجم د القددانون الدددولي المتعلقددة باسددتغالل األنهددار الدوليددة لعددام 1956م ,وكمددا نئ د

عليده
عل د

رور التشاور بين دول المجرى في سالة الَّالل بينها سول المئدالح والسقدوذ المتقابلدة ,فداذا لدم
يددتم اتفدداذ تشددكل لجنددة توفيددذ مؤلتددة للتوئددل لسددل تقبلدده األطدرال المعنيددة واذا لددم يفئددل فددي الندزاه
يعرض عل مسكمة العدل الدولية أو عل مسكمة تسكيم ويكون سكمها

نهاوياً (.)1

كددذلأ أوئ د معهددد القددانون الدددولي فددي دور سددالزبور بالنمسددا عددام 1.71م بعدددم تنفيددذ
المشروعا

االستغاللية يال بعد يعالن سابذ للدول المعنية ,واالمتناه عن تنفيذ المشاري أثنا فتدر

التفاوض وفي سالة عدم التوئل التفداذ يدتم عدرض المشدروه علد لجندة تسكديم لمعرفدة مدا يذا كدان
ددا اًر أو غيددر ذلددأ ,كمددا تددم يلدزام الدددول المعنيددة بتسددوية الن ازعددا
المعلوما

الماويددة بددالطرذ السددلمية ,كتبددادل

الفنية والوساطة والمساعي السميد والتسقيذ والتوفيذ والتسكيم والمفاو ا

ولدد ئددر

توئية في دور مجم القانون في لسنكي بافلندا 1.77م توئي بقيام دول سدوض النهدر بعدرض
َّالفاتها ومنازعاتها المتعلقة باستغالل الميا علد لجندة مشدتركة تعمدل علد مسدح السدوض وو د
الَّطط الالزمة والتوئية بما يسقذ أف ل وأسسن استغالل ممكن للميا لمئلستها جميعاً.
ا دتم التنظدديم الددولي بمو ددوه التعداون بددين الدددول النهريدة ,فأئدددر الجمعيدة العامددة لألمددم
المتسد عد ل ار ار وتوئيا

تسث عل تسقيذ االستغالل األف ل للموارد الطبيعة وسدبل التعداون

المشترأ والمثمر في المجاال

االلتئادية والتقنية ودعو الدول للتعاون المشترأ بمعاونة الوكاال

()1بصارعبدهللاسليمان،مصدرسابق،ص.113
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الفنيددة المتَّئئددة بقئددد التوئددل الجمدداعي لتسقيددذ األ دددال اعنسددانية ,وتطددوير وسدداول اسدتعمال
أف ل للميا .
القاعتتتدة السادستتتة  :عدددم السددماح ألي ددة دولددة غيددر ش دريكة ف ددي النهددر ممارسددة سقددوذ اس ددتَّدام أو
كل دول النهر باعجماه .

استغالل النهر يال يذا وافق

القاعدة السابعة  :عدم جواز المسا
العامة للقانون الدولي أو بمقت

بسقوذ أيدة دولدة مدن دول مجدرى النهدر المقدرر وفقداً لألسكدام

اتفاليا

َّائة ثناوية أو جماعية يال بموافقة الدولة المعنية .

القاعدة الثامنة  :من االستغالل ال ار بالامة أعمال ندسية تعدوذ تددفذ الميدا أو تدؤدي لتعطيدل
المالسة لبقية دول النهر وذلأ تطبيقاً لمبدأ عدم التعسل في استعمال السذ والت ازمداً بالتئدرل وفقداً
للعدل واعنئال (.)1
كثير من الدول التي تكون شريكة لنهر م دول أَّرى دَّل
استغالل ذ األنهدار وبهدذا أئدبس
نئ

دذ االتفاليدا

عليه اتفالية فينا لعام 1978م التي نئ

السدود الدولية أو بالو
ذ المعا دا

تدنظم بهدا طريقدة

في اتفاليا

ملزمدة فدي تنفيدذ بنود دا المتفدذ عليهدا و دذا مدا

مادتيهدا  11علد أن المعا ددا

الَّائدة برسدم

اعلليمي أو الجغرافي ال يندال منهدا أو يمسدها التدوارث الددولي وتظدل مثدل

سارية وتمثل التزاماً عل الدولة الوارثة وال يمكن يلغاؤ ا أو تعديلها اال باتفاذ الددول

المولعة عليها أو في سالة التوليد باسدم الدولدة أو اعللديم الَّا د لسكمهدا بندا ً علد نئدو

الم داد مددن القددانون الدددولي ,وتعتبددر المعا دددا
وطبق د داً لاللت ازمد ددا

ذا

دذ

السددابقة سددارية المفعددول وفق داً لقددانون الت دوارث الدددولي

الطبيعد ددة اعلليميد ددة والجغرافيد ددة التد ددي التزم د د

بهد ددا الد دددول الداَّلد ددة فد ددي د ددذ

االتفاليا (.)2
نالسظ أن معظم االتفاليا

التي ولع

والتي ال تزال سارية لدد تدم االتفداذ عليهدا بمدرسلتين

مرسلددة مددا لبددل السددرب العالميددة األولد  ,والمرسلددة الثانيددة مددا بعددد ا وأئددبس
لجمي الدول الشريكة مما يعني أن بعض ذ االتفاليا

ددذ االتفاليددا

لم يتم تعديلها وفقاً للمستجدا

ملزمددة

التي ط أر

وتط د أر عل د بعددض الدددول ومدددى ارتفدداه أو انَّفدداض نسددبة استياجاتهددا للميددا ال سدديما بعددد التطددور
الهاوددل الددذي سدددث فددي العددالم و يدَّددال التقنيددة السديثددة فددي الز ارعددة واستياجددا

الئددناعة المتطددور

( )1صالحعبدالبديعشلبي،الحلالسلميللنزاعاتالمائية،دمنهور،الشريعةوالقانون،العددالثالث1987،م،ص.85
()2سليمانمحمدأحمدسليمانوآخر،المجاريالمائيةالدولية،امريكا1999:م،ص.222
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وأسدداليب المالسددة السديثددة ,و ددذا يعنددي
المستجدا

لمواكبددة

ددرور يعدداد النظددر فددي كثيددر مددن ددذ االتفاليددا

.
لقاعد تسريم االستغالل ال ار للنهر الدولي من جانب يسدى دول

ت من الق ا الدولي تطبيقا

الق اوية :

المجرى ,من أمثلة ذ التطبيقا

 حكم المحكمتة االاحاديتة السويسترية عدام  1978والدذى جدا فيده مسداوا المقاطعدا
أمددام القددانون م د عدددم ج دواز اتَّدداذ تدددابير ت ددر بالمقاطعددا
سدود أو غير ا من المشروعا

األَّددرى كتسويددل ميددا النهددر أو يلامددة

التي تؤثر عل السياد أو تت من اعتدا عل اعلليم .

 حكم المحكمة االاحادية األلمانية في ل ية الترشيح في مناب الدانوب والذى أكد
أن الدولددة النهريددة ال تملددأ اسددتغالل الميددا بطريقددة تسددبب
طبيعة األشيا

السويسدرية

فيه

در اًر مادي داً بدولددة أَّددرى أو تغيددر مددن

.

 حكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي فتي قضتية نهتر الموزريتل يقد بدين فرنسدا ألمانيدا عدام 1937
و و من أشدهر األسكدام المتعلقدة بتنظديم األنهدار الدوليدة ,والدذى لدرر أن االتفداذ دو القدانون األعلد
المدنظم لعاللددة الدددول النهريددة ,وأندده يتمتد بدداالسترام والقدسددية يلد أن يعقددد اتفدداذ جديددد يعدددل االتفدداذ
السددابذ أو يلغيدده ,ولددد أداند
دون ر

فددي ددذ الق ددية بئددور غيددر مباشددر ليددام يسدددى الدددول بتسويددل الميددا

بالي دول المجرى

()1

.

من جهة أَّرى فان للة ميا األنهار و عل كمية تدفذ ييراداتها في فتر الجفال والتقلبا
المناَّي ددة وزي دداد اس ددتهالأ المي ددا واس ددتَّدامها كب ددديل ف ددي مش دداري التئ ددادية وزراعي ددة وتل ددوث بيو ددة
المجدداري الماويددة ي ددافة لعدددم وجددود لددانون دولددي معتددرل بدده لسسددم الق ددايا الماويددة لبددل اسددتفسالها
ومعار ددة بعددض الدددول لالتفاليددا
لنزاعا

الثناويددة التددي أبرم د

فددي ول د

سددابذ ,كددل دذ عوامددل تددؤدي

بين الدول والتي لد تتطور لسروب ماوية يذا لم يتم سسمها بئور لانونية معترل بها دولياً

( ,)2ولهددذا نج ددد أن منظم ددة األمددم المتس ددد اعتم ددد
الماوية الَّائة بسل الن ازعدا

تجددارب ال دددول الشددريكة فددي األنه ددار والمج دداري

البيويدة والمشداكل الماويدة سفاظداً علد التعدايش السدلمي واالبتعداد عدن

شبح السدرب الدذي يهددد مناطقهدا وأئدبس

الوثداوذ واالتفاليدا

الثناويدة لانونداً ملزمداً ألطد ارل الندزاه

()1عبدالعظيمسعيد،العربودولالجوار،مركزدراساتالوحدةالعربية،بيروتيوليو1987م،ص .4
()2بصارسليمان،مصدرسابق،ص.150
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والتدي ترفد لمسكمددة العددل الدوليددة فدي سددال لدم يدتم التوئددل التفداذ سددلمي ,ومدن جهددة أَّدرى لجددأ
الدددول الشدريكة فددي المجدداري الماويددة عنددد سدل مشدداكلها البيويددة والماويددة يلد اتَّدداذ عددد وسدداول منهددا
الوسدداطة والمسدداعي السميددد والمفاو ددا

المباشددر واالتفاليددا

الثناويددة التددي س دد

مددن التددوتر بددين

الدددول الش دريكة ورغددم ددذ السلددول يال أنهددا لددم تكددن ساسددمة بسددبب غيدداب م دواد لانونيددة تسددتند عليهددا
ل ار ار السل السلمي ولهذا اتَّذ

منظمة األمم المتسد الوثاوذ التوفيقية بين الدول ورتبتها في مواد

لانونية ملزمة منها اتفالية لسنكي المتعلقة بسمايدة اسدتَّدام المجداري الماويدة العدابر للسددود الدوليدة
والبسي د ار لعددام 1992م ,واتفاليددة التعدداون للتنميددة المسددتدامة وسمايددة اسددتَّدام نهددر الدددانوب لع ددام
1994م ,واتفاليددة التعدداون للتنميددة المسددتدامة لسددوض نهددر المكددون لعددام 1995م ,واتفدداليتي نهددر
الما اكالي والجان في الهند لعام 1997م ,ثم اتفالية األمم المتسد للمجاري الماوية في األغدراض
غير المالسية لعام 1997م لسل النزاعا
نئ

عليها الماد  33من االتفالية

()1

الماويدة وفقداً لرجد ار ا

الق داوية والقواعدد القانونيدة التدي

.

مم ددا س ددبذ نالس ددظ ا تم ددام المجتمد د ال دددولي بتبن ددي السل ددول التد دي تعم ددل علد د التقلي ددل م ددن
الئداما

أ و استماال

النزاه والئراه سول الميا الدولية بابرامه لهذ الوثداوذ واالتفاليدا

دولي ملزم تفادياً ألية ئراعا

لد تسدث مستقبالً والعمل عل التعاون الثناوي والجماعي لسلها .

عل الئعيد اعلليمي تم تنفيذ عدد من المساوال
الدوليددة لكنهددا تباين د

كقدانون

الرامية لتنظديم اسدتَّدام المجداري الماويدة

فددي نطالهددا وعمقهددا فبروتوكددول أنظمددة المجدداري الماويددة المشددتركة فددي بلدددان

مجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية الذى أعتمد مؤَّ اًر أتاح يطا اًر للتعاون في شؤون الموارد الماويدة علد
الئعيد اعلليمي يل جانب تأكيد الساجة لالستَّدام المنئدل للمجداري الماويدة المشدتركة ,كمدا فدتح
المجال علامة مؤسسا
ترتكددز اسددتراتيجيا

وطنية لتسهيل التعاون اعلليمي الالزم لمساند البروتوكدول ,وبئدور عامدة

يدار شددؤون الميددا الدوليددة فددي أفريقيددا عل د مو ددوعين رويسدديين يسددتندان يل د

تعزي ددز التع دداون وتسقيق دده بن ددا ً علد د الق ددد ار علد د المس ددتوى ال ددوطني وتش ددجي السد دوار ب ددين ال دددول
المشاطوة بهدل تمهيد الطريذ أمام يدار تنمية المجاري الماوية المشتركة بئور فعالة (.)2

( )1احمدمحمودساميوآخرون،العالقاتالسودانيةالمصرية،كليةالدفاعالوطني،الخرطوم1987م،دورة 24بحثجماعي،
ص .21
( )2محمداحمدابراهيم،دولالجوارواثرهاعلىاألمنالسوداني،كليةالدفاعالوطني،الخرطوم1991م،دورة ،7ص.91
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مدن المعلدوم أن النيددل يدربط بددين اسددى عشددر دولده فدي أفريقيددا ,ويَّ د النيددل باعتبدار نهد اًر
دولياً للقانون الدولي بما يَّت
وواجبددا

باستَّدام و يدار الميا الدولية والمبادئ األساسية التي تقدنن سقدوذ

الدددول المَّتلفددة المنتفعددة بدده ,وتوجددد الكثيددر مددن القواعددد العامددة للقددانون الدددولي فيمددا يتعلددذ

باسددتَّدام و يدار األنهددار الدوليددة أ مهددا المبددادئ األساسددية التددي ألر ددا القددانون الدددولي عددام 1961
فيما يتعلدذ بسقدوذ وواجبدا

الددول المنتفعدة والتدي تت دمن وجدوب التعداون فدي اسدتغالل ميدا النهدر

كعدالة توزي ميا ه ووجوب التعاون والتشاور بشأن المشروعا
المناسبة عن أي
المنازعددا

المقترسة ووجوب سداد التعوي ا

رر مستمل ولوعه بسبب سو استغالل أسد األطرال المنتفعين و درور تسدوية
يليدده رابطددة القددانون

الماويددة بدين الدددول المنتفعددة ,كمددا جددا ذكددر سددابقاً ,و ددذا مددا توئددل

الدددولي مددن لواعددد لانونيددة تسكددم اآلن األنهددار الدوليددة ,ولددد تددم االتفدداذ فددي مددؤتمر لس دنكي لرابطددة
القانون الدولي لعام 1966م عل القواعد التي تسكم استعمال األنهار الدولية وذلأ في سالدة غيداب
السوابذ واالتفاليا

المسدد بين الدول المستفيد و ذا القواعد ي :

أوالً  :عدالة التوزي ما بين الدول المستفيد من نهر دولي .
ثانياً :من الدول المستفيد من ميا النهر عن تسويدل مجد ار أو ينشدا َّ ازندا

أو سددود علد النهدر

مددن شددأنها التَّفدديض أو التددأثير علد سئددة دولددة أَّددرى منتفعددة دون التشدداور المسددبذ مد بقيددة تلددأ
الدول .
ثالثتتتاً :است درام السقددوذ المكتسددبة للدددول األَّددرى المنتفعددة عل د أسددا

استياجددا

كددل دولددة ودرجددة

اعتماد ا عل ميا النهر .
رابعاً :التعويض الكافي في سالة ولوه ال رر .
خامس تاً :أن تظددل االتفاليددا

والمعا دددا

التددي ولعهددا المسددتعمر سددارية المفعددول ستد بعددد اسددتقالل

الدولة المستعمر وفقاً لقانون توارث الدول الذى ألرته اتفالية فينا عام 1978م (.)1
ذ القواعد ملزمة لكافة الدول التي تشدارأ فدي السدوض النهدري ,و دذا مدا ينطبدذ علد دول سدوض
نهر النيل ي افة ال ذلأ فان ذ الددول مرتبطدة بمجموعدة مدن االتفاليدا

الدوليدة التدي ولعد

م ارسددل تاريَّيددة لتنظدديم اسددتَّدام و يدار ميددا نهددر النيددل ,ويالسددظ أن ددذ االتفاليددا

()1عبدالعظيمابوالعطاوآخرون،نهرالنيلالحاضروالمستقبل،مصدرسابق،ص.112
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1959م تم
االتفاليا

بين الدول األوربية التي كان

ملزمة لهذ الدول طبقاً لنئو

ذا العرض لالتفاليا

في ظل الو

تستل الدول األفريقية وجعل

منها مستعم ار لها و ذ

القانون الدولي .
السالي والقانوني لالتفاليا

الماوية بين دول السوض يظهدر

أنه يوجد في السقيقة اتفاذ بين دول المنبد والمئدب علد طريقدة توزيد ميدا النيدل أو رئدد أسوالده
أو تقنين سريانة في مَّتلل الدول (.)1
األئل لدى فقها القانون الدولي ومنهم* رفاويل في االنتفاه بميدا األنهدار الدوليدة ,أن دذ الميدا
تعد من الشراكا

العامة الطبيعية بين الدول ,ويسمح للدول جميعاً باالسدتفاد منهدا أي أنهدا تَّ د

لمبددادئ الملكيددة المشددتركة و ددمان سقددوذ الدولددة المشدداطوة والمشددتركة فددي سددوض النهددر كمددا يجددب
سماية السقوذ التاريَّية والمشتركة وفقاً لالتفاليا

الثناوية والجماعية التي

تسدد ا الدول وفقاً لقواعد القانون الدولي ,ولدد جدا فدي اجتمداه مدريدد 1911م بأنده ال يجدوز لدولدة
يلامة أيدة منشدأ السدتغالل ميدا النهدر أو تسويدل مجد ار أو يعالدة ميا ده يال بموافقدة الددول المشدتركة
في سوض النهر ,يال أن المسألة بأكملها غير ملزمة نظ اًر لعددم وجدود منظمدة دوليدة تأَّدذ بداألعرال
والتقاليد والتشري لتقاسم سئ

الميا ل مان التقيدد بهدا ,لدذا يواجده منفدذو مشدكلة التنفيدذ السيدوي

لمبادوده سيددث لددم توجددد ستد اآلن األدا الكفيلددة عجبددار أي مَّددالل ألسكامدده علد استدرام وتنفيددذ مددا
ند

عليدده ,م د أن ميثدداذ األمددم المتسددد ن د

تسدتطي تنفيدذ لد ار ار مجلد

فددي المدداد  43عل د ييجدداد لددوى أمددن دوليددة داومددة

األمدن ,ولكدن التسدام ميدا األنهدار الدوليدة فدي السقيقدة ال يدزال َّا دعاً

لشدريعة الغدداب فمولد أيددة دولددة فددي أعددالي النهددر أو لوتهددا العسددكرية مددا ال ددامن الوسيددد لسئددولها
عل د سئددة األسددد فددي النددات المدداوي ,كمددا يسددود فددي المنطقددة العربيددة اليددوم يئ درار عل د اسددتَّدام
سياسددة األمددر الوالد والقددو الستدوا جميد المئددادر الماويددة لئددالح دولددة واسددد دون األَّريددا
في سالة يسراويل م الدول العربية واي اً بنا سد النه ة اعثيوبي وَّطور

()1رشديسعيد،نهرالنيلونشأتهواستخداممياههفيالماضيوالمستقبل،القاهرة،دارالهالل،ط،1993،1ص.128

*رافائيل:أمريكيالجنسيةهواحدالفقهاءفيالقانونالدوليالذيساهمفيكثيراًفيمجالاألنهارالدولية
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عل األمن الماوي العربي "المئري"  ,مما يجعل االتفاليا

التي تتناول وتنظم السقوذ الماوية بدين

الدول ر ينة بقو الدولة (.)1
ين األنهد ددار الدوليد ددة َّلق د د
العاللددا

سياسد ددية أ د دديف

مشد ددكال

للمشد ددكال

األَّد ددرى التد ددي تعانيهد ددا

الدوليددة ,والتسدددي االسددتراتيجي ددو كيددل تسئددل ددذ الدددول عل د سقولهددا وسئددتها مددن

الميا بسسب ساجتها م االستفاظ بعاللا

سالم وتعاون ,وم تفالم أزمة الميا وتئعيد ا و غط

الساجة يليها يزداد التوتر وتبرز الميا كق ية

من األولويا

االستراتيجية (.)2

()1هشام عطية هللا وآخرون ،اهتمام إسرائيل بدول حوض النيل ،المياه في االستراتيجية الصهيونية ،الخرطوم ،مركزالدراسات
االستراتيجية،دراساتاستراتيجية،العدد،1997،11ص.46
( )2عبدالملكخلفالتميمي،المياهالعربية،التحديواالستجابة،بيروت،مركزدراساتالوحدةالعربية1999م،ص.19
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المبحث الثاني
 : 4.5األحكام والضوابط القانونية الاي انظم نهر النيل
 : 6.4.5امهيد
نهر النيل أطول أنهار العالم ,ويق فدي لدار أفريقيدا باجمدالي طدول  6650كدم ,يغطدي سدوض النيدل
مساسة  3.4مليون كم ,2وتشمل دول سوض النيل كل من  :أوغنددا ,تنزانيدا ,روانددا ,يثيوبيدا ,كينيدا
الديمقراطية ,جمهورية الكونغو ,يريتريا ,بوروندي ,السودان ,جنوب السودان ,مئر(.)1
ولنهددر النيددل ارفدددان رويسدديان  :النيددل األبدديض والنيددل األزرذ ,سيددث ينبد النيددل األبدديض مددن منطقددة
البسي ار العظم وسط أفريقيا ,ويجري من شمال تنزانيدا يلد بسيدر فيكتوريدا يلد أوغنددا ,ثدم جندوب
السودان .
أما النيل األزرذ ينب من بسير تانا في يثيوبيا ثم يجري يل السودان سيدث يجتمد النهدرين
األبدديض واألزرذ بددالقرب مددن العائددمة السددودانية الَّرطددوم ويعبددر النيددل السدددود السددودانية المئدرية
ويستمر داَّل مئر بطول  270كم ست يئل يل بسير نائر

()2

 ,ويغادر النيل البسير ويتجه

شماالً يل البسر المتوسط ليتفره فرعين ,فره دمياط شرلاً ورشيد غرباً.
ونالسظ من متابعة َّط سير النيل أنه لبل دَّوله مئر وعند اتساد النيل األبيض م النيل األزرذ
ال يتبق غيدر ارفدد واسدد لتغذيدة النيدل بالميدا لبدل دَّولده مئدر أال و دو نهدر عطبدر الدذى ينبد مدن
المرتفعا

اعثيوبية (.)3

( )1إبراهيممحمدالعناني– القانونالدوليالعام،دارالفكرالعربي،القاهرة،عام،1984ص 384عبدالعظيمأبوالعطا،د.
مفيدشهاب،د.دفعهللارضا– نهرالنيلالماضيوالحاضروالمستقبل،اإلدارةالعامةللشؤناالقتصادية،جامعةالدولالعربية،
دارالمستقبلالعربي،القاهرة،عام،1985ص.57-55
()2محمدعبدالغنيسعودي–أفريقيا،دراسةفيشخصيةالقارةوشخصيةاإلقليم،مكتبةاألنجلوالمصرية،عام،1983ص253
.
تعتبربحيرةفيكتورياهيالمصدراألساسيلمياهنهرالنيل،وتقععلىحدودكلمنأوغندا،تنزانيا،وكينيا،وهذهالبحيرةتعتبر
ثالثالبحيراتالعظمى،ويعتبرن هرروفيرونزافيبوروندىهوالحداألقصىلنهرالنيل،وبعدمغادرةالنيللبحيرةفيكتوريا،
يعرفالنيلفيهذاالجزءباسمنيلفيكتوريا،ويستمرفيمسارهلمسافة 500كممروراً ببحيرةكييوجاحتىيصلإلىبحيرة
ألبرت  ،وبعد مغادرة بحيرة ألبرت يعرف النيل باسم نيل ألبرت ثم يصل إلى السودان ليعرف عندها باسم بحر الجبل  ،وعند
اتصالهببحرالغزاليمتدالنيللمسافة  720كمويعرففيهاباسمالنيلاألبيضويستمرهذااالسمحتييدخلالخرطومعاصمة
السودان.أماالنيلاألزرقفيغذىنهرالنيلبحوالي%85-80منالمياهحيثتصلإلىهذهالمياهفيالصيففقطبسببسقوط
األمطارالموسميةعلىهضبةإثيوبيا،وينبعهذاالنهرمنبحيرةتاناالواقعةفيمرتفعاتإثيوبياويطلقعليهاسمأباىويطلق
عليهالنيلاألزرقبعدعبورهالحدوداإلثيوبيةالسودانيةويستمرفيمسارهبطول 1.400كمحتييلتقيبالنيلاألبيضويصل
إلىمصر.
نهرعطبرةيبلغطوله 855كمتقريبا ًوينبعمنالمرتفعاتاإلثيوبيةشماليبحيرةتانا،ويتصلبنهرالنيلعليمسافة 300كمبعد
مدينةالخرطوم.
()6محمدعبدالغنيسعودي–المرجعالسابقص254
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وغندي عددن البيددان أندده يمكددن اعتبددار نهددر النيددل نهد اًر دوليداً وفقداً لالتجددا المعائددر فددي تعريددل النهددر
الدولي ,ويمكن أن نو ح التطور في تعريل النهر الدولي كاآلتي:
 -1اسددتند تعريددل النهددر الدددولي فددي أول مراسلده علد معددايير سياسددية وسدديادية ,سيددث عددرل النهددر
الدولي بأنه ذلأ النهر الذى يقد فدي ألداليم أكثدر مدن دولدة ,فدي سدين يعتبدر النهدر الدوطني دو النهدر
الذى يق من منبعه يل مئبه داَّل ألاليم دولة واسد ويَّ

لسياد تلأ الدولة (.)1

باع افة يل ئالسية النهر للمالسة تجعله نه اًر دولياً سيث يتمت با تمام الددول فدي نقدل الب داو
والتجار الدولية ,وبالتالي لد يسدث منازعا

واألشَّا

وئدراعا

بدين الددول عندد اسدتَّدام النهدر

ممددا يجعددل معظددم الدددول تنددادي بسريددة المالسددة فددي األنهددار الدوليددة وتسديددد واجبددا

وسقددوذ الدددول

ورسم َّطوط السدود النهرية .
ولددد أكددد

اتفاليددة برشددلونة عددام  1921فددي شددأن األنهددار المالسددة فددي مددن َّددالل المدداد

األول عل أن " طدرذ الميدا الدوليدة دي كدل الطدرذ الئدالسة للمالسدة بطبيعتهدا وتفئدل أو تعبدر
عد دول " وبالتالي اشترط

االتفالية العتبار النهر دولي ثالثة شروط :

الشرط األول  :يكون ئالساً للمالسة .
الشرط الثاني  :االتئال البسري .
الشرط الثالث  :أن يهم ذلأ االتئال أكثر من دولة .
 -2بعد السرب العالمية الثانية تعدد

األنهدار الدوليدة فدي أغدراض غيدر المالسدة سيدث

اسدتَّداما

عقد مؤتمر للقانون الدولي في" لسنكي " عام  1969وو
سددمي

لواعددد لسددنكي والتددي عرف د

لواعد

سددوض الئددرل الدددولي فددي المدداد الثانيددة بأندده  " :مسدداسة

جغرافية تمتد عل دولتين أو أكثر وتمد ا روافد مشتركة تشكل تجمعاً للميا سوا للميا السطسية أو
الجوفية وتئب في مجرى مشترأ "
وف ددي ع ددام  1970عق ددد

()2

.

لجن ددة الق ددانون ال دددولي ب دداألمم المتس ددد لد ارس ددة ل ددانون االس ددتَّداما

المالسيد ددة لألنهد ددار الدوليد ددة ,سيد ددث وجد ددد
االستَّداما

غي ددر

أن مفهد ددوم " سد ددوض الئد ددرل الطد ددولي " ال يد ددتال م م د د

السديثة لميا األنهار الدولية ,فطرس

في بادئ األمر مفهوماً جديداً و " شبكة

()1حامدسلطان–القانونالدوليالعام،القاهرة،دارالنهضةالعربية،1978،ص.516
(2) Winiarski (B) : Principes Generaux Du Droit Fluvial International , Rcc Des cours , 1993 , III, vol .
45,p .79-82
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مجارى الميا الدولية "

()1

,ولكن تعرض للمعار ة من جانب اللجنة ,وأَّي اًر في عام  1987وافق

اللجنددة فددي دورتهددا التاسددعة والثالثددين عل د و د تعريددل مسدددد " للمجددرى المدداوي الدددولي " والددذى
عر ته الماد الثانية كاآلتي :
(أ) يقئددد ب " المجددرى المدداوي " شددبكة الميددا السددطسية والجوفيددة التددي تشددكل بسكددم عاللتهددا
الطبيعية بع ها ببعض كالً واسداً ,وتتفذ عاد ئوب نقطة وئول مشتركة .
(ب)يقئد " بالمجرى الماوي الدولي " أي مجرى ماوي تق أجزاؤ في دول مَّتلفة.

()2

وفقاً لتعريل لجنة القانون الدولي للمجدرى المداوي الددولي ,فدان دذا التعريدل ينطبدذ علد نهدر النيدل
باعتبار مجرى دولدي يمدر أكثدر مدن دولدة ولده أ ميدة التئدادية شداملة بالنسدبة لمئدر والسدودان فدي
جمي المجاال

سوا الطالة او الزراعة أو الري أو الئناعة وتعتمدد مئدر علد نهدر النيدل نسدبة

 %95من موارد ا الماوية نظ اًر لعدم وجود أنهار أَّرى ولقلة سقوط االمطار وتعتمد السدودان كدذلأ
علد نهددر النيددل وَّائددة فددي المندداطذ الشددمالية نتيجددة ارتفدداه درجددة السدرار فددي المندداطذ الشددمالية,
وألن الجنوب مناطذ سقوط أمطار ,لذلأ يعتبر نهر النيل مئدر للسيا في ذ الدول .
ومد زيدداد عدددد السددكان وازديدداد الساجددة يلد وجددود َّطددط تنميددة زراعيددة يظهددر مدددى ساجددة
مئر والسودان يل تسقيذ دفين رويسين ما  :أوالً السفاظ عل سئدتها الساليدة مدن مدوارد النهدر
دون أي نقئان ,وثانياً و زياد

ذ الموارد بالتعاون م بقية دول السوض .

وتسددتند مئددر والسددودان لتسقيددذ أ دددافها الماويددة فددي نهددر النيددل والمسافظددة علد سقولهددا علد ثالثددة
أسانيد ي :
المطلب األول – السذ التاريَّي المكتسب لمئر و السودان في نهر النيل .
المطلددب الثدداني  -السددذ القددانوني فددي السئددول عل د نئدديب عددادل ومنئددل مددن يي درادا

النهددر

اع افية .
المطلب الثالث -اتفالية األمم المتسد لالستَّداما

غير المالسية للمجاري الماوية الدولية .

وفيما يل نتناول ذ السقوذ وفقاً لوجهة نظر الفقه الدولي و أكدته األسكام واالتفاليا

()1تقريرلجنةالقانونالدوليعام،1987المجلدالثاني،الجزءالثاني،الفقرةرقم.83
()2تقريراللجنةالسادسةبالجمعيةالعامةعنأعمالالدورةالحاديةوالخمسينعام،1997ص.8
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المطلب األول
 : 5.4.5الحق الااريخي المكاسب لمصر في مياه نهر النيل
 : 6.5.4.5مفهوم الحق الااريخي
يفرض ذا السذ

رور استرام سقوذ الدول المشاركة في المجري الماوي الددولي مدادام تدم دذا

االلتس ددام ب ددين ال دددول ولفت ددر تاريَّي ددة طويل ددة

()1

 ,يلد د الس ددد ال ددذى تئ ددبح في دده سئ ددة المي ددا الت ددي

تسددتَّدمها كددل دولددة متدواتر لفتددر طويلددة دون أي اعتدراض مددن بددالي الدددول المتشدداطوة للنهددر ,ومددن
جانب آَّر تئبح ذ السئة للدولة المستفيد أسا

في ليام نه تها وسياتها وبناوها االلتئدادي

واالجتماعي ,بسيث يكون أي تغير في ذا التقسيم من شأنه أن يؤدي يل انهيار َّطيدر فدي بنيدان
الدولة االلتئادي واالجتماعي ويدؤثر فدي سيدا شدعوبها  .ويهددل دذا السدذ يلد اسدتقرار األو داه
للدول المستفيد  ,وال االلتزام بمبدأ سسن الجوار ,ولدد أكدد

معظدم االتفاليدا

التس ددام المي ددا علد د استد درام مب دددأ السق ددوذ التاريَّي ددة المكتس ددبة ,كم ددا أك ددد
التاريَّية المكتسبة لميا األنهار الدولية تعتبر داوماً ذا

الدوليدة التدي تناولد
علد د أن االس ددتعماال

أولوية بئرل النظر عدن االنتفداه السدالي

أو المتول (.)2
وتنداول الفقدده الدددولي مبدددأ السددذ التدداريَّي المكتسددب اسددتناداً يلد مددا جددرى عليدده العمددل فيمددا بددين
ال د دددول المش د دداطوة لألنه د ددار الدولي د ددة ,واعتب د ددر القواع د ددد العرفي د ددة الدولي د ددة المتعلق د ددة باألنه د ددار الدولي د ددة
واستَّداماتها المتعدد تلزم دولة المجرى األعل ب رور المسافظة عل السقوذ التاريَّية المكتسبة
لدول المجرى األوسط أو األدن  ,وأن تتشاور معها في كل الشوون الَّائة بالنهر المشترأ (.)3
وأكددد رأي آَّددر فددي الفقدده علد أن السقددوذ التاريَّيددة ذا
غير ددا ف ددي االس ددتَّدام ,طالم ددا أنه ددا كاند د

اعتبددار َّددا

ألنهددا تمثددل أولويددة عددن

عادل ددة م ددن ب دددايتها ,والدول ددة الت ددي تع ددارض مب دددأ السق ددوذ

التاريَّية المكتسبة عليها أن تقيم الدليل عل عدم عدالتها ,والدول التي تريد يلامة مشروعا

جديد

()1محمدحافظغانم–مبادئالقانونالدوليالعام،دارالنهضةالعربية،القاهرة،عام،1972ص.351
(2)"Historic Uses And Priority of Appropriation Have , In Many Cases Came To Have An Almost Sacred
Significance , Irrespective Of The Actual Benefits Derived , Or Whether The Water is Being Put To
The Best Us .
(6) Andrassy , J . Utilisation Des Faux Internationals Non – Maritime En Dehors Des Navigation Rappar ,
A.I.D.I.(1959) , part (2), p. 131.
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وتغير في مقددار السئد

التاريَّيدة عليهدا أن تقددم تعوي داً مناسدباً للدولدة التدي اعتداد

علد

دذا

االستعمال التاريَّي للميا (.)1
وكددان للفقيدده" جدديم

لددوي بددر ايرل د " رأي سدددد فيدده مبددادئ وأس د

عامددة تؤكددد السددذ التدداريَّي فددي

األنهار الدولية وتنسذ العمل فيما بين الدول اللتسام ميا األنهار الدولية ,و ذ األس

ي:

أ -النهددر المشددترأ بددين دولتددين أو أكثددر ,يسددذ لكددل دولددة أن تأَّددذ مئددالسها فددي االعتبددار مد
مئالح الدول األَّرى .
ب -القاعد العامة أن لكل دولة سذ مساو لسقوذ الدول النهرية األَّرى في االستعمال الكامل
للميا في أ ار يها ,م األَّذ فدي االعتبدار

درور استدرام سقدوذ الددول األَّدرى عندد القيدام

باالستعمال أو االستغالل
عنددد تعددارض المئددالح الماويددة للدددول المشدداطوة للنهددر ,فمددن الواجددب تطبيددذ المبدددأ الددذىيق ي بسذ كل الددول فدي التسدام منداف النهدر لسدمة عادلدة وبنسدبة تتفدذ مد ساجتهدا وفدي
و كل الظرول المتعلقة بالنهر بئفة َّائة .
ث -كقاعددد عامددة ال يجددوز ألي دولددة أن تقددوم باسددداث أي تغي د ار فددي مجددري النهددر بشددكل
يؤدى يل يلساذ أ رار جسيمة بسذ دولدة أَّدرى مسدتفيد مدن ميدا النهدر دون موافقدة تلدأ
الدول (.)2
ومددن اآل ار السددابقة يتأكددد اجمدداه المجتم د الدددولي عل د است درام السقددوذ التاريَّيددة المكتسددبة لألنهددار
الدوليددة ,عل د أن يؤَّددذ فددي االعتبددار ساجددة الدولددة للنهددر ومدددى اعتماد ددا عليدده م د اال تمددام بعدددم
اع رار بمئالح الدول المشاطوة للنهر.

(1) Caflisch ,L. ,Regles Generales du dlroit des coues deav Internationaux R.C.D.I. ,(1989) , p. 162.
(2) Brierly, J.L., the law of Nations, An introduction to the international law of peace, Oxford, the
Clarendon press, 1963, 230-232.
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 : 5.5.4.5حقوق مصر الااريخية في مياه نهر

النيل()1

السقددوذ التاريَّيددة لمئددر فددي ميددا نهددر النيددل تؤكددد ا الوثدداوذ واالتفاليددا

الدوليددة ,التددي شددكل

تنظيم اتفاذ لالنتفاه بميا نهر النيل والتي تؤكد علي وجود التزام عام دولي بعدم القيام بدأي أعمدال
تم د

أو تغيددر مددن تدددفذ ميددا النيددل يل د مئددر يال بموافقددة دولتددي المئددب ,وكان د

االتفاليا

مددن أ ددم ددذ

اآلتي :

أ -ولد بروتوكددول رومددا بايطاليددا فددي عددام  1891بددين بريطانيددا و ييطاليددا بشددأن تعيددين السدددود
الفائد ددلة بد ددين السد ددودان و يرتيريد ددا والد ددذى ورد فيد دده الد ددن

عل د د تعهد ددد السكومد ددة اعيطاليد ددة

باالمتندداه عددن يلامددة أيددة أعمددال عل د نهددر " عطبددر " لددد يكددون مددن شددأنها التددأثير بدرجددة
مسسوسة عل كمية ميا ذلأ النهر بما يؤثر عل تدفذ ميا نهر النيل
ب -أبددرم اتفدداذ فددي أدي د

أبابددا عددام  1902بددين بريطانيددا وأثيوبيددا ن د

()2

عل د تعهددد امب ارطددور

أثيوبي ددا بع دددم القي ددام ب ددأي أعم ددال علد د الني ددل األزرذ أو علد د بسي ددر " تان ددا " أو علد د نه ددر
السددوباط يكددون مددن شددأنه التددأثير علد تدددفذ الميددا يلد النيددل مددا لددم توافددذ علد ذلددأ مسددبقاً
السكومة البريطانية وسومة السودان .
 أبددرم اتفدداذ فددي لندددن عددام  1906بددين بريطانيددا وسكومددة الكونغددو سيددث ن دسكومة الكونغو المستقلة بأال تنشئ أو تسدمح بالامدة أيدة منشدل
األسانجو يكدون مدن شدأنه التَّفديض أو المسدا

عل د الت دزام

علد نهدر المليلدي أو نهدر

بكميدة الميدا التدي تئدب فدي بسيدر البدر

يال بموافقة سكومة السودان(.)3
ث -فددي  13ديسددمبر  1906عقددد

معا ددد بددين بريطانيددا وفرنسددا و ييطاليددا تتعهددد فيدده الدثالث

دول عل المسافظة عل وسد يثيوبيا والمسافظة عل مئالح بريطانيا ومئر في سدوض
النيل َّائة ما يتعلذ بتنظيم ميا النهر وروافد .

