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بناء السدود في حوض النيل بين الواقع القانوني لقد تناوؿ الباحث في بحثو المعنوف: 
، اإلطار النظري الذي تـ تأسيسو واالتفاؽ السياسي "سد النهضة اإلثيوبي، نموذجا"

لبناء السدود في حوض عمى أربعة محاور، حيث يبيف المحور األوؿ، الواقع القانوني 
النيؿ، ويوضح مفيـو بناء السدود المائية والقيود القانونية عمى ذلؾ، وبينما يبيف المحور 
الثاني، االتفاقيات المعقودة لبناء السدود في حوض النيؿ، وىي تعتبر األساس القانوني 

 الذي يتـ بموجبو تقاسـ حصص مياه نير النيؿ.
وضح المحور الثالث، المسوغ القانوني لبناء سد  وتأسيسا عمى ما سبؽ، قد      

النيضة، حيث تـ التركيز عمى فوائد وآثار إنشاء سد النيضة واإلجراءات المتخذة حياؿ 
ذلؾ. بينما وضح المحور الرابع، إشكالية بناء سد النيضة في ضوء االتفاؽ السياسي، 

لسد، وما ترتب عمى ذلؾ مف والتي تدور حوؿ اآللية القانونية أو السياسية لبناء ىذا ا
 مبادئ.

Abstract  

The researcher discussed the construction of dams in the Nile 

Basin between the legal reality and the political agreement, "Damn 

the Ethiopian Renaissance, as a model". The theoretical framework 

was founded on four axes. The first axis shows the legal status of 

dam construction in the Nile basin. And the legal restrictions on 

this. While the second axis shows the agreements to build the dams 
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in the Nile Basin, they are the legal basis for sharing the Nile water 

quotas. 

Based on the above, the third axis explained the legal justification 

for the construction of Al-Nahda Dam, where the focus was on the 

benefits and effects of the construction of the Al-Nahda Dam and 

the measures taken. While the fourth axis, the problem of building 

the dam in the light of the political agreement, which revolves 

around the legal or political mechanism to build this dam, and the 

consequent principles. 

 

 ةػػػػػقدمػػػػػم
 بدأ بناء السدود في حوضأف إنشاء السدود يرجع إلى أياـ الفراعنة إال أنو مف رغـ بال 

" لمصر عندما أمر ببناء السدود (1847_1805) نير النيؿ أياـ حكـ "محمد عمي
والترع عمى مجرى نير النيؿ لالستفادة منيا في أوقات الجفاؼ، وانخفاض مناسيب 

بشكؿ أكثر استفادة، مف  ت المتعاقبة في مصر عمى ذلؾ،ولقد عممت الحكوما ،المياه
خالؿ مشروع السد العالي الذي تـ تصميمو لحجز مياه النيؿ، وتوليد الكيرباء، والتحكـ 

وىو ذات السبب الذي دفع بالسوداف لبناء مجموعة  iفي الفيضانات التي تحدث أحيانا.
 مف السدود عمى مجرى نير النيؿ، سواء كاف ذلؾ باالتفاؽ مع مصر، أو نظرا لما تراه

 سيـ في تحسيف استخداماتيا المائية.ي  
 ،وبوروندي ،وأوغندا ،إثيوبيا ،قامت دوؿ حوض