( )1ذكر القرآن الكريم لئة نبي اهلل يوسل م أسد فراعنة مئر ,سينما لام بتأويل سلمه سول السنابل السب والبق ار
مماسا م في سماية مئر من مَّاطر الفي ان في ذ الفتر لمد سب سنوا

رَّا وسب سنوا

السب ,

عجال .

(2) Arab Republic Of Egypt (Ministry of Foreign Affairs) Egypt & The Nile Cairo ,1981 , pp.38-39
(3) Egypt & the Nile , A.R.E. , Ministry of Foreign Affairs , Op. Cit. , pp.48-50.
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ذ -تم تبادل مذك ار بين بريطانيا و ييطاليا في الفتر من  14يل  20ديسمبر  1925تسجل
اعترال ييطاليدا بدالسقوذ الماويدة لمئدر والسدودان علد النيدل األزرذ والنيدل األبديض وعلد
روافد ما ,وتتعهد باالمتناه عن أي أعمال من شأنها المسا

بسجم الميا في ذ األنهدار

بدرجة مسسوسة .
ح -تددم االتفدداذ بددين مئددر وبريطانيددا عددام  1929سيددث كان د

بريطانيددا تنددوب عددن كددل مددن

السودان وكينيا وتنجانيقا تنزانيا سالياً وأوغندا ,سيث نئ

االتفالية عل سظر يلامدة أي

مشروه من أي نوه عل نهر النيل وروافد أو عل البسي ار التي تغذيه يال بموافقة مئر,
وَّائة يذا كان

ذ المشروعا

ذا

ئلة بالري أو توليد الكهربا  ,أو كان

تدؤثر علد

كمية الميا التي تسئل عليهدا مئدر ,أو تدؤثر علد مواعيدد وئدول الميدا يلد مئدر ,أو
ت ددر بمئددالح مئددر مددن أيددة ناسيددة ,ووفق داً لهددذ االتفاليددة تمددنح مئددر سددذ الرلابددة عل د
طول مجرى نهر النيل من منبعه يلد مئدبه ود ارسدة المجدرى وعمدل المشداري التدي تق دي
بها ساجة مئر .
خ -عقد اتفاذ بين بريطانيا نيابة عن تنزانيا وبين بلجيكا نيابة عن رواندا وبورندى في 23
نددوفمبر عددام  1934لالنتفدداه بالميددا عل د السدددود بددين تنجانيقددا وروندددا و بورندددى ون د
االتفدداذ علد أن الميددا التددي تسددول مددن أي روافددد للنيددل يجددب أن تددرد بكميتهددا يلد المجددرى
الطبيعي للروافد لبل جريانده يلد الددول األَّدرى ,و دذ االتفاليدة تشدير يلد يمكانيدة اسدتَّدام
ميا النهر في توليدد الطالدة الكهرباويدة علد أن تعداد الميدا مدر أَّدرى يلد المجدرى ستد ال
تتأثر كمية الميا في سوض النيل

()1

نيابدة عدن أوغنددا فدي ئدور تبدادل مدذك ار مندذ

د  -عقد اتفاذ بين مئر والمملكة المتسدد

عددام  1952يل د عددام  1953لتنظدديم تعدداون مئددر فددي يلامددة لندداطر فددي شددالال

" أويددن"

لتوليدد الطالددة فدي أوغندددا ,سيدث تددم االتفداذ علد يمكانيدة تعليددة القنداطر لرفد مسدتوى الميددا
في بسير فيكتوريا لئالح مئر عل أن تقوم مئر بددف تعوي دا

ألوغنددا نتيجدة مدا لدد

يئيبها من أ رار .

()1

يا الدين القوئي – يدار الميا في مئر ,األ دال والتسديا  ,المؤتمر السنوي للميا  ,عام ,1998
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مددن َّددالل العددرض السددابذ يتأكددد سددذ مئددر التدداريَّي فددي نهددر النيددل وسئددتها التددي تؤكددد ا
االتفاليددا

الدوليددة ,ومددا يجددب أن تسئددل عليدده مددن ميددا فددي المجددرى الرويسددي للنهددر وروافددد س دوا

ينماوية أو موزعة لها ,وبالتالي نظم
ولد سدد

االتفاليا

الدولية االنتفاه المشترأ بميا النهر .

اتفالية ميا النيل التي ولد عليهدا ممثلدون عدن مئدر والسدودان عدام  1959توزيد ييدراد

النهر عند أسوان والذى تم تقدير بسوالي  84مليار متر مكعدب سدنوياً ,باع دافة يلد  14.5مليدار
متددر مكعددب لري دراد الددذى كان د

تسئددل عليدده السددودان و ددو  4مليددار متددر مكعددب سددنوياً ليئددبح

نئيبها  18.5مليار متر مكعب ,كذلأ أ يل يل ييراد مئر الذى كان يبلغ
 48مليددار م 7.5 – 3مليددار م  3ليئددبح نئدديبها  55.5مليددار م ,3ولدددر الفوالددد الماويددة بددالبَّر
والتسرب بالعشر مليا ار م 3البالية (.)1
نالسدظ أن ددذا االتفدداذ عقددد بددين مئددر والسدودان فقددط ولددم يولد عليدده أي مددن دول سددوض
النيل ,وتعتبر ذ الكمية التي تسئل عليها مئر سقاً مكتسدباً ال يجدوز االعتدراض عليده ,فقدد ألدر
مؤتمر لسنكي عام  1.77علد أن سئدول أي دولدة مدن دول األنهدار المشداطوة والمشدتركة علد
سئددة مددن الميددا لفتددر زمنيددة ممتددد دون اعت دراض أي مددن الدددول عليهددا ,فددان ددذ السئددة تكتسددب
ئدفة السدذ التداريَّي ,ذلددأ ألن الدولدة ئداسبة السددذ تكدون بالفعدل لددد بند
السددكانية والئددناعية والزراعيددة علد

سياسداتها واسددتراتيجيتها

ددذ الميددا  ,ومددن ثددم يئددبح مجددرد منالشددة ددذ السئددة بمثابددة

دم لهذ الَّطط بأكملها ,وبالتدالي تدؤثر فدي رفا دة المجتمد الددولي واسدتقرار  ,فهدو سدذ يظدل لاومداً
ومستق اًر بين الدول مادام مر عليه فتر زمنية طويلة وأكدته االتفاليا

( )1راج نئو

االتفالية في مجموعة المعا دا

لألمم المتسد – المجلد ,226
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المطلب الثاني
 : 4.4.5الحق القانوني في الحصول على نصيب عادل ومنصف من إيرادات النهر
 : 6.4.4.5مفهوم الحق في الحصول على نصيب عادل منصف
يتم السئول عل نئيب عادل ومنئل بموجب التأكيد عل السذ التاريَّي لددول المنبد
لددذلأ عندددما يددتم زيدداد ييدراد النهددر مددن الميددا واالسددتفاد بشددكل كبيددر مددن النهددر يئددبح التأكيددد علد
لاعد العدل واالنئال م المسافظة المقر بموجب السذ التاريَّي الذى ألر سئئها سابقاً.
ولد أكد

اتفالية األمم المتسد لقانون استَّدام المجاري الماوية الدوليدة فدي األغدراض غيدر

المالسيددة عددام  1994فددي مادتهددا الَّامسددة فقددر  1علد أندده  " :تنتفد دول المجددرى المدداوي ,كددل فددي
يلليم دده ,ب ددالمجري الم دداوي ال دددولي بطريق ددة منئ ددفة ومعقول ددة وبئ ددور َّائ ددة ,تس ددتَّدم ددذ ال دددول
المجرى الماوي الدولي وتنميته بغية االنتفداه بده بئدور مثلد ومسدتدامة ,والسئدول علد فواودد منده
م مراعا مئدالح دول المجدرى المداوي المعنيدة علد نسدو يتفدذ مد تدوفير السمايدة الكافيدة للمجدرى
المدداوي " كمددا أكددد

الفقددر  2مددن نف د

المدداد عل د أن " تشددارأ دول المجددرى المدداوي فددي اسددتَّدام

المجرى الماوي الدولي وتنميته وسماتيه بطريقة منئفة ومعقولة ,وتشمل ذ المشاركة سذ استَّدام
المجددرى المدداوي وواجددب التعدداون فددي سمايتدده وتنميتدده علد السدوا علد النسددو المنئددو
ذ االتفالية "

عليدده فددي

()1

 : 5.4.4.5حق مصر والسودان القانوني في الحصول على نصيب عادل ومنصف من المياه
اإلضافية للنيل
السذ في النئديب العدادل والمنئدل للميدا يقابلده اعتبدا ار مددى ساجدة الددول المشداطوة للميدا
وظروفها السياتية ومئادر الميا األَّرى البديلة ,واذا طبذ ذا السذ عل مئر نجد اآلتي :
أ -أن نهددر النيددل ددو المددورد الرويسددي للميددا لمئددر ,وبالتددالي فددان مئددر عليهددا أن تسددع يلد
تددأمين المئددادر الماويددة لنهددر النيددل ل ددمان اسددتمرار تدفقدده ,والسئددول علد نئدديب عددادل
مئددر اتفاليددة عددام  1959م د السددودان ععدداد

مددن الميددا  ,واد ارك داً مددن ددذا الوال د عقددد

( )1عبد الواسد الفار ,القانون الدولي العام ,دار النه ة العربية ,عام ,1995
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ددو متغيددر جديددد ددو مشددروه السددد العددالي ,الددذى ألغ د فكددر

تسديددد األنئددبة بينهددا عل د

التَّزين السنوي يل التَّزين الداوم ولد نئ

االتفالية عل :

 -1سذ مئر المكتسب من ميا النيل عند أسوان بما يوازى  48مليار متر مكعب .
 -2تبني مئر السد العالي ,وتبن السودان سد الرئير
 -3منائددفة أيددة ميددا ازوددد بواسددطة مشددروعا

عل النيل األزرذ .

أَّددرى كقنددا جددونجلي والزيدداد المرتقبددة فددي

سئيلة النهر عند بسير نائر .
ولددد اسددتفاد
كان

مئددر والسددودان مددن ددذ االتفاليددة كثيد اًر ,ففددي سددنوا

الجفددال فددي أواَّددر الثمانينيددا

بسير نائر تعمل كمنظم عمداد مئدر و السدودان بالمدا الدالزم الستياجاتهدا بسيدث لدم يدؤثر

فيهما الجفال .
وأعقددب اتفاليددة عددام  1959مددذكر تفددا م والتددي أعط د

لمئددر س دوال  7.5مليددار متددر مكعددب فددي

السدنة وللسددودان سدوال  14.5مليددار متدر مكعددب فدي السددنة مدن رئدديد السدد العددالي ,وأي زيداد فددي
ميا النهر يتم توزيعها بعد ذلأ منائفة بين الدولتين(.)1
وبالتالي فان تطبيذ مبدأ السذ التاريَّي والسقوذ القانونية في التوزي العادل والمنئل في
الف دداوض م ددن مي ددا نه ددر الني ددل يتطل ددب زيد دداد سئ ددة مئ ددر و الس ددودان م ددن المي ددا اع ددافية م د د
استفاظهم ددا بسئ ددتهما التاريَّي ددة ,وعليد ده يج ددب يس ددالل التع دداون مس ددل الئددراه والعم ددل علد د تنظ دديم
الفر

المتاسة لتنمية الموارد الماوية المشتركة وبنا نظدام يلليمدي لدادر علد تدأمين استياجدا

سددوض نهددر النيددل دون المسددا

دول

بددالسقوذ القانونيددة والتاريَّيددة الثابتددة للدددول ,وتقنددين سقددوذ الدددول

األَّرى من ميا نهر النيل طبقاً ألسكام القانون الدولي (.)2

( )1راج نئو

االتفالية في مجموعة المعا دا

( )2يوجد عل نهر النيل في الول

لألمم المتسد – المجلد ,226
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ال ار ن  6سدود و  8لناطر عل النهر تمثل نقاط التسكم الرويسية عليه ,ومن بين ذ السدود

السد العالي في مئر سيث تبلغ الطالة التَّزينية للسد العالي سوالي  165مليار متر مكعب ,في سين تبلغ الطالة االستيعابية
للَّمسة سدود األَّرى  15.1مليار متر مكعب ويبلغ السد األدن للفقد السنوي من ميا السد العالي نتيجة البَّر سوال (11.5-
 )8.5مليار متر مكعب سنوي ًا .

ثنا يبر يم َّليفة ,ود .أشرل كمال عبا – مشكلة الميا في مئ ر بين السا ر والمستقبل ,مؤتمر الميا العربية وتسديا
السادي عشر ,القا ر  ,عام ,1998
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المطلب الثالث
 : 3.4.5اافاقية األمم الماحدة لالساخدامات غير المالحية للمجاري المائية
الجمعيددة العامددة لألمددم المتسددد اتفاليددة االسددتَّداما

فددي  21مددايو عددام  1997أبرمد

أن ت د لواعددد والت ازمددا

المالسيددة للمجددرى المدداوي الدددولي ,والتددي ساول د

تكددون أساس داً التفاليددا

دوليددة تسددد مددن المشدداكل القانونيددة التددي تتعددرض لهددا األنهددار الدوليددة وتسددبب ئددراعا
وبالتالي يمكن ييجاز أ م القواعد وااللتزاما

التي نئ

لالسددتَّداما

بددين الدددول,

عليها االتفالية في اآلتي:

 -1سدددد نطدداذ تطبيددذ االتفاليددة بسيددث تنطبددذ علد كافددة االسددتَّداما
الماوي ددة الدولي ددة والت ددي تش ددمل االس ددتَّداما

غيددر

غيددر المالسيددة للمجدداري

الزراعي ددة والئ ددناعية واالجتماعي ددة ,أم ددا بالنس ددبة

المالسيددة فددال تطبددذ عليهددا االتفالي دة ,وتنطبددذ االتفاليددة أي داً عل د يج د ار ا

السمايددة والئدديانة المرتبطددة بدداج ار ا

االسددتَّداما  ,واعج د ار ا

المتعلقددة بالمسافظددة عل د

نوعي ددة المي ددا  ,والمسافظ ددة علد د المد دوارد السي ددة ,ومكافس ددة الفي ددان ,وك ددذلأ يجد د ار ا

يدار

المجرى الماوي الدولي لتعزيز التعاون بين دول المجرى الماوي.
االتفالية في الماد الرابعة بالفقر األول سذ جمي دول المجرى الماوي في االشتراأ

 -2أو س
في المفاو ا

والمشاو ار  ,وكذلأ السذ في أن يكونوا أطرافاً في أي اتفاذ يبرم في المستقبل

يتعلذ بالمجرى الماوي كله (.)1
ونالسظ أن ذا الن

يتفذ م القواعد العامة للقانون الدولي ولانون المعا دا

أن تجرى مفاو ا

أو مشاو ار عل مجرى ماوي يَّترذ يلليم دولة دون يشراأ

الدولة في المفاو ا

فلي

من المنطذ

وسقها في أن تكون طرفاً في االتفاذ أو رف ه يذا كان له تأثير عل سقولها

ومئالسها الماوية .
 -3نئ

االتفالية عل عدد من االلتزاما

التي يجب عل الدول النهرية عند اسدتَّدامها المجدرى

الماوي االلتزام بها و ي :

( )1تقرير لجنة القانون الدولي ,عام ,1991

 182وما بعد ا .اللجنة السياسية بالجمعية العامة لألمم المتسد  ,الدور السادية

والَّمسين 11 ,أبريل .1997
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أ -االلازام باالساخدام البريء وغير الضار للمجرى المائي
نئ د

المدداد  7مددن االتفاليددة عل د أن تتَّددذ دول المجددرى المدداوي عنددد االنتفدداه بمجددرى

أر دديها ,كددل التدددابير المناسددبة للسيلولددة دون التسددبب فددي
مدداوي دولددي داَّددل ا
المجرى الماوي األَّرى ,واذا ول

رر ملمدو

ددرر ذي شددأن لدددول

لدولدة أَّدرى مدن دول المجدرى المداوي ,تقدوم الدولدة

المتسددببة فددي ال ددرر باسددتَّدام كافددة التدددابير المناسددبة وسدددد

تطبيقددا

لمفهددوم االسددتعمال البددري

منها :
 -1ال يجوز لددول يمدر بالليمهدا نهدر دولدي أن تتَّدذ أي عمدل أو تئدرل مدن شدأنه التدأثير
في السقوذ والمئالح المقرر للددول النهريدة األَّدرى دون تشداور واتفداذ سدابذ مد

دذ

الدول .
 -2ال يجوز لدولة أن تتَّذ ترتيبا
واتفاذ سابذ م

من شأنها اع رار بالدول النهرية األَّرى دون تشداور

ذ الدول .

 -3يجددب عل د كددل دولددة أن تسددول دون اتَّدداذ أي عمددل مددن شددأنه تلويددث ميددا النهددر أو
الزيدداد فددي تلوثدده بالئددور التددي ت ددر بالدددول األَّددرى ,ويجددب عليهددا أن تتعدداون م د
غير ا من الدول في السيلولة دون سدوث التلوث أو التَّفيل منه .
 -4ين أي دولد ددة تتَّد ددذ تئ د درفاً يَّد ددرذ عد ددن مبد دددأ االسد ددتعمال البد ددري لميد ددا النهد ددر تتسمد ددل
المسؤولية الدولية عن األ رار التي تنجم عن ذلأ .
 -5يعتبر استعماال غير برئ أي استعمال ينطوي عل التعسل في استعمال السذ .
ونالسظ أن االلتزام الذى سددته الماد  7ينقسم يل التزامين :
االلاتتتزام األول  :االمتن دداه ع ددن تموي ددل أو ول ددل ت دددفذ نه ددر يج ددرى م ددن أر دديها يلد د أ ار ددي دول ددة
مجاور .
االلازام الثاني  :االمتناه عدن اسدتَّدام ميدا
أو يمنعها من استَّدام تدفذ ميا

دذا النهدر اسدتَّداماً يشدكل َّطد اًر علد الدولدة المجداور

ذا النهر من جانبها استَّداماً مناسباً.
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ب -االلازام بابادل المعلومات والبيانات بصورة مناظمة :
سيث نئ

الماد  9في فقرتها األول  " :عل

بئور منتظمة ,وفي الول

رور أن يتم تبادل البيانا

المناسب ,لكدي تسقدذ الوظيفدة المنشدود لهدا والتدي تمكدن الددول النهريدة

من تسوية منازعاتهم عل أس
ويقئددد مددن ددذا الددن

والمعلوما

سلمية وعادلة " .

أن البيانددا

والمعلومددا

المناسددب

يددتم تبادلهددا بشددكل دوري وفددي الول د

الذى يمكن فيه أن تتَّدذ كافدة التددابير الالزمدة ومدن َّدالل لجدان نهريدة تمثدل دول السدوض النهدري,
ومعظددم ددذ البيانددا
والكميدا

تكددون متعلقددة بددالقنوا

والَّ ازنددا

والسدددود ,وسجددم المَّددزون ومقدددار السددسب

المفقدود مدن ميددا النهدر وارتفداه الميددا النهريدة ونوعيتهدا وغير دا مددن البياندا

التدي تسدداعد

كافة الدول المشداطوة للنهدر علد اتَّداذ التددابير الالزمدة فدي سالدة وجدود في دان أو مواجهدة التلدوث
وغير ا من المشاكل والكوارث البيوية (.)1
ج -االلازام بمناقشة المشروعات والادابير مع دول المجرى المائي :
نئ

الماد  11من اتفالية االستَّداما

دول المجددرى المدداوي المعلومددا

غير المالسيدة لألنهدار الدوليدة علد أن  " :يتنداول

وتتشدداور بع ددها م د بعددض وتتفدداوض ,سسددب االلت ددا  ,بشددأن

اآلثار المستملة للتدابير المزم اتَّاذ ا في سالة مجرى ماوي دولي ".
و ددذا يعتبددر الت ازمداً وليددداً للدددول المتشدداطوة فددي سالددة ليددام دولددة مددن دول النهددر يلامددة سدددود أو سفددر
لن دوا

أن تقددوم بددأج ار مفاو ددا

ومنالشددا

م د دول النهددر األَّددرى المتئددلة معهددا لكددي تتجنددب

األ رار عل دول النهر .
وتعر
عن المعلوما
وسدددد

الماد  12لآلثار السلبية الجسيمة سيث و ع
والبيانا

المزم اتَّاذ ا في ول

ليد زمني و و

درور اععدالن

مناسب يتيح لألطرال التشاور والمنالشا

.

المدداد  13مددنح الدددول الموجهددة يليهددا األَّطددار فتددر سددتة أشددهر تقددوم فيهددا بد ارسددة

وتقييم اآلثار التي من الممكن أن تسدث عن التدابير المتَّذ  ,علد أن ال يدتم القيدام بدأي تددابير أو
مشروعا

لبل موافقة الدولة التي تم يَّطار ا .

(1) Rapport De la Commission Du Droit International Sur les Travaux De Sa Quarar . Sixiieme 2 Mai-22
Juillet 1994, A.G.Doc : Officiels 49 Ieme Session Supplement No . 10, CA 49,10,1994,p.238.
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ونئ

الماد  15عل أنه  ":يذا أر الدولدة التدي تدم يَّطار دا أن المشدروه المزمد اتَّداذ

يتعد ددارض م د د االسد ددتَّدام المنئد ددل والمعقد ددول أو يترتد ددب عليد دده آثد ددار

د ددار  ,عليهد ددا تقد ددديم تفسد ددير

الدعا اتها في وثيقة مكتوبة يتم تسليمها للدولة المعنية "
نالسددظ مددن َّددالل ددذ المدداد التأكيددد علد مبدددأ االسددتَّدام المنئددل والعددادل والعمددل علد
عدددم اَّددالل أي دولددة مشدداطوة لهددذا المبدددأ مددن َّددالل يلامددة مشددروعا

أو اتَّدداذ تدددابير مددن شددأنها

اع رار بالدول األَّرى المشتركة معها في النهر.
وشرس

الماد  17يمكانية مد فتر الستة أشهر لسين يج ار منالشا

يلد ييجدداد ئدديغة مناسددبة تسقددذ أسد
َّالل يدَّال تعديال

ومفاو ا

للوئدول

العدالددة وتلتددزم بسسددن الجدوار وسسددن النيددة ولددد يددتم ذلددأ مددن

وبداول للمشروه أو القيام بددف تعوي دا

يذا لدزم األمدر للوئدول يلد تسدوية

عادلددة تر دي األطدرال وتسقددذ العدالددة وال تتعددارض مد مئددالح الدددول المشدداطوة أو أي دولددة ذا
ئلة (.)1
د -االلازام بالاعاون لمواجهة الكوارث الطبيعية :
نئد د

الم دداد  27علد د

ددرور والتد دزام دول المج ددرى الم دداوي باتَّ دداذ ك ددل الت دددابير الالزم ددة

والمناسبة لمواجهة الكوارث والتَّفيل من آثار ا ,ولد سدد
 " :الفي انا

الماد 28

أو أنهار الجليد أو انهيار التربة أو الزالزل أو سدلوأ بشدري مثدل السدوادث الئدناعية

" ,وتلتد ددزم دول المجد ددرى المد دداوي بالتع د دداون م د د الد دددول والمنظم د ددا
بالمعلوما

ذ الكوارث الطبيعية و ي

والبيانا

الدوليد ددة المتَّئئد ددة وام د ددداد ا

الدليقة واتَّاذ التدابير الالزمة للسد من آثار مثل ذ الكوارث .

ونالسددظ أن ددذا االلت دزام يشددكل الت ازم داً عام داً عل د المجتم د الدددولي وتفر دده لواعددد القددانون
الدولي ب رور تعاون الددول والمنظمدا

الدوليدة المتَّئئدة للسدد مدن اآلثدار التدي لدد تتعدرض لهدا

الدول من ج ار الكوارث الطبيعية وتَّفي ها والتعداون الددولي لمواجهدة السداال

الطارودة ,والتَّفيدل

عن الدول المنكوبة سوا باتَّاذ تدابير لبدل ولدوه الكدوارث أو تقدديم المسداعد سدوا ماليدة أو علميدة
بعد ولوه السدث (.)2

( )1سعيد جويلي ,طرذ تسوية المنازعا

الدولية ,الطرذ الدولية والطرذ الداَّلية ,المجلة القانونية وااللتئادية ,عام .1991

( )2عل يب ار يم  ,لانون األنهار والمجاري الماوية الدولية ,دار النه ة العربية ,القا ر ,1995 ,

95

 537وما بعد ا .



المبحث الثالث
 : 5.3نهر النيل في االساراايجية اإلسرائيلية
 : 6.3.5امهيد
طرس

أزمة الميا في المنطقة العربية نفسها بقو َّالل فتر السبعينا

مدن القدرن العشدرين

( , )1سيددث تئدداعد السددديث عددن ددذ األزمددة م د تقدددم السركددة السياسددية فددي اتجددا تسددوية الئ دراه
العربددي اعس دراويلي ,بددد اً مددن مسادثددا
علد جددول أعمدال المفاو دا

كامددب ديفيددد يلد مددؤتمر السددالم بمدريددد وأَّي د اًر كبنددد رويسددي

متعددد األطدرال  .واذا كدان الئدراه علد الميدا

دو سدمة المرسلددة

القادمة ,فان كثيد اًر مدن المسللدين االسدتراتيجيين يرجسدون أن الئدراه علد الميدا كدان عدامالً أساسدياً
في كل السروب السابقة .
 فالع دددوان الثالث ددي علد د مئ ددر ع ددام  1956ج ددا بع ددد فش ددل المبع ددوث األمريك ددي جونس ددتون ف دديتسقيذ مهمته سول تقسيم الميا في المنطقة .
بعدد مساولدة العدرب تنفيدذ مشدروعهم اسدتثمار ميدا نهدر األردن عقدب لمدة

 وسرب  1967جداالقا ر . 1964

 وغزو لبنان  1982جا للسيطر عل نهر الليطاني(.)2لقددد بدددأ

مقدددما

الظهددور علد جبهددا

أزمددة الميددا فددي المنطقددة منددذ العشدرينيا

مددن ددذا القددرن وبدددأ

نتاوجهددا فددي

ومسدداور متعدددد  .وتسدداول ددذ الد ارسددة أن ترئددد أسددد أ ددم ددذ المسدداور أال

و و مسور ميا النيل ومولعها في استراتيجية الكيان اعسراويلي لبل ليام الكيان وبعد  ,مرو اًر بشبكة
العاللا

الكثيفة التي تساول أن تنسجها يسراويل بينها وبين أثيوبيا بما يشكل سلفاً لد يهدد المئالح

المئرية وسقولها التاريَّية المشروعة في النيل وميا ه ,وأطماه يسراويل في ميا النيل.
واألي ددديولوجيا و األرض واألم ددن والم ددا
الئددهيوني .فمنددذ أن بدددأ

ددي الرك دداوز األساس ددية الت ددي يق ددوم عليه ددا المش ددروه

السركددة الئددهيونية د ارسددة استياجددا

يس دراويل الماويددة مددن بدايددة القددرن

( )1يقول د .بطر غالي أمين األمم المتسد السابذ ,أن  :السرب القادمة في الشرذ األدن لن تكون سول السياسة بل عل الميا .
Al. J. Venter the Oldest threat : Water in the Middle East, Middle East Policy Vol.
71,No.1,June,1998,126.
( )2ماري نوفل ,مشكلة الميا بين لبنان واسراويل ,اعطار الجيوستراتيجي العام ,د .أسمد يوسل أسمد (مسرر) ندو المشكال الماوية
في الوطن العربي ,القا ر نوفمبر,1994

.144
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الواسد والعشرين انته

يل

ا تمام داً كبي د اًر لد ارسددة استياجددا

رور العمل عل يلامة يسراويل الكبرى في فلسطين وما سولها وأولد
يس دراويل الماويددة ,أر أن م دوارد الميددا الرويسددية فددي المنطقددة التددي

تمكنهددا مددن تغذيددة استياجاتهددا الزراعيددة والئددناعية علامددة الكيددان الئددهيوني ددي نهددر األردن ونهددر
الليطاني ,وذلأ لمواجهة استياجاتها الماوية فدي فلسدطين ونهدر الفد ار ونهدر النيدل فدي سالدة نجاسهدا
في التوس َّارذ األ ار ي الفلسطينية

(. )1

وانتهددز السركددة و ددي فددي بدددايتها وجددود لدوا

االسددتالل البريطدداني فددي مئددر فعمددد

يلد

التفدا م مد السكومدة البريطانيددة عدام  1903عيفدداد لجنددة فنيدة لد ارسددة يمكانيدة سددسب ميدا النيددل يلد
سينا من أجل يلامة مستعم ار الستيطان اليهدود فيهدا ,وكدان ذلدأ تمهيدداً لسدسب المزيدد مدن الميدا
في المستقبل ,داَّل األ ار ي الفلسطينية و يل منطقة النقب عل األَّ

.

وكدان رتدزل  1904 - 1860مدن أواودل الكتداب والزعمدا الئدهاينة الدذين تنبهدوا أل ميدة الميدا
بالنسددبة يل د الدولددة التددي كددان يسلددم بهددا ست د فددي رواياتدده ,يذ كتددب فددي روايتدده األرض الجديددد –
األرض القديمددة لدداوالً  :ين المؤسسددين السقيقيددين لددألرض الجديددد – القديمددة ددم مهندسددو المددا  ,أمددا
سين انطلذ مندذ سدنة  1897فدي لقا اتده الدبلوماسدية المتوائدلة مد السدلطان عبدد السميدد والقيئدر
ولهلم األلماني والعديد من الساسة األوروبيين ,فقد كان مو وه الميا شغله الشاغل ,من ميا لبنان
يل ميا النيل (.)2
ومن ذا يتبين أنه  :ست لبل أن توجد يسراويل كدولة كان الساسة الئهاينة واعين بأ مية
المولددل المدداوي للدولددة التددي يسددعون علامتهددا ,ولددد أت د
يعطي لألرض والزراعة األولوية األول  ,فقد كان

ددذا أساس داً م دن االلت دزام األيددديولوجي الددذى

المستوطنا

الزراعية ي الوسديلة األكثدر كفدا

وأمناً لتوطين المهاجرين من اليهود ,عو اً عن األرض التي ي مو وه الئراه م سكان البالد
العرب (.)3

( )1مسمود رياض  ,يسراويل والميا العربية ,الق ية وتطور ا ,الباسث العربي ,العدد الساد 1986 /1 ,
( )2بيان نويهض السو َّ ,لفية األطماه اعسراويلية في الميا اللبنانية  :انعكا
السالم ,المستقبل العربي ,السنة  ,18العدد  ,195مايو 1995
( )3مجدى ئبس  ,الترتيبا

. 11

الجذور الدينية والئهيونية والقانونية عل مفاو ا

44

اعلليمية الستَّدام الميا في الشرذ األوسط في  :د سمعان بطر فرذ اهلل ,مستقبل الترتيبا

في منطقة الشرذ األوسط وتأثيراتها عل الوطن العربي ,القا ر ديسمبر 1997
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ولق ددد طالبد د

ع ددام

السرك ددة الئ ددهيونية األطد درال المش دداركة ف ددي م ددؤتمر الئ ددلح ف ددي ب دداري

 1919لتسددوية أو دداه العددالم بعددد السددرب العالميددة األولد بمددذكر ئ دريسة ,وَّائددة يل د السكومددة
البريطانية ,بأن تو

َّريطة الدولة اليهودية عل مقيا

ي من لها

م مناب نهر األردن وجبل

الشيخ ومناب الليطاني .
السرك ددة الئ ددهيونية تس ددتغل مَّتل ددل الظ ددرول للمطالب ددة بمزي ددد م ددن المي ددا العربي ددة

وظلد د

لسسدداب الدولددة اليهوديددة ست د ليامهددا فددي عددام  1948سيددث استل د

مسددألة الميددا ركن داً أساسددياً مددن

أركان السياسة اعسراويلية (.)1
يق ددول البروفيس ددور ج دددعون فيش ددزون ف ددي توطوت دده لكت دداب  " :المي ددا والس ددالم – وجه ددة نظ ددر
يسراويلية " لمؤلفه يليش كالي  :ين البنية الماويدة ,السدطسي منهدا والجدوفي فدي الشدرذ األوسدط غيدر
متوائلة ,و ذا ما يقيم ارتباطاً ماوياً بين مناطذ جغرافية مَّتلفة ,وتشير َّريطة مئدادر الميدا فدي
الش ددرذ األوس ددط يلد د المئ ددادفا

الجغرافي ددة ,و ددذ ظ ددا ر تق ددوض مفه ددوم سق ددوذ الملكي ددة وش ددرعية

االستَّدام مسلياً لها فقط ,وتفرض الساجة يل اتفاذ لنقل الميا يل منداطذ لدم تشدأ المئدادفا

أن

تمنسهددا ييا ددا ,لكددن التقددويم السياسددي الددذى يزيددد بسكددم طبيعتدده فددي السدواجز وينشددئ الفوائددل ,ألسددذ
ويلسذ ال رر بتسقيذ االعتماد المتبادل

()2

.

و كددذا نجددد أن ددذا الكاتددب الئددهيوني يعطددي عسدراويل السددذ بالميددا العربيددة رغددم ابتعدداد تلددأ الميددا
عن يسراويل ,ويطالب بملكية مشتركة لها بدين تلدأ الددول بمدا فدي ذلدأ يسدراويل
يليه السياسة الماويدة اعسدراويلية ومدا لامد
 1982ست سمي

()3

 ,و دذا مدا تسدع

بتنفيدذ بعدد سدرب يونيده  ,1967واجتيداح لبندان فدي عدام

تلأ العملية العدوانية بعملية الليطاني (.)4

وتتبددين المكانددة المركزيددة للميددا فددي العقيددد األمنيددة اعس دراويلية مددن زاويددة ارتباطهددا الوثيددذ
باألرض وبالسر

علد االستفداظ بدأكبر مسداسة ممكندة مدن األ ار دي العربيدة المستلدة فدي ظدل أيدة

( )1مجذاب بدر العناد  :أزمة الميا في المنطقة العربية ,مشاكلها وتأثيراتها في معالجة الفجو الغذاوية العربية ,شؤون عربية ,العدد
 ,86يونيو 1996

.56

( )2يليش كالي ,الميا والسالم ,وجهة نظر يسراويلية ,ترجمة رند سيدر ,بيرو  :مؤسسة الدراسا
( )3مجذاب بدر العناد  ,أزمة الميا في المنطقة العربية ,مرج سابذ,
(  )4سول عاللا

الفلسطينية , 1991

.56

السياسة الماوية اعسراويلية والئراه العربي اعسراويلي انظر  :ليزلي شميدا ,مشروعا

سركة الئراه العربي اعسراويلي ,الباسث العربي ,العدد الساد  ,يناير ,1986
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تسددوية ,كمددا تبددين أي داً أن َّب د ار الميددا يشدداركون لدداد السددرب واالسددتراتيجية فددي ئددياغة معددالم
التسوية سسب التئور اعسراويلي ,ويفيد ذا الربط الع وي بين الميا واألرض واألمن أن يسدراويل
لم تأَّذ في يوم من األيام بمفهوم األمن النسبي الذى يعني وجود مئالح ومطالب مشروعة للطرل
اآلَّددر ,وأن األمددن يتسقددذ مددن َّددالل ت دوازن معددين للقددو وللمئددالح ,وعل د العك د

مددن ذلددأ تتبن د

يسراويل عقيد األمن المطلذ .
يقدول شدديمون بيدري
عل الميا فقد نكتشل أنه لي

بَّئددو

تئددور عددن السدالم  :يندده لددو اتفقنددا علد األرض ولددم نتفددذ

لدينا اتفاذ سقيقي (.)1
بعددض م اركددز الد ارسددا

وفددي ظددل السددديث عددن أزمددة الميددا بدددأ

السياسددية واالسددتراتيجية

السدديث عمدا أسدمته  " :سدرب الميددا " ففدي مطلد عدام  1986سددذر َّبيدران أمريكيدان مدا فريدددريأ
راي ,وتوما

نال من أن  " :أزمة الميا ستزداد تفالماً في منطقة الشرذ األوسدط فدي التسدعينيا ,

وتنطوي عل َّطر التسول يل مواجهة جدية ,وانه يذا فشل

سداور السلدول ,فدان الدنق

السداد فدي

الميا لد يؤدى يل مواجهة مسلسة بين الدول المجاور ألسواض األنهار األساسية في المنطقة.
وجا فدي د ارسدة لمركدز الد ارسدا

االسدتراتيجية والدوليدة فدي واشدنطن  " :أن الشدرذ األوسدط

يقددل عل د سافددة أزمددة كبددرى مددن أزمددا

الم دوارد الطبيعيددة ,فقبددل أن يسددل القددرن السددادي والعشددرون

يمكن للئراه سول الموارد الماوية المسدود والمهدد أن يمزذ الروابط الهشة القاومة فعلياً بدين دول
المنطقة وأن يؤدى يل ا طراب لم يسبذ له مثيل.
ومن ثم فقد أَّذ

وتاور السديث عن " سرب الميا " بالتئاعد مرتبطة بمسددا

بدأ

تبدرز معهدا

األبعاد السياسية ألزمة الميا و ي في مالمسها العامة :
 -1بد الكيان الئهيوني باستقبال موجة كبير مدن المهداجرين اليهدود ,وتطلعده لالسدتيال علد
مد دوارد جدي ددد للمي ددا  ,مد د اس ددتمرار النه ددب المن ددتظم لمي ددا ال ددفة والقط دداه والجد دوالن ,ونه ددر
األردن وميا جنوب لبنان ,واالرتباط الوثيذ لكل ذلأ بالتسوية السياسية.

( )1أسمد ثاب

 ,المولل اعسراويلي من ل ية الميا  ,بسث مقدم يل المؤتمر السنوي السادي عشر للبسوث السياسية – القا ر-3 ,

 9ديسمبر 1997
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 -2بددروز دور "النشددط والف د

عس دراويل فددي يثيوبيددا فددي ظددل السددديث عددن مشدداري فددي اله ددبة

األثيوبيددة التددي تددزود النيددل ب %84مددن الميددا الوائددلة يل د مئددر ,وائ درار يثيوبيددا عل د
االستنكال عن تولي اتفالية لتنظيم العاللا

الماوية بين دول سوض النيل (.)1

لذا كان دل المبسث و البسث في مول نهر النيل في االستراتيجية اعسراويلية ويتكون من ثالثة
مطالب :
المطلب األول  :نهر النيل في االساراايجية الصهيونية قبل قيام الكيان اإلسرائيلي .
المطلب الثاني  :نهر النيل في االساراايجية اإلسرائيلية من مرحلة السبعينات من القرن العشرين
وكامب ديفيد .
المطلب الثالث  :موقع نهر النيل في الاحالف األثيوبي اإلسرائيلي .

( )1نافذ أبو سسنة  ,األبعاد السياسية لمشكلة الميا في الشرذ األوسط ,ئامد االلتئادي ,السنة  14العدد  ,89نوفمبر 1992
 .32أي ًا عرض جورذ المئري لكتاب , Water In The Arab World ,P. Lydon ,T., NaF.

 1996 ,Harvard Uni. V.S.Aفي  :شؤون عربية العدد يونيو ,1996
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المطلب األول
 : 6.3.5نهر النيل في االساراايجية الصهيونية قبل قيام الكيان اإلسرائيلي
الميددا بالنسددبة يل د العقيددد الئددهيونية ددي يسدددى الدددعاوم الددثالث التددي تقددوم عليهددا و ددي :
األرض والش ددعب والم ددا  ,وال يعن ددي ددذا الترتي ددب أولوي ددة عنئ ددر علد د آَّ ددر يذ األولوي ددة واأل مي ددة
تفر ددهما اس ددتراتيجية األم ددن الق ددومي ف ددي مرسل ددة م ددا م ددن م ارس ددل تط ددور ومواجهت دده لسرك ددة اعرادا
القومية األَّرى

()1

.

رغددم أن اال تمددام اعس دراويلي بمئددادر الميددا ينئددرل مباشددر يل د الميددا القريبددة المتدفقددة
يليهددا وال د جوار ددا مددن ال ددفة الغربيددة وغددز ومرتفعددا

ددبة الج دوالن السددورية والميددا األردنيددة

واللبنانيددة عبددر نهددري األردن واليرمددوأ ,أو عبددر نهددري الليطدداني والز ارنددي فددي جنددوب لبنددان ,يال أن
مَّططاتهددا االسددتراتيجية تتركددز عدداد عل د الميددا األبعددد واألغددزر واألكثددر تدددفقاً واأل دمن اس دتم ار اًر
عل مدى تاريخ " النيل "

()2

.

ومثلمدا تطلعد

الئددهيونية يلد اسددتغالل الميدا فددي األ ار دي العربيددة المجداور لفلسددطين فدي الشددمال

والشددرذ طمع د

يل د اسددتغالل ميددا

فددي اسددتغالل مددا ددو موجددود منهددا فددي الغددرب ,أي أنهددا تطلع د

النيددل التددي تعتبددر مددن أكبددر أنهددار العددالم وأطولهددا ,واذا كددان الكيددان الئددهيوني لددد اسددتَّدم القددو فددي
الوئددول يلد جنددوب لبنددان والجدوالن وشددرذ األردن وسدرلة الميددا فددي ددذ المندداطذ فاندده لددم يسددتط
استَّدام ذا األسلوب لسرلة ميا النيل لعديد من العوامل واالعتبا ار التي ال يمكن أن يتَّطا ا أو
يتجا له ددا وم ددن ث ددم ف ددان الئ ددهيونية ل ددم يك ددن أمامه ددا م ددن َّي ددار س ددوى مساول ددة الوئ ددول يلد د ميا دده
بالسياسة

()3

الئدهيونية ستد لبدل نشدأ الكيدان اعسدراويلي السدتغالل

 ,فجر العديدد مدن المسداوال

ميا النيل واالستفاد منها يال أن عوامل عديد سال

دون ذلدأ وارتبطد

دذ العوامدل بدالتوازن بدين

لطبي النظام الدولي في تلأ المرسلة.

( )1اني َّليل  ,األمن الماوي العربي في

و يمكانا

الميا في الشرذ األوسط ,بيرو  :مركز الدراسا

التعاون واستماال

الئراه ,في نجيب عيسي( ,مدير المشروه ) مشكلة

االستراتيجية والبسوث والتوثيذ ,1994 ,ذ,2

.331

( )2فتسي عل سسين  ,الميا و أوراذ اللعبة السياسية في الشرذ األوسط ,القا ر  :مكتبة مدبولي,1997 ,
( )3جمعة رجب طنطيش ,الميا في فلسطين ,بنغازي ,الدار الجما يرية للنشر والتوزي واععالن1989 ,
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مشروع اساغالل مياه النيل  " :المحاولة الصهيونية األولى " :
لم تكن المساولة الئهيونية الستغالل ميا النيدل سديثدة ,بدل تعدود يلد أواَّدر القدرن التاسد
عشر ومطل القرن العشرين ,عندما نشأ

السركة الئهيونية وبدأ

تَّطط علامة كيان لها ,أو ما

سم ب " وطن لومي " في فلسطين .
الظدرول العامدة للسركدة الئدهيونية والظدرول الدوليدة آندذاأ لدم تسدمح بالامدة دذا الكيدان

واذا كان

مباشددر  ,فاندده كددان ال بددد مددن ييجدداد لاعددد لهددا لريبددة مددن فلسددطين تعتبددر نقطددة تجم د للئددهاينة ثددم
انطالذ لهم نسو ا ,ولد اَّتار الئدهيونية بزعامدة رتدزل سدينا لهدذا الغدرض ,نظد اًر لمدا تتميدز بده
من مول مالئذ لفلسطين العثمانية آنذاأ ولتوفر األ ار ي القابلة لالستئالح وللة عدد سكانها,
وعمكانية تعاون بريطانيا والسكومة المئرية التابعة لها َّالل تلأ الفتر م الئهيونية في تدوفير
الميا من نهر النيل .
و كذا في سنة  1903تقدم الئهيوني تيودور رتزل يل السكومة البريطانية بفكدر تدوطين
اليه ددود ف ددي س ددينا

()1

 ,واس ددتغالل م ددا به ددا م ددن مي ددا جوفي ددة وك ددذلأ بع د داً م ددن مي ددا الني ددل ,وواف ددذ

المسددوولون البريطددانيون مبدددوياً عل د
ئهيونية كشفية يل مئر بددأ

ددذ الفكددر  ,عل د أن يددتم تنفيددذ ا بس درية تامددة ,وأرسددل

د ارسدتها للمنطقدة المفتوسدة سدينا

بعثددة

والممتدد مدن َّلدي السدوي

غربداً وفلسددطين العثمانيددة شدرلاً وبددين البسددر المتوسددط شددماالً وَّددط عددرض  29شددماالً أي َّددط
لربددة شددهرين
عددرض أبددو زنيمددة جنوب داً وذلددأ فددي  11فب اريددر سددنة  1903واسددتمر عمليددة الد ارسددة ا
وانته د

البعثددة يل د كتابددة التقريددر الددذى أشددار بَّئددو

مسددألة الميددا يل د مئدددرين لهددا  :الميددا

الجوفيدة ويمكدن اسددتغاللها فدي األجد از الشدرلية مدن المنطقددة وميدا النيددل التدي يمكدن جر ددا مدن ترعددة
اعسدماعلية بواسددطة أنابيددب تعبددر مددن تسد

لنددا السدوي

لتئددل يلد األجد از الشددمالية والغربيددة مددن

المنطقة المَّتار .
ولمساولة يلناه المعتمد البريطاني في مئر لورد كرومدر وكدان يتمتد بشَّئدية لويدة للدل
الئهاينة من كميا

الميا التي يرغبدون فدي سدسبها مدن نهدر النيدل ,فهيرتدزل يقدول مَّاطبداً كرومدر

( )1رياض توفيذ ما ي ,سياسة الئهاينة الماوية في األ ار ي العربية المستلة ,دمشذ  :منشو ار
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في  25مار  : 1903يننا بساجة يل ميدا الشدتا ال ازودد التدي تجدرى عداد يلد البسدر وال يسدتفاد
منها .
ومثلمددا أعط د
أي د داً ل ددنف

بريطانيددا يشددار البددد للمشددروه بسث داً عددن مئددالسها ,أعط د

يشددار النهايددة

الغ ددرض ,فتقري ددر نظ ددار األش ددغال العمومي ددة ف ددي مئ ددر والد دذى ع ددرض علي دده المش ددروه

الئددهيوني عبدددا ال درأي أشددار يل د آثددار السددلبية عل د نظددام الددري والز ارعددة فددي مئددر ,و ددذا يعنددي
ت رر زراعة القطن في مئر ,المئدر الرويسي للمواد الَّدام الالزمدة لمئدان النكشدير ,ورف د
النظدار المشدروه ألسددباب أَّدرى فنيدة منهددا أن ترعدة اعسدماعلية مئدددر الميدا للمشدروه المَّطددط ال
تستطي تغذيته بالكمية المطلوبة من الميا والمقدر بنسو  4.340.000متر مكعدب يوميداً ,كمدا أن
نقل ذ الكمية يل شرذ القنا يتطلب مد ثمانية أنابيب تسد
سيؤدي يل عرللة المالسة في لنا السوي

ميدا القندا لطدر كدل منهدا متدران ممدا

.

بي ددد أن سياس ددة بريطاني ددا ف ددي المنطق ددة ورغبته ددا آن ددذاأ ف ددي ع دددم يث ددار فرنس ددا ب ددأي مش ددروه
استيطاني عل سدود المناطذ التي تطم األَّير في االستيال عليها اتباعداً لسياسدة الوفداذ الدودي
سددنة  1904بينهمددا تأ ب داً لمواجهددة الَّطددر األلمدداني الددذى أئددبس

لد ارتدده البسريددة العسددكرية تثيددر

القلذ والَّول ,وكان البد من تأجيدل مشدروه " الدولدة السداجز " التدي وئدفها رتدزل يلد عقدد آَّدر
ولد سدث ذلأ عام .)1( 1917
واذا كدان مشدروه  1903لددد تسطدم أو تأجددل بسدبب الظدرول الدوليددة السياسدية وااللتئددادية
عل ينجلت ار رف ه

التي فر

أو عل األلدل تأجلد

()2

 ,فان نف

المشاري واألطماه الئهيونية في ميا النيل بقيد ,

يلد موعدد السدذ  .فدان شد ار ة يسدراويل للميدا ال تعادلهدا يال شد ار تها لدألرض

(.)3
علد

ددو ذلددأ نددرى أن مسددألة الميددا بالنسددبة للسركددة الئددهيونية ,ليسد

ل ددية التئددادية

فق ددط ف ددي اس ددتراتيجيتها ,وانم ددا ددي ك ددذلأ ل ددية سياس ددية – عس ددكرية – أمني ددة وديموغرافي ددة ,تد درتبط
( )1فتسي عل سسين  ,مرج سابذ,
( )2ساول يرتزل ال غط عل

148

السكومة المئرية بقبول المشروه عبر َّطابة يل

مَّيمر وَّالد سجازي  :مرج سابذ,

الَّارجية البريطانية يال أنه لم ينجح  .د .سامر
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( )3عدنان زاه البياتي  ,دول الجوار العربي واألطماه الجيوبوليتيكية في الميا العربية ,شؤون عربية ,العدد  ,90يونيو ,1997
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بديموم ددة وج ددود " الكي ددان " وبقاو دده ولوت دده وتفول دده ,ول ددد عب ددر ع ددن ددذا الوالد د أف ددل تعبي ددر األدي ددب
والمهند

اعسراويلي سامي ميَّاويل عنددما لدال  :ين الميدا فدي يسدراويل دي دم الدولدة ,وي ديل :

يني أرى السدود الطبيعيدة لدولدة يسدراويل دي نفد

السددود التدي توجدد بهدا مئدادر الميدا  ,و دذا مدا

يؤكد دور َّب ار الميا في رسم السدود للكيان الئهيوني .
ولقد جا في يسدى رساول وايزمان زعيم السركة الئهيونية والتي نشر عدام  1983مدا يلدي " :ين
االلتئدداد ددو سيددا فلسددطين وكددأي منطقددة شددبة ئددسراوية تعتمددد عل د ميددا مسدددود  ,فالمسددألة ال
تقتئر عل تدأمين مئدادر الميدا المتدوفر  ,لكدن أن تكدون لدادر علد السديطر علد مئدادر الميدا
المسيطة بها (.)1
ومن نا يت ح أن اال تمام الئهيوني بالميا  ,ين كان داَّل فلسطين أو َّارجها يوازي بشدكل
أساسي اال تمام الئهيوني ذاته بالامة الكيان الذى تتداَّل فيه عوامل عد :
 -1األرض  :كالس دديطر علد د الجغرافي ددا وعلد د الث ددرو بك ددل متفرعاته ددا ,وم ددن ن ددا ك ددان تركي ددز
الئددهاينة فددي البددد عل د األ ار ددي الزراعيددة والَّئددبة نظ د اًر لتددوفر الميددا فيهددا مددن جهددة,
وابعاد الفالسين الفلسطينيين وطرد م منها من جهة أَّرى .
 -2البشددر  :كاسددتيطان يهددودي مددن ناسيددة وطددرد العددرب الفلسددطينيين مددن ناسيددة أَّددرى تمهيددداً
للوئول يل " دولة لليهود " نقية وَّاوية من غير م .
 -3األمن  :ك رور ماسة للسفاظ عل " الدولة " ولوتها  ...والميا سالح أمني كبير ال غن
عنه في ذا اعطار (.)2
باَّتئار لقد كان عامل الميا يشكل جز اً مهماً في استراتيجية الئهيونية وبعد ذلأ يسراويل
بند

وتبند عليدده أسالمهدا التوسددعية منددذ بدد التفكيددر فددي نشدأتها ,كددذلأ فددي عقدول مؤسسددي السركددة

الئدهيونية األواودل .واذا كددان الئدراه العربددي اعسدراويلي تمثدل سددابقاً فدي سددروب عديدد دار سددول
التطاه األ ار ي العربية المجاور فدال شدأ أن الميدا بددأ
الئراه

()3

تظهدر بشدكل أبدرز كوجده مهدم مدن أوجده

.

( )1عبد الملأ َّلل التميمي  :الميا في المشرذ العربي ,ل ية سدود ,عالم الفكر ,المجلد الَّام
أبريل-يونيو ,1997

والعشرون ,العدد الراب ,

.134

( )2ئالح ز ر الدين ,مشروه يسراويل الكبرى ,بين الديموغرافيا والنفط والميا  ,بيرو  ,المركز العربي لألبساث والتوثيذ,
( )3عبد األمير دكروب ,مستقبل الئراه سول الميا ( في الشرذ األوسط ) مرج سابذ,
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المطلب الثاني
 : 5.3.5نهر النيل في االساراايجية اإلسرائيلية بعد قيام الكيان اإلسرائيلي
لم تده يسراويل فرئة عسكرية يال وانتهزتها للسيطر علد المزيدد مدن الميدا فانهدا فقدد ساولد
اغتنام كل الفر

أي داً

" السلمية " للهدل نفسه (.)1

في عام  1977عندما زار السادا
يعبر بالفعل عن الرغبا

القد

ألول مر أسيا فكر مد ترعة من النيل يل القد  ,وكان

اعسراويلية و األمريكية السقيقة ,وبعد ذلأ تقدم

للسئول عل نسبة  %1من ميدا النيدل وكدان مدن بدين تلدأ المشدروعا

يسراويل بعد مشروعا
مشدروه يليشد كدالي الدذى
لندا السدوي

يعمل في *شركة تاسال ويهدل يلد  " :نقدل ميدا النيدل بواسدطة أنابيدب تسد

بجاندب

اعسدماعيلية بددالقرب مددن طريددذ العدريش – القنطددر ومددن ندداأ تسدير بمسدداذا طريددذ غددز – العدريش
ست َّانيون

 .و ناأ في َّان يون

يتشعب مجرى الميا يل جزوين  :يتجه أسد ما لقطاه غز

والمجرى اآلَّر يتجه نسو أوفاكيم وبور سب  ,وبهذا تكون القنا مدن اعسدماعيلية وستد َّدان يدون
بكل تفرعاتها نسو  250كليو متر(.)2
ولد الترح الروي

الموافقة عل مثل ذ المشروعا

السادا

اعس دراويلي ,غيددر أن الس ددلطا
وتنفيذ نتيجة السمال

في ظل تسوية شاملة للئراه العربي

المئ درية لددم تن ددالش المو ددوه مددر أَّ ددرى السددتسالة الموافقددة علي دده

المعار ة الداَّلية وكذلأ ساجة مئر الشديد للميا .

وتعود أسباب فشل ذا المشروه يل :
 -1رفض الشعب المئري الستغالل العدو لميا ه التي تمثل أ م ثرواته .
 -2ارتباط مئر باتفاليا

دولية م األلطار األَّرى المشتركة في سوض النيل تمن عل أي مدن

ذ األلطار التئرل المتفرد في ميا النهر .
 -3ين أطماه الئهيونية التوسعية وسياستها العدوانية
تطبي العاللا

د كل الشعوب العربية تجعل من موائدلة

بين مئر واسراويل أم اًر ئعباً عل المدى البعيد .

( )1جاد يسسذ و شام زعرور  ,مَّططا

يسراويل الماوية في  :مرج سابذ ,ذ ,1

.145

( )2سمدي عبد الرسمن سسن  ,يمكانيا

تدعيم األمن الماوي العربي ,مرج سابذ,

.23

* شركة تاسال  :ي شركة يسراويلية المسؤولة عن تطوير وتَّطيط المئادر الماوية وتقوم بو
مئادر الميا
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واذا نسينا االعتبا ار العقاودية جانباً ,فانه ف الً عدن ارتبداط مئدر ب  13اتفاليدة ميدا تسدول دون
ليددام أي مددن دول سددوض النيددل بالمسددا

بسقددوذ األط درال األَّددرى ,فددان أي تفكيددر فددي االسددتجابة

لألطماه الئهيونية في ميا النيل له مَّاطر عديد بالنسبة لمئالح الشعب المئري يذا علمنا :
 -1أن سوالي  %96من أرض مئر ئدسراوية ,بينمدا تقتئدر المسداسة الَّ د ار علد شدريط
يذ و الوادي الذى يمثل  %4من مساسة مئر .
 -2أن ذا الشريط ي يذ بسكانه ,يذ أن الزياد في عدد السدكان تتدراوح مدا بدين  2.3و%2.5
سددنوياً ,ممددا سيئددل بسددكان مئددر يلد سدوالي  90مليددون نسددمة ستددي عددام  ,2012األمددر
الذى يستلزم استئالح  250.000فدان سنوياً أي  5ماليين فدان ستي سنة . 2012
 -3ين الدراسا

تؤكدد أن لددر مئدر علد التنفيدذ الفعلدي لدن تتجداوز  150ألدل فددان ,ومعندي

ذلأ أنه م كل الترشيد في استَّدام الميدا والدتسكم فدي مئدادر ا فدان المسداسة التدي يمكدن
استئالسها لن تتجاوز  3ماليين فدان عن ألل استياذ مستهدل .
 -4أن مئر لي

لديها فاوض من الميا  ,بل ي تستدين سالياً من سئة السودان.

ولرنئددال فددان دولددة واسددد مددن دول سددوض النيددل ال تسددتطي أن تدددعي سددذ الملكيددة أو
التئرل بمفرد ا في ميا النيل ,ين ذلأ مر ون باراد جمي األطرال األَّرى ور ا ا ,ين
السقددوذ التددي لمئددر والسددودان مع داً ,ينمددا ددي سقددوذ تاريَّيددة مكتسددبة ,ولقددد ترسددَّ

ددذ

السق ددوذ لش ددعبي البل دددين 55.5ملي ددار م 3س ددنوياً للش ددعب المئ ددري  18.5ملي ددار م 3للش ددعب
بها يكون مساساً بسذ الشعبين في السيا ذاتها ومدن ندا وجدب

السوداني ست أن المسا
استرامها (.)1
وفي  26سبتمبر  1979كتب

جريد معداريل تقدول  :كتبد

الئدسل األمريكيدة بدأن نداأ

الت ارس داً يسد دراويلياً بددأن تق ددوم مئددر ببيد د الميددا م ددن نهددر الني ددل عس دراويل ,وبالفع ددل فددان الفك ددر كله ددا
يسراويلية ,و ي فكدر المهندد

يليشد كدالي الدذى يعمدل فدي شدركة تاسدال والدذى نشدر مقداالً عدن دذا

المو وه في مجلة – أو – ولد كان ذلأ بعدد سدرب يدوم الغفدران بفتدر لئدير  ,عنددما سلدم الرجدل

( )1رياض توفيذ ما ي ,مرج سابذ,
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بمبددادر السددادا

وبالتأكيددد أندده لددم يكددن يسلددم بامكانيددة تسقيددذ ددذا المشددروه فددي القريددب العاجددل بددين

الدولتين ,ألن جراح السرب الدامية لم تكن لد التأم

بعد ...

()1

.

لقددد كددان عن دوان مقالددة يليش د كددالي ددو " :ميددا السددالم " ولددد كتبدده لسددل مشددكلة الميددا التددي
ست طر يسدراويل مواجهتهدا لب دعة سدنوا

لادمدة  .ويدرى يليشد أن سدل المشدكلة موجدود فدي جلدب

ميا من دول مجاور أي يس دار ميدا النيدل للنقدب الشدمالي ,ولدد أ دال يلد لولده  :ين دذا شدي
منطقي لي

فقط عل َّريطدة و ميدة فيهدا سددود سياسدية ,بدل أي داً علد َّريطدة والعيدة بهدا سددود

السالم ,وتنفيذ ذا المشروه ال يتطلب فقط ظرفاً سياسياً مثل تلأ الظرول القاومة اآلن ,ولكن ال بد
من أن تكون ناأ أي اً فاود التئادية من المشروه ,يذا أن ناأ دوالً كثيدر مسدتعد للمتداجر فدي
مورد طبيعي ست م دول معادية مثل الئين التي تبيد الميدا لعددوتها السدابقة دون كدون

لبدل

أن تسدترد ا الئدين ,والفاودد التدي يمكدن أن تقددمها مئدر فدي سقيقدة األمدر نابعدة مدن دذا االتجدا ,
فتبي د عس دراويل ميا داً لز ارعددة القطددن بددنف

الددثمن الددذى تبي د بدده القطددن نفسدده ,و ددذا الشددي ندداف

عسراويل سيث يستطي المزاره اعسدراويلي أن يندت بواسدطة المتدر المكعدب مدن الميدا سدتة أ دعال
ما ينتجه الفالح المئري مدن القطدن بدنف

كميدة الميدا  ,ين مشدكال

الميدا لددى يسد ارويل يمكدن أن

تسددل علد المدددى البعيددد بواسددطة اسددتَّدام نسددبة  %1مددن ميددا نهددر النيددل وذلددأ يعندي  800مليددون
متر مكعب في السنة من أسا

تئريل نهر النيل الذى يبلغ  80مليار متر مكعب بالسنة .

ولد أعط يليش كالي في مقاله تئو اًر التئادياً يسدتطي بده الئدهاينة سدد استياجداتهم مدن
الميا  ,و و سوال  30متر مكعب في الثانية ,ويتم نقل المشروه بواسطة أنابيب تس

لنا السوي

بجانب اعسماعيلية ,وفي الجانب اآلَّر تئب الميا في لنا مبطنة بالَّرسانة تق بالشمال الغربي
بددالقرب مددن طريددذ العدريش – القنطددر  ,ومددن ندداأ تسددير بمسدداذا طريددذ غددز – العدريش ستد َّددان
يون

ومن ناأ يتشعب مجرى ميا واسدد لقطداه غدز ومجدرى آَّدر للنقدب فدي أوفداكيم وبودر السدب

 ...وبهذا تكون القنا من اعسماعيلية يل َّان يون

بكل تفرعاتها سوال  250كم .

أما ذا المشروه فقد أطلذ عليه يليش كالي اسم " سل نموذجي لفاوض الميا في يسراويل " أما
أ م َّئاوئه من وجهة نظر فهي :

( )1عبد العظيم أبو العطا و مفيد شهاب ودف اهلل ر ا ,مرج سابذ,
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أ -يمكن أن يسل أزمة الميا فدي يسدراويل نهاويداً ولدن يقتئدر المشدروه علد ييئدال الميدا
للنقب ,بل سيتم يرسالها يل أواسط يسراويل وشمالها .
ب -ين الكميدة التدي تستاجهدا يسدراويل دي نئددل مليدار م 3سدنوياً ,و دذا كمدا يقدول الكاتددب
يعادل  %2-1من االستهالأ المئري .
 ين ف دداوض مي ددا ال ددري عن ددد المئد دريين ددي مي ددا جي ددد ج ددداً ,بالمئ ددطلح اعسد دراويليوتعادل عشر أ عال استهالأ الزراعة اعسراويلية .
ث -ينوى المئريون يروا  2مليون دونم في سينا األمر الذى سيَّفل من تكاليل
نقل الميا .
ذ-آثار المشروه عل ال فة الغربية ولطاه غز :
 -1في لطداه غدز  :يعتبدر دذا المشدروه دو السدل الوسيدد واألمثدل لمشدكلة الميدا التدي
يعان منها القطاه وَّئوئاً في مجال الزراعة .
 -2فددي ال ددفة الغربيددة  :سددينهي المشددروه عمليددا

االسددتجرار التددي تقددوم بهددا يس دراويل

لميا ال فة الغربية والجوفية .
وَّالل مباسثا

كامب ديفيد عام  1979لدم الَّبير اعسراويلي شداؤول أولدوزورول الناودب

السابذ لمدير يوة الميا اعسراويلية مشروعاً للسدادا
شددذ س د

لن دوا

تس د

يهددل يلد جدر ميدا النيدل يلد يسدراويل عبدر

لنددا السددوي  ,تقددوم بدددف الميددا يل د نقطددة سددسب رويسددية فددي سددينا لددرب

بالوظة ( ,)1ويدتم رفد الميدا بال دخ يلد ارتفداه عشد ار األمتدار لتددف بقدو الثقدل علد طدول سداسل
سددينا  ,وتتددوزه لن دوا

فرعيددة لددري أ ار ددي سددينا  ,وفددي الطددرل يددتم نقددل الميددا يل د شددمالي النقددب,

وبامكان ذا المشروه نقل  1مليار م 3لري ئس ار النقب منها  150مليون م 3لقطداه غدز ويتميدز
ذا المشروه – من وجهة النظر اعسراويلية – ب مان استم اررية جريان الميا وسل مشاكل التَّزين
سيث يرى المهندسون اعسراويليون وجوب وئول الميا المنقولة يل عرب غز وعرب النقب وعرب
ال فة الغربية ليبقد
و م تس

دؤال ر يندة لمشدروه لددى يسدراويل ,فتهيدب مئدر مدن نتداو لطد الميدا عدنهم

رسمتها(.)2

( )1سامر مَّيمر وَّالد سجازي  ,مرج سابذ,
( )2فتسي عل سسين  ,مرج سابذ
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أما عن األَّطار الناجمة عن تنفيذ مشروه يليش كالي فيمكن ييجاز ا فيما يل :
 -1يذا سئددل

يس دراويل عل د مددا تريددد مددن الميددا مددن مئددر فسددول يزيددد مددن لدددرتها عل د ز ارعددة

 2.16مليددون دونددم مددن األرض أي ي ددافة  1.27مليددون فدددان ,و ددذا سددول يرف د مددن مق دددر
يسراويل عل استيعاب مهاجرين جدد يقدر عدد م بسوالي 2.6مليون نسمة دون

غط ي افي

عل موارد ا .
 -2ستتمكن يسراويل من سشد جيش يقدر  2مليدون جنددي عدام 2112بمسداعد كميدا
ستسئل عليهدا ,وذلدأ بالو د فدي االعتبدار معددال

الميدا التدي

التعبودة العامدة العاليدة فدي يسدراويل والتدي

تئل يل  . %11وفي ذ السالة ستزداد يسراويل لو وميالً لالعتدا للسئول عل مزيد مدن
الميا .
 -3وئول الميا يل النقب يعطي له السذ في أن يئبح جز اً مدن وادي النيدل يعتمدد عليده اليهدود
في معيشتهم وال يمكن ييقافه بعد ذلأ .
 -4توئدديل ميددا النيددل يل د يس دراويل يفددتح البدداب واسددعاً أمددام دول السددوض النيددل للتئددرل بالمثددل
وبذلأ تفتح مئر باباً لد يئبح لاتالً لها في المستقبل غير البعيد .
ويلَّ د

كتدداب " نهددر النيددل الما ددي والسا ددر والمسددتقبل " مَّدداطر وئددول ميددا النيددل يل د

ئس ار النقب في تقرير فن يذ يقول  :أنه مولد جديد عسراويل ألنه يعطد يسدراويل مسداسة زراعيدة
تند ددا ز 20

د ددعل المسد دداسة المزروعد ددة سالي د داً  .ويسد ددمح عس د دراويل بم د دداعفة سد ددكانها السد دداليين,

والسئددول علد  500ألددل فدددان جديددد فددي النقددب – وتولددد يسدراويل الكبددرى – وتجدداور مئددر كثافددة
سكانية لم تسلم بها يسراويل ,فان مساسة النقب ي ثلثا مساسة يسراويل (.)1

( )1عبد العظيم أبو العطا ,مرج سابذ

.6
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المطلب الثالث
 : 2.5مياه النيل في الاحالف اإلسرائيلي اإل ثيوبي
تق د يثيوبيددا

ددمن داوددر اال تمددام الدوليددة فددي االسددتراتيجية اعس دراويلية تجددا الددوطن العربددي

لكونهدا أسددد مئددادر الميددا الرويسددية لكددل مددن السدودان ومئددر ,سيددث تسدديطر علد  %85مددن ميددا
النيل ,وتعمل يسراويل علد تشدجي يثيوبيدا علامدة سدد علد مجدرى النيدل األزرذ الدذى يشدكل %80
من ميا النيل وا افة مشروعا
السودان ومئر

()1

للدري علد النيدل والتدأثير بالتدالي علد منسدوب الميدا فدي كدل مدن

.

يقول ميَّاويل بدار زو در مؤلدل كتداب " النبدي المسدلح " و دو عبدار عدن لئدة سيدا " ديفيدد بدن
جوريون " ين يسراويل بعد ليامها في عام  1948واعالن الواليا
سدددود يس دراويل عددام  1950ساول د
وفرنسا وبريطانيا مجتمعا
وفي تلأ السنة سع

المتسد وبريطانيدا وفرنسدا

فددي عددام  1951أن تقدديم تسالف داً عسددكرياً م د الواليددا

أو منفدردا  ,وساولد

دمان
المتسددد

الددَّول كع دو فدي سلدل شدمال األطلسدي النداتو

يسراويل أي اً عيجاد واسطة دفاعيدة بينهدا وبدين سليفدا

في المنطقة  :يثيوبيا ,ييران ,تركيا ولقد بر ن بن جوريون مرتك از

اعمبرياليدة األمريكيدة

ذا التسدالل علد الشدكل التدالي

:
 يثيوبيا ستئاب بالذعر من سياسة عبد النائر التوسعية . تركيا تَّال من العدو العربي في جبهتها الجنوبية . ييران تشتبأ في ئراه يلليمي .بع ددد مفاو ددا

ب ددين موش ددي دي ددان والجند درال م ددونتجمرى ف ددي أي ددار  1958وم ارس ددال

ب ددين ب ددن

جوريددون والجن درال ديجددول ولددد السلددل بددين يس دراويل و ددذ الدددول الددثالث فددي آب  1958تس د

اسددم

سلل معا د السزام المسيط THE PERIPHERAL PACT TREATY
ولد كتدب بدن جوريدون رسدالة يلد الدروي

األمريكدي أيزنهداور يقدول فيهدا  :تلقد الم ارسدل األولد مدن

المَّط ددط النج دداح ,لك ددن ثم ددة ش دديوان يعتم دددان علد د ال دددعم والمس دداند األمريكي ددة ,المس دداعد المالي ددة
والسياس ددية والمعنوي ددة وت ددوفير الش ددعور ل دددى ك ددل م ددن تركي ددا واثيوبي ددا بد دأن مس دداعينا تسظد د بال دددعم
األمريكي.
( )1سسن سمدان العلكيم  ,أزمة الميا في الوطن العربي والسرب المستملة ,مرج سابذ,
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ولددم يكددن ددذا التسددالل بددين يس دراويل و ددذ الدددول الددثالث مجددرد وسدديلة عَّ دراذ يسدراويل مددن عزلتهددا,
ولتَّفيد ددل آث د ددار المقاطع د ددة العربي د ددة فق د ددط ,ب د ددل ك د ددان يس د دددى وس د دداول ال د ددغط السياس د ددي والعس د ددكري
وااللتئدادي ,واسدتغالل األنهدار العربيدة التددي تنبد مدن أ ار دي كددل مدن يثيوبيدا وتركيدا

()1

 ,لل ددغط

علد الدددول العربيددة َّائددة مئددر عددن طريددذ نهددر النيددل وكددل مددن سددوريا والعدراذ عددن طريددذ نهددرى
دجلة والف ار .
لذلأ كان

يثيوبيا ي آَّدر دولدة أفريقيدة تقطد عاللاتهدا مد يسدراويل تنفيدذاً لقد ار ار منظمدة

الوسد األفريقية وذلأ فدي أكتدوبر  1973ثدم ظلد

مستفظدة بعاللدا

متنوعدة معهدا رغدم عددم وجدود

تمثيل دبلوماسي بين البلدين .
وفي  3نوفمبر  1989استعاد
ذكددر ئددسيفة " اندبندددن

يثيوبيا عاللاتها الدبلوماسية الكاملة م يسراويل ,وبعد أسابي لليلدة

" البريطانيددة فددي  7يندداير  1..1أن َّب د ار يسددراويليين يعملددون لسسدداب

السكومة اعثيوبية يجرون دراسا

تمهيدية لبنا ثالثة سدود فدي منطقدة بسيدر تاندا ونهدر أبداي الدذى

يئب في النيل األزرذ .
وبدا من ذلأ السين أن يسراويل تسع لل غط عل دول سدوض النيدل َّائدة مئدر والسدودان مدن
َّ ددالل تق ددديم المس دداعدا
األزرذ

()2

عثيوبي ددا لتش ددجعها علد د يلام ددة مش ددروعا

لتسوي ددل ج ددز م ددن مي ددا الني ددل

 ,مما يؤثر عل كمية الميا التي ترد يل مئر .

وبئ ددفة عام ددة يش ددكل البس ددر األسم ددر منطل ددذ األطم دداه الجيوبوليتيكي ددة المش ددتركة لك ددل م ددن يثيوبي ددا
واسراويل (.)3
ساول

يسراويل مدن َّدالل سياسدتها واسدتراتيجيتها فدتح عاللاتهدا مد دول منداب نهدر النيدل وَّائدة

يثيوبيا ست يكون لها مرتكز عل البسر األسمدر و درب مرتكد از األمدن القدومي العربدي واستاللهدا
منطقة أم الرشراش عام  1949وأنشأ
كاند

عليها مرفدأ ييدال

ستد سدرب عدام  1956العددوان الثالثدي

سددذ المددرور فددي م ددايذ تي دران والبسددر األسمددر ,وأي داً التق د

( )1سمد سعيد الموعد  ,سرب الميا في الشرذ األوسط ,دمشذ ,دار كنعان للدراسا

مئددالسها مباشددر مد أطمدداه

والنشر1990 ,

.155

( )2عبد اهلل مرسي العقال  ,الميا العربية بين بوادر العجز ومَّاطر التبعية ,القا ر  ,مركز الس ار العربية لرعالم والنشر1996 ,
. 171
( )3تستهدل يسراويل استراتيجيا من مولفها م يثيوبيا السيطر عل مدَّل البسر األسمر األمر الذى تسهله لها يثيوبيا منذ منتئل
الَّمسينا

ستي اآلن  .اني َّليل ,مرج سابذ

. 329
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يثيوبيددا السدداعية بدددور ا منددذ عهددد منليدأ عددام  1.12الوئددول يلد سدواسل البسددر األسمددر والددتسكم
بم دديقة الجنددوبي ,واسددتطاع

يثيوبيدا فددي ظددل الدددعم األمريكددي عددام  1952أن تقدديم اتسدداداً فيدددرالياً

م يرتيريا تمهيداً الستاللها عسكرياً ثم

مها يل اعمبراطوريدة األثيوبيدة عدام  1962ولدذلأ سققد

يثيوبيا دفها الجيوبوليتكي بوئولها يلد البسدر والميدا المفتوسدة وَّروجهدا مدن العزلدة البريدة  .وفدي
مواجهددة الدددعم العربددي الكبيددر لثددور الشددعب األريتيددري ,اندددفع

يثيوبيددا بتوثيددذ عاللاتهددا مد يسدراويل

لتسقيذ الهدل المشترأ لهما و و كسر الطوذ العربدي فدي البسدر األسمدر وندزه الئدفة القوميدة عدن
يثيوبيا شواطئ يريتريا وجزر ا تس

ذا البسر ,لذلأ جعل
لهاتين الدولتين تسهيال

السيطر األمريكية واعسراويلية ,ولددم

استراتيجية غير مسدود .

لقد كدان الددور اعسدراويلي يعمدل بالواسدطة مندذ الَّمسدينيا
االسددتراتيجية األمريكيددة ,والبعثددا
الشركا

األمريكية الوالعة تس

عدن طريدذ مؤسسدا

الد ارسدا

يلد الدددول األفريقيددة المتسكمددة بمندداب النيددل ,وعددن طريددذ تشددجي
التأثير الئهيوني لتنفيذ مشاري للري في دذ الددول ففدي الفتدر مدا

بددين 1964-1958لددام المكتددب األمريكددي الستئددالح األ ار ددي الزراعيددة بو د د ارسددة موسددعة
الستئ ددالح األ ار د ددي عل د د الس دددود السدددودانية األثيوبيدددة وعنت دداذ الطال ددة الكهرباويدددة

(.)1

وبالمقابد ددل

عار د

يثيوبيددا بتسدريض مددن يسدراويل تنفيددذ مشددروه السددد العددالي الددذى بدددأ تنفيددذ عددام  1960كمددا

عار د

بمسدداسة  35ألددل فدددان

وتقدم

مشددروعاً مئ درياً آَّددر لتسويددل جددز مددن ميددا النيددل لددري سددينا
بشكوى يل منظمة الوسد األفريقية (.)2

ولددد نشددر الد ارسددا

األمريكيددة والمَّططددا

الالزمددة علامددة السدددود فددي  17مجلددداً ,وتقدددر كميددة

الميدا الالزمدة لَّدمدة مشداري الدري اعثيوبيدة المقترسددة بسدوالي  80مليدارم 3وذلدأ ستد نهايدة القددرن
العشرين و ذ الكمية ستأتي عل سساب مئر والسودان .
بع ددد تل ددأ الفت ددر وَّ ددالل الثمانيني ددا

انتقلد د

يسد دراويل يلد د العم ددل المباش ددر بوئد دول َّبد د ار

يس دراويليين يل د كددل مددن يثيوبيددا وأوغندددا عج د ار أبسدداث تسددتهدل يلامددة مشددروعا

( )1كما تقول  Natasha Beschornerين ذ المساعدا
في سياسته العربية

كاألمريكية عثيوبيا كان

للددري عل د النيددل

تسذير لنظام عبد النائر ليكون أكثر اعتداال

د يسراويل .

Natasha Beschorner , Water And Instability in The Middle East , ADELPHI ,Paper 273, Winter 19923,p.59
.36
( )2لاسم عبا  ,األطماه بالميا العربية وأبعاد ا الجيوبوليتيكية ,مرج سابذ,
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تستنزل  7مليار م 3أو  20بالماوة من وارد النيدل يلد مئدر وذلدأ علد الدرغم مدن انتفدا الساجدة
يل مشاري ري ماوية في أوغندا التي تتلق أمطا اًر استواوية تبلغ سنوياً  114مليار م. 3
ولدددد اتَّدددذ التنسددديذ اعثيدددوبي – اعس د دراويلي ف د دي عه ددد منجس ددتو دديال ماريد ددام ال ددذى أطد دداح
باعمبراطور يالسالس عدام  1974منسد ا جديدداً ,وامتدد

أَّطدار يلد جندوب السدودان مد جدون

جارن و و يهدل يل فئدل الجندوب السدوداني الدذى يشدكل سدوض بسدر الجبدل النداظم األول لنهدر
النيل وبذلأ تكتمل سلقة المؤامر بسديطر يثيوبيدا علد الشدريان الرويسدي و دو النيدل األزرذ ,وسديطر
المنشذ جاران عل الشريان اآلَّر و و بسر الجبل .
ورغم النفي المستمر من لبل السلطا
فقد أعلن

اعثيوبية لوجدود تعداون مد يسدراويل السدتثمار النيدل,

شركة تاسال اعسراويلية المسوولة عن تطوير وتَّطيط المئادر الماوية في يسدراويل أنهدا

تقوم بمشاري وأعمال في يثيوبية لسساب البنأ الدولي ,وأنها تقدوم بأعمدال ينشداوية فدي أوجدادين فدي
الطددرل اآلَّ ددر مددن يثيوبي ددا عل د س دددود الئ ددومال  .وكشددف
بعمليا

المئ ددادر أن َّب د ار يسددراويليين ل دداموا

مسح لمجرى النيل والمناطذ المسيطة به ,وذلأ لتقديم االلتراسا

سول يمكانية يلامدة عددد

من السدود عل نهر النيل األزرذ (.)1
ويهدددل التعدداون اعس دراويلي – اعثيددوبي لتنفيددذ المشدداري الماويددة التددي سددبذ وأعلن د

يثيوبيددا

عزمهددا علد تنفيددذ ا والتددي يئددل عدددد ا يلد أربعددين مشددروعاً ماوي داً علد نهددر النيددل األزرذ لتنميددة
األ ار ي الوالعة عل السدود السودانية اعثيوبيدة  .وتشدمل دذ المشداري ينشدا  26سدداً علد نهدر
النيل األزرذ لري  400ألل كتدار وانتداذ  38مليدار كيلدو واط مدن الطالدة الكهرباويدة ,األمدر الدذى
سدديسرم مئددر مددن َّمسددة مليددا ار متددر مكعددب مددن الميددا  ,متجدداوز بددذلأ االتفاليددا
التسام ميا النيل بين دول السوض

()2

.

ويأتي ذا التعاون بين يسراويل واثيوبيا تتويجاً لتعاون سرى بين الطرفين لدم
جانبها القنابل العنقودية وطاو ار الكفير للجيش اعثيوبي ,فيما سمس
تهجيددر اليهددود الفالشددا يلد يسدراويل  .وتسددع يسدراويل مددن و ار

( )1سمد سعيد الموعد  ,مرج سابذ,

التددي سدددد

السلطا

اعثيوبية باستونال

ددذا التعدداون يلد زيدداد نشدداطها فددي

.166

( )2عدنان زاه البياتي ,أزمة في الوطن العربي ,المستقبل العربي ,السنة  ,18العدد  ,204فبراير,1996
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منطقة القرن األفريقي وتوطيد ألدامها في المنطقة لتعزيز دور ا في أسداث جنوب السودان ,والعدود
عسكرية في منطقة جزير د لذ .

يل مدَّل باب المندب من َّالل يلامة منشل
مشاريع إثيوبيا على النيل :
لام د

يثيوبيددا بد ارسددة أربعددة مشددروعا

وتتمثل ذ المشروعا

بمعاونددة مكاتددب َّبددر أمريكيددة وسددوفيتية وبمعونددة يس دراويلية

في :

 -1مشروه سد فينشا ,ويقام عل أسد روافد النيل األزرذ ولد بدأ العمل فيه في بداية .1984
 -2مشروه الليبرد عل نهر السوباط .
عل أسد روافد عطبر ويؤثر عل ييراد النهر بمقدار  2/1مليار متر مكعب

 -3مشروه سين
.

 -4مشددروه َّددور الفاش در ويق د عل د السدددود األثيوبيددة – السددودانية ويددؤثر عل د مئددر بمقدددار
 4.5مليار م. (1) 3
وسددول تددؤثر ددذ المشددروعا

علد مئددر بمقدددار  7مليددا ار متددر مكعددب سددنوياً أي سدوالي %20

من اعيراد الكل لمئر من النهر.
وك ددان ددذا مم ددا دفد د ب ددبعض المهتم ددين بش ددوون المي ددا يلد د الس ددديث ع ددن " مد دؤامر يثيوبي ددة
يسراويلية " تسعي يل التسكم أو التقليل من كميا

الميا المتدفقة من نهر النيل يل كدل مدن مئدر

والسودان .
ولد وجه

مئر تسذي اًر يل يسراويل واثيوبيا في 17يناير  1...بعدم العبث بميدا النيدل,

وذلأ بعد تلقيها تقري اًر عن أنشدطة يسدراويلية فدي يثيوبيدا يمكدن أن تدؤثر علد مجدرى نهدر النيدل وعدن
ليام اعسراويليين باستكشال يمكانية بنا ثالثة سدود كجز من برنام
في يثيوبيا ,ولد شو د مهند

َّم للتنمية الزراعية والري

و م يجرون اَّتبا ار للتربة في منطقة آبي ومنطقة بسير تانا بالقرب

من النيل األزرذ (.)2

( )1عبد السالم تدمري  ,أزمة ميا النيل والتسديا

الَّارجية ,ئامد االلتئادي ,مرج سابذ

. 81

( )2مؤَّ اًر ئرح د .مسمود أبو زيد وزير الري المئري أنه  :ال يوجد دليل عل سدوث نشاط يسراويلي معاد لنا – عل مناب النيل –
نعم ناأ وجود لَّب ار يسراويليين في المنطقة دون أن يئطسب ذلأ سقاوذ أو لراون عل َّطط لم ايقة مئر فيما يتعلذ بملل

الميا " االتساد 22مار . 1999
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وبعث د

أبابددا عبددر ليبيددا سددول منتئددل يندداير 1990تفيددد بددأن "

مئددر برسددالة يل د أدي د

القا ر لن تسمح بأية مساولة ععالة مجرى نهر النيل " .
وطلب

الَّارجية المئرية من السكومة اعثيوبية التي تشرل عل مناب النيل تفسي اًر وا ساً لمددى

تأثير السدود التي تبنيها عل بسير تانا عل تدفذ الميا بمعدالتها الطبيعية يل النيل األزرذ .
ولد جا الدرد اعثيدوبي مطمونداً ,وبدالرغم مدن ذلدأ طدال الدروي

سسدن مبدارأ جدواً بمنطقدة

السدود اعثيوبية ليطمون بنفسه عل أن مئر لن تتأثر بهدا  .وكدان دذا االطموندان

درور بعدد مدا

ليددل عددن اسددتعانة يثيوبيددا بَّب د ار يسدراويليين لتنفيددذ ددذ السدددود وعددن رغبددة يس دراويل فددي َّنددذ مئددر
ماوياً من ناسية المنب .
بع ددض الد ارس ددا

وكاند د

ل ددد أش ددار يلد د أن الس دددود الثالث ددة الت ددي تزمد د يسد دراويل ينش ددا ا

بالقرب من بسير تانا ,ونهر أباي أسد روافد نهدر النيدل سدتسقذ عثيوبيدا الدتسكم فدي  %82مدن ميدا
النيددل ممددا يهدددد كدالً مددن السددودان ومئددر بشددكل مباشددر  .ولددد أكددد السددفير سدديد أبددو زيددد مدددير يدار
مجلس ددي الش ددعب والش ددورى بالَّارجي ددة المئ د درية ف ددي أول يولي ددو  1991ب ددأن وزار الَّارجي ددة تتد دداب
با تمام شديد ذا المو وه وأئددرنا بيانداً رسدمياً بدذلأ ستد يكدون بمثابدة رسدالة موجهدة يلد جميد
األط درال ,ولددال  :يننددا أرسددلنا لسددفارتنا فددي تددل أبيددب باستفسددار سددول ددذا المو ددوه وتلقينددا رداً مددن
السكومة اعسراويلية تنف فيها مشداركتها فدي يلامدة أيدة مشدروعا
المش ددروعا

يثيوبيدة علد نهدر النيدل ,علد أن

اعثيوبي ددة المقترس ددة تبل ددغ نسد دو  32مش ددروعاً من ددذ ع ددام  1958وكاند د

ملي ددا ار دوالر ارتفعد د

يلد د  10ملي ددا ار دوالر و ن دداأ ئ ددعوبا

تكلفته ددا نس ددو3

فني ددة ف ددي يلام ددة العدي ددد م ددن ددذ

المشروعا (.)1
وف ددي يولي ددو  1991كش ددل تقري ددر لجن ددة الش ددوون العربي ددة بمجلدد

الش ددعب المئ ددري ع ددن سقيق ددة

الوجود اعسراويلي في مناب النيل عل النسو التالي :
 وجدددنا أئدداب يس دراويل تدددعم مددويالنيددل غربداً فددي سربدده

ددد بيدداتري

تشددومب سدداكم يللدديم كاتانجددا الكونجددول المالئددذ لمندداب
لومومبددا ستد أسددقطه ولددم تكددن مندداجم النسددا

السبب بل كان دفها النيل .

( )1عبد اهلل مرس العقال  ,مرج سابذ,
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 -ووجدنا أئابعهم في أوغندا ست استول

أو كاد

عل سلوكيا

سكامها وفي مقدمتهم عيددي

أمين الذى تدرب في يسراويل ,وفتح أبواب بالد بعد ا عسراويل علماً بأن الجز األكبر الشمالي
من أوغندا كان جز اً من مديرية َّط االستوا المئرية السودانية .
 ووجدنا أئاب يسراويل تمتد يل يثيوبيا سيث المناب األساسية للنيل و  %85من ميا ه.ولدددم

يسدراويل المسدداعدا

لسكددام أديد

عددام  1991تنفددذ عثيوبيددا  6مشددروعا

أبابددا عندددما سدا

عاللاتهددا مد مئددر بددل و ددي فددي

سدددود عل د مندداب النيددل ندداأ ,بمددا لهددذا مددن تددأثير سيددوي

ومباشر في سئة مئر من الميا .
 ووجدنا أئداب يسدراويل فدي جندوب السدودان ذاتده ودور دا مد جدون جداران معدرول سيدث دربتدهودربد د

لوات دده وأم دددتهم باألس ددلسة بمعاون ددة يثيوبي ددا ,فل ددي

دددل الجبه ددة مج ددرد تسري ددر جن ددوب

السودان ,بل امتد دفها لتسرير كل السودان .
وأ ددال التقريددر يقددول  " :أي ين أئدداب يس دراويل تسدداول أن تَّتددرذ دفاعددا
وتساول أن تسائر مناب سياتنا وكل ذا باستراتيجية وا سة المعالم
وكان

مئددر الجنوبيددة

د مئدر السيا لمئر".

الفتر القئير السابقة عل ئدور ذا التقرير مليوة باألَّبار والتعليقا

الئدسفية المئدرية

والعربية والدولية ,التي تشدير يلد وجدود َّبد ار يسدراويليين فدي يثيوبيدا كمدا تشدير أي داً يلد مسداوال
يسراويلية لتأليب دول المناب عل مئر أساساً والسودان بدرجة ألل (. )1
وم ذلدأ يقدول كاتدب يسدراويلي  :ين مئدر تشدعر بدالقلذ ي از الَّطدط اعثيوبيدة الراميدة يلد
ينشا السدود عل النيل األزرذ ,الذى يئب في نهر النيل والدذى يدوفر بددور أكثدر مدن  %80مدن
الميددا لمئددر  .ويَّش د المئ دريون مددن أن يَّفددض بنددا
 . %20ول ددي

ثم ددة ش ددأ ف ددي أن مئ ددر س ددتلجأ يلد د َّ ددوض الس ددرب لسماي ددة الني ددل والفني ددون ال ددذين

يعملون عل و
لق ددد ساولد د

الَّطط للنيل األزرذ يسراويليون(.)2
يسد دراويل الت دددَّل ل دددى البن ددأ ال دددولي لتموي ددل المش ددروه علدد أن يت ددول الفني ددون

اعسدراويليون و د الد ارسددا

( )1فتسي عل سسين  ,مرج سابذ,
( )2برو

ددذ السدددود تدددفذ النيددل يل د الدددلتا بنسددو

الفنيددة واعشدرال علد التنفيددذ  .وبسددبب ارتفدداه كلفددة المشددروه بالنسددبة

.160

أ  .ورويتز  :أزمة الميا في الشرذ األوسط وجهة نظر يسراويلية ,ترجمة غسان رمالوي ,شوون الشرذ األوسط ,العدد

الَّام  ,يناير ,1992
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يل يمكانا

يثيوبيا يل البنأ اعفريقي

يثيوبيا االلتئادية رفض البنأ الدولي يتمام الئفقة فتسول

للتنمية  .ولد وافذ ذا األَّير شرط أن توافذ سكومتا مئر والسودان عل التنفيذ .
ين ددذا التطددور فددي العاللددا

اعثيوبيددة – اعسدراويلية فددي عهددد منجسددتو كددان يهدددل مددن جانددب

يس دراويل يل د اسددتَّدام يثيوبيددا كورلددة
الترسه السادا

ددغط ماويددة عل د مئددر عجبار ددا عل د تنفيددذ المشددروه الددذى

القا ي بمد لنا " ترعة السالم " من النيل يل ئس ار النقدب لتغدذيتها بنسدبة واسدد

بالماوة من سئة مئر من ميا النيل ,كما يبدو من تطور األسداث في القرن اعفريقي بعدد سدقوط
منجسددتو أن الواليددا

المتسددد واسدراويل تعدددان يثيوبيددا لدددور مركددزي يلليمددي أكثددر أ ميددة ( )1تدددور فددي

فلكه دول مجم البسار أي الدول المشرفة عل م يذ باب المندب ودول مجم األنهار أي الددول
المشرفة عل سوض السودان وذلأ باطار ترتيبا
 -1ينشددا كيانددا

جيوسياسية ,أبرز مالمسها:

ئددغير و ددعيفة سددول يثيوبيددا و ددي يريتريددا التددي أئددبس

نيسدان أبريدل  1993والئدومال الددذى يعداني مدن ا دطرابا
وجنوب السودان التي أئبس

دولددة مسددتقلة فددي

وتمددزذ يهددد وسدتده ومئددير

دولة في عام  2111منفئلة عن دولة السودان

 -2استَّدام يثيوبيا لاعد أمريكية – يسدراويلية يسدهل مدن َّاللهدا السديطر علد

دذ المنظومدة

اعلليمية ,وبالتالي يسكام الطوذ عل المنطقة العربية وشقها في وسطها عبر مسور يثيوبيا
– يسراويل – تركيا .
 -3توثيذ عاللدة دذ المنظومدة األفريقيدة باسدراويل ,و دذا مدا أكدد الدروي
الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب يثيوبيا " مل
مد يسدراويل ,كددذلأ كددان لدروي
( )1كان

الدولة اعثيوبية لد ألغ

 1959باطلة وكأنها لم تكن وأفاد
لن تقدم في المستقبل أي تنازال
عل مولفها ذا السازم ,رف
 1959وباألَّ

من جانب واسد اتفاليا
أدي

زيناوى " مدن أن بدالد تقديم عاللدا

السكومددة اعرتيريددة المؤلتددة " أسدديا
 1902ورف

أبابا غدا التولي عل االتفاليا

اعثيدوبي ولاودد لدوا
وديدة

أفددورل " مولددل مماثددل

االعترال بشرعية اتفاليا

 1929واعتبر اتفاليا

األَّير سول تقاسم ميا النيل بين مئر والسودان بأنها

لدول ال تعترل بسقولها في ميا ها ,رغم أنها ( أي ذ الدول ) تق أسفل مجرى النهر ,وللبر نة
أدي

أبابا المشاركة في أعمال اللجنة الفنية المشتركة التي تقرر تشكيلها بمقت

نف

اتفاليا

للنظر في أي سياسة يدروليكية مشتركة م الدول األَّرى التي يمر بها النهر  .ويمكن ترجمة مولل يثيوبيا عل

النسو التالي ,عدم لبول وعدم منح أي شي

لدول أسفل النهر طالما لم يسمح لها بتنفيذ منشلتها الهيدروليكية الَّائة وفي سالة

شروه مئر والسودان أو أي منهما منفرد في يلامة أي ينشا ا

يدروليكية فستبذل أدي

أبابا كل ما في وسعها لمن ذلأ ستي

تتجنب نشأ أي أمر وال يمكن أن يتسول يل سذ مكتسب غير لا بل للطعن فيه وسيطبذ ذا المنطذ عل كل من السد العالي
ولنا جونجلي وغير ذلأ من المشاري األَّرى .
سبيب عاوب  ,الميا في الشرذ األوسط ,الجغرافيا السياسية للموارد والنزاعا  ,مرج سابذ,
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تجا يسراويل التي يقيم معها عاللا

ودية سميمة مهينة لتاريخ أرتيريا العربي وكفاح شعبها

د االستعمار اعثيوبي وسليفته يسراويل

()1

.

ولعل لك هو ما يدفع الباحث للخروج بالنايجة الاالية :
" ين نهددر النيددل يمثددل شدريان السيددا فددي مئددر ستد أن السيددا ال تسددتقيم فيهددا يذا مددا ا ددطرب
جرياندده بددأي شددكل مددن أشددكال اال ددطراب ,فلهددذا كددان مددن الطبيعددي أن يمتددد س دزام األمددن المدداوي
االس ددتراتيجي لمئ ددر يلد د من دداب الرويس ددي ف ددي س ددوض الني ددل ,وأن يك ددون أي عم ددل يج ددري ف ددي ددذا
السوض ويدؤدي يلد يسدداث ا دطراب فدي جريدان النيدل يلد مئدر أو أن يدنق
التاريَّيددة مددن ميا دده عمدالً يمد

مدن سئدة مئدر

األمددن القددومي المئددري مساسداً مباشد اًر ويعر دده للَّطددر ,ومددن ثددم

ينبغ ددي علد د الدول ددة الت ددي يتع ددرض أمنه ددا الق ددومي للَّط ددر أن ت ددداف عن دده بم ددا ش ددا

م ددن وس دداول

وأدوا "(.)2
وبددالرغم مددن أن األمددر لددد ال يبلددغ سددد الئدراه المسددلح فاندده ال يمكددن يسددقاط ددذا االستمددال,
ذلأ أنه للمتغي ار اعلليمية واألفريقية والدولية تأثير ا المباشر في تكوين تلأ المئلسة اعثيوبية.
وان كان د

السياسددة المئ درية تؤكددد داومددا فيمددا يتعلددذ بميددا النيددل عل د السقددوذ المكتسددبة

لمئر في ميا النيدل وسدذ مئدر فدي السئدول علد نئديب معقدول مدن أي ييدرادا

ي دافية تندت

عن تقليل المفقود عند المناب  ,كمدا تؤكدد أ ميدة التشداور مد دول سدوض النيدل لبدل الشدروه فدي أي
ترتيبا

( )1عبا

من شأنها أن تؤثر في الموارد السالية والمستقبلية (.)3

لاسم  ,مرج سابذ

.38

( )2يثم الكيالني ,الميا العربية ,والئراه اعلليمي ,مركز الدارسا
استراتيجية رلم  17سبتمبر1993

. 28

( )3سامر مَّيمر وَّالد سجازي  ,مرج سابذ,

.98
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 : 1.5الخالصة
يعد نهر النيل من أطول أنهار العالم وذا

أ مية كبير لمئر والسودان سوا في الجانب

االلتئ ددادي أو الز ارع ددي أو ال ددري ,و ددو س ددبب لي ددام الس ددار الفرعوني ددة ف ددي مئ ددر ويع ددد م ددن أ ددم
مرتك از األمن القومي المئري .
لدذلأ نداأ اتفاليدا

وأعدرال لتنظديم اسددتَّدام األنهدار الدوليدة و نداأ بعدض أسكدام المسدداكم

التي تفئل في نزاه الميا  ,ويعد نهر النيل ذا

أ مية التئادية للدول المستعمر لمئر والسدودان

مددن َّددالل ليددام الدددول االسددتعمارية بعقددد مجموعددة مددن االتفاليددا

التددي تددنظم اسددتَّدام سددوض نهددر

النيل ,ويؤكد القانون الدولي عل سذ مئر والسودان في ميا سدوض نهدر النيدل مدن َّدالل سئدة
مئر والسودان من ذ االتفاليا

سوا م المستعمر أو اتفالية بين مئر والسودان والتأكيد عل

سقددوذ مئددر والسددودان الماويددة فددي السئددة المتفددذ عليهددا وأكددد القددانون الدددولي علد اسددتَّدام الدددول
المتشداطوة للنهددر النيددل يددتم علد أسددا
وأكد

السئددول علد نئدديب عددادل ومنئددل مددن ييدرادا

اتفالية األمم المتسدد لالسدتَّداما

النهددر,

غيدر المالسيدة للمجداري الماويدة الدوليدة علد سدذ مئدر

والسدودان مدن السئدة المتفدذ عليهددا مدن َّدالل االتفاليدا

السددابقة وأن أي تغيدر فدي دذ االتفاليددا

يوجب موافقة دولتي المئب مئر والسودان .
وأن ندداأ أطمدداه مددن لبددل يس دراويل تسدداول التددأثير عل د سئددة مئددر والتددأثير عل د األمددن المدداوي
العربي من َّالل سياسيا
من االتفاليا

التعاون م يثيوبيا ودعمها فدي التدأثير علد سئدة مئدر المتفدذ عليهدا

السابقة ,و ذ األطماه لبل ليام الكيان اعسراويلي .

ومددن ددذا التعدداون والسياسدديا

اعس دراويلية م د يثيوبيددا فددي مجددال نه در النيددل لددذلأ يجددب أن

يكددون ندداأ ولفددة كبيددر وجامددد مددن لبددل مئددر والسددودان لمواجهددة ددذ األطمدداه الَّارجيددة وعددود
الدددور المئددري اعلليمددي فددي يفريقيددا لمن د نفددوذ يس دراويل فددي المنطقددة وعددود الدددور المئددري كدددور
األب في القار السم ار األفريقية .
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الفصل الرابع
اداعيات بناء سد النهضة األثيوبي
وآثاره على األمن المائي العربي
(المصري والسوداني )

 : 6.4مقدمة

 : 5.4سد النهضة األلفية اإل ثيوبي الكبير واأثيره على مصر
والسودان

 : 4.4ج ور الصراع المصري -اإل ثيوبي بشأن مياه النيل

 : 3.4قيام إثيوبيا بإجراءات بناء سد النهضة والموقف المصري
 : 2.4اإلطار القانوني لمواجهة مشكلة حوض نهر النيل
 : 1.4خالصة
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الفصل الاربع

 : 4أزمة سد النهضة األثيوبي وآثاره على األمن المائي العربي المصري والسوداني
 :6.4مقدمة
ولددد جددا

ددذا الفئددل بعندوان أزمددة سددد النه ددة األثيددوبي وآثددار علد األمددن المدداوي العربددي

المئري وينقسم ذا الفئل يل أربعة مباسدث ,المبسدث األول سدد النه دة األلفيدة اعثيدوبي الكبيدر
وتأثير عل مئدر والمبسدث الثداني :جدذور األزمدة المئدرية – اعثيوبيدة بشدأن ميدا نهدر النيدل ,أمدا
المبسددث الثالددث :تندداول ليددام يثيوبيددا بدداج ار ا

بنددا سددد النه ددة اعثيددوبي والمولددل المئددري ,أمددا

المبسث الراب تناول اعطار القانوني لمواجهة مشكلة سوض نهر النيل.
المبحث األول
 : 5.4سد النهضة األلفية االثيوبي الكبير واأثيره على مصر
 : 6.5.4امهيد
نهددر النيددل ددو أطددول أنهددار العددالم سيددث يبلددغ طولدده  6650كددم ,ويمتددد مددن داوددر العددرض4
درجة جنوباً يل  32درجة شماالً ,ويغطدي سدوض النيدل مسداسة  3.4مليدون كدم 2فدي اسددى عشدر
دول أفريقية ي من المنب يل المئب  :تنزانيا – جمهورية الكونغو الديمقراطية – أوغنددا – كينيدا
– بورندي – رواندا – يثيوبيا – يريتريا-جنوب السودان  -والسودان -مئدر الشدكل  1ورغدم ذلدأ
فان تئرفه عند أسوان من ألل التئرفا

النهرية  84مليار م 3فقط عل مستوى العالم .

ينب نهر النيل من مئدرين رويسيين ما :
( )1اله بة اعثيوبية والتي تشارأ بسوالي  71مليار م 3عند أسوان  %45من ييراد نهر
النيل ,من َّالل ثالثة أنهار رويسية  :النيل األزرذ أباي  51مليار م 3والذى يشكل سوالي
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 %71من ييراد نهر النيل عند أسوان ,السوباط بارو -أكويو  11مليار م ,3عطبر
)1( 3

تيكيزي  11م
()2

بة البسي ار

.

االستواوية والتي تشارأ بسوالي  13مليار م %15 3من ييراد نهر النيل,

والتي تشمل بسي ار فيكتوريا ,كيوجا ,يدوارد ,جورذ ,ألبر .
جا المبسث األول بعنوان سد النه ة األلفية اعثيوبي الكبير وتأثير عل مئر ,وتناول
ذا المبسث ثالثة مطالب ,المطلب األول سد النه ة األلفية اعثيوبي,
والمطلب الثاني :التعاون األمريكي -اعثيوبي بشأن ميا نهر النيل ,وأما المطلب الثالث :
اععالن عن ينشا سد النه ة اعثيوبي .
المطلب األول
 : 6.6.5.4سد النهضة األلفية اإل ثيوبي
عرل سد النه ة األلفية اعثيوبي بسد بوردر  Borderفي الدراسة األمريكية التي أجري
عل سوض النيل األزرذ أباي في يثيوبيا  .أعلن

السكومة اعثيوبية في الثاني مدن أبريدل 2111

تدشين ينشدا مشدروه سدد النه دة ,لتوليدد الطالدة الكهروماويدة  5252ميجداوا

علد النيدل األزرذ

بواليددة بن د شددنقول جددوميز غربددي يثيوبيددا وعل د بعددد نسددو  41-21كيلددومت ار مددن سدددود يثيوبيددا م د
السودان بتكلفة تبلغ نسو  4.4مليار دوالر شكل 2

( )1عبا

مسمد شرالي ( ,)2010المشروعا

دول سوض النيل :الفر

والتسديا

الماوية في يثيوبيا وآثار ا عل مست قبل ميا النيل ,مؤتمر آفاذ التعاون والتكامل بين

" 23-20يونيو .معهد البسوث والدراسا

112

األفريقية – جامعة القا ر ,

. 192-151

)1(

.Waterwiki, 2010 ) خريطة حوض النيل4.6( شكل

)1( Waterwiki, 2010, Water Conflict and Cooperation/Nile River Basin,
http://waterwiki.net/index.php/Water-conflict-and-Cooperation/Nile-Rivr-Basin
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شكل ( )4.5حوض النيل األزرق في إثيوبيا ,ومناطق السدود المقارحة ,واألراضي الزراعية القابلة للري وشكل
البحيرة الماوقع اكوينها أمام سد النهضة .
المصدر  :اوزيع األراضي القابلة للري من  Awulachewوآخرون )1( 5118

ت ارب

األلوال سول سد النه ة ,فالسقاوذ العلمية من َّالل الدراسا

األمريكية عام

 1.74وما تال ا من أبساث تؤكد عل أن سعة الَّزان تتراوح بين 24.3 ,17.5 ,13.3 ,11.1
مليار م ,3يال أن تئريسا

المسؤولين اعثيوبيين األَّير ذكر  72ثم  76مليار م ,3و ذ األرلام

ال يوجد ما يؤيد ا علمياً .

(1) Awulachew , S.B., McCartney, M., Ibrahim, Y., And Shiferaw , Y.S., 2008, Evaluation Of Water
Availability and allocation in The Blue Nile Basin , CGIAR Challenge Program on Water and Food 2nd
International Forum on Water and Food , Ethiopia, pp. 6-10.
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المطلب الثاني
 : 5.6.5.4الاعاون األمريكي – اإلثيوبي بشأن مياه نهر النيل
السكومددة األمريكيددة عل د الطلددب اعثيددوبي فددي يمكانيددة التعدداون معهددا للقيددام بد ارسددة

وافق د

شاملة لسوض النيل األزرذ َّائة بعد عزم مئر عل ينشا السدد العدالي فدي ذلدأ الولد  ,وجدرى
التولي د عل د اتفدداذ رسددمي بددين السكددومتين فددي أغسددط

 ,)1( 1.56ثددم كلددل مكتددب االستئددالح

التاب لوزار الداَّلية األمريكية للمشاركة في المشروه المشترأ بعنوان " البرندام التعداوني للواليدا
المتسد األمريكية واثيوبيا لدراسة سوض النيل األزرذ " واستمر تلأ الدراسة المكثفة للمشروه لمد
َّم

1.74 -1.54

سنوا
وانتهد د

()2

 ,وكان ذلأ يبان بنا السد العالي في مئر. 1.61 -1.71

در ش ددامالً ع ددن الهي دددرولوجيا ونوعي ددة المي ددا  ,ش ددكل س ددطح
تل ددأ الد ارس ددة بتق ددديم تقري د اً

األرض ,والجيولوجيا والموارد المعدنية ,والميا الجوفية ,اسدتَّدام األرض ,وأَّيد اًر السالدة االجتماعيدة
وااللتئدادية .

()3

لسددوالي  35سو داً فرعداً وأعلند

الد ارسددة مدن َّددالل  6مجلددا

مكونددة مدن تقريددر

رويسي بعنوان" الموارد األر ية والماوية للنيل األزرذ"  7مالسذ عام .)4(1.74
ولددام المكتددب األمريكددي بتسدي ددد  27مولع داً عنشددا السدددود أ مه ددا أربع دة سدددود عل د الني ددل األزرذ
3

الرويس ددي( :)5كدددارادوبي ,مابيد ددل ,مانددددايا ,وسدددد السددددود النه ددة باجمدددالي ل دددر تَّ د دزين 41مليدددارم
جدددول ,1و ددو مددا يعددادل جملددة اعي دراد السددنوي للنيددل األزرذ مددر ونئددل تقريب داً ,بعددض الد ارسددا
السديثة زاد

من السعة التَّزينية لسد مانددايا مدن15..مليدار م 3يلد  4..2مليدار م ,3وسدد النه دة

من  11.1مليار م 3يل  13.3مليار م ,3وألغ

سد مابيل والترس

سد باكو أبو بدالً منه

()6

.

(1) Zewde Gerbre Sellasie / Dejazmatch , 1997 , The Nile Question : 1955 – 1964 , The Ethiopian
Perspective , Conference , Tel Aviv University , 5/1997 .
)2( Sturgeon , Stephen C., 2008 , Just Add Water : Reclamation Projects and Development Fantasies in
The Upper Basin of Colorado River , Library Faculty & Staff Publications .Paper 62 , pp . 669.
http:// digitalcommons . USU. Edu/lib- Pubs/ 62
)3( Collins , R.O., 1990, The Waters of The Nile : Hydropolitics and The Jongei Canal , 1900-1988
Markus Wiener Publishers , Princeton . Hydrological Characterization of Watersheds in The Blue
Nile Basin . Hydrol . Earth Syst . Sci . Discuss ., 7, 4089-4111.
)4( Gebrehiwot ,S.G., Ilstedt , U., Gardenas , A.I. and K . Bishop , K .,2010.
)5( Waterbury , J.,2002 The Nile Basin National Determinants of Collective Action , University Press ,
London , 211p.
)6( Ahmed , A.A . and Ismail , UH., 2008, Sediment in The Nile River System , UNESCO , 93p.
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جتتتدول ( )4.6خصتتتائص الستتتدود األربعتتتة طبقتتتاً لدراستتتة مكاتتتب االساصتتتالح األمريكتتتي  USBRعتتتام ,6213
باإلضافة إلى سد بيكو أبو .
السد

ارافاع السد

ارافاع سطح

م

األرض م

سعة الاخزين
مليار م

4

معدل الاصرف م/ 4ث

الكهرباء

مليون ميجاوات

قبل اانا -بيلس

بعد اانا-بيلس

كارادبي

252

1147

41.2

1711

74.

562

مابيل

161

.17

13.7

1211

-

-

ماندايا

174

641

15..

1721

11.1

1114

النهضة

44.5

565

11.1

1411

1546

1546

.17

-

2111-411

-

-

بيكو أبو 111
االجمالي

1551

81.8
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المطلب الثالث
 : 4.6.5.4اإلعالن عن انشاء سد النهضة اإل ثيوبي
أعلن د

يثيوبيددا فددي فب اريددر 2111عددن عزمهددا ينشددا سددد بددوردر عل د النيددل األزرذ ,والددذى

يعرل أي اً بسد يداسي ,عل بعد  41-21كم من السدود السودانية بسدعة تَّزينيدة تقددر بسدوالي
 17.5مليار م ,3واسناد يل شركة ساليني اعيطاليدة بداألمر المباشدر ,وأطلدذ عليده مشدروه يكد ,
وسرعان ما تغير االسم يل سد األلفيدة الكبيدر وو د سجدر األسدا
ثم تغير االسم للمر الثالثة في نف

فدي الثداني مدن يبريدل ,2111

الشهر ليئبح سد النه ة اعثيوبي الكبير ,و دذا السدد دو أسدد

السدود األربعة الرويسية التي الترستها الدراسة األمريكية عام .1.74
 : 6.4.6.5.4الموقع الجغرافي لسد النهضة اإل ثيوبي
يق د سددد النه ددة فددي نهايددة النيددل األزرذ داَّددل السدددود اعثيوبيددة فددي منطقددة بنددي شددنقول
جوموز وعل بعد سوالي  41-21كم من السدود السودانيةَّ ,ط عرض  7 11شدماالً ,طدول 35
 .ش درلاً ,علد د ارتفدداه سد دوالي  711-511متددر ف ددوذ س ددطح البسددر  .يئ ددل متوسددط األمط ددار ف ددي
منطقة السد سوالي  411مم  /سنة .

()1

 : 5.4.6.5.4الموقع الجيولوجي لسد النهضة اإل ثيوبي
يق السدد فدي منطقدة يغلدب عليهدا الئدَّور المتسولدة لسقبدة *مدا لبدل الكمبدري ,والتدي تشدبه
فددي تكوينهددا جبددال البسددر األسمددر الغنيددة بددبعض المعددادن والعنائددر الهامددة مثددل الددذ ب والبالتددين
والسديد والنسا  ,باع افة يل مساجر الرَّام .

*(عئر ما لبل الكمبري( باإلنجليزية ) : Precambrianو االسم الذي يئل المد الطويلة لتاريخ األرض لبل دهرالبشائر السالي,
و ي مقسمة يل د ور عديد من المقياسالزمنيالجيولوجي.و ي فتر تمتد من بداية تشكل األرض تقريبا لبل  4300مليون سنة
يل بداية العصرالكامبري تقريبا  542مليون سنة ,عندما ظهر ألول مر السيوانا

الدليقة ذا

القشور الئلبة بوفر  .تم تسميته

بذلأ ألنه سبذ العئر الكمبري الفتر األول من د ر البشاور ,والذي سمي نسبة يل االسم الكالسيكي لويلز كامبريا ,سيث درس
فيها ئَّور ذا العئر ألول مر  .يشغر ما لبل الكامبري تقريبا  %99من الزمن الجيولوجي الكلي.
)1( World Bank Agriculture And Rural Development Department , 2006, Ethiopia Managing Water
Resources Growth , A World Bank Water Resources Assistance/ Strategy for Ethiopia, 91p.
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التنمية اعثيوبية ,وأ م العوامل الجيولوجية والجغرافية التي

تلعب الجيولوجيا دو اًر رويسياً في مجاال
تقددل سدداوالً فددي فشددل كثيددر مددن المشددروعا

الماويددة فددي دول مندداب نهددر النيددل بئددفة عامددة واثيوبيددا

بئفة َّائة ي :
 -1ئ ددعوبة الت دداري

سي ددث الجب ددال المرتفع ددة واألودي ددة ال دديقة والعميق ددة ,وم ددا يتبعه ددا م ددن

ئعوبة نقل الميا من مكان يل آَّر في سالة تَّزينها .
 -2انتشار الئَّور البركانيدة البازلتيدة َّائدة فدي يثيوبيدا ,و دي ئدَّور سدهلة التعريدة بواسدطة
األمطار الغزير  ,وأي اً

عيفة ندسياً لتستمل يلامة سدود عماللة .

 -3تددأثير الئددَّور البازلتي ددة أي ددا عل د نوعي ددة الميددا َّائ ددة فددي البسي د ار  ,سي ددث تزيددد م ددن
ملوستهددا كمددا ددو السددال فددي البسي د ار اعثيوبيددة التددي تق د فددي منطقددة األَّدددود فددي كددل مددن
يثيوبيا وكينيا وتنزانيا ,والتي تشكل عاوقاً أي اً في تكوين ميا جوفية .
 -4التوزي الغير متجان
 -5زياد معددال

لألمطار سوا الزمني أو المكاني .

البَّدر والتدي يتدراوح متوسدطها يلد  %41مدن ميدا األمطدار ,كمدا دو السدال

في معظم القار األفريقية .
 -7زياد التعرية وانجرال التربة نتيجدة انتشدار الئدَّور ال دعيفة ,واالنسددا ار الشدديد لسدطح
األرض ,وغدزار األمطددار فدي موسددم مطدر لئددير ,باع دافة يلد زيداد معدددل ي ازلدة الغابددا
م زياد عدد السكان .
 -6يسدد سددوض النيدل فددي بعدض دول المندداب مرتفعدا
األماكن التي تعاني من نق

كبيددر تمند يمكانيددة نقدل ميددا النيدل يلد

الميدا َّائدة فدي موسدم الجفدال ,ويت دح دذا جليداً فدي كدل

من يثيوبيا وكينيا وتنزانيا .
 -4عدددم مالومددة الز ارعددة المرويددة لدددول السددوض نظ د اًر لئددعوبة الت دداري

وعدددم يمكاني دة نقددل

الميا .
 -.وجددود األَّدددود األفريقددي فددي جمي د دول المندداب  ,ومددا يسددببه مددن تشددققا
ونشاط بركاني وزلزالي لد يؤثر عل المشروعا

وفوالددذ

ددَّمة

الماوية َّائة في يثيوبيا .

 -11التغي ار المناَّية التي لد تسبب جفافاً في بعض األماكن ,وأمطار في أماكن أَّرى .

119


 : 4.4.6.5.4الخصائص الفنية لسد النهضة اإل ثيوبي
الدراسا

اعثيوبية السديثة لسد النه ة غير معلنة ,و ناأ تئريسا

يال بعد تولي مئر عل
المعلوما

يثيوبية بعدم يعالنها

االتفالية االطارية لدول سوض النيل اتفالية عنتيبي . 2111ولكن

العلمية المتاسة ي من َّالل الدراسة األمريكية عام  1.74وما تال ا أو س

أن

ارتفاه السد سوالي  44.5م وسعة التَّزين 11.1مليار م ,3عند مستوى  565م للبسير  ,ولد يزداد
ارتفاه السد ليئل يل
سيناريو ا

 .1مت اًر بسعة  13.3مليار م ,3عند مستوي  541م للبسير  .وفي

أَّرى لد تئل سعة التَّزين يل  17.5مليار م ,3عند مستوى  5.1م للبسير  ,أو

 24.3مليار م ,3عند مستوى  711م للبسير
وطبقاً لتئريسا

()1

.

وزير الموارد الماوية اعثيوبي فان ارتفاه السد سول يئل يل  145مت اًر بسعة

تَّزينية  72مليار م ,3ازداد

يل

 76مليار م 3في تئريسا

روي

()2

الوز ار اعثيوبي

 .ال

يوجد أي دراسة علمية منشور تؤكد ذين التئريسين ستي اآلن .
من َّالل دراسة نماذذ َّراوط االرتفاعا

يمكننا االستنتاذ أن طول البسير يئل  111كم

بمتوسط عرض  11كم( ,)3والتي سول تغرذ سوالي نئل مليون فدان من األ ار ي القابلة للري
والتي يئل يجمالها يل  2مليون فدان في سوض النيل األزرذ شكل . 2
 : 3.4.6.5.4وحدات إنااج الكهرباء لسد النهضة اإل ثيوبي
يستوي تئميم السد عل  15وسد كهرباوية ,لدر كل منها  351ميجاوا  ,عبار عن 11
توربينا

عل

الجانب األيسر من لنا التئريل ,وَّم

توربينا

أَّرى عل

الجانب األيمن,

)1( BCEOM . 1998 . Abay River Basin Integrated Development Master Plan Project . Report to Ministry
of Water Resources , The Federal Democratic Republic of Ethiopia .
)2( Berhane , D., 2011, Quick Facts on The Grand Millennium dam /Ethiopia , on April 11.2011,
Http : // danielberhane . Wordpress .com/2011/04/11/quick- facts-on the –grand – millennium-damethiopia/
( )6عبا مسمد شرالي ( )2011سد النه ة ( األلفية ) االثيوبي الكبير وتأثير عل مئر وشمال السودان ,مؤتمر " ثور  25يناير
 2011ومستقبل عاللا
تس

مئر بدول سوض النيل  61-60مايو  ,2011معهد البسوث والدراسا

الطب
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األفريقية ,جامعة القا ر ,

باجمالي  5225ميجاوا

أفريقيا والعاشر عالمياً في

مما يجعل سد النه ة في المرتبة األول

لاومة أكبر السدود ينتاجاً للكهربا .
 : 2.4.6.5.4الاكلفة و الامويل لسد النهضة اإل ثيوبي
تبل ددغ تكلف دده س ددد النه ددة نس ددو  4.4ملي ددار دوالر أمريك ددي ,والت ددي م ددن المتولد د أن تئ ددل ف ددي نهاي ددة
المشددروه يل د س دوالي  4مليددار دوالر أمريكددي للتغلددب عل د المشدداكل الجيولوجيددة التددي سددول تواجدده
المشددروه ,كمددا ددو معتدداد فددي جمي د المشددروعا
المباشر يل شركة سالني اعيطالية

()1

.

ويرفض البنأ الدولي في تمويل مشدروعا
الول

اعثيوبيددة السددابقة  .ولددد أسددند ددذا السددد بدداألمر

السالي ,باع افة يل المشكال

السددود الماويدة بئدفة عامدة نظد اًر لعددم التئداديتها فدي
دذ المشدروعا

السياسدية التدي تنبثدذ مدن جد ار

اتهم الَّطة اعثيوبية للتوس في توليد الطالة بأنها غير والعية ,واتجه
يل التوسي في نطاذ شبكا

التوزي  ,وائالح القطاعا

الجارية

()2

 .كمدا أنده

ا تماماته في لطاه الطالة
.

وذكر السكومة اعثيوبية أنها تعتزم تمويل المشروه بالكامل بعد اتهامها مئر بأنها تسرض الددول
المانسددة بعدددم المشدداركة ,وبعددد أن شددسن

الشددعب اعثيددوبي بأندده مشددروه األلفيددة العظدديم والددذى يعددد

أكبر مشروه ماوي يمكن تشدييد فدي يثيوبيدا  .ومدن الجددير بالدذكر أن السكومدة اعثيوبيدة تعجدز مندذ
عام  2117في تكملة سد جيبي  3عل نهر أومو المتجه نسو بسير توركانا كينيا بسبب عدم توفر
المبلددغ المطلددوب والددذى يئددل يل د س دوالي  2مليددار دوالر أمريكددي  .واآلن ت د السكومددة اعثيوبيددة
نفسددها فددي مددأزذ أكبددر بانشددا سددد النه ددة ليئددبح المطلددوب تددوفير س دوالي  6مليددار دوالر أمريكددي
للسدين .

)1( Ethiopia Launched Grand Millennium Dam Project , The Biggest in Africa ". Ethiopian News . 2 April
2011.
(2)World Bank , 2006 . Implementation Completion Report (# 35573) for Energy II Project 2
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سددول تكلددل التوربينددا

ومعدددا

الكهرباويددة سدوالي  1.4مليددار دوالر أمريكددي ,يدتم تمويلهددا

م ددن لب ددل البن ددوأ الئ ددينية  .و ددذا م ددن ش ددأنه  3ملي ددار دوالر المتبقي ددة س دديتم تمويله ددا م ددن السكوم ددة
االثيوبية

()1

.

وكمددا ددو معلددن فددان الفتددر الزمنيددة المقددرر للمشددروه ددي أربد سددنوا  ,يال أن ندداأ مئددادر أَّددرى
ذك ددر  44ش دده ار لالنته ددا م ددن يتم ددام أول مول دددين للكهرب ددا ( .)2وم ددن المتولد د أن يس ددتغرذ ث ددالث
سنوا

ي افية لالنتها من بنا سد النه ة كما ي العاد في السدود السابقة .

 : 1.4.6.5.4فوائد سد النهضة بالنسبة إل ثيوبيا
 -1الفاو د د ددد الكب د د ددرى عثيوبي د د ددة م د د ددن س د د ددد النه د د ددة د د ددو ينت د د دداذ الطال د د ددة الكهروماوي د د ددة 5251
ميجاوا

التي تعادل ما يقرب من ثالثة أ عال الطالة المستَّدمة سالياً .

 -2تدددوفير الميد ددا لسد ددكان منطقدددة بن د د شدددنقول جد ددوميز عل د د مد دددار العد ددام ,والتد ددي ل ددد يسد ددتَّدم
جز اً منها في أغراض الشرب والزراعة المروية المسدود .
 -3التسكم في الفي انا

التي تئيب السودان َّائة عند سد الروئير

.

 -4تَّ د د دزين طمد د ددي النيد د ددل األزرذ الد د ددذى يقد د دددر بس د د دوالي  421مليد د ددار م 3سد د ددنوياً ممد د ددا يطيد د ددل
عمر السدود السوداني والسد العالي .
در ف د ددوذ
 -5للد ددة البَّد ددر نتيج د ددة وجد ددود بسي د ددر السد ددد عل د د ارتف د دداه س د دوالي  561يلد د د  751متد د اً
سد ددطح البسد ددر ,يذا مد ددا لد ددورن بد ددالبَّر فد ددي بسيد ددر السد ددد العد ددالي  167-171م فد ددوذ سد ددطح
البسر .
 -7تَّفيد د ددل سمد د ددل وزن الميد د ددا المَّزند د ددة عند د ددد بسيد د ددر السد د ددد العد د ددالي ,والتد د ددي تسد د ددبب بعد د ددض
الزالزل ال عيفة .

)1( " Council of Ministers Approves Regulation Establishing Council on Grand Dam " Ethiopian
Government . 16April 2011 .
)2( " Meles Launches Millennium Dam Construction on Nile River " . New Business Ethiopia . 2 April
2011.
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 : 1.4.6.5.4أضرار سد النهضة على مصر والسودان واثيوبيا
 -1التكلفددة العاليددة التددي تقدددر ب  4.4مليددار دوالر والتددي مددن المتول د أن تئددل يل د  4مليددار
دوالر .
 -2يغ دراذ س دوالي نئددل مليددون فدددان مددن أ ار ددي الغابددا  ,واأل ار ددي الزراعيددة القابلددة للددري
والتددي تعددد نددادر فددي سددوض النيددل األزرذ فددي تكددوين بسيددر السددد ,م د عدددم وجددود مندداطذ
أَّرى لريبة لابلة للري .
 -3يغ دراذ بعددض المندداطذ التعدينيددة لكثيددر مددن المعددادن الهامددة مثددل الددذ ب والبالتددين والسديددد
والنسا

وبعض مناطذ المساجر .

 -4تهجير نسو  31ألل مواطن من منطقة البسير .
 -5لئر عمر السد والذى يتراوح بين  25يل  51عاماً نتيجة االطما الشديد  421ألل متر
مكعددب سددنوياً ,ومددا يتبعدده مددن مشدداكل كبيددر لتوربينددا

توليددد الكهربددا  ,وتنددال

فددي كفددا

السد تدريجياً .
 -7زيدداد فددر

تعددرض السددد لالنهيددار نتيجددة العوامددل الجيولوجيددة وسددرعة اندددفاه ميددا النيددل

األزرذ والتددي تئددل فددي بعددض األيددام سددبتمبر يلد مددا يزيددد علد نئددل مليددار متددر مكعددب
يومياً ومن ارتفاه يزيد عل  2111م نسو مسدتوي  711م عندد السدد ,واذا سددث ذلدأ فدان
ال رر األكبر سول يلسذ بالقرى والمدن السودانية َّائة الَّرطوم التي لد تجرفهدا الميدا
بطريقة تشبه التسونامي الياباني . 2111
 -6زياد فرئة سدوث زالزل بالمنطقة التدي يتكدون فيهدا الَّدزان نظد اًر لدوزن الميدا التدي لدم تكدن
موجود في المنطقة من لبل في بيوة ئَّرية متشققة من لبل
 -4التوتر السياسي بين مئر واثيوبيا بسبب ذا المشروه .
 -.فقد مئر والسودان لكمية الميا التي تعادل سعة التَّزين المي

لسد النه دة والتدي تتدراوح

من  5يل  25مليار م 3سسب سجم الَّزان ,ولمر واسد فقط ,وفي السدنة األولد الفتتداح
السددد نظد اًر ألن متوسددط ييدراد النيددل األزرذ سدوالي  51مليددار م 3سددنوياً ,وبالتددالي ال يستدداذ
ذا السد سنوا

لملدي البسيدر  ,بدل عامداً واسدداً فقدط ,ولدد تكدون أسدابي لليلدة فدي سالدة أن

تكون سعة التَّزين المي

ألل من  11مليار م ,3وفي سالة السعة الكبيدر  76مليدار م,3
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فانه لدد يستداذ يلد أسدابي لليلدة مدن موسدم المطدر  .و دذا الفقدد سدوا أكدان كبيد اًر أم ئدغي اًر
يسددتوجب معرفددة مئددر والسددودان بدده مددن سيددث الكميددة وموعددد التشددغيل ألَّددذ االستياطددا
االزمة لتفادي أزمة نق
ونظ د اًر للتسددديا

الميا في العام األول لتشغيل

السد

()1

.

الجيولوجيددة والجغرافيددة السددابقة فددي دول مندداب النيددل التددي أكثددر مددا يناسددبها نمددط

الز ارع ددة المطري ددة والت ددي يج ددب أن ي ددزداد التع دداون ب ددين دول الس ددوض م ددن أج ددل تق دددم ددذ الز ارع ددة
واالستفاد القئوى من ميا األمطار ,كما أن المشروعا
الفي ددانا

والتشددققا

الماوية الكبرى ال تعر ا لالنهيار نتيجة

الئددَّرية وال دزالزل ,وعدددم امكانيددة نقددل الميددا وتوزيعهددا فددي سالددة تَّزينهددا,

والسددل األمثددل ددو التوس د فددي يلامددة سدددود ئددغير متعدددد األغ دراض كهربددا وميددا شددرب وز ارعددة
بسيطة لكي تَّدم أكبر عدد من المدن أو القرى التي يستسيل نقل الميا يليها مدن أمداكن أَّدرى .
وبالتددالي فددان سددد النه ددة األلفيددة اعثيددوبي المزم د ينشدداوه عل د النيددل األزرذ بددالقرب مددن السدددود
السددودانية ,والددذى يقددال أندده سددول يَّددزن  76مليددار متددر مكعددب ,لددي

فددي ئددالح يثيوبيددا لألسددباب

س ددابقة ال ددذكر ,وأن اله دددل م ددن و ارود ده ددو سياس ددي بالدرج ددة األولدد ليجمد د رو ددي
الشددعب مددن سولدده والفددوز باألغلبيددة فددي االنتَّابددا
بدأ

ال ددوز ار اعثي ددوبي

البرلمانيددة ,وشددغلهم عددن ثددو ار اعئددالح التددي

في االنتشار في بعض الدول األفريقية والعربية وعل رأسها ثور  25ينداير  2111المئدرية,

ويت ح ذلأ من َّدالل التئدريسا

االعالميدة لسدعة تَّدزين السدد والتدي تراوسد

الدراسة األمريكية ,ثم تطوير ا يل  13ثم 16مليار م ,3وأَّي اًر التئريسا

مدن11مليدارم 3فدي

التي ال يدعمها أي عمل

علمددي منشددور بسددعة  72مليددار م 3مددن وزيددر الم دوارد الماويددة اعثيددوبي و 76مليددار م 3مددن روددي
الوز ار اعثيوبي ,م تزامن تغيير اسدم السدد مد
السما

( )1عبا

مثل سد اك

اكسبري

مسمد شرالي مرج سابذ,

دذ التئدريسا

وسد األلفية العظيم وأَّي اًر سد النه ة العظيم .

. 10-9

126


بأسدما شدعبية رناندة تسدض علد

المبحث الثاني
 : 5.5.4ج ور الصراع المصري -اإل ثيوبي بشأن مياه النيل
 : 6.5.5.4امهيد
ال تعددد الجولددة ال ار نددة مددن الئ دراه بددين مئددر واثيوبيددا بشددأن ميددا النيددل ددي األولددي بددين
الط درفين  :يذ شددهد البلدددان ئ دراعا

وسروب داً عديددد بسددبب الميددا تاريَّي داً ,كددان الئ دراه يق د بددين

مئددر والسددودان مدن ناسيددة ,واثيوبيددا مددن ناسيددة أَّددرى  .وتبددرر مئددر مطالبهددا وسقهددا الطبيعددي فددي
ملكية ميا النيل استناداً يلد معا ددتين  :األولدي دي معا دد عدام  1.2.بدين بريطانيدا التدي كاند
تستل مئر في ذلأ الول  ,والتي كان
وبدين سكومددا

بساجة للقطن المئري كماد َّام لئناعة الغزل والنسدي

المسدتعم ار البريطانيددة فدي سددوض النيدل كالسددودان وأوغنددا وكينيددا وتنزانيدا تنجانيقددا

وغير ا .وطبقاً لهذ المعا د يسظر عل المستعم ار البريطانيدة فدي سدوض النيدل بندا أي مشداري
أو سدود عل النيدل يال بعدد السئدول علد موافقدة مئدر .وتدرفض يثيوبيدا االعتدرال بهدذ المعا دد
بئور أساسية ; كونها لم تكن مستعمر بريطانية ,ومدن ثدم ,فهدي ال تَّ د للمعا ددا
التي ولعها التاذ البريطاني وال تلتزمها  .أما المعا د الثانية فكان

معا د ثناوية عقد

واالتفاليدا
بين مئر

والس ددودان ف ددي ع ددام  1.5.لتقس دديم مي ددا الني ددل بينهم ددا ,بسي ددث تسئ ددل مئ ددر علد د نس ددبة %65
والسددودان عل د نسددبة  ; %25وذلددأ مددن دون استشددار يثيوبيددا أو مشدداركتها ,و ددي التددي تنب د مددن
أر يها ذ الميا  ,مما فالم العاللا
ولددد جددا

بين الدول الثالث .

ددذا المبسددث بعن دوان جددذور الئ دراه المئددري اعثيددوبي بشددأن ميددا نهددر النيددل

ويتكون من ستة مطالب ,المطلب األول  :الئراه المئري اعثيدوبي علد ميدا النيدل فدي العئدور
القديمة ,أما المطلب الثاني :الئراه المئري اعثيوبي عل ميا النيل في عئر الفدتح اعسدالمي,
أما المطلب الثالث :الئراه المئري اعثيوبي عل ميا النيل في السقبة االستعمارية ,امدا المطلدب
ال ارب د  :الئ دراه المئددري اعثيددوبي عل د ميددا النيددل فددي القددرن العش درين ,أمددا المطلددب الَّددام

:

الئدراه المئددري اعثيددوبي علد ميددا النيددل بعددد ثددور  25يندداير المئدرية  ,أمددا المطلددب السدداد

:

الئراه المئري اعثيوبي عل ميا النيل بعد ثور  31يونيو . 2113
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المطلب األول
 : 5.5.5.4الصراع المصري اإل ثيوبي على مياه النيل في العصور القديمة
بوئفها واسد من ألدم الس ا ار في أفريقيا ,كان

مئر تنظر يلد سقهدا فدي ميدا النيدل

ست د لبددل  3111سددنة لبددل المدديالد ,كسددذ طبيعددي ال منددازه لهددا فيدده ,ألندده لددم تكددن ندداأ دول أو
س دا ار أو ستد مجتمعدا

بشدرية منظمدة فدي شددرذ أفريقيدا ووسدطها يمكنهدا تسددى أو الطعدن فددي

سذ مئر في السئول عل ميا النيل

()1

.

ظل النيل والسفاظ عل تدفقه أولوية لكل من جلد
والكتابا

علد عدرش مئدر  ,يذ تدذكر البرديدا

الجدارية القديمة أن من بين العهود التي يتلو ا الفرعون الجديد تعهد بالسفداظ علد النيدل

ورعايته  .فتقدير المئريين لدور النيل في توفير الغذا وتسقيدذ النمدو السدكاني والعم ارندي كدان مندذ
زمن بعيدد  .وكدان المئدريون القددما يعتبدرون النيدل آلهدة يجدب تقديسدها ,يذ تدذكر بعدض المئدادر
تراجع داً فددي منسددوب ميددا النيددل كمددا سدددث فددي عددام  1641لبددل

التاريَّيددة أن الفت د ار التددي شددهد

مئددسوبة بالمجاعددا

المدديالد بسسددب العهددد القددديم كان د

والفو د السياسددية والهددالأ .و ددذا مددا

يمكددن أن يفسددر سددبب الهل د والَّددول الشددديد مددن أي دعدداوي تم د
األفريقية

()2

كاند د

النيددل مددن جانددب بعددض الدددول

.
ب ددين

العالل ددة ب ددين ك ددل م ددن يثيوبي ددا ومئ ددر طويل ددة وممت ددد ف ددي الت دداريخ ,وتأرجسد د

االنسجام والتنافر  .ولعل من أ م أسباب الئراه والنزاه بين الطرفين – يل جاندب الق دايا الدينيدة
– و السئول عل ميا النيل

()3

.

يمكددن القددول بأندده م د أفددول الدولددة الفرعونيددة المئ درية المتددأَّر وولددوه مئددر تج د
الفر ثم اعغريذ نسدو  411لبدل المديالد كاند
كان

سدديطر

اعمبراطوريدة اعثيوبيدة تأَّدذ منسد متئداعداً ,فقدد

ناأ سلطة يثيوبية لوية في منطقة أكسوأ تسيطر عل يمبراطورية كبير تمتد من المرتفعا
)1( Robert Collins , The Nile (New Haven : Yale University Press , 2002) , pp . 2-15

أي اً  :رشدي سعيد ,نهر النيل ,نشأته واستَّدام ميا ه في الما ي والمستقبل ,القا ر  ,دار الهالل,2001 ,

. 275-274

)2( Andrew Carlson , " Who Owns The Nile? Egypt, Sudan, and Ethiopias History- Changing
Dam,"Origins: Current Events in Historical Perspective , Vol.6 no .6 (March 2013), at : http:// Origins
. Osu. Edu/ article/ Who-Owns-nile-egypt-Sudan- and- Ethiopia-s-history- Changing-dam
)3( Haggai Erlich , The Cross and the River: Ethiopia , Egypt and the Nile( Boulder: Lynn Rienner
Publishers, 2002 ), pp.3-21 .
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منغمسددة بشددد فددي التجددار المزد ددر فددي منطقتددي

اعثيوبيددة عبددر البسددر األسمددر يل د الدديمن ,وكان د

المسيط الهندي والبسر األبيض المتوسط  .وم تسول مئر يل والية رومانية ثم مسيسية ,وتسول
يمبراطورية أكسوم في عهد الملأ عيزانا في عام  331بعدد المديالد يلد المسديسية ,توثقد

العاللدا

بددين الطدرفين بئ دور كبيددر نظد اًر لتوسددد الكنيسددتين اعسددكندرية وأكسددوم علد اتبدداه مددذ ب م درل
الرس ددول ,وتع ددين األس ددقل األكب ددر ف ددي يثيوبي ددا م ددن لب ددل البطري ددرأ المئ ددري ف ددي الكد دراز المرلئ ددية
باعسكندرية لمد ستة عشر لرناً

()1

.
المطلب الثاني

 : 4.5.5.4الصراع المصري اإل ثيوبي الحبشي على مياه النيل في عصر الفاح اإلسالمي
اسددتمر العاللددا

بددين الط درفين تسددير فددي تعدداون ستددي تددم فددتح مئددر عل د أيدددي العددرب

المسددلمين فددي عددام  ,741فتسول د

مئددر يل د اعسددالم ,ومددن ثددم تراجع د

ليمددة المسدديسية ووزنهددا

كديانددة رسددمية بالنسددبة يلد أغلبيددة الشددعب المئددري  .ولددد أثددار ذلددأ اسددتيا يثيوبيددا بسددبب اسددتمرار
تبعيددة كنيسددتها الرسددمية لبابددا االسددكندرية الددذى يتب د

ددو نفسدده للسدداكم المسددلم فددي مئددر  .ومددا زاد

األمر تعقيداً – من وجهة نظر اعثيوبيين – سيطر المسلمين العرب عل المديندة المقدسدة القدد

,

و وما أدي عبعاد الكثير من السجاذ اعثيوبيين .
لددم تر د يثيوبيددا بوئددفها مملكددة مسدديسية مقدسددة – ينظددر سكامهددا ألنفسددهم باعتبددار م مددن
نسددل النبددي سددليمان عليدده السددالم – بمددا فعلدده العددرب  .وبدددأ مسددتوى العاللددا

التوافقيددة والتعاونيددة

بالتراج كان اللقب التاريَّي لألباطر اعثيوبيين " أسد يهوذا " .وم وجود ما تعتبدر انتهاكداً لسقدوذ
األلباط المئريين َّئوئاً في أواَّدر العئدر العباسدي وبدايدة العئدر المملدوكي  ,بددأ

يثيوبيدا

تظهر رف ها لهذ المعاملة المسيوة للمواطنين المسيسيين ,مساولة اسدتغالل الميدا فدي السدرب

دد

مئددر  .ففددي الفت در  1225-11.1أعلددن اعمب ارطددور اعثيددوبي " اليبدديال " سربدده الئددليبية بتعبيددر
أن دددرو كارلس ددون وعك ددل علد د بن ددا مدين ددة الق ددد

الجدي ددد ب دددالً م ددن تل ددأ الت ددي " يستله ددا " الع ددرب

المسلمون ,ودعا المسيسيين للس يلد يثيوبيدا بددالً مدن القدد

 .ومدن جاندب آَّدر ,ددد اعمب ارطدور

بتسويددل نهددر " تيكيددزي " مددن مسددار فددال يسددتمر فددي مج د ار الطبيعددي المسددم " نهددر عطبددر " فددي
)1( Ibid.

123


السودان الذى يلتقي بالنيل الدروي

عندد مديندة عطبدر الساليدة ( .)1وكدان أول مئدري كتدب عدن دذ

المساول ددة اعثيوبي ددة لتسوي ددل نه ددر الني ددل ددو القد د

المكين ددي ,ال ددذى كت ددب يلد د باب ددا

القبط ددي ج ددرج

اعسكندرية يسذر من َّطور ذ الَّطو عل مئر .
نددا مجددال ذكر ددا يال أن الت ددييذ الددذى

لددم تقددم يثيوبيددا بهددذ الَّطددو ألسددباب عديددد لددي

مارسدده السكددم المملددوكي جدددد عدددا يثيوبيددا لمئددر  .وبسلددول منتئددل القددرن ال ارب د عشددر ,عندددما
اش ددتد

الممارس ددا

واالنتهاك ددا

ددد األلب دداط ,أرس ددل اعمب ارط ددور دوايد د

األول الس ددليماني تس ددذي اًر

لسددلطان مئددر يرجددو الكددل عددن ا ددطهاد المسدديسيين  .ولمددا رفددض السددلطان ,أعددد اعمب ارطددور
جيشدده وعقددد العددزم عل د غددزو مئددر لتسريددر األلبدداط  .وبالفعددل تسددرأ بجيوشدده ست د وئددل شددمال
السودان يال أن سرار الجو والعطش وبعد المسافة وغير ا من األسباب ,أد

يل تراجعه .

المطلب الثالث
 : 3.5.5.4الصراع المصري اإل ثيوبي على مياه نهر النيل في الحقبة االساعمارية
عل الرغم من تراج سد الئراه ,فانه لم ينته تماماً ,وتجددد مدر أَّدرى فدي ئدور ئدراه
دين ددي  ,يذ ش ددهد الق ددرن الس دداد

عش ددر سروب ددا بالوكال ددة ب ددين المس ددلمين والمس دديسيين ف ددي المن دداطذ

السدودية عثيوبيا من الشدمال ومدن الجندوب ,فقدد كاند

يثيوبيدا المسديسية مساطدة بسدلطنا

يسدالمية

فدي الئددومال والسدودان  .بددل وئددل األمدر سددد ليددام أسدد السددالطين المسددلمين السدلطان أسمددد لدران,
ساكم سلطنة عدل غزو يثيوبيا ,كما ساول

مئر ذلأ أي اً

()2

.

توائددل الئ دراه بددين الط درفين ست د القددرن التاس د عشددر ,وتجدددد سينمددا بدددأ

سدداللة مسمددد عل د

التوس والسديطر علد المنداطذ المجداور لمنداطذ نفوذ دا بغدرض بندا يمبراطوريدة للسداللة العلويدة .
وبلغ

ذرو ذ السمال

في عهدد الَّدديوي يسدماعيل ,سدين َّا د

مئدر واثيوبيدا سربداً

روسداً

من أجل السيطر عل مداَّل البسر األسمر ومَّارجه واسكام السيطر عل مناب النيل  .ففي عدام

)1( J . Abbink , "A Bibliography On Christianity in Ethiopia ," ASC Working Paper , no . 52 (Leiden :
African Studies Centre , 2003 ) , pp . 2-3 .
)2( Erlich , pp. 42-57.
للمزيد من التفائيل :أنتوني سولاير عبد السيد ,العاللا

المئرية – اعثيوبية ( 1965-1955القا ر  :الهيوة المئرية العامة للكتاب

) 2006
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 1467ولع د

معركددة جددو ار ,التددي تق د سالي داً داَّددل سدددود يريتريددا ( ,)1والت دي تعددد نقطددة فائددلة فددي

تسديدد العاللددا

بددين الطدرفين ستد اليددوم  .ومنددذ عددام  1475وستد عددام  1445سدديطر مئددر

علد د مين ددا مئ ددوه "– الموج ددود سالي ددا ف ددي يريتريد داً -والت ددي كاند د

تس ددتأجر م ددن الدول ددة العثماني ددة,

وسيطر أي اً عل أج از مدن يرتيريدا بدين عدامي  1462و  ,1444كمدا كدان نداأ مَّطدط لغدزو
يثيوبيا في عهد الَّدديوي يسدماعيل الطدامح لبندا يمبراطوريدة مئدرية فدي أفريقيدا ,فدي مدا عدرل ب "
سملددة السبشددة " يال أن الجانددب المئددري بقيدداد مسمددد ارتددب باشددا منددي بَّسدداور عسددكرية علد أيدددي
اعثيوبيدة بقيداد يدوسن

القدوا

ال اربد فدي معدارأ مثددل كوندد

وجدو ار  .ولدد سداعد التفداو فدي عدددد

الجي ددوش ف ددي كس ددر الج دديش المئ ددري ,ال ددذى ك ددان لوام ددة  21ألفد داً مقاب ددل نس ددو  111أل ددل جن دددي
يثيوبي(.)2
بعد زيمة الجيش المئري في جو ار ,لام

بريطانيا بداستالل مئدر فدي عدام  ,1442يلد

جانددب اسددتالل عدددد مددن دول سددوض النيددل ; مثددل يرتيريددا وأوغندددا ورواندددا وبوروندددي كينيددا وغير ددا .
ومن جاندب آَّدر نجسد

يثيوبيدا فدي زيمدة اعيطداليين عدام  14.7والسفداظ علد اسدتقاللها والنجدا

مددن سملددة " التكالددب عل د أفريقيددا " ,عل د الددرغم مددن أنهددا كان د

لددد فقددد

نسددو ثلددث عدددد سددكانها

بسبب المجاعة العظيمة التي أئابتها بين عامي  1444و  . 14.2وم ذلأ ,لم يتولدل الئدراه
بين البلدين ; فقد سا م التناف

البريطاني – الفرنسي للسيطر عل األ ار ي والموارد في أفريقيا في

تجدد الئراه سول النيل مر أَّرى ووئل
فاش ددود

()3

 .فق ددد لامد د

ذرو ذا الئراه في عام  ,14.4وتسديدداً فدي سادثدة

فرنس ددا بت دددعيم عاللاته ددا مد د اعمبراطوري ددة اعثيوبي ددة ,وبالفع ددل نجسد د

ف ددي

))1( Winston Churchill, The River War: An Historical Account of the Reconquest of the Soudan(1899
(London: Hodder & Stoughton, Sevenoaks, Kent, 1987); Alfred Milner , England in Egypt (New York
: Howard Fertig , 1970) .
( )2لمزيد من التفائيل
Charles George Gordan , General Gordon s Khartoum Journal ( London : Kimber , 1961 ); P.M . Holt ,
The Mahdist State in the Sudan , 1881-1898 ( Oxford: Clarendon Press , 1958) .
( )3لنظر شاملة بشأن فاشود  ,سادثة فاشودة ولع
المتحدة وفرنسا في شرق أفريقيا  .كاد

عام  1999في ذرو التناف

السادثة تؤدي يل

االستعماري األوروبي بين المملكة

نشوب سرب بين فرنسا والمملكة المتسد  ,لكنها انته

باالنتئار

الدبلوماسي للمملكة المتسد  .في السياسية الَّارجية الفرنسية ( التأكيد عل النفوذ الفرنسي في األ ار ي التي لد تئبح تس

النفوذ

البريطاني(
.
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يلناعها بفكر بنا سد عل النيل األبيض ,وذلأ لتقدويض النفدوذ البريطداني وتقليدل مَّداطر السديطر
البريطانية عل النيل ومن ثم سيطرتها عل القار األفريقية ,ما يمكنها من مواجهة يثيوبيا
بمفرد ا

()1

.

وألن بريطاني ددا كاند د

ف ددي ساج ددة ماس ددة للمي ددا وغير ددا م ددن المد دوارد الطبيعي ددة وتس ددتفيد م ددن

مسائيل الزراعة في مئر والسودان مثل القطن  ,فقد أعلن

عن رف ها التدام اعتدزام يثيوبيدا بندا

سددد عل د النيددل األبدديض ,فمددا كددان مددن فرنسددا واثيوبيددا يال االسددتعداد اسددتبالياً باعددداد سملددة عسددكرية
لمند بريطانيددا مددن القيددام بددأي جددوم
كبير مكونة من مجموعا

ددد دذا المشددروه ,وذلددأ عددن طريددذ تجيدديش وسدددا

من الجنود لادمة من شرذ أفريقيا عبدر يثيوبيدا ,وأَّدرى لادمدة مدن غدرب

أفريقيا عبر الكونغو  .ولما علم

بريطانيا بهذ الَّطة ,و

بعددد الق ددا علد الثددور المهديددة ,لامد
جمعتهدا تسد

عسددكرية

لد استول

التي كان

علد الَّرطدوم

باعددداد أسددطول بسددري باع ددافة يلد لواتهددا العسددكرية التددي

ليداد الجندرال ربدر كتشدنر ,وبددأ

اعبسدار عكد

مجدرى النهدر وئدوالً يلد مدينددة

فاشود التي كان الجنرال الفرنسي ذ  .ب .مارشان لد استولي عليها ,ووئل

لوا

كتشنر للمولد

المقتددرح لبنددا السددد ,واسددتعد لمهاجمتدده  .يال أن عدددم لدددر أي مددن الط درفين عل د تسقيددذ االنتئددار
الكامل ,أدي يل تسوية المسألة دبلوماسياً ,يذ انسدسب مارشدان مدن فاشدود وتدم االتفداذ علد ينكدار
سقوذ فرنسا في منطقة أعالي النيل (.)2
ذا التوافذ بين فرنسا وبريطانيا لم يكن لير ي األَّير ; فقد كان
منسدوب الميددا  .وبعدد مولعددة فاشدود اكتشددف
الروي

لميا النيل يأتي من الجنوب ولي

أي داً عنددما لللد

فدي ساجدة ماسدة لزيداد

بريطانيدا أن معلوماتهددا َّاطودة باالعتقدداد أن المئدددر

مدن الشدرذ

دبة السبشدة  ,كمدا اكتشدف

أنهدا مَّطودة

مدن لدو يثيوبيددا ونفوذ دا فددي منطقدة شدرذ أفريقيددا  .وبندا عليده ,فقددد ساولد

مد ار اًر

التق ددرب م ددن اعمب ارط ددور اعثي ددوبي م ددن أج ددل التواف ددذ علد د زي دداد سئ ددة المي ددا الالزم ددة الس ددتمرار
التوسددعا

الزراعيددة وريهددا فددي منطقددة دلتددا النيددل بمئددر  .وبالفعددل ,توئددل البريطددانيون فددي عددام

)1( M . W. Daly , Empire on The Nile : The Anglo Egyptian Sudan , 1898-1934 (Cambridge : Cambridge
University Press , 1986) , pp . 1-11 .
( )2بشأن التناف

البريطاني – الفرنسي في سوض النيل :

Michael Barthorp , War on The Nile : Britain , Egypt and The Sudan 1882-1898 (London Blandford
Press , 1984); Dominic Green , Three Empires on The Nile : The Victorian Jihad , 1869-1899 (New
)York : Free Press , 2007
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 1.12يل د اتفدداذ م د اعمب ارطددور اعثيددوبي منليددأ الثدداني يتعهددد َّاللدده اعمب ارطددور لسكومددة جاللددة
ملك ددة بريطاني ددا وفقد داً للم دداد الثالث ددة م ددن االتفالي ددة بع دددم يلام ددة  /تش ددييد أو ست ددي الموافق ددة علد د أي
ميددا تجددري فددي النيددل األزرذ أو علد بسيددر تانددا مددن شددأنها تعطيددل أو التددأثير فددي تدددفذ

مشددروعا

الميا للسودان ,يال بعد موافقة من السكومة البريطانية والسكومة السودانية (.)1
المطلب الرابع
 : 3.5.5.4الصراع المصري اإل ثيوبي على مياه نهر النيل في القرن العشرين
بعددد سئددول مئددر علد د اسددتقالل شددكلي عددن بريطاني ددا عددام  ,1.23تفاو د

مد د وزار

المسددتعم ار البريطانيددة باعتبار ددا المسددؤولة عددن المندداطذ التددي ينب د منهددا النيددل ,وتددم التوئددل يل د
اتفاليددة ثناويددة لتسديددد سقددوذ مئددر فددي ميددا النيددل فددي عددام  ; 1.2.يذ تددم بنددا ً علد

ددذ االتفاليددة

تسديدد سدذ مئدر مددن الميدا بنسدو  44مليدار متددر مكعدب مدن تددفذ الميددا  ,وجمد الميدا فدي موسددم
لها السذ في استَّدام سذ النقض " الفيتو " في أي مشداري عكد

الجفال ,وأعط

مجدرى النهدر,

وتم منح السودان الذى لم يكن لد سئل عل استقالله بعد سقه في ميا النيل بنسو أربعة مليا ار
متر مكعب

()2

.

يعدد الَّطددأ الدروي

الدذى ولعد

فيدده المملكدة المئدرية فددي عدام  ,1.2.وكررتدده الجمهوريددة

المئرية في عام  ,1.5.أن كليهما لم يستشدر أو يجدر التنسديذ والتوائدل مد يثيوبيدا ,علد الدرغم
م ددن أن أغلبي ددة مي ددا الني ددل ت ددأتي منه ددا ,كم ددا أن يثيوبي ددا ددي دول ددة ليسد د
بريطانيا ,ومن ثم ,كان األول أن يجري التفاوض معها ولي

تابع ددة أو مستل ددة م ددن لب ددل

م بريطانيا التدي كاند

تستدل أغلدب

مندداطذ مندداب النيددل  .ولددد أئددبح مثددل ددذا الددنمط السياسددي جددز اً كبي د اًر مددن المشددكلة والئ دراه بددين
البلدين .
تكددرر الَّطددأ نفسدده السق داً ,فبعددد تسقيددذ الجددال واعددالن اسددتقالل السددودان عددن مئددر عددام
 ,1.57ثم تولي اتفالية ثناوية بين مئر والسودان في عام  1.5.جرى علد أساسدها تقسديم ميدا
( )1لالطاله عل ن

االتفالية بين يثيوبيا وبريطانيا والسودان :

"The Frontiers between the Sudan Ethiopia , and Eritrea , " signed at Adis Ababa , May 15 , 1902 .
Foreign & Commonwealth Office , Treaty Series No . 16(1902) , at : http : // treaties . fco . gov.uk /
docs/ pdf/ 1902/TS0016.pdf
)2( M.W. Daly , Empire on The Nile : The Anglo Egyptian Sudan , 1898-1934 (Cambridge :Cambridge
University Press , 1986 ), pp.422- 425.
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النيددل بددين الط درفين مددن دون استشددار يثيوبيددا أو التنسدديذ معهددا  .و ددو األمددر الددذى دعددا اعمب ارطددور
يال سيالسي لتوجيه العتاب يل مئدر علد تجداوز يثيوبيدا وعددم و دعها فدي االعتبدار عندد توليد
جمال عبد النائر عن عزمه بنا سد أسوان السد العالي من دون

ذ االتفالية  .كما أعلن الروي
استشار يثيوبيا أي اً .

عل د كددل سددال ,يددرى اعثيوبيددون أن السددلوأ المئددري سددا م فددي يعددالن اعمب ارطددور دديال سيالسددي
انفئ ددال الكنيس ددة اعثيوبي ددة ع ددن الكنيس ددة المئد درية بع ددد نس ددو  1711ع ددام م ددن االرتب دداط المؤسس ددي
والكنسددي  .وأئ ددبح بامك ددان الكنيس ددة اعثيوبي ددة تنئ دديب أسددقفها بنفس ددها م ددن ناسي ددة ,واتَّ دداذ ل ارراته ددا
بئور مستقلة وربما بما يتعارض م ما تد ار الكنيسدة المئدرية مدن ناسيدة أَّدرى ,و دو األمدر الدذى
سي ر جداً بأي مساوال

لتسسين العاللا

بين البلدين في المستقبل.

كمددا كددان الو د فددي بدايددة السكددم اعسددالمي لمئددر ,عدداد
تس ديطر عل د مجمددل العاللددا

السددروب بالوكالددة وسددروب العئددابا

بددين مئددر واثيوبيددا ,يذ شددج ال دروي

جمددال عبددد النائددر السركددا

االنفئالية والمعادية للنظام اعمبراطوري فدي ألداليم أوجدادين واريتريدا والئدومال ومولهدا ,وستد تلدأ
الموجددود داَّددل يثيوبيددا نفسددها

()1

 ,و ددو مددا جعددل اعمب ارطددور دديال سيالسددي يقددوم باالتفدداذ مد وزار

الَّارجية األمريكية عل البد في اععدداد لمشدروعا
عل أرض الوال  .وبسلول عام  1.74انتهد
عشر مجلداً تس

ندسدية وماويدة وبسدث مددى يمكانيدة تسقيقهدا

الهيودة األمريكيدة مدن مشدروه جدا فدي سدوالي سدبعة

اسم " يثيوبيا  :األرض والموارد الماوية لسوض النيل األزرذ " .دذا المشدروه دو

اللبنة األول التي بن عل أساسها مشروه سد النه ة السالي (.)2
اس د ددتمر الس د ددرب الب د ددارد ب د ددين النظ د ددامين المئ د ددري واعثي د ددوبي طد د دوال عق د دددي الس د ددتينيا
والس ددبعينيا

م ددن الق ددرن العشد درين  .وس ددا م ت ارجد د مع دددال

( )1بشأن دور الروي

جمال عبد النائر في تمويل الجماعا

س ددقوط األمط ددار وااللتد دراب م ددن ساف ددة

المعادية للنظام اعمبراطوري في يثيوبيا ورعايتها:

Erlich : Carlson , John H . Spencer , Ethiopia at Bay : A Personal Account of the Haile Selassie Years
( Hollywood: CA , Tsehai Publishers , 2006) , Martin Plaut , " Egypt – Ethiopia crisis : No Nile , No
– Egypt , " New Statesman (June 11,2013) , at http:// www.newstatesman .com / World
affairs/2013/06/Egypt-ethiopia-crisis-no-nile-no-egypt
( )2بشأن المشروه األمريكي – اعثيوبي المشترأ في ستينيا القرن الما ي :
Bureau of Reclamation , US Department of Interior , Land and Water Resources of Blue Nile Basin :
)Ethiopia , Main Report and Appendices I-V , (Washington , DC: Government Printing Office , 1964
.
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المجاعدا

مددن جاندب ,وتسددبب القاللدل التددي نجددح فدي زرعهددا النظدام المئددري عبدر تأييددد السركددا

االنفئالية في يريتريا من جانب آَّر ,في ليام ثور عل اعمبراطور يال سيالسي في عام 1.64
واطاسددة النظددام اعمب ارطددوري واعددالن جمهوريددة ماركسددية بقيدداد مانجسددتو دديال ماريددام  .واتَّددذ ددذا
ال ارسدل أندور السدادا

النظام أي اً نهجاً متشدداً في التعامل مد مئدر بقيداد الدروي

الدذى تئدرل

و اآلَّر بطريقة استعالوية وبمنطذ الهيمنة في سبيل تسقيدذ السدالم مد يسدراويل ,يذ وعدد يسدراويل
بامداد ا بالميا بينما كاند

يثيوبيدا علد شدفا مجاعدة كبيدر  ,و دو مدا دعدا مانجسدتو يلد يعدالن نيتده

بنا سد عل النيل األزرذ لسماية وطنه من َّطر المجاعا
م يعالن مانجستو ذلأ ,ئرح السادا
مئددر بتوجيدده

.

بأن يثيوبيا لو لام

بمثل ذا العمل فسدول تقدوم

دربة عسددكرية لمنعهددا مددن اسددتكماله  .كمددا ئددرح لجريددد أمريكيددة بعددد توليد اتفاليددة

السالم أنه" بعد تسقيذ السالم م يسراويل ,لدم يعدد نداأ َّطدر يواجده مئدر ,اللهدم يال يذا كدان مدن
أجل سماية سقولها من الميا " وكان يقئد يثيوبيا (.)1
علد امتددداد أكثددر مددن ثالثددة عقددود ,وتسديددداً منددذ ثدور يوليددو  ,1.52جددادل اعثيوبيددون بددأن
القاد السياسيين في مئر دأبوا عل تكرار مقوال
السديطر علد ميددا النيدل ,والتهديددد بددالسرب

ف فا ة مثل " السقوذ التاريَّيدة " لمئدر فدي

ددد أي دولدة مددن دول المنبد تسداول بنددا السدددود علد

نهدر النيدل بمدا لدد يدؤثر فدي كميدة الميدا المتدفقدة يلد مئدر  .و دو األمدر الدذى أ دس سدمة مميدز
لسياسا

مئر الماوية وعاللاتها م دول سوض النيل .
في عقد الثمانينيا

المَّاول التي كان النظام اعثيدوبي يَّشدا ا,

من القرن العشرين ولع

ففددي الفتددر  ,1.45-1.43وبسددبب ندددر األمطددار عل د
يثيوبيا ,ومن لبلها الئومال ,راح

ددبة السبشددة ,ولع د

مجاعددة اولددة فددي

سيتها نسو مليون ينسان ,أغلبهم من األطفال والنسا والشيوخ,

وأثر كثي اًر في األو اه السياسية و االجتماعيدة فدي دول الجدوار مثدل السدودان  .ولدوال االستيداطي
الماوي في بسير نائر لكان

ذ المجاعة أئاب

مئر ي األَّرى بأ رار جمة.

استمر لغة العدا والتئعيد بدين مئدر واثيوبيدا طدوال عقدد الثمانينيدا

وأواودل التسدعينيا

مددن القددرن العش درين  .فمددن جانبهددا  ,أر مئددر أن السددد العددالي غيددر كددال لسمايتهددا مددن أَّطددار
)1( Bruh Yihunbelay and Asrat Seyoum , " Centuries –old feud Centuries " The Reporter (June 8 ,
2013) , p. 7 and 26 .

162


المجاعا  ,ومن ثم فهي ت غط نسو زياد سئتها من الميا  .أما يثيوبيدا ,فتدرى أن سقهدا مسدلوب
مددن جانددب مئددر والسددودان ,فبينمددا الميددا تجددرى وتهدددر أمددام أنظددار مواطنيهددا ,فهددم مددا ازلدوا يعددانون
العطش ويموتون بسبب للتها ,و و األمر الذى يدفعها دفعاً ل رور التسرأ مدن أجدل اسدتغالل دذ
الميا لمئلسة شعبها وبقاوه .
منددذ وئددول ميل دي

زيندداوي يل د رواسددة السكومددة فددي يثيوبيددا فددي عددام  1..5كددان مددن الوا ددح أندده

عازم عل الم ي لدماً في يلامة مشروعا
التددي ددز مشددا د ا
تسدي ددداً الت ددي ثبد د
المعلوما

عل النيل من أجل سماية شعبه من َّطدر المجاعدا

ددمير العددالم ,وكددذلأ يعدداد توجيدده السياسدديا

االلتئددادية والتنمويددة الماويددة

فش ددلها وعجز ددا س ددابقاً ع ددن سماي ددة األم ددن الم دداوي واعنس دداني اعثي ددوبي  .وتش ددير

المتاسة أنه كدان راغبداً وبشدد فدي الوئدول لتوافدذ وتفدا م مد مئدر بَّئدو

المش ددروعا

مسدتقبل

الماوي ددة والهندس ددية التعاوني ددة المش ددتركة علد د الني ددل ,وزي دداد التب ددادل التج دداري والتع دداون

االلتئادي والتنسيذ والتعاون السياسي واألمني والعمل عل نشر األمن واالستقرار في منطقة النيل
وشرذ أفريقيا

()1

.

ولكدن طبيعيددة النظددام السياسددي المئددري فددي عهدد سسددني مبددارأ وتوجهاتدده الَّارجيددة والدوليددة وبعددد
عملية االغتيال الفاشلة ,سال

دون الم ي لدماً في مشدروعا

التعداون ومسداعي التفدا م ومساولدة

الوئول يل سلول وسط تر ي جمي األطدرال وتسقيدذ مئدالح الجميد  .ولدم يسددث دذا التوافدذ
والتعدداون ,وأعلددن ميلددي

أكثددر مددن مددر رف دده التمسددأ المئددري باتفاليددة  1.5.واسددتمرار تجا لهددا

جمي مئالح بقية الشعوب المطلة عل النيل .
بعد يعالن يرتيريا استقاللها عن يثيوبيا عام  ,1..3سع
م يثيوبيا ,بمعندي أن مئدر– مدن وجهدة نظدر ميلدي

ار الستغاللها كوكيل لئدراعها
مئر مر اً

وربمدا تكدون دذ سقيقدة – تعاملد

بمنطدذ "

اسددتقرار يثيوبيددا ددو ا ددطراب لمئددر " ,فقددد اسددتغل النظددام المئددري ,وبَّائددة بعددد سادثددة مساولددة
اغتيال الدروي

سسدني مبدارأ فدي أديد

فددي تمويددل السركددا
دفع

أبابدا عدام  ,1..5التدوتر السدادث فدي العاللدا

مد يثيوبيدا

المعاديددة عثيوبيددا ومسدداندتها ,و ددو األمددر الددذى زاد الشددقاذ بددين البلدددين بئددور

يثيوبيا للم ي لدماً في تكوين تسالل م اد لمئر ,وارفض التفالية  ,1.5.و و ما عرل

)1(" Ethiopia Tells Egypt To Stop Belligerent Talks and Work Towards Greater
Cooperation,"13/6/2013,At:Http://Nazret Com/Blog/Index.Php/2013/06/13/Ethiopia-Tells-Egyptto-Stop-Belligerent-Talks-And-Word-Towards-Greater-Cooperation
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ب " االتفاذ اعطاري التعاوني " اتفالية عنتيبي لعام  ,2111والتي تسع ععاد النظر فدي طريقدة
توزيد سئد

الدددول مددن ميددا النيددل ,ورفددض سددذ االعتدراض " الفيتددو " علد يلامددة المشدداري علد

مجددرى النهددر مددا لددم يَّددالل القددانون الدددولي  .وأعلن د
التئريسا

مئددر رف ددها تولي د

ددذا االتفدداذ ,م د أن

الئادر عن الدول المولعة عليده تفيدد باتفداذ كدل دول النيدل – بمدا فيهدا مئدر – علد

أغلبيددة الم دواد ال دوارد فددي االتفاليددة ,ولددم يكددن االَّددتالل يال سددول المدداد  14التددي تقددول ين الدددول
المطلة عل النهر لها السذ في االستَّدام العادل لميا النهر ,أي بمسألة األمن الماوي
استمر النظام المئري في التعامدل مد دول النيدل باسدتعال  ,فمدا كاند

()1

.

النتيجدة يال موافقدة كدل دول

النهر عل االتفالية ما عدا مئر والسودان ,ويبدو أن األَّير سين م يليها لريباً ,وأئدبس

مئدر

وسيد في مواجهة كل دول النهر ,و و األمر الدذى يظهر دا أمدام الشدعوب األفريقيدة علد أنهدا عددو
لهم وكار ة لسيعهم نسو تسقيذ األمن واالستقرار والسلم بمستقبل أف ل .
ترى يثيوبيا أن موافقدة أغلبيدة الددول األفريقيدة التدي تشدكل سدوض النيدل علد اتفاليدة عنتيبدي سديجبر
كالً مدن مئدر والسدودان علد التَّلدي عدن معا ددتي  1.2.و  ,1.5.والددَّول فدي دذ االتفاليدة
الجديد التي تسوز موافقة بقية دول سوض النيل .
المطلب الخامس
 : 2.5.5.4الصراع المصري اإل ثيوبي على النيل بعد ثورة  52يناير المصرية
أظهر المراجعة المَّتئر لتاريخ العاللا
العاللدا

بين مئر واثيوبيا أن ناأ عاملين رويسين سددا نمدط

بدين الئدراه والتعداون علد مدر التدداريخ  .العامدل األول دو الميدا  ,يذ كاند

الميدا مدددعا

للتوتر والتنازه أغلدب الولد  ,يمدا بسدبب الجفدال الدذى لدد يئديب أسدد البلددين أو كليهمدا ,وامدا ميدل

دولددة المنبد لمند الميددا عددن دولددة المئددب ,أو رغبددة دولددة المئددب فددي فددرض سدديطرتها علد دولددة
المنبد د لت ددأمين ساجاته ددا الماوي ددة للمس ددتقبل
ارتبط

كنيسة أدي

()2

 ,أم ددا العام ددل اآلَّ ددر فه ددو ال دددين ,يذ – كم ددا أس ددلفنا –

أبابا بكنيسة اعسكندرية لما يزيد علد سدتة عشدر لرنداً  .ولدم تئدبح المسديسية

مدعا للتوتر والنزاه يال في أولا

ا طهاد األلباط المئريين ,يذ لجأ

يثيوبيا لمعالبة مئر عدن

)1( Ibid .
( )2سسن بكر ,سروب الميا في الشرذ األوسط الجديد ,القا ر  ,ميري
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للنشر والمعلوما , 1999 ,

. 92-90

طريذ اعتراض مجرى النهر عند سدوث ذلأ  .ومن المتول أن يؤدي ذان العامالن دو اًر كبي اًر في

العاللة َّالل المستقبل المنظور .

الوطنيددة فددي مرسلددة مددا بعددد

ئددعد مو ددوه أزمددة ميددا نهددر النيددل م د الدول دة يل د لاومددة اال تمامددا
مبارأ بفعل ثور  25يناير.)1( 2111
وسا م الزَّم والشعبية التي سظي

بها الثور المئرية في سلسلة األمور وتسركها جزيواً بين مئدر

للقياد اعثيوبية لبل وفا ميلي

زيناوي بشهور وتدم االتفداذ علد التباسدث والتفداوض وعدرض كدل

واثيوبيددا  .وسددا م

طرل وجه نظر

()2

سملددة الدبلوماسددية الشددعبية فددي توئدديل نظددر مئددر ونقددل مشدداعر ا ومَّاوفهددا

.

مسمد مرسي وعدم و وح ,أن لم يكن غياب ,أي

يال أن التطو ار التي جر بعد انتَّاب الروي

توجه سياسي أو استراتيجي أو وجود َّطة عامدة تسددد األ ددال والمئدالح الوطنيدة المئدرية العليدا
وكيفيدده تسقيقهددا ,سددا م كددل ذلددأ فددي يسددداث رد فعددل عل د التسددول الددذى سققتدده الثددور  ,وزاد األمددر
تعقيددداً كارثددة مددا عددرل بف ديسة المددؤتمر الشددعبي
ذلأ في ولوه أزما

(.)3

والتئ دريسا

المسددتهتر والعداويددة  .وتسددبب

سياسية ودبلوماسية ,ربمدا تستداذ مئدر لسدنوا

مدن أجدل رأب ئدده تأثيراتهدا

في مكانة مئر ومئالسها في القار األفريقية .

ومددن وجهددة نظددر والعيددة ,نددرى أن اتبدداه َّيددار شددن السددرب سددول يددؤدي يلد تددداعيا

كارثيددة عل د

األو دداه السياس ددية وااللتئ ددادية واالجتماعي ددة المئد درية ف ددي ال ددداَّل ,كون دده ي ددزذ بالدول ددة المئد درية
( )1تمثل اال تمام المئري ( الشعبي أساساً ثم السكومي ) بالشأن اعثيوبي ومشكلة ميا النيل في تزايد تناول جمي وساول اععالم
المئرية لهما في الشهور الثالثة األولي بعد ثور  25يناير ,وتوذ بزيار وفد ما يسمي " الدبلوماسية الشعبية " يل يثيوبيا في نيسان

 /أبريل  ,2011والذى

م عدداً كبي اًر من الشَّئيا

العامة المئرية من مسؤولين سابقين وساليين وممثلين عن شباب الثور

المئرية ,لمقابلة المسؤولين اعثيوبيين والفاعلين السياسيين ناأ ,بغرض يعاد فتح القنوا

الدبلوماسية والتعاون والتفا م المشترأ

بشأن سد النه ة ,وادار األزمة بين مئر واثيوبيا بئور ودية ,وفتح ئفسة جديد م مئر ما بعد مبارأ .
()2بشأن نتاو زيار وفد الدبلوماسية الشعبية,انظر تئريسا

مئطف

الجندي ع و الوفد بعد عودته من يثيوبيا,في جمعة سمد

اهلل",وفد الدبلوماسية الشعبية يطل العربي عل نتاو رسلة يثيوبيا ويزور الَّرطوم الجمعة",المئري اليوم  5مايو 2016
( )3كشل ما عرل اعالمياً " السوار الوطني من اجل النيل " الذى عقد في  6يونيو وس ر الروي مسمد مرسي ولفيل من كبار
السياسيين وئرح العديد من القاد السياسيين المئريين َّالل ذا السوار الكارثي بامكانية أعالنا السرب وشن الهجوم العسكري
عل يثيوبيا كواسد من عدد است ارتيجيا متاسة للتعامل م ذ التطو ار الجديد الجارية في يثيوبيا ,فقد ئرح كل من أيمن نور
ومجدي أسمد سسين ومسمد أنور السادا وغير م بأن مئر يمكنها دعم السركا السياسية المنشقة العاملة في الئومال وارتيريا
والقباول اعثيوبية داَّل سدود يثيوبيا وموائلة تدريبها وتجهيز ا بسلسه عسكرية ثقيلة وان تعمل مئر عل وئول االجنسة المتطرفة
المعادية عثيوبيا للسكم في الئومال أو التدَّل في المفاو ا السياسية الداَّلية وتوجه مسار ا لما يَّدم مئالسها مستغلة التقارب
الديني والعقاودي م الجماعا االسالمية واالئولية ناأ وتسدث بع هم عن أمكانية ان تقوم السكومة المئرية بتوظيل السكومة
اعرتيرية في أسمر واستغاللها وطلب السماح باستَّدام أر ها لمواجه يثيوبيا بسيث يمكن لمئر استغالل رغبة يرتيريا في االنتقام
والثأر من يثيوبيا ورغبتها في تَّفيل التوتر الداَّلي وعدم االستقرار باالنغما والتهور بدَّول َّارجية و مية ف الً عن سديث
بع هم عن امكانية توجه ربة جوية لمول بنا السد أو ال غط عل جيرنها العرب األغنيا (مثل المملكة العربية السعودية) من
أجل ال غط عل السكومة اعثيوبية بسكم استثماراتها الكبير ناأ ,من اجل اتَّاذ مولل مرن في التعامل م ل ية السد .
للمشا د ولاو ذا المؤتمر الذى تم اذعته عل الهوا مباشر من دون معرفة المجتمعين 6يونيو2016
http://www.youtube.com/watch?v=kdyMi1hrpoA
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ال عيفة والمجتم المئري الهدش فدي دذ اللسظدة التاريَّيدة السرجدة فدي َّ دم عمليدة عسدكرية ال

لبل لَّزانتها وال لظروفها السياسية وااللتئادية بتسمل أعباوها وتداعياتها ,ويعرض من جاندب آَّدر
المئددالح الوطنيددة المئ درية المركزيددة فددي أفريقيددا والمتمثلددة باألسددا

فددي السفدداظ عل د الميددا وعل د

اسددتقرار سددوض النيددل ألَّطددار جسدديمة ,ومددن جانددب ثالددث يددؤدي يل د اسددتعدا المجتمعددين الدددولي
واعلليمد ددي  .ولعد ددل الَّيد ددار األف د ددل للتعامد ددل م د د يثيوبيد ددا دددو األسد ددلوب الدبلوماسدددي والمفاو د ددا

السياسية .

المثير نا أنه لبل اععالن عن عقد ذا " المؤتمر الشعبي " بثالثة أيام فقط ,توئل

لجنة مستقلة

ت م َّب ار من مئدر واثيوبيدا والسدودان يلد أن سدد النه دة اعثيدوبي للطالدة الكهروماويدة لدن يقلدل

يل سدد كبيدر مدن سئدة الميدا أو تددفقها يلد السدودان ومئدر ,ومدن ثدم ال يمثدل السدد تهديدداً كبيد اًر

لهما  .وأكد التقرير النهاوي للجنة عل أن السد ال يستهلأ الميا أو يَّزنها أو يمنعها من االنسياب

للوئ ددول لألطد درال األَّ ددرى  .فكم ددا ددو معل ددوم ,يل ددزم لتولي ددد الكهرب ددا أن يم ددر الم ددا م ددن َّ ددالل "
توربينا

" السد ويَّرذ بعد ينتاذ الطالة الكهروماوية

لقددد أظهددر

رودي

()1

.

ددذ الوالعددة مدددى عجددز اعدار المئ درية عل د يدار األزمددا

للسكدم عبددر انتَّابدا

ومواجهتهددا منددذ أن جددا

ديمقراطيددة  .ومدن جانددب آَّدر ,بدين ددذا االجتمداه مدددى

دسالة الفكددر

وال ددوعي السياس دديين ل دددى أغل ددب النَّ ددب السياس ددية والفكري ددة ف ددي مئ ددر ,سد دوا م ددن اعس ددالميين أو
القوميين أو ست الليبراليين  .و دو األمدر الدذى جعدل اعثيدوبيين وغيدر م بالتأكيدد ستد مدن المدرالبين

المئ دريين يؤمنددون بددأن القيدداد السياسددية المئ درية للددبالد فددي تلددأ الفتددر  ,والجماعددا

والتنظيمددا

السياسية المتسالفة والمسيطة بها ,ال تملأ القدر عل يدار أزمة سعي يثيوبيا عنشدا سدد علد نهدر
النيددل األزرذ بئددور ت ددمن السفدداظ عل د المئددالح الوطنيددة المئ درية ,أو ست د
مئدر علد سئدتها االعتياديدة مدن الميدا العذبددة َّدالل السدنوا
عل يدار عاللاتها وتسوية أزماتها السياسية الَّارجية .

ددمان سئددول

القليلدة القادمدة ,نا يدأ عدن لدددرتها

لقد كان الجمي متفاوالً بمستقبل الثور المئرية ودور ا المتول فدي تسسدين عاللدا

الَّارجيددة مد جيرانهددا ,فقددد رأى الكثيددرون بددأن وجددود نظددم وسكومددا

مئدر

ديمقراطيددة منتَّبددة فددي كددل مددن

مئر و يثيوبيا سول يسا م في تقوية دعاوم التسالل والتعداون الثنداوي بدين الطدرفين ,فقدد أملدوا فدي
أن يعمدل ددذان النظامددان الددديمقراطيان مددن أجددل سفددظ االسددتقرار وتسقيددذ النمددو االلتئددادي والرَّددا

في المنطقة وَّارجها عبر القار األفريقية ,بما لهما من تأثير ونفوذ ووزن استراتيجي كبير في القدار

)1( Memar Ayalew Demeke , " Water Diplomacy or Water War ? Which Way? " The Reporter (June 8 ,
2013) , p. 10 .
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نتيجدددة الس ددلوأ التس ددلطي وغي ددر ال ددديمقراطي ال ددذى انتهجتددده

الس ددودا  .لك ددن ددذ اآلم ددال تقلئد د
الدولتان.

المطلب السادس
 : 1.5.5.4الصراع المصري اإل ثيوبي على مياه النيل بعد ثورة  41يونيو 5164
ط دوال الفتددر التددي لسق د

ثددور  31يونيددو  2113وست د يومنددا ددذا ,لددم تشددهد العاللددا

المئ درية –

اعثيوبية أو طريقة تعامل الدولة المئرية تجا أزمة سد النه ة أي تغير يذكر ,بل يمكن القول ين
نظدام مدا بعدد  31يونيددو يندته السياسدا

نفسدها التددي دأب نظدام مبدارأ علد اتباعهددا يلد سدد كبيددر

من سيث االعتمداد علد التسدويل تدار  ,ومجدا ار يثيوبيدا ومددا نتها تدار أَّدرى  .فقدد شدهد

الشدهور

األول د بعددد  31يونيددو ارتفدداه نبددر القبددول ال ددمني ببنددا يثيوبيددا سددد النه ددة بشددرط عدددم اع درار
بالمئددالح والسئ د

بئور كبير  ,وما لبث

المئ درية مددن ميددا النيددل ,وتغيددر نبددر تندداول وسدداول اععددالم لهددذ الق ددية
ليمتهدا وأولويتهدا فدي نشد ار

أن انزو ل دية النيدل وسدد النه دة وتراجعد

األَّبار والبرام اعَّبارية .

لددد يكددون السددبب لهددذا الت ارَّددي رغبددة النظددام السياسددي الجديددد فددي مئددر يئددالح مددا أفسددد

نظ ددام اعَّد دوان المس ددلمين مد د يثيوبي ددا وغير ددا م ددن دول الني ددل ,أو أن ددذا النظ ددام ي ددرى أن أولويات دده
باألسا

ي تدعيم أركانه الداَّلية والعمل عل فرض االستقرار الداَّلي أوالً ,و و ما سيئدب فدي

مئلسة يثيوبيا ويَّدم مئالسها ويسقذ ما تريد و و التفر لبنا سد النه ة (.)1

( )1كال السبين في رأينا َّطأ وسول يؤديان يل
يونيو يعتقد بأن مهادنة ركب يثيوبيا أو مسايرته عل

نتاو سلبية وكارثية عل

األو اه الداَّلية لبل الَّارجية  .ففي سالة أن نظام 60

المديين القئير والمتوسط سول يجبر ا أو يجعلها تلين في موالفها م مئر أو

تغير من سياساتها الداعية لبنا سد النه ة ,فهذا َّطأ استراتيجي عظيم ,فالَّبر التاريَّية تَّبرنا بأن الدول الداعية لتغير األو اه
القاومة ( أو العدوانية ) ال ترده أو تغير سلوكياتها يال عن طريذ التسالل الم اد أو التكتل
سلوكيا

مثل المهادنة والمساير كاشار تدل عل

د ا ولي

مهادنتها  .فهذ الدول تنظر يل

عل الطرل اآلَّر ,و و ما يجعلها تتمادى في سلوكياتها العدوانية والمرفو ة من

لبل اآلَّرين  .أما في سال كان نظام  60يونيو يعتقد أن التركيز عل األو اه الداَّلية في المرسلة ال ار نة يجب أن تكون له األولوية
عل غير من الق ايا واألزما

التي تواجهها الدولة والمجتم (عقلية االستقرار أوالً ) فان مثل ذا التفكير ستكون له عوالبه الكارثية عل

الدولة والمجتم المئريين ,وبَّائة أن ل ية الميا وثيقة الئلة باألو اه الداَّلية كونها تتعلذ باألسا

بمئدر الميا العذبة الوسيد

المتاح لمئر ,و ذا ئلب مسألة األمن القومي واالستقرار السياسي واالجتماعي في مئر  .فاذا ما جرى التركيز عل مسا ار
السياسية والتسول الديمقراطي وفرض األمن واالستقرار والتقليل من أ مية التسديا
المئريةَّ ,ئوئاً في ظل سالة الفو

والتهديدا

العملية

الَّارجية و اعلليمية المسيطة بالدولة

والسيولة واال طراب المليوة بها المنطقة منذ عام  ,2011فان ذ التهديدا

لد تؤدي لي

يل زعزعة أمن النظام السياسي المئري الجديد واستقرار وسسب ,بل ربما أي اً الق ا عليه وعل الدولة ذاتها ,وتسديداً في ما يَّ
مو وه الميا ومسألة اعر اب الدولي .

vol .23, no , " Wishful Thinking or Buying Time ? " International Security ,Norrin Ripsman and Jack Levy
)pp.148-181 . ,. 2(Fall 2008
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ناأ سمة غالبة في منظومة السياسية الَّارجية المئرية منذ نسو ثالثة عقود ,و ي الغياب الجلي
ألي رؤيددة مئ درية أو تَّطدديط عدار األزمددة ف دالً عددن سلهددا م د يثيوبيددا وغير ددا مددن دول سددوض
النيل .
و و ما سيقود في رأينا لدي

يلد ت ارجد المكاندة والنفدوذ المئدريين و دذ سقيقدة مدر لألسدل

ولكددن يل د تهديددد مئددالح مئددر الوطنيددة ,وربمددا تهديددد وجود ددا وبقاوهددا ذاتدده ,يذا لددم تجددر مراجعددة
عمليددة ئددن السياسددية الَّارجيددة المئ درية وتنفيددذ ا وفددذ أس د

ورؤى والعيددة تددتال م م د األو دداه

الدوليدة واعلليميدة الموجدود علد أرض الوالد  ,بعيدداً عددن أو دام الهيمندة والتفدوذ التددي دي جدز مددن
األزمة التي تعانيها مئر سالياً .
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المبحث الثالث
 : 4.4قيام إثيوبيا بإجراءات بناء سد النهضة والموقف المصري منه و أجاباه وسلبياه على
دولاي المصب مصر والسودان
 :6.4.4امهيد
أعلن

يثيوبيا في اآلونة األَّير رسمياً عدن نيتهدا فدي بندا سدد النه دة ,و دو مدا يعدرل بسدد األلفيدة

عل د النيددل األزرذ وشددرع

فددي اتَّدداذ اعج د ار ا

الَّائددة بتنفيددذ ددذا السددد ,وتعتبددر عمليددة بن ددا

السدددود اعثيوبيددة جددز اً رويس داً مددن اسددتراتيجية يثيوبيددا القوميددة شددارأ فددي و ددعها العديددد مددن الدددول
األوربية ,ومنظما

دولية بقئد تسويدل يثيوبيدا مدن دولدة

دمن دول العدالم األكثدر فقد اًر ,سيدث يقد

ترتيبها رلم  161من  142دولة عل مستوى العالم يل مئال الدول متوسدطة الددَّل بسلدول فتدر
 2125-2121وذلددأ َّددالل ينتدداذ الطالددة الكهروماويددة النظيفددة لالسددتهالأ المسلددي والتئدددير يل د
دول الجوار .
كما أن ناأ عد أ دال أَّرى عثيوبيا من و ار بندا تلدأ السددود ,مدن أ مهدا يعطدا دور الزعامدة
عثيوبيا في منطقة القرن األفريقي وسوض النيل ,األمر الذى يدعو يل مساولة معرفة أثر بنا
السدددود عل د دولتددي المئددب مئددر والسددودان ,لددذا نعددرض فددي المطلددب األول اعج د ار ا

دذ

األثيوبيددة

الَّائة ببنا سد النه ة ,ثم نعرض فدي المطلدب الثداني المولدل المئدري منده ,والمطلدب الثالدث,
بنا سد النه ة اعثيوبي أجابته وسلبيته عل دولتي المئب مئر والسودان .
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المطلب األول
 : 5.4.4اإلجراءات اإل ثيوبية الخاصة ببناء سد النهضة
لد نجس

يثيوبيا منذ فبراير  2115فدي يدَّدال برنامجهدا القدومي للسددود فدي مبدادر سدوض

النيددل ,مددن َّددالل االتفدداذ الددذى أبددرم بددين وز ار الميددا فددي يثيوبيددا ومئددر والسددودان فدي ذلددأ الولد
عل دراسة السددود اعثيوبيدة لتسديدد أنسدب المشدروعا
الشرلي للمبادر وتم

التدي يمكدن تنفيدذ ا مدن َّدالل برندام النيدل

د ارسة أولية لهذ السدود و ي سد كار ادبي وسدد بيكدو أبدو وسدد منددايا وسدد

بددوردر السدددود مددن َّددالل فريددذ مددن استشدداريين دوليددين وبتمويددل مددن البنددأ الدددولي ,ثددم تطددور
الد ارسددة يل د د ارسددة تعريفيددة لجدددوى ددذ السدددود وبدددأ

فددي يندداير  2111لمددد ثمانيددة عشددر شدده اًر

بواسطة مجموعة استشارية كندية ,وبتمويل من مبادر سوض النيل
شرع

يثيوبيا عملياً في يج ار ا

ددذ

()1

.

در
بنا سد النه ة والذى يق علد بعدد  41-21كيلدو مت اً

من السدود السودانية اعثيوبية عل النيل األزرذ ,بقئد تَّزين سوالي  35مليار متر مكعب .
كما تطم يثيوبيا من و ار تشييد دذا السدد عنتداذ اآلالل مدن الميجداوا

مدن الكهربدا لسدد

ساجتها الداَّلية منها ,وتئدير البالي لدول السوض وبَّائة كينيا عبر نقدل الكهربدا يلد األَّيدر
بَّط عمالذ ,وأنه يعد فرئة النتشال يثيوبيا من الفقر والتَّلل ومن ثم تسقيذ نه ة سريعة ,وأنه
يفددتح المجددال م د الدددول المتشدداطوة للتعدداون والش دراكة مددن َّددالل طلددب يثيوبيددا مددن مئددر والسددودان
المسا مة في تمويل السد
ولد طلب

()2

.

يثيوبيا تشكيل لجندة مدن الَّبد ار لد ارسدة سدد النه دة ,واجتمعد

الَّتيار الَّب ار الدوليين األربعة من التَّئئا

اللجندة بالسدودان

المَّتلفة لع وية اللجنة ,وذلأ بعد أن لام

كل

دولددة مددن دول النيددل الش درلي مئددر والسددودان واثيوبيددا بترشدديح أربعددة َّب د ار مددن كددل التَّئئددا
التاليددة  :علددم ينشددا السدددود ,والَّ ازنددا

الكبددرى ,والبيوددة وادار الم دوارد الماويددة ,العلددوم االجتماعيددة

لالن ددمام لع ددوية اللجنددة مددن الَّب د ار الددوطنيين مددن الدددول الثالثددة الَّائددة بمسددألة د ارسددة اآلثددار
المترتبددة عل د بنددا سددد النه ددة ,وتعهددد الجانددب اعثيددوبي بتقددديم كافددة المعلومددا
( )1مسمد نئر الدين عالم ,اتفالية عنتيبي والسدود اعثيوبية السقاوذ والتداعيا  ,ئادر عن مركز الدراسا

التددي لددد يستاجهددا
السياسية واالستراتيجية

باأل رام ,القا ر . 109 ,107 ,2012
http://www.riverfoundation.org.au/news.php
( )2راج الرابط التالي http://www.riverfoundation.org.au/news.php
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أع ددا اللجنددة َّددالل م ارس دل د ارسددة السددد ,وأعمددال الد ارسددة تت دراوح مددا بددين فتددر سددتة وتسددعة أشددهر
بشأن كافة اآلثار اعيجابية والسلبية المترتبة عل ينشا السدود وكيفية التعامل سيال ذلأ .
تقددوم اللجنددة باعددداد الد ارسددا

والتقددارير النهاويددة سددول جمي د الن دواسي الهندسددية و اعنشدداوية

واآلثددار البيويددة و االجتماعيددة المتولعددة ,وكددذلأ التدددفقا
والتدي مددن المقددرر أن ترفد يلد رؤسددا الجمهوريدا
يتكون من َّمسة َّب ار مشهود لهم بالكفا

الماويددة لدددولتي المئددب مئددر والسددودان

والسكومددا

الددثالث  .وتشدترأ مئددر بوفددد فنددي

العلمية دولياً ,وفي نهاية المطال سيتم اععالن رسدمياً

عن المولل النهاوي للدول الثالث ,سيث ين لرار اللجنة ملزم للدول الثالث
فاثيوبيا ملتزمة لانونياً بكافة االلتزاما

الوارد باالتفاليا

()1

.

المبرمة والمولعة عليها ,وبَّائة

اتفالي ددة  1.12الَّائ ددة بترس دديم الس دددود اعثيوبي ددة ,والمولع ددة ب ددين بريطاني ددا العظمد د واعمب ارط ددور
اعثيددوبي مينليددأ الثدداني ,والتددي التزمد

بمقت ددا ا يثيوبيددا بعدددم السددماح بانشددا أي عمددل علد النيددل

األزرذ أو بسير تانا أو نهر السوباط من شأنه التأثير سلبياً عل تدفذ النهر يال باتفاذ مد سكومدة
السدودان المئدري البريطداني ,ومدن ثدم فيجدب علد السكومدة اعثيوبيدة التفداوض مد دولتدي المئدب
لبل الشروه واسترام تعهداتها الدولية وبَّائة االتفالية المشار يليها ,كما أن الجانب اعثيدوبي ملتدزم
لانوني داً باألسكددام ال دوارد باالتفدداذ اعطدداري العددام للتعدداون والمبددرم بددين مئددر واثيوبيددا فددي  1يوليددو
 1..3من لبل الروي

المئري السابذ وروي

الوز ار اعثيوبي ميلي

زيناوي ,سيث نئ

الماد

الَّامسة من ذا االتفداذ علد امتنداه كدال الطدرفين عدن القيدام بدأي نشداط يتعلدذ بميدا النيدل ,يمكدن
أن يسبب

ر اًر مسسوساً لمئالح الطرل اآلَّر ,ونئ

المادتان السادسدة والسدابعة علد

درور

التشدداور والتعدداون بددين الطدرفين وانشددا آليددة للتشدداور  .ويمكددن القددول ين اتفدداذ  1..3لددد أكددد علد
استرام لواعد ومبادئ القانون الدولي لألنهار من لبل الجانب اعثيوبي تسديداً .
وتأسيساً عل ما تقددم ,فيجدب علد الجاندب اعثيدوبي عددم اعلددام علد اتَّداذ أيدة يجد ار ا
تتعلددذ بعمليددة بنددا سددد النه ددة ستد تنتهددي اللجنددة المشددكلة لد ارسددة اآلثددار المترتبددة علد بندا ذلددأ
السددد مددن عملهددا ,والتدزام يثيوبيددا بعدددم بنددا السددد واالنتظددار ستد تنتهددي اللجنددة مددن عملهددا ددو التدزام
يتماش م مبادئ ولواعد القانون الدولي لألنهار التي تمن الدولة ئاسبة المشدروه مدن القيدام بأيدة
يج د ار ا

فعليددة تتعلددذ ببنددا السددد ست د تقددوم الدولددة المتشدداطوة واألَّددرى فددي الددرد عل د اعَّطددار

( )1راج جريد األ رام العدد الئادر يوم االثنين الموافذ  13يناير . 2012
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الئادر عدن الدولدة ئداسبة المشدروه ,بدل اعتبدا ار سسدن النيدة وسسدن الجدوار ومقت ديا

التعداون

النهري يوجب عدم اعلدام عل البنا .
المطلب الثاني
 : 5.4.4الموقف المصري من إنشاء إثيوبيا لسد النهضة
مئر من أواول الددول المشداركة فدي بندا السددود فدي دول سدوض النيدل ,وَّيدر دليدل

كان

عل ذلأ دي التجربدة المئدرية فدي بندا َّدزان أويدن فدي أوغنددا ,وتَّدزين الميدا فدي بسيدر فيكتوريدا
لئالح مئر ,وذلأ انطاللداً مدن اعتبدا ار التعداون فدي

دو مبددأ المنفعدة والمكسدب للجميد  ,وفدي

يدلل عل عدم اعتراض مئر عل مساوال

دول منداب النيدل فدي و د وتنفيدذ َّطدط

التنمية الشداملة ممدا يعدود بدالنف علد مواطنيهدا ,و دو ذا

المدنه الدذى تتبندا مئدر فدي مشداركتها

ذا

الول

في بنا سدد " واوا " علد نهدر سديوي بجندوب السدودان ,والسدر

المئدري علد المشداركة فدي بندا

ددذ السدددود يددأتي أي داً مددن وال د الَّبددر الفنيددة المئدرية فددي ينشددا السدددود ,لددذا تقدددم مئددر الدددعم
الفنددي والمددالي لدددول سددوض النيددل بقئددد تسقيددذ عددد أ دددال ,مددن أ مهددا االسددتفاد مددن فوالددد الميددا
لدى تلأ الدول ,وتنشيط عملية التنمية ,كما لم تعترض مئر عل ليام يثيوبيا ببندا سدد " تكيدزي "
عل أسد روافد نهر عطبر وكذلأ مشروه " تانا بيلي
مئددر

ددد مشددروعا

" من بسير تانا ,مما يؤكد عل عددم ولدول

التنميددة بدددول سددوض النيددل ,طالمددا كان د

ددذ المشددروعا

تددأتي فددي دددي

واتسدداذ مد المبددادئ ال ارسددَّة والمسددتقر فددي القددانون الدددولي لألنهددار وأ مهددا عدددم اع درار بدداآلَّرين
والمنفعة للجمي  ,كما تسا م مئر فدي تقدديم الَّبدر الفنيدة والمعوندة الماليدة فدي ينشدا وتشدغيل آبدار
للمي ددا الجوفي ددة بقئ ددد ت ددوفير االستياج ددا

المنزلي ددة م ددن المي ددا لئ ددالح المجتمع ددا

السوض وتسديداً دول كينيا وتنزانيا ,كما وافق
 2111بعد يج ار الدراسا
الول

الفنية التدي أكدد

المسلي ددة ,ب دددول

مئر عل ينشا سد بوجا جالي األوغندي في عام
عددم تدأثر األمدن المداوي المئدري بانشداوه ,وفدي ذا

مساعد أوغندا في ينتاذ طالة كهروماوية لدر ا  .11ميجاوا

()1

.

( )1راج تئريح وزير الموارد الماوية والري المئري ,شام لنديل ,جريد المئري اليوم ,العدد الئادر يوم األسد الموافذ 23
فبراير. 2012
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وبالتددالي فددالمولل المئددري ال ي درفض يلامددة دول المندداب للسدددود الماويددة ,بددل يسددا م فددي تشددييد ا
طالما تتم فدي يطدار مدن المكاشدفة وسسدن النيدة طالمدا ال تدؤثر فدي ذا

الولد

علد السقدوذ الماويدة

المئ درية بم ددا يعنددي ع دددم يلس دداذ ال ددرر بتل ددأ السق ددوذ ,ومددن سي ددث اآلث ددار المتولعددة علد د دولت ددي
المئب مئر والسودان في سالة بنا سد النه ة .
المطلب الثالث
 : 4.4.4بناء سد النهضة اإلثيوبي أجاباه وسلبياه
أما بشأن اآلثدار اعيجابيدة لسدد النه دة ,فهنداأ شدبه يجمداه بدين جمهدور البداسثين علد أن
السددود اعثيوبيددة سددتعمل علد َّفددض معدددال

الترسدديب واعطمدا أمددام السددد العددالي فددي مئددر ممددا

سيزيد مدن عمدر االفت ار دي الدذى يقددر ب  511سدنة بعدد ا ,وأي داً سدتعمل السددود اعثيوبيدة علد
تنظيم اعمدداد المداوي لمئدر والسدودان ,فبددالً مدن االنددفاه المعتداد لكامدل ميدا الفي دان َّدالل فتدر
الهطددول المطددري التددي ال تزيددد عل د  111-111يددوم سيئددير توزي د المنئددرل عثيوبيددا عل د فتددر
زمنية أوسد ممدا يسسدن مدن يمكانيدة االسدتفاد بهدا ورفد كفدا

اسدتَّدامها

()1

 .يال أن المنداف التدي

سددبذ اعشددار يليهددا رغددم تعدددد ا فانهددا جميع داً تعددد تسئدديل سائددل ,ألن السددد العددالي أنشددئ لتنظدديم
سركة وادار الميدا فدي مئدر ,ولدن ت ديل السددود اعثيوبيدة علد ذلدأ يال الندذر اليسدير ,أمدا بشدأن
اآلثدار السددلبية عنشدا سددد النه دة اعثيددوبي فهدي علد

دو المقددايي

والمعدايير تعددد مدؤثر ومهمددة

ويددرى الددبعض أنهددا مَّفيددة ,وذلددأ ألن ال ددرر الرويسددي الددذى يتسسددب لدده المئ دريون والسددودانيون
يكمن في العجز الماوي الَّطير الدذى سديسدث َّدالل فتدر مدل الَّ ازندا

اعثيوبيدة ,فداذا كاند

دذ

الفتر لئير من  5-3سنوا

فان التأثير عل العجز الماوي المئري والسدوداني سديكون كبيد اًر

وربما يكون مدم اًر ,أما يذا كان

الفتدر متوسدطة مدن  21-5سدنة فربمدا يكدون األثدر ألدل لسدو  ,أمدا

يذا تم مل

ذ الَّزانا

َّالل فتدر تزيدد علد  41عامداً فدان التدأثير سديكون مسدتمالً  .علد الدرغم

من ذلأ ,فانه من المتولد أن يتكدرر العجدز المداوي فدي دذ السالدة مدر كدل أربد سدنوا

علد وجده

التقريب ,ويمكن أن يتراوح ذا العجز بين  12-.مليار متر مكعب في السنة من السئة المئرية
وس ددد ا ,وربم ددا يق ددل العج ددز ف ددي سئ ددة الس ددودان ع ددن ددذ األرل ددام بقلي ددل ,وم ددن المعل ددوم أن الس ددعة
التَّزينية لسد النه ة ستكون َّئماً من المَّزون أمام السددود السدودانية والسدد العدالي فدي مئدر,
()1

يا الدين القوئي ,جريد األ رام ,العدد الئادر في يوم الَّمي
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الموافذ  26فبراير . 2012

وأن ري األ ار ددي الزراعيددة المتول د زراعتهددا فددي يثيوبيددا والتددي تئددل مسدداستها يل د  4ماليددين فدددان
سيكون َّئماً من سئة مئر والسودان بشكل مباشر ي ال يليه البَّر في األسطح الماوية لهذ
الَّزانا

()1

.

ومن اآلثار السلبية عنشدا

دذ السددود استمدال انهيار دا أو انهيدار واسدد منهدا ومدا يترتدب علد ذلدأ

مددن آثددار تدميريددة عل د دولت دي المئددب ,ولددد لددام فريددذ العمددل المئددري المشددكل مددن وزار الم دوارد
الماويددة والددري وكليددة الهندسددة جامعددة القددا ر بد ارسددة تددأثير انهيددار سددد بددوردر السدددود أئددغر السدددود
اعثيوبيددة بسددعة  14.5مليددار متددر مكعددب وبارتفدداه يبلددغ  .1متد اًر ,وجددد فريددذ العمددل أن انهيددار سددد
السدود سيؤدي يل تدمير سدي الروئير

وسنار عل النيل األزرذ في السودان وغرذ الَّرطوم

فددي موجددة في ددان يئددل ارتفاعهددا يل د تسددعة أمتددار ويمتددد أثددر ددذ الموجددة التدميريددة يل د الشددمال
ئدوب مئددر ,وبالتدالي سددول تت داعل ددذ اآلثدار التدميريددة فدي سالددة انهيدار أسددد السددود األكبددر
سجمداً مثددل سددد مندددايا أو النه ددة ,كمددا أشددار ذا

الدرسددة يلد أن ينشددا سددد بيكددو أبددو اعثيددوبي,
ا

والذى تبلغ سعته سوالي  34مليار متر مكعب ,أي ألل من  %71مدن سدعة سدد النه دة ,وأن فتدر
مددل سددد بيكددو أبددو تسددتغرذ سدوالي  11سددنوا
لدددولتي المئددب أثنددا سددنوا

األمددر الددذى سددول يتسددبب فددي سدددوث عجددز مدداوي

المددل مددر عل د األلددل كددل  5سددنوا  ,ويئددل العجددز المدداوي يل د .

مليددار متددر مكعددب فددي السددنة ,وذلددأ فددي سئددة مئددر وسددد ا ,ويسدددث عجددز مماثددل فددي سئددة
السودان ,وسول تقل الكهربا المولد من السد العالي وَّزان أسوان بسوالي  511ميجداوا
كما أكدد

د ارسدة أَّدرى لامد

سدنوياً,

بهدا جامعدة ديدوأ األمريكيدة وتدم نشدر ا فدي شدهر ندوفمبر  2111فدي

دوري ددة بس ددوث المد دوارد الماوي ددة الت ددي يئ دددر ا االتس دداد الجي ددوفيزيقي األمريك ددي بش ددأن أث ددر س ددد من دددايا
اعثيوبي عل دولتي المئب وانته

بتأثير السد عل ينتاذ الكهربا من السد العالي

ويثددار نددا تسدداؤل ددام فددي سالددة يذا مددا وافقد

()2

.

دولتدي المئددب مئددر والسددودان علد يلامددة

السدود اعثيوبية ومن بينها سد النه ة وترتب عل يلامدة دذ المشدروعا

عجدز مداوي سدنوي فهدل

تتسمل مئر وسد ا نسبة ذا العجز أم تتسمله كدل مدن مئدر والسدودان ؟ ,فدان اعجابدة علد
التسدداؤل تق ددي الرجددوه يل د

المدداد الثانيددة مددن البدداب الَّددام

( )1راج المرج السابذ .
( )2مسمد نئر الدين عالم ,مرج سابذ,

. 136 ,132
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دذا

مددن االتفاليددة المبرمددة بددين مئددر

والسودان عام  ,1.5.والتي ت من

نظ اًر يلد أن الدبالد التدي تقد علد النيدل غيدر الجمهدوريتين

المتعالدتين تطالب بنئيب في ميا النيل ,فقد اتفق

الجمهوريتان عل أن تبسثا سدوياً مطالدب دذ

الددبالد وتتفقددا عل د رأي موسددد بشددأنها واذا أسددفر البسددث ع دن يمكددان لبددول أي كميددة مددن يي دراد النهددر
تَّئ

لبلد منها أو اآلَّر فان ذا القدر مسسوباً عندد أسدوان يَّئدم منائدفة بينهمدا  ,وبالتدالي

فاذا ما تئورنا أن نسبة العجز الماوي نتيجة عنشا سد النه ة تسعة مليدا ار متدر مكعدب سدنوياً,
فانه سيتم تَّفيض السئة الماوية لمئدر بمقددار  4.5مليدار متدر مكعدب لتئدبح السئدة المئدرية
 51مليددار متددر مكعددب ,وتئددبح السئددة الماويددة للسددودان  14مليددار متددر مكعددب بعددد َّئددم نسددبة
 4.5مليار متر مكعب من سئتها .
وا از مددا تقدددم فاندده يجددب علد دولتددي المئددب د ارسددة اآلثددار المترتبددة علد بنددا سددد النه ددة بعنايددة
ومو وعية تامة ,وذلأ من َّالل الرجوه يل كافة الَّب ار المعنيين بهذا األمدر ,وأنده يجدب عليهمدا
االعتراض رسمياً عل بنا
وبَّائددة بشددأن السئد

دذا السدد متد ثبد

لهمدا أنده مدن المستمدل أن يدؤثر عليهمدا تدأثي اًر سدلبياً

الماويددة المقددرر لهمددا ,سدديما وأن ندداأ تطددو اًر واسددعاً فددي مفهددوم األ درار,

سيددث تددم يدَّددال التددأثي ار البيويددة واأليكولوجيددة واالجتماعيددة
الجها

الممولة لبنا

ددمن ددذ األ درار ومَّاطبددة كافددة

ذا السدد وشدرح دذ اآلثدار السدلبية ,ومدن ثدم َّطدور يلددام دذ الجهدا

علد

تمويل ذا السد عل سالة االستقرار بين دول النيل الشرلي تسديداً ,كما عل دولتي المئب مئر
والسددودان اللجددو لكافددة الوسدداول الدبلوماسددية والقانونيددة لمن د بنددا

ددذا السددد أو عل د األلددل مطالبددة

يثيوبيا تفهم وجهة النظر المئرية السودانية ومن ثم يدَّالها التعديال
ظهور التأثي ار السلبية عل دولتي المئب نتيجة لبنا

ذا السد

()1

الواجبة التي مدن شدأنها مند
.

ونددرى أندده ال توجددد أيدده مع ددلة فددي توئددل مئددر واثيوبيددا عب درام اتفاليددا
تعنددي بالمشددروعا
الَّددا

لانونيددة مسددتقلة

الماويددة التددي ترغددب فددي يلامتهددا يثيوبيددا فددي المسددتقبل وذلددأ عل د غ درار االتفدداذ

بمشددروه َّ دزان أويددن بأوغندددا وذلددأ بشددرط يب درام ددذ االتفاليددا

فددي يطددار القواعددد العامددة

للقددانون الدددولي لألنهددار بمددا ي ددمن عدددم تددأثر السقددوذ المئ درية المكتسددبة مددن يلامددة المشددروعا
اعثيوبية .
( )1مساعد عبد العاطي شتيوي ,مولل القانون الدولي لألنهار الدولية من بنا السدود الماوية (دراسة تطبيقية عل سد النه ة) ,دار
النه ة العربية ,القا ر ,2012 ,

227 -223
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المبحث الرابع
 : 3.4.4اإلطار القانوني لمواجهة مشكلة حوض نهر النيل
 :6.3.4.4امهيد
ويتناول ذا المبسث السلول المقترسة لسل مشكلة سدوض نهدر النيدل بمدا ال ي در بمئدالح
الدول المشاطوة وبمدا يسقدذ تنميدة متوازندة ومنظمدة لددول سدوض النهدر ,مدن َّدالل االلتدزام بالقواعدد
القانوني ددة المنظم ددة لسق ددوذ ال دددول المش دداطوة لألنه ددار الدولي ددة ,وج ددا

ددذا المبس ددث بعند دوان اعط ددار

القددانوني لمواجه ددة مش ددكلة س ددوض الني ددل ويتك ددون مددن ثالثد دة مطال ددب ,المطل ددب األول تمس ددأ مئ ددر
بسقولهددا القانونيددة فددي ميددا نهددر النيددل ,والمطلددب الثدداني  :اتبدداه الوسدداول السددلمية لمواجهددة تسددديا
مشكلة نهر النيل ,أما المطلب الثالث  :في يدار األزما

الدولية  :من سروب الميا يل دبلوماسية

الميا .
المطلب األول
 : 5.3.4.4امسك مصر بحقوقها القانونية في مياه نهر النيل
 -1مندذ عدام  1..5بدددأ
يعاد توزي سئ

دول المنبد لسدوض نهددر النيدل فددي عقدد المدؤتم ار ومنالشددا

نهر النيل ,ولد طرس

أفكار ومطالب تلقدي بثقلهدا علد مئدر والسدودان ستد

تم الوئول يلد االتفداذ اعطداري الدذى يطدرح فدي  41مداد أسكامداً لعاللدا
ويد درفض االتفالي ددا

دول سدوض نهدر النيدل

الس ددابقة وَّائ ددة اتفالي ددة ع ددام  1.2.و  ,1.5.وبالت ددالي ف ددان تمس ددأ مئد ددر

بسئددتها فددي ميددا نهددر النيددل مددن َّددالل سقهددا التدداريَّي الددذى سددتدده االتفاليددا
القواعد القانونية الدولية و دي لواعدد آمدر تلدزم الددول ,سيدث أكدد
المعا دددا

تددور سددول

السددابقة ينب د مددن

المداد  53مدن اتفداذ فييندا لقدانون

عل د أن  " :تعتبددر المعا ددد باطلددة بطالن داً مطلق داً يذا كان د

ول د

يبرامهددا تتعددارض م د

لواعددد آمددر مددن لواعددد القددانون الدددولي العددام " واتفاليددة فيينددا لددم ت د موا ددي معينددة للقواعددد اآلمددر ,
ولكنها أرس

أسكامداً جديدد مسددد لهدذ القواعدد لدد يدؤدي يلد عددم شدمول كدل القواعدد ,وبالتدالي لدم

تسدد أمثلة دليقة لها عل سبيل السئر ,وان كان لد استقر عل أن تعتبر القواعد اآلمر كل لاعد
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في القانون الدولي العام مقبولة ومعترل بها من لبدل الجماعدة الدوليدة كقاعدد ال يجدوز اعَّدالل بهدا
وال يمكن تغيير ا يال بقاعد السقة من لواعد القانون الدولي العام لها ذا
الماد  74من اتفاذ فييندا

ولد أكد

الئفة .

دذا المفهدوم " يذا ظهدر لاعدد آمدر جديدد مدن لواعدد القدانون

الدولي العام فان أي معا د لادمة تتعارض م

ذ القاعد تئبح باطلة وينتهي العمل بها "

(.)1

ووفقاً لهذا المفهوم ,فان المعا د تلزم أطرافها بما يعني أن لها لو النفداذ علد أطرافهدا فقدط
الماد  34من اتفاليدة فييندا عدام  1.7.بدأن المعا دد ال تلدزم يال عالدديها ,فالمبددأ العدام

سيث أكد

أنه ال يمكن أن تتسمل دولة التزاماً بغير ر ا ا من جد ار معا دد دوليدة لدم تكدن طرفداً فيهدا و دذا مدا
أكدتده أي داً المدداد  35مددن اتفاليددة فيينددا ,وبنددا علد ذلددأ فددان رفددض مئددر لالتفدداذ اعطدداري وعدددم
توليعها عليه دي والسدودان وجندوب السدودان اليرتدب أي التدزام علديهم وبالتدالي لدي

لده لدو نفداذ فدي

مواجهتهم .
 -2أكددد
علد

اتفاليددة األمددم المتسددد لالسددتَّداما

غيددر المالسيددة للمجدداري الماويددة الدوليددة عددام 1..4

درور االنتفداه بميدا األنهدار الدوليدة بئدور عادلدة منئدفة ومعقولدة ,ويقئدد بهدذا االسددتَّدام

كم ددا أو ددسته الم دداد الَّامس ددة م ارع ددا الظ ددرول الجغرافي ددة والمناَّي ددة لك ددل دول ددة مش دداطوة ,وك ددذلأ
الساجا

االلتئادية واالجتماعية .
وم أَّذ ذ االعتبا ار في السسبان نجد أن مئر ي أكثر دولة مشاطوة تعتمد اعتمداداً

كامالً عل ميا نهر النيل وبنسبة  ,%.5باع دافة يلد أنهدا تستداذ لسدوالي  22مليدار متدر مكعدب
ي افية لمواجهة الزياد الكبير في عدد السكان مما يلزم التوس في الزراعة والئناعة والَّدما (.)2
وتواجده مئددر

داوقة ماويددة ال مفدر مددن زيادتهدا منهدا زيداد ال دغوط مدن دول سددوض نهددر

النيدل ,باع دافة يلد عددم سدقوط أمطدار مدؤثر ولدي

لدديها ميدا جوفيدة يمكدن االعتمداد عليهدا ,وفدي

المقابل نالسظ أن دول المنب تتمت بزياد كبير في نئديب الفدرد مدن الميدا بالمقارندة بنئديب الفدرد
في مئدر ,باع دافة يلد أن معظدم ز ارعدا

دول سدوض نهدر النيدل تعتمدد علد األمطدار الموسدمية

الوفير  ,و ي كافية لتسقيذ وفو ار كثير يذا استَّدم

( )1مئطفي كامل ياسين – مساول مَّتار من لانون المعا دا  ,دراسا
مسمد طلع

في القانون الدولي ,المجلد الثاني ,عام ,1970

الغنيم  ,مسمد السعيد الدلاذ -القانون الدولي العام ,دار المطبوعا

( )2عبد الواسد الفار – القانون الدولي العام مرج سابذ,

. 177
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بطريقة مناسبة .

الجامعية ,اعسكندرية ,عام ,1991

.159
. 94

المداد  5مدن اتفاليدة األمدم المتسدد لالسدتَّداما

ووفقاً لن

 , 1..6فان ممارسا

غيدر المالسيدة للمجداري الماويدة الدوليدة

دول سوض نهر النيل واالتفاذ اعطاري في عنتيبي تَّالل ذ الماد التي

تلزم الدول المشداطوة باالنتفداه بدالمجرى المداوي بطريقدة منئدفة وعادلدة ومعقولدة ,وال يقئدد بدالتوزي
المنئددل والعددادل أن يددتم بطريقددة سسددابية ,ولكددن يجددب أن ي ارع دي مدددى استيدداذ كددل دولددة مشدداطوة
ل ناأ وساول بديلة لميا النهر ؟ و ل ناأ تناسب

ووفقاً لظروفها المناَّية وعدد سكانها ,بمعن

بدين عدددد السدكان وسئددة الدولدة فددي ميدا النهددر ؟ و ددل نداأ فدداوض مداوي ؟ كددل دذ األسددولة تسدددد
يجابتها كيفية تطبيذ مبدأ االستَّدام المنئل والمعقول ,مما يجعل مئر من أكثر الدول المشاطوة
لنهر النيل ساجة يل الميا .
وبالتددالي يجددب يسددالل التعدداون مسددل الئ دراه والعمددل عل د تعظدديم الفددر
موارد الميا في نهر النيل ,وبنا نظام يلليمي لادر عل تأمين استياجدا

المتاسددة لتنميددة

دول المنطقدة دون مسدا

بالسقوذ القانونية والتاريَّية الثابتة للدول ,وتقنين سقوذ الدول األَّرى من ميا نهر النيل م مراعا
القواعد القانونية الدولية

()1

.

 -3تدددعي بعددض دول سددوض نهددر النيددل أن االتفاليددا

– لتنظدديم ميددا نهددر النيددل – فددي

التددي عقددد

ظل االستالل ال تلزمها ,وال تعبدر عدن يرادتهدا ,و دذا المولدل يَّدالل مدا اتَّذتده الددول اعفريقيدة عندد
ينشددا منظمددة الوسددد اعفريقيددة سددين أعلن د

استرامهددا لالتفاليددا

التددي عقددد

ف دي ظددل االسددتعمار

وااللتدزام بهددا للمسافظددة علد اسددتقرار األو دداه والسددالم واألمددن بددين الدددول اعفريقيددة ,كمددا أن مبددادئ
القانون الدولي والعرل الدولي تؤكد أن االتفاليا

التي تم

اعلليمي ال تتأثر بتغير السياد

الو

في تلأ الدول .
وأكد

اتفالية فيينا عام  1.64بشدأن التدوارث الددولي للمعا ددا

علد أن اتفاليدا

السددود

ال تَّ د لشددرط التغيددر الجددو ري فددي الظددرول ,وال تَّ د عمكانيددة التسلددل منهددا بدداعراد المنفددرد ,
وكددذلأ االتفاليددا

التددي ترتددب سقول داً يلليميددة أو أو دداعاً يلليميددة مسددتقر عل د األرض ,واالتفاليددا

الَّائة بالمرافذ .
وأكد

مسكمة العدل الدولية عام  1..6في سكمها بشأن الَّالل بين سلوفياكيا والمجدر سدول أسدد

المشروعا

عل نهر الدانوب ,أكد

عل مبدأ توارث المعا دا

.

( )1مقال بطر بطر غال – يدار الميا في وادى نهر النيل ,السياسية الدولية العدد  104أبريل ,1991
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 113وما بعد ا .

وبالتددالي نجددد أن االتفاليددة اعطاريددة ال تددؤثر بددأي سددال عل د االتفاليددا
التزام علد دول سدوض نهدر النيدل بداللجو يلد المفاو دا
أجددل تعددديل االتفاليددا
يمكن أن تكون ذا
التاريَّي

والتشداور ,علد أسدا

طاب تكميلي ال تؤثر علد االتفاليدا

السدابقة ,ويمكدن يعداد النظدر فدي اتفاليدة

االعتبد ددا ار القانونيد ددة م د د المسافظد ددة عل د د السد ددذ

.

باع ددافة يلد ذلددأ فاندده يجددب أن يكددون ندداأ ند
االس ددتَّدام الم دداوي ,واالس ددتَّداما
السئ

سسدن النيدة ,مدن

السددابقة ستد تددتال م مد االتفاليددة اعطاريددة ,وبالتددالي فددان االتفاليددة اعطاريددة

 1.2.و  1.5.بشد ددكل جمد دداعي وعل د د أسد ددا
()1

السددابقة عليهددا ,ويكددون ندداأ

لكنها في نفد

الولد

فددي االتفاليددة اعطاريددة علد وجددوب استدرام

السالي ددة للمي ددا  ,فاالتفالي ددة اعطاري ددة ال ت ددن
لدي

فيهدا ند

علد د يع دداد توزيد د

علد سقدوذ مئدر التاريَّيدة التدي يجدب أن تستدرم,

وبالت ددالي يج ددب الس ددعي م ددن َّ ددالل العم ددل اعفريق ددي المش ددترأ م ددن عم ددل مشد دروعا
بالكهربددا مددن يثيوبيددا مددثالً وعمددل مشددروعا

مش ددتركة ت ددأت

م د دول المنب د االسددتواوية تزيددد مددن كميددة الميددا مثددل

مشروه لندا جدونجلي الدذى سديوفر لمئدر والسدودان  31مليدار متدر مكعدب مدن الميدا  ,وبالتدالي مدن
الواجب أن تن

االتفالية عل السعي األفريقي لددول سدوض نهدر النيدل لعمدل مشداري مشدتركة تفيدد

كافة األطرال ,وتكون تطبيقاً والتزاماً بقواعد القانون الدولي لألنهار الدولية .
المطلب الثاني
 : 4.3.4.4ااباع الوسائل السلمية لمواجهة احديات مشكلة نهر النيل
ين أف ل وسيلة لسل المنازعا
نط دداذ تس ددوية المنازع ددا

الماوية تكون بالطرذ السدلمية ,ولدد أكدد

المتعلق ددة باالس ددتَّداما

الوسدداول السددلمية لتسددوية المنازعددا

غي ددر المالسي ددة للمج دداري الماوي ددة الدولي ددة علد د أن

ددي المفاو ددا

والمسدداعي السميددد والوسدداطة والتوفيددذ واللجددو

يل د اللجددان النهريددة المشددتركة والتسكدديم ومسكمددة العدددل الدوليددة ,وباع ددافة يل د

( )1يب ار يم مسمد العناني – القانون الدولي العام ,مرج سابذ,
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المداد  33علد

ددذ الطددرذ سدددد

الفقددر العاشددر علد سددذ األطدرال فددي اللجددو يلد الطددرذ السددلمية اعجباريددة يذا لددم يددتم تسددوية الندزاه
بالطرذ غير اعلزامية السابقة

()1

.

وعل ذلأ يمكن اتباه اآلتي :
 -1وفقاً لن

الماد  33فانه يجب عل دول سوض نهر النيل التشداور واجد ار مفاو دا

للوئدول

يل ئيغة أو مذكر تفا م ,علزام دول المنب وَّائة يثيوبيا باتباه الوساول القانونية وااللتزام بقواعد
الدولية السابقة واسترام سقوذ مئر التاريَّية في ميا نهر النيدل,

تنظيم األنهار الدولية ,واالتفاليا

والتَّلي عن نظرية السياد المطلقة عل ميا النهر التي تنب من أ ار يها ,وفي نف
عل د مئددر عنددد يج د ار المفاو ددا

اعطار ينبغي

أن ت ارعددي مئددالح الدددول المشدداطوة للنهددر فددي تسقيددذ رغبتهددا

وطموساتها في التنمية ,عل أن تتوافدذ دذ المئدالح لتسقيدذ التعداون المشدترأ لتنميدة مدوارد النيدل,
عن طريذ يلامة مشاري مشتركة وتقديم َّب ار فنيدة ماويدة لتميدز مئدر فدي دذا المجدال ,فقدد أكدد
بعددض التقدددي ار الفنيددة أن معدددل اسددتغالل يي دراد النيددل عل د مسددتوى السددوض كلدده ال يتجدداوز س دوال
 %4وبالتالي فان يمكانية االستغالل المدَّر لموارد النيل يبشر بمرسلة أكثر رَّا ً وازد ا اًر .

 -2يلزم عل دول سوض نهر النيل التعاون في شت المجداال  ,بمدا يَّددم المئدالح المشدتركة وااللتدزام
بالقواعدد الدوليدة ,التدي تدنظم أسدلوب اسدتغالل األنهدار الدوليدة ومدن َّدالل سفداظ مئدر علد سقولهددا
المكتسبة من ميا النهر ,مد العمدل علد زيداد اعيدرادا

الماويدة لئدالح دول سدوض النيدل مسدتقبالً

لمواجهة الطلب المتزايد عل ميا النهر في ظل رغبة الدول المشاطوة في تنمية موارد ا ,ولد فكدر
مئر في ا
عدد من المشدروعا  ,مثدل تَّدزين الميدا فدي البسيد ار االسدتواوية أوغنددا وكينيدا وتنزانيدا
سيث يهدل المشروه يل تمويل مئادر نهر النيل والبسي ار االستواوية فيكتوريا وكيوجا والبر ,
وكذلأ مشروه التَّزين في بسير فيكتوريا ,لتَّزين كمية من الميا في البسيدر وذلدأ لمواجهدة أولدا
الجفال ,وغير ا من المشروعا

المشتركة التي يمكن أن تكون وسيلة لزياد موارد ميا النهر وتقليل

الفالد ,باع افة يل تقوية سبل التعاون والتنسيذ م دول السوض .
 -3بذل جهدود علامدة تجمد ي دم دول سدوض نهدر النيدل ,بهددل مرالبدة و دبط المشدروعا
عل النهر باع افة يل يج ار البسوث والدراسا
( )1سعيد سالم الجويل

– طرذ تسوية المنازعا

لزياد الموارد الماوية للنهر .

الدولية للبيوة " الطرذ الدولية والطرذ الداَّلية " ,المجلة القانونية االلتئادية,

جامعة الزلازيذ ,العدد الثالث ,عام  1991عل يب ار يم يوسل – لانون األنهار والمجاري الدولية ,المرج السابذ .
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التدي تقدوم

ولدد أنشددئ عددام  1.5.يوددة فنيددة داومددة مشددتركة لنهددر النيددل ت ددم مئددر والسددودان ,وكاند
األساسددية زيدداد يي دراد النيددل واعش درال عل د تنفيددذ المشددروعا  ,سيددث الترس د
جددونجل  ,كمددا نجسد
مشروه " الدراسا
كما أنشو

وبدددأ

مهمتهددا

فددي تنفيددذ لنددا

فددي يلدرار مشددروه مشددترأ مد تنزانيددا وأوغندددا وكينيددا عددام  1.76أطلددذ عليدده

الهيدرو مترولوجية لسوض البسي ار االستواوية ".

()1

مجموعة يوة األندوجو عام  1.43سيث تهدل يل تبدادل وجهدا

النظدر والمعلومدا ,

وت م ذ الهيوة جمي دول سوض النيل يال كينيا واثيوبيا اللتين تشاركان
بوئفهما مرالبين .
أمددا تجمد النيكونيددل الددذى أنشددأ عددام  1..2فقددد

ددم َّمد

دول فقددط ,و د يثيوبيددا وأوغندددا وتنزانيددا

وروندا وكينيا ,مما يدل عل وجود تباعد بين دول سوض نهر النيل ,و دذا يسدتم علد مئدر كدأكبر
دولة في أفريقيا أن تقوم بدور فعال ولوي لتسقيذ التعاون والتنسيذ الداوم مد دول سدوض نهدر النيدل
من َّالل تفعيل مبدأ المساوا والتكامل اعلليمي ,باع افة يل مبدأ سسن الجوار ومبدأ سسن النية,
عل أن تكون ذ المبادئ أسا
فالتعاون واج ار المفاو ا
نهر النيل فيما يَّ

االنتفاه بميا سوض نهر النيل م عدم اع رار بمئالح الغير,

والتشاور ,و الطريذ الوسيد عرسا األمان القانوني لكافدة دول سدوض

االنتفاه بالميا والعاللا

االلتئادية والسياسية م دول السوض

()2

.

 -4ين نهر النيل يعتبر جز اً من جغرافيدا دول سدوض نهدر النيدل ممدا يلدزم أن يكدون للددول المشداطوة لده
الدور األساسي لما يسددث فدي دذا المجدرى المداوي الهدام ,وال يتدرأ لقدوى َّارجيدة تسقيدذ مئدالسها,
أو تنفيذ استراتيجية َّائدة ت در بالددول المشداطوة للنهدر باسدتَّداما
واعَّالل بالتزاما

تهددل يلد تسقيدذ مئدالسها

وسقوذ دول سوض النيدل ,ممدا يدؤدى يلد ليدام َّالفدا

ومنازعدا

تهددر المدوارد

وتهدد األمن والسالم الدولي .
 -5التمس ددأ بد دداالعتراض الثابد د

بشد ددأن يلام ددة مشد ددروعا

لددددول المنبد د تم د د

األم ددن المد دداوي المئد ددري

والسوداني علد سدد سدوا  ,ومد التمسدأ بدالسقوذ التاريَّيدة القاومدة لمئدر ,فدان أي تندازل لدد يدؤدي
يل نشو عرل يلليمي داَّدل السدوض النيدل يشدكل َّطد اًر بدالسقوذ القاومدة لمئدر ,مد التدزام مئدر

( )1يينا

جابر اسماعيل ,السقوذ القانونية لمئر في نهر النيل ,األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البسيري,القا ر (د )

394-396
( )2سامر مَّيمر وآَّرين ,مرج سابذ,

 97وما بعد ا .

151


باج ار مفاو ا

وعقد المؤتم ار التي من شأنها الوئول يل السل األمثل ,وايجداد السلدول العلميدة

والفنية للمشكال

الماوية التي تواجهها كل دول المنب والمئب .

 -7مساولة سد الفجو الكبير بدين مدوارد مئدر المسددد مدن ميدا نهدر النيدل وبدين االستياجدا

المت ازيدد ,

لمقابلة الكثافة السكانية العالية ,ويتم ذلأ بالبسث عن المئادر غير التقليديدة للميدا كالميدا الجوفيدة
وميا األمطار والسديول وتسليدة ميدا البسدر باع دافة يلد ترشديد اسدتَّدام المتداح السدالي مدن الميدا ,
م استَّدام ميا الئرل الزراعي بعد َّلطها.
 -6تنمي ددة عالل ددا
المشكال

التع دداون العرب ددي األفريق ددي ,ودع ددم التوج دده العرب ددي نس ددو أفريقي ددا والمس ددا مة ف ددي س ددل

السياسية وااللتئادية في سوض نهر النيل ,والتفهم والمساعد لكل طموسا

التنميدة فدي

دول المنبد  ,مددن َّددالل مشدداري تنميدة مشددتركة عربيددة أفريقيددة ,مد تنسدديذ الموالددل العربيددة واسددتثمار
الوجود العربي في منظمة الوسد اعفريقية .
 -4تتعاون دول سوض نهر النيل عنشا منظمة تتولي النظر في المنازعا

سول ميا نهر النيل ,عل

أن تتكون ذ المنظمة من ممثلين عن كل دول سوض نهر النيل وتتول سل المنازعدا

التدي تنشدأ

بددين الدددول المشدداطوة لنهددر النيددل عنددد اسددتَّدامهم للنهددر ,و أن تسددتمد لواعددد ا مددن مبددادئ القددانون
الدولي ,واتفالية األمم المتسد بشأن االستَّداما

غير المالسية لألنهار الدولية .

المطلب الثالث
 : 3.3.4.4في إدارة األزمات الدولية من حروب المياه إلى دبلوماسية المياه
يرى الكثير مدن اعثيدوبيين – واألفارلدة السياسديين بسدذ أو باطدل – أن مئدر ومندذ فتدر طويلدة بند
سياساتها الَّارجية تجا دول سوض النيل وأفريقيدا بادعدا فدرض يمنتهدا علد النيدل ,والنيدل األزرذ
عل وجه الَّئو

 ,والنظر بدونية نسو ذ الشعوب والددول ,و دو مدا يجدد انعكاسداته فدي الغدرور

واالستعال الشديد والعلني في كيفية تعامل مئر م بقية الدول األفريقية المشتركة معها في سوض
النيددل ويددرى بعددض المعلقددين السياسدديين اعثيددوبيين أن دعدداوى مئددر السدداعية لالسددتوثار بميددا النيددل
األزرذ غيددر مستسدداغة ,بددل يعتبر ددا بع ددهم ي انددة عثيوبيددا التددي ينب د مددن أر ددها نسددو  %45مددن
يجمدالي ميدا النيدل األزرذ ,و دو مدا يجعدل المطالدب المئدرية تبددو مساولدة للدي ذراه يثيوبيدا وتقسدديم
جاور وغير منئل لسقوذ اعثيوبيين ,واذعاناً للمساعي المئرية الداعية للهيمنة عل النيل

()1

.

)1( Yihunbelay and Seyoum , p.26.
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 : 6.3.3.4.4بدائل إدارة األزمة وخيارااها
مددن وجهددة نظددر المعلقددين السياسدديين اعثيددوبيين ,ينبغددي عل د مئددر أن تغيددر نظرتهددا نسددو
مسدداعي يثيوبيددا لبنددا سددد النه ددة باعتبددار ذلددأ يعددالن سددرب عليهددا بمددا يسر ددها علد القيددام بعمددل
عسددكري لتدددمير السددد ومهاجمددة يثيوبيددا ,ربمددا بسجددة أن بنددا سددد النه ددة ال يددؤثر سددلبياً فددي تنميتهددا
االجتماعيددة وااللتئددادية فسسددب ,بددل أي داً فددي بقاوهددا ذاتدده  .و دي المَّدداطر التددي تتدديح للدددول وفق داً
لقواعددد القددانون الدددولي الدددفاه عددن نفسددها مددن أي تهديددد َّددارجي يمكددن أن يلسددذ ال ددرر بسددالمتها
اعلليميددة وسدديادتها السياسددية ( .)1ين مئددر يذا فعلد

ذلددأ فعليهددا أن تدددرأ عوالددب مثددل ددذ الَّطددو

التي لد تؤدي يل االنتسار السياسي ,كما كتب أسد الدبلوماسيين اعثيوبيين  .من جهدة أَّدرى ,يدرى
بعض المعلقين أن عل مئر أن تددرأ أن السدرب فقدط ليسد
لمواجه ددة التس ددديا

دي الطريقدة الوسيدد المتاسدة أمامهدا

والمَّ دداطر الت ددي ل ددد يس ددببها بن ددا س ددد النه ددة ,ولك ددن ن دداأ ع دددداً م ددن اآللي ددا

والوساول الدبلوماسية األَّرى

()2

 ,يذ يمكن لمئر استَّدام أذرعها السياسية وأدواتها الدبلوماسية في

ممارسددة ال ددغط السياسددي والدبلوماس دي مددن أجددل العمددل عل د تسويددل مشدداعر األطدرال المتَّائددمة
ومولفها ,و و ما يعرل بالدبلوماسية اعك ار ية عن طريذ فرض جمي ال غوط الدبلوماسية الممكنة
()3

 ,و ددي االسددتراتيجية التددي تت ددمن التكتددل دولي داً والليمي داً و ار ل ددية مئددر فددي مواجهددة دعدداوى

يثيوبيددا ,والتئددعيد لفددرض العقوبددا

والمقاطعددة السياسددية وااللتئددادية والدبلوماسددية  .ويتعددين عل د

مئر نبذ َّيا ار السرب ,وعدم التطرذ يليها يال باعتبار ا المالذ األَّير بعد استنفاد جمي الوساول
السياسية والتفاو ية السلمية ,بل ست عدم التلويح بها يال بعدد أن تتَّدذ يثيوبيدا مدن الَّطدوا

مدا ال

يمكددن اعتبددار سددوى تهديددد ألمنهددا القددومي والمدداوي وتهديددداً للسددلم واألمددن اعلليميددين وانتهاكهددا لواعددد

)1( " Desisting From Political Grandstanding On Grand Renaissance Dam," The Reporter (June 8 ,
2013), p.2.
( )2عن وجها النظر اعثيوبية والبداول المطروسة من وجهة نظر الكتاب اعثيوبيين:
Melaku Mulualem, " Democratic Peace Theory vis-à-vis Energy Peace Theory , " The Repoter ( June 8 ,
2013),p.10 : Demke , p. 10 .
( )3بشأن المقئود بالدبلوماسية اعك ار ية:
Alexander George (ed.) , " Avoiding War : Problems Of Crisis Management ," (Boulder : Westview
Press , 1991 ) : Robert Art and Patrick Cornin (eds.) , The United States and Coercive Diplomacy :
Past , Present , and Future ( Washington D.C: USIP Press , 2003 ) .
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القدانون الدددولي  .ولتهدا فقددط سدتكون السددرب المئدرية علد يثيوبيدا مشددروعة ,باعتبار دا سربداً دفاعيددة
من أجل الدفاه عن بقاوها ووجود ا.
وفي ذا السياذ تتعدد المسدا ار السياسدية والدبلوماسدية التدي لدد تسدتَّدمها مئدر وتوظفهدا
للددرد عل د التطددو ار ال ار نددة فددي يثيوبيددا كجددز مددن أسددلوب يدارتهددا لألزمددة ال ار نددة ,فقددد جددادل بعددض
الكتدداب بددأن مئددر فددي ددذا المجددال لددد تقددوم بددبعض الَّطدوا

الدبلوماسددية الم دداد  ,مثددل ( :)1تبيددان

ددرر السددد النه ددة عل د مئددر :يذ يمكددن لمئددر تبنددي سملددة دبلوماسددية دوليددة لتعريددل المجتم د
العددالمي باأل درار واآلثددار السددلبية بيويداً والتئددادياً واجتماعيداً وسياسددياً التددي يمكددن للسددد اعثيددوبي أن
يسدثها ,وتقديم مساعي يثيوبيا لبنا السد بوئفها اسدتراتيجية َّططد

لهدا يثيوبيدا لر درار بمئدالح

مئددر الوطنيددة ,و ددي االسددتراتيجية التددي مددن شددأنها ي ددافة طدداب االرتبدداأ والغمددوض عل د سقيقددة
التسرأ اعثيوبي ,ومن ثم يظهار ا بمظهر الطرل المعادي الذى ال يراعي مئالح جيرانه .
سثد

جامعدة الددول العربيدة والمؤسسدا

اعلليميددة والدوليدة علد اتَّداذ موالدل أكثدر ئدرامة

تجددا يثيوبيددا فددي مددا يتعلددذ بسياسدداتها الماويددة ,وذلددأ عبددر التسددرأ الدبلوماسددي الجمدداعي والمتعدددد
األطد درال ,يذ يمك ددن لمئ ددر االس ددتعانة بأش ددقاوها الع ددرب ال ددذين ل ددديهم اس ددتثما ار كبي ددر ف ددي يثيوبي ددا
كالمملكة العربية السعودية ولطر واعما ار العربية المتسد من أجل سثها عل ال غط علد يثيوبيدا
التَّدداذ موالددل تددنم عددن التعدداون م د مئددر ومطالبهددا فددي الميددا  ,أو ست د تشددجي
فددرض عقوبددا

ددذ الدددول عل د

دبلوماسددية عل د يثيوبيددا والسددد مددن تدددفذ العملددة األجنبيددة عددن طريددذ لط د عاللاتهددا

التجاريدة ,وسثهددا علد عدددم تئدددير الددنفط عثيوبيددا فددي سددال تشدددد ا فددي موالفهددا تجددا القددا ر  ,و ددي
الَّطدوا

التددي سددول تددؤدي لتددردي األو دداه االلتئددادية بمددا يظهددر عجددز السكومددة اعثيوبيددة وعدددم

لدددرتها عل د يدار األمددور فددي الددداَّل ,مددا لددد يددؤدي يل د أزمددة سياسددية داَّليددة كبيددر تَّفددل التركيددز
القومي األثيوبي عل مو وه بنا السد .
يسالة الق ية يل المنظما

()2

الدولية المَّتئة ,مثل االتساد األفريقي واألمم المتسدد ومسكمدة العددل

الدوليددة عل د الددرغم مددن أن مسددألة الددذ اب يل د مسكمددة العدددل الدوليددة تستدداذ لموافقددة الط درفين مسددل

)1( Mahmoud Salem, " Regarding The Dam, " The Reporter ( June 8 , 2013 ) , p. 13.
( )2أسمد مسمد أبو زيد ,ال فة االَّرى  ,الرؤية اعثيوبية للئراه عل ميا النيل ,سياسا
26-22
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الئ دراه مددن أجددل ممارسددة ال ددغط الدبلوماسددي عل د يثيوبيددا ,وذلددأ عبددر تجهيددز الدددعاوى واألسددانيد
والسج القانونية والتاريَّية التي تجادل بأن يثيوبيا ببناوهدا لهدذا السدد ينمدا تعتددي علد سقدوذ مئدر
التاريَّية من الميا وتسع لتقليلها و و األمر الذي لد يئيب مئر وشعبها بأَّطار المجاعا

.

أما عل الجانب اعثيوبي ,وكونها دي الطدرل المفتعدل لألزمدة ال ار ندة مدن وجهدة نظدري –
فعلد السكومددة اعثيوبيددة التَّفيددل مددن َّطابهددا الددذراوعي والمتشدددد تجددا مئددر ,والكددل عددن االدعددا
بأن مئر ترفض التعاون والتفا م من أجل تسوية الئراه سول تقسيم ميا النيل  .من جانب آَّر,
عل يثيوبيا االعترال بأسقية مئر وشرعية مَّاوفها من نق
عملية التنمية واتقا مغبة المجاعا

سئتها من الميا الالزمدة السدتدامة

المستقبلية ,والتراج عن نبر التهديد والترب

األزمددة بينهمددا  .باع ددافة يل د ذلددأ ,يمكددن عثيوبيددا تعزيددز التجددار والعاللددا
ول

م

بهدا كلمدا اشدتد

التجاريددة أكثددر مددن أي

بما يدم البلدين التئادياً ,يذ يمكن عثيوبيا التعهد بتئدير الطالة الكهرباوية الرَّيئدة

وال دربط بددين البلدددين مددن َّددالل ينشددا البن د التستيددة ,و ددي السددبل التددي ستسدداعد فددي السفدداظ عل د
الدبلوماس دية والسياسددية وتعزيز ددا  .ويمكددن عثيوبيددا أي داً انتهدداذ االسددتراتيجية نفسددها م د

العاللددا

التي يمثلها الئومال عل أمنها واسدتق ار ا

الئومال بما يقلل في نهاية المطال من التهديدا

()1

,

واعاد النظر في عاللاتها باريتريا ,كدأن تسدع للتوئدل يلد تسدوية وتوافدذ معهدا ,ويجدب االعتدرال
بالسياد الوطنية لها عل أر ديها ين دي أراد
كان

تسييدد ا فدي ئدراعها المسدتقبلي مد مئدر ,أو ين

ئادلة في المشاري التي تطرسها للتكامل اعلليمي في منطقة شرذ أفريقيا والقرن األفريقي .

 : 2.4خالصة
ين سد النه ة الذي نو يثيوبيا بندا

فدي فب اريدر 2111بجاندب النيدل األزرذ فدي مسافظدة

بني شنقول اعثيوبية والتي تبعد عن سدود السودان  41-21كليو مت اًر مربعاً يشكل

سئة ا
كل من مئر والسودان في ميا نهر النيدل المتفدذ عليهدا مدن َّدالل االتفاليدا

ر اًر كبي اًر عل
السدابقة ,ومدن

المعددرول أن الئ دراه المئددري اعثيددوبي لدده جددذور تاريَّيددة لديمددة عل د مددر العئددور ,ولددد بددرر
يثيوبيا بنا

ذا السد من َّالل أنها تريد تسقيذ تنمية التئادية كبير تعود عليها بفواود جمة تذكر :

الطالة الكهرباوية وتوسي زراعة األ ار ي الزراعة ...ألخ ,ولكنها واجهد

مولفداً مئدرياً راف داً لبندا

)1( Mulualem , p. 10: Demeke , p. 10.
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مثل ذا السد لمدا سديلسقه مدن

درر علد األمدن المداوي العربدي المئدري ودرً لتطدور دذا الئدراه

ندداأ أسدداليب كثيددر لمواجهددة مشددكلة سددوض النيددل كاسددتَّدام الوسدداول القانونيددة التددي تؤكددد علد سددذ
مئر والسودان التاريَّي من َّالل االتفاليا

والقواعد الدوليدة للمجداري الماويدة ,وان أي تغيدر علد

ذلأ سسب القدانون الددولي لهدذ االتفاليدا  ,يجدب أن يدتم بالموافقدة المئدرية السدودانية ,علد أسدا
التوزي العادل والمنئل من ييرادا

النهر اع افية ,ناأ بعض الوساول السلمية لمواجهدة مشدكلة

سوض النيل ي كالتفداوض والمسداعي السميدد والتسقيدذ وتشدكيل لجدان فنيدة لد ارسدة الو د المداوي
في نهر النيل.
ولكددن مددن األف ددل فددي يدار األزمددا
سروب الميا ألن السدروب فدي الولد

الدوليددة أن يددتم اسددتَّدام دبلوماسددية الميددا بدددالً مددن

السا در مكلفدة بالنسدبة ألي دولدة وسدول تدؤثر علد مئدالح

الدددول األَّددرى المجدداور جغرافيداً لهددا لددذلأ مددن األف ددل لمئددر أن تثبيد

سقهددا التدداريَّي بميددا النيددل

واسددتَّدام الوسدداول الدبلوماسددية بجميد أشددكالها وتشددرح َّطددور بنددا سددد النه ددة اعثيددوبي عليهددا مددن
َّددالل التوجدده يل د الهيوددا

الدوليددة س دوا األمددم المتسددد وفروعهددا أو الهيوددا

اعلليميددة منهددا جامعددة

الدددول العربيددة مددن أجددل اتَّدداذ مولددل عربددي لمواجهددة بنددا سددد النه ددة وأي داً التوجدده يل د منظمددة
االتساد األفريقي واثبا

َّطر األمن الماوي العربدي المئدري عندد بندا السدد وسديؤثر علد العاللدا

بين دول سوض نهر النيل التي م أع ا في ذ المنظمة سوا بين مئر والسودان واثيوبيا .
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الناائج
والاوصيات
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خلصت الدراسة إلى الناائج الاالية :

ناائج الدراسة

 -1يددرى الباسددث المددا عنئددر اسددتراتيجي فددي غايددة األ ميددة سيددث يندده يتعلددذ بالسيددا والوجددود ,ولددد
بددرز عل د الئددعيد الدددولي مشددكلة الميددا فددي المنطقددة العربيددة بسددبب ولددوه المنطقددة فددي الس دزام
الئددسراوي الجددال وشددبة جددال مددن الكددر األر ددية عددالو عل د مددا تتعددرض لدده مندداطذ الز ارعددة
المرويةً من تد ور َّطيدر نتيجدة للتغيد ار المناَّيدة والنشداط اعنسداني – ممدا يزيدد مدن سدد التغيدر
الذى يزداد فيه السكان بنسبة  %6باع افة يلد

في مواعيد سقوط األمطار وكمياتها – في الول
زياد الطلب عل الغذا للفرد .

 -2يرى الباسث في الوالد ين أكثدر مدن ثلثدي ميدا األنهدار التدي تغدذي الددول العربيدة منابعهدا مدن دول
َّارذ المنطقة العربية لها مئالح تتعارض م المئدالح العربيدة المشدتركة ممدا يتديح اسدتغالل دذ
الدول للميا لل غط سياسياً عل الدول العربية .
 -6يرى الباسث تبين وجود عجز و عل في لواعد القانون الدولي المنظمة لمشكال
واألس

األنهار الدوليدة

القانونية للتعاون أو االستَّدام المتكافئ والعادل لهذ الميا

 -4يمثل نهر النيل شدريان السيدا فدي مئدر ,فالسيدا ال تسدتقيم يذا سددث أي ا دطراب فدي نهدر النيدل
سيددث يمثددل  %95مددن استياجددا

مئددر الماويددة ,وتعتبددر يثيوبيددا والسددودان أ ددم دولتددين بالنسددبة

لمئر ألن أسد أ م منابعه بسير تانا في يثيوبيا ثم يجري يل السودان ست يئل يل مئر.
 -5يددرى الباسددث لمئددر سددذ تدداريَّي لالنتفدداه بميددا نهددر النيددل تؤكددد االتفاليددا
سئ ددة مئ ددر وتعتب ددر ددذ االتفالي ددا

الدوليددة ,التددي سدددد

التد دزام دول ددي يقد د علد د ع دداتذ دول س ددوض الني ددل وال يمك ددن

مَّالفتها.
 -3ظهر العديد من المتغي ار السياسية واعلليمية والعالمية التي تؤثر بشكل كبير عل عاللا
سوض نهر النيل ومئر ,ست أئدبس

دول

يسدراويل تددير ئدراه الميدا عندد المنداب وَّائدة يثيوبيدا,

وتلعب دو اًر َّطي اًر في زياد سد الئراه عل ميا نهر النيل ل مان تسقيذ مئالسها وأ دفها .
 -7يرى الباسدث االتفاليدا

التدي تدم توليعهدا فدي فتدر االسدتعمار والتدي انسئدر بدين مئدر والسدودان

جعل ميا النيل مسل نزاه ,وكذلأ الدور الذى لعبده االسدتعمار فدي تدأجي
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دذ الن ازعدا

سيدث ينده

لم يراعي مئدلسة الددول األفريقيدة األَّدرى فدي ذلدأ وال المسدتجدا

المسدتقبلية أو استياجدا

الددول

المتزايد للميا .
 -9معظم الدول األفريقيدة المشدتركة فدي سدوض نهدر النيدل تدرفض االعتدرال باالتفاليدا
أبرم

المولعدة ألنهدا

منذ عهد االستعمار كما أنها ال تتماشي م سقولها .

 -9الوجددود األجنبددي وَّائددة اعس دراويلي فددي منطقددة سددوض نهددر النيددل سدداعد يل د سددد كبيددر فددي تغيددر
العاللا
-10

األفريقية وتغير التوازنا

بين الدول المشاطوة للنهر .

ي ددرى الباس ددث َّط ددور ت ددداعيا

بن ددا س ددد النه ددة اعثي ددوبي علد د األم ددن الم دداوي العرب ددي

المئددري بسددبب استجدداز لكميددة كبيددر مددن ميددا نهددر النيددل وأ ددل يل د ذلددأ أن األرض التددي
اَّتير لبنا السد يوجد بها فالفذ أر ي كبير ,فمن الممكن أن يترتدب علد ذلدأ

دغط شدديد

عل القشر األر ية يؤدي بدور يل سدوث زالزل وبراكين تؤثر عل الدول المجاور لها ..يلدخ
.
-11

ين َّطور بنا سد النه ة اعثيوبي عل األمن الماوي العربي مئر والسودان ي َّطور

انسانية من َّالل أنها ت ر بسئة الفرد فدي كدالً مدن مئدر والسدودان بدالرغم مدن سئدة الفدرد
ف ددي مئ ددر والس ددودان تسد د

َّ ددط الفق ددر الع ددالمي للمي ددا أي أل ددل م ددن  1000متد د اًر مكعبد داً ,أي

 300-700مت اًر مكعباً ,باستثنا دولة جنوب السودان واي اً َّطور التئادية من َّدالل انهدا
تؤثر عل مساسة األ ار ي الزراعية وانتاذ الطالة الكهرباوية و نداأ َّطدور سياسدية مدن َّدالل
انها ساعد

عل يعاد افتعال االزمة السياسية بين مئرو السودان واثيوبيا .

159


اوصلت الدراسة للاوصيات الاالية :

الاوصيات

 -1ين أف ل طريدذ لالسدتغالل األمثدل للمدوارد الماويدة المشدتركة دو تعداون كدل الددول المتشداركة فدي
ددذا الم ددورد وعم ددل اتفالي ددا

أي م ددورد م دداوي وذل ددأ لتق دديم وسئ ددر يمكاني ددا

االسددتغالل المش ددترأ سددوياً والعم ددل عل د ف ددتح كددل مج دداال
لئالح شعوب الدول المشتركة تفادياً ألي مواجها

التعدداون الممكن ددة والتنسدديذ فيم ددا بينه ددا

.

 -2يجددب وأن يكددون تعدداون مشددترأ بددين الدددول العربيددة فددي و د سياسددا
مشكلة الميا في المنطقة من َّالل و

استراتيجيا

الس ددتغالله وادار ددذا

موسددد والليميددة لمواجهددة

وتسديد أ دال مسدد من أجل الَّروذ من

أزم ددة المي ددا  ,وان يك ددون ن دداأ ترش دديد ف ددي اس ددتَّدام المي ددا واس ددتَّدام الوس دداول التقني ددة والتكنولوجي ددا
السديثة واستَّدام نظام الري السديث في الزراعة ,والمسافظة عل نظافة الميا في المنطقة العربية
سدوا السددطسية أو الجوفيددة ,والعمددل علد تطددوير مئددادر ميددا أَّددرى و ددي تنقيددة الميددا فددي جميد
أشكالها سوا العذبة أو المالسة أو ميا المطر أو ميا الئرل الئسي .
 -6علد مئددر أن تكثددل وجود ددا فددي دول مندداب النيددل وَّائددة يثيوبيددا ,وتدددعم عاللددا

التعدداون فددي

يطار تدعيم الجهد والمئالح المشدتركة علد المسدتوي اعلليمدي والددولي ,ل دمان المئدالح الماويدة
واس ددتَّدام أس ددلوب المفاو ددا  ,والتمس ددأ بالقواع ددد القانوني ددة وعق ددد الم ددؤتم ار األفريقي ددة ,والس ددعي
عنشا تجم لدول سوض النيل يكون أكثر فاعلية .
 -4اسددتَّدام أسددلوب المفاو ددا

والتشدداور ,للوئددول لئدديغة مناسددبة تر ددي جمي د األط درال فددالسوار

يسقددذ مئددالح الجميد فدديمكن يعدداد النظددر فددي اتفاليددة عددام  1929و  1959بشددكل جمدداعي ,م د
التمسددأ بمبددادئ القددانون الدددولي وسقددوذ مئددر التاريَّيددة فددي ميددا النهددر ومواجهددة التطددو ار التددي
تؤثر سلباً عل السقوذ الماوية ,وتأمين مئادر النيل الماوية .
 -5السفدداظ عل د العاللددا
مشروعا

المئ درية السددودانية واال تمددام بدددعم وتنميددة دولددة جنددوب السددودان والامددة

تنمية أعالي النيل ,واعسراه في االنتها من لندا جدونجلي التدي تولدل العمدل بهدا أثندا

مش ددكلة جن ددوب الس ددودان ,سي ددث يمك ددن له ددذ القن ددا بع ددد االنته ددا منه ددا أن ت ددوفر  11.5ملي ددار مت ددر
مكعب ,سيث تم االتفاذ م السودان عل تقسيمها منائفة .

130


 -3أن تعمل مئر علد عدود دور األب فدي أفريقيدا مدن َّدالل التعداون والتسدالل مد الددول األفريقيدة
وَّائددة السددودان وجن ددوب السددودان م ددن أجددل ال ددغط عل د يثيوبي ددا بددالقو الناعم ددة وليس د

ب ددالقو

العسكرية ستي تتراج عن بنا سد النه ة وما يشكله من مَّاطر عل دول المئب .
 -7وأن تعمددل مئددر عل د توثيددذ عاللاتهددا م د يثيوبيددا فددي جمي د المجدداال

ست د تمن د تتدددَّل الدددول

الَّارجية وَّائة يسراويل من تسقيذ أ دافها وأطماعها .
 -9عل مئر أن تتوجه يل الهيوا

الدولية والهيوا

اعثيددوبي وتو دديح َّطورتدده س دوا فددي مجل د
األفريقيددة ,وال ددغط علد الهيوددا

األمددن أو جامعددة الدددول العربيددة أو منظمددة الوسددد

الدوليددة المانسددة لمشددروه سددد النه ددة مددن أجددل يعدداد النظددر فددي

تمويله .
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قائمة االافاقيات
اتفالية فيينا لعام 1815
ل ار ار مجم القانون الدولي في دوير فنيأ عام 1956م
اتفالية التعاون للتنمية المستدامة وسماية استَّدام نهر الدانوب لعام 1994م
اتفالية التعاون للتنمية المستدامة لسوض نهر المكون لعام 1995م
اتفاليتي نهر الما اكالي والجان في الهند لعام 1997م
اتفالية األمم المتسد للمجاري الماوية في األغراض غير المالسية لعام 1997م لسل النزاعا
وفقاً لرج ار ا

الماوية

الق اوية والقواعد القانونية

اتفالية برشلونة عام 1921
بروتوكول روما بايطاليا في عام  1891بين بريطانيا و ييطاليا بشأن تعيين السدود الفائلة بين

السودان و يرتيريا
اتفاذ في أدي

أبابا عام  1902بين بريطانيا وأثيوبيا

اتفاذ في لندن عام  1906بين بريطانيا وسكومة الكونغو
اتفاذ بين مئر والمملكة المتسد



نيابة عن أوغندا في ئور تبادل مذك ار منذ عام  1952يل

عام  1953لتنظيم تعاون مئر في يلامة لناطر في شالال

" أوين" لتوليد الطالة في أوغندا

اتفالية ميا النيل التي ول عليها ممثلون عن مئر والسودان عام  1959توزي ييراد النهر عند أسوان

والذى تم تقدير بسوالي  84مليار متر مكعب سنوياً ,باع افة يل  14.5مليار متر مكعب لريراد

الذى كان

مكعب

تسئل عليه السودان و و  4مليار متر مكعب سنوياً ليئبح نئيبها  18.5مليار متر

اتفالية األمم المتسد لقانون استَّدام المجاري الماوية الدولية في األغراض غير المالسية عام 1994
اتفالية األمم المتسد لالستَّداما

غير المالسية للمجاري الماويةلعام1997
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المصادر
والمراجع
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المصادر والمراجع

اوالً  :الكاب

 يب ار يم مسمد العناني – القانون الدولي العام ,دار الفكر العربي ,القا ر  ,عام 1994
 أسمد النجار ,رؤية عربية للتئو ار

االسراويلية سول ل ايا الميا بين العرب واسراويل,

شؤون عربية ,عدد  ,76القا ر 1996 ,
 أسمد رفع

سيد ,الئراه الماوي ,األبعاد الكاملة للئراه سول الما بين العرب واسراويل,

شؤون عربية ,عدد  ,76القا ر 1996 ,
 أمل العليان ,األمن الماوي العربي مطلب التئادي أم شعبي ,ط ,1دار العلوم للنشر
والتوزي 1993 ,م
 جامعة الدول العربية ,األمانة العامة وآَّرون ,التقرير االلتئادي العربي الموسد1996 ,
 جامعة الدول العربية ,األمانة العامة وآَّرون ,التقرير االلتئادي العربي الموسد1976 ,
 جمعة رجب طنطيش ,الميا في فلسطين ,بنغازي ,الدار الجما يرية للنشر والتوزي
واععالن1999 ,
 سامد سلطان ,القانون الدولي العام  ,القا ر  ,دار النه ة1935 ,م
 سسن بكر ,سروب الميا في الشرذ األوسط الجديد ,ط ,1مري

للنشر والتوزي  ,القا ر,

2000م
 سسن عبد اهلل المنغوري ,األبعاد الجيولوتيكية لق ايا الميا في الوطن العربي ,ط ,1مركز
الملأ فيئل للبسوث والدراسا

اعسالمية ,الرياض2000 ,

 سمد سعيد الموعد  :سرب الميا في الشرذ األوسط ,دمشذ ,دار كنعان للدراسا

والنشر,

1990
 د .ثنا يبر يم َّليفة ,ود .أشرل كمال عبا
والمستقبل ,مؤتمر الميا العربية وتسديا

– مشكلة الميا في مئر بين السا ر

القرن السادي عشر ,القا ر  ,عام 1998

 د .مسمد نئر الدين عالم " ,اتفالية عنتيبي والسدود اعثيوبية السقاوذ والتداعيا
ئادر عن مركز الدراسا

السياسية واالستراتيجية باأل رام ,القا ر 2012
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",

 رزذ ادوارد ,نهر األردن وروافد  ,ط ,1مركز اععالم لجامعة العربية ,لندن ,ترجمة ,وزار
اععالم األردنية ,عمان ,بدون تاريخ
 رياض توفيذ ما ي :سياسة الئهاينة الماوية في األ ار ي العربية المستلة ,دمشذ :
منشو ار وزار الثقافة1990 ,
 زكريا السبا

 ,الميا في القانون الدولي وأزمة الميا العربية ,ط  ,1دار طال

للدراسا

والترجمة والنشر ,دمشذ 1994
 ساط زغلول ,يشكالية الميا العربية ,مؤسسة البلسم للنشر والتوزي  ,عمان1996 ,
 طارذ المجذوب ,الميا ومتطلبا

األمن المستقبلي في الدول العربية ,دراسة في دبلوماسية

الميا ط ,1أكاديمية نايل العربية للعلوم األمنية ,رياض1999 ,
 عبد العظيم أبو العطا ,د .مفيد شهاب ,د .دف اهلل ر ا – نهر النيل الما ي والسا ر
والمستقبل ,اعدار العامة للشؤن االلتئادية ,جامعة الدول العربية ,دار المستقبل العربي,
القا ر  ,عام 1995
 عبد القادر المَّادمي ,األمن الماوي العربي بين الساجا

والمتطلبا  ,دار الفكر ,دمشذ,

1999
 عبد اهلل مرسي العقال  :الميا العربية بين بوادر العجز ومَّاطر التبعية ,القا ر  ,مركز
الس ار العربية لرعالم والنشر1993 ,
 عدنان زاه البياتي  :أزمة في الوطن العربي ,المستقبل العربي ,السنة  ,19العدد ,204
فبراير 1993
 عل

يب ار يم – لانون األنهار والمجاري الماوية الدولية ,دار النه ة العربية ,القا ر ,

1995
 عل

سليم. ,الموارد المشتركة العربية والقانون الدولي ,الموارد المشتركة العربية والقانون

الدولي ,الندو البرلمانية العربية الَّامسة ,دمشذ1997 ,
 علي الجوني ,التطبي األردني– اعسراويلي  :األ دال والسسابا  ,مجلة شؤون األوسط,
بيرو  ,عدد  ,62سنة 1994
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 عمران أبو ئبيح ,الميا والئراه في الشرذ األوسط ,مجلة ئامد االلتئادي ,جمعية
معامل أبنا شهدا فلسطين ,دمشذ ,عدد 1992 ,99
 غسان دمشقية ,أزمة الميا والئراه في المنطقة العربية ,األ الي للطباعة والنشر والتوزي ,
دمشذ1994 ,
 فهد مقبول الغبين ,سرب الميا العربية ,نزاه الشرذ األوسط في السنوا

العشر القادمة,

ط ,1عمان1990 ,
 فؤاد نه ار ,مسألة الميا في الوطن العربي آثار ا االلتئادية والجيوسياسية ,مجلة مركز
المعلوما

القومي ,سوريا1997 ,

 لاسم عبا  ,األطماه بالميا العربية وأبعاد ا الجيوبوليتكية ,المستقبل العربي ,العدد ,174
أغسط

1996

 مجدي ئبسي ,مسألة الميا في مسادثا

السالم الجارية .ط ,1مركز الدراسا

االستراتيجية ,بيرو 1994 ,
 مسمد عبد الغني سعودي  -أفريقيا ,دراسة في شَّئية القار وشَّئية اعلليم ,مكتبة
األنجلو المئرية ,عام 1996
 مسمود سيدر ,الجوالن واألمن الماوي ,مجلة شؤون األوسط ,مركز الدراسا

االستراتيجية

والبسوث والتوثيذ ,بيرو  ,عدد 1993 ,49
 مدس

أيوب" ,األمن القومي العربي في عالم متغير بعد أسداث أيلول  .سبتمبر  2001م,

القا ر :مركز الدراسا

والبسوث االستراتيجية  2006م

 مئطف القا ي ,تاريخ الري في مئر والوطن العربي ,المؤتمر القومي للميا  ,جمعية
المهندسين المئرية ,القا ر  ,فبراير1992 ,
 مئطف

كمال طلبة ,ينقاذ كوكبنا  :التسديا

 ,1992-1972بيرو  ,مركز دراسا

 ...و اآلمال ,سالة البيوة في العالم

الوسد العربية1992 ,

 اني َّليل ,األمن الماوي العربي ,مشكلة الميا في الشرذ األوسط ,الجز الثاني ,ب,
ب,ن
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,

كالي ,الميا والسالم ,وجهة نظر اسراويلية ,ط ,1ترجمة رند سيدر ,مؤسسة

 اليش
الدراسا

الفلسطينية  ,بيرو 1991 ,

ثانياً  :رسائل الماجساير والدراسات
 اتساد المهندسين الزراعيين العرب ,المؤتمر الفني الدوري الساد  ,ندو تطوير االنتاجية
في القطاه الزراعي أ ميته في تسقيذ األمن الغذاوي العربي24-27/9/1994 ,
 أسمد الظا ر ,السياسة العربية الماوية  :دراسة في التعاون العربي ,شؤون عربية ,العدد
1997 ,51
 أسمد القرع  ,األمن الماوي  ..مئريا وعربيا ,مجلة السياسة الدولية ,العدد  ,140بيرو .
ابريل 2000
االسراويلية سول ل ايا الميا بين العرب واسراويل,

 أسمد النجار ,رؤية عربية للتئو ار
شؤون عربية ,عدد ,76القا ر 1996 ,

 أسمد علي الشريان ,يسماعيل مسمد المدني و مام عبد اهلل آل َّليفة ,االتجا ا
االجتماعية نسو يعاد استَّدام ميا المجاري المعالجة في البسرين ,مجلة دراسا

الَّلي

والجزير العربية ,السنة  ,19العدد1994 71
 اسمد مسمود سامي و آَّرون ,العاللا

السودانية المئرية  ,كلية الدفاه الوطني,

الَّرطوم 1997م ,دور  24بسث جماعي
 األمانة العامة لجامعة الدول العربية ,التقرير االلتئادي العربي الموسد لعام ,1993
 األمن العربي ,التسديا

والتطلعا

 أنتوني سولاير عبد السيد ,العاللا

المستقبلية ,مركز الدراسا

العربي األوربي

المئرية – األثيوبية  ,1965-1955القا ر  ,الهيوة

المئرية العامة للكتاب 2006
 يينا

جابر اسماعيل ,السقوذ القانونية لمئر في نهر النيل ,األكاديمية العربية للعلوم

والتكنولوجيا والنقل البسيري,القا ر د.
 برو

أ  .ورويتز  :أزمة الميا في الشرذ األوسط وجهة نظر يسراويلية ,ترجمة غسان

رمالوي ,شوون الشرذ األوسط ,العدد الَّام  ,يناير .1992
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االستراتيجية والبسوث

 بسام جابر ,مشكلة الميا في الشرذ األوسط ,مركز الدراسا
والتوثيذ ,الجز األول والثاني ,بيرو 1994 ,
 بئار عبد اهلل سيلمان ,أمن مناب النيل ,الَّرطوم ,مركز الدراسا

االستراتيجية 2006م

 بو كراه ر ا الميا العربية األمنية ,واألمن الماوي العربي ,المؤتمر الثامن ,مركز الدراسا
العربي – األوروبي1993 ,
 بيان نويهض السو َّ ,لفية األطماه اعسراويلية في الميا اللبنانية  :انعكا
الدينية والئهيونية والقانونية عل

مفاو ا

الجذور

السالم ,المستقبل العربي ,السنة  ,19العدد

 ,195مايو 1995
 بيرد فيز ربال رود ,الميا في الشرذ األوسط – مئدر السروب المقبلة ,أم فرئة عن
التعاون اعلليمي ؟ ,نا لندن ,العدد  566مار 1996
 تقرير وزار الدفاه األمريكية " مكتب شؤون األمن الدولي " استراتيجية الواليا
الشرذ  .ئسيفة  wool street journalفي 6أغسط

المتسد في

1990

 تيسير الدبا وعبد الكريم ئادذ ,توجه نسو السد من در الميا في الوطن العربي ,ورلة
لدم

يل

ندو مئادر الميا واستَّداماتها في الوطن العربي ,الكوي  17-20 ,شباط,

فبراير  ,1993وثاوذ الندو
 جاد يسسذ و شام زعرور  :مَّططا

يسراويل الماوية  :ذ  1بيرو

 ,مركز الدراسا

االستراتيجية والبسوث والتوثيذ. 1994
 جان َّوري ,التقنيا
لدراسا

المناسبة الستغالل ميا اآلبار الجوفية ,ورلة عمل المركز العربي

المناطذ الجافة واأل ار ي القاسلة التي لدم

يل

سلقة عمل التقنيا

المناسبة

الستغالل ميا اآلبار الجوفية والوطن العربي ,القا ر 20-22 ,كانون األول ,ديسمبر
1992
 جورذ المئري ,األطماه اعسراويلية في الميا العربية ,مركز الدراسا

العربي – األوربي ,

باري 1993 ,
 جوي

ستار ,دانييل ستول ,سياسيا

الندر  ,الميا في الشرذ األوسط ,ط  ,1ترجمة أسمد

َّ ر ,مؤسسة الشراه العربي ,الكوي 1995 ,
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 الجيالني عبد الجواد ,مداور الميا العامة ألغراض الزراعة بين السقيقة  ...والَّيال,
العمران العربي العدد1995 14
 سازم كمال النائر ,يدار وتنمية ميا اآلبار الجوفية في األردن ,ورلة عمل المملكة
األردنية الهاشمية التي لدم

يل

سلقة عمل التقنيا

المناسبة الستغالل ميا اآلبار

الجوفية في الوطن العربي ,القا ر  20-22كانون األول ,ديسمبر 1996
 سسام شساتة ,الميا العربية في داور الَّطر ,معهد األر ي للدراسا
العدد  ,9أغسط

الفلسطينية ,دمشذ,

1990

 سسن علي ,األمن الماوي العربي ,سقاوذ و أرلام ,دراسة استراتيجية ,ط , 1دار البراذ
للنشر والتوزي  ,دمشذ 1994م .
 سسان الشويكي ,األمن الماوي العربي ,الوسد  ,عدد ,73الرباط1991 ,
 سسن العلكيم  ,أزمة الميا في الوطن العربي والسرب المستملة ,ط ,1د.ن ,د.
 سسن بكر ,سروب الميا في الشرذ األوسط الجديد ,القا ر  :ميري

.

للنشر والمعلوما ,

1999
 سسن عبد القادر ئالح ,التئسر في الوطن العربي ومكافسته ,شؤون عربية ,عدد ,31
مار 1990 ,
 سسن فهمي جمعة ,المسألة الزراعية واألمن الغذاوي في الوطن العربي1995 ,
 د .أسمد ثاب

 :المولل اعسراويلي من ل ية الميا  ,بسث مقدم يل

المؤتمر السنوي

السادي عشر للبسوث السياسية – القا ر  3-9 ,ديسمبر 1997
 د .سامد سلطان – القانون الدولي العام ,القا ر  ,دار النه ة العربية1979 ,
 د .سمدي عبد الرسمن سسن  :يمكانيا
المؤتمر السنوي الَّام
 د .سعيد سالم الجويل

تدعيم األمن الماوي العربي ,بسث مقدم يل

للبسوث السياسية – القا ر  14-13 ,ديسمبر 1991
– طرذ تسوية المنازعا

الدولية للبيوة " الطرذ الدولية والطرذ

الداَّلية " ,المجلة القانونية االلتئادية ,جامعة الزلازيذ ,العدد الثالث ,عام 1991
 د .ئالح ز ر الدين ,مشروه يسراويل الكبرى ,بين الديموغرافيا والنفط والميا  ,بيرو
المركز العربي لألبساث والتوثيذ
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:

 د .عبد الملأ َّلل التميمي  :الميا في المشرذ العربي ,ل ية سدود ,عالم الفكر ,المجلد
والعشرون ,العدد الراب 1997 /3-4 ,

الَّام

 د .عبد الواسد الفار – القانون الدولي العام ,دار النه ة العربية.1995 ,
 د .مجذاب بدر العناد  :أزمة الميا في المنطقة العربية ,مشاكلها وتأثيراتها في معالجة
الفجو الغذاوية العربية ,شؤون عربية ,العدد  ,93يونيه 1993
 د .مسمد سافظ غانم – مبادئ القانون الدولي العام ,دار النه ة العربية ,القا ر  ,عام
1972
 د .مسمد طلع

الغنيم  ,د .مسمد السعيد الدلاذ -القانون الدولي العام ,دار المطبوعا

الجامعية ,اعسكندرية ,عام 1991
 د .مسمود أبو زيد ,سوار أجرته معه د .سلوى أبو سعد  ,مجلة المئور ,القا ر  ,في10
يناير لعام 1992
 د .مئطفي كامل ياسين – مساول مَّتار من لانون المعا دا  ,دراسا

في القانون

الدولي ,المجلد الثاني ,عام 1970
 د.

يثم الكيالني  :الميا

العربية ,والئراه اعلليمي ,مركز الدارسا

واالستراتيجية القا ر  ,مؤسسة األ رام ,سلسلة كراسا

السياسية

استراتيجية رلم  17سبتمبر 1996

 رشدي سعيد ,نهر النيل ,نشأته واستَّدام ميا ه في الما ي والمستقبل ,القا ر  ,دار
الهالل2001 ,
 رشدي سعيد ,نهر النيل ونشأته و استَّدام ميا ه في الما ي والمستقبل ,القا ر  ,دار
الهالل ,ط 1996 ,1
 ر وان َّليفة عبد السليم ,دراسة شاملة للعوامل المؤثر علي موازين الميا العذبة والمالسة,
ورلة لدم

يل الندو التي عقد ا اتساد مجال

البسث العلمي العربية بالتعاون م مجل

البسث العلمي العرالي في بغداد  21-22كانون األول ديسمبر 1992
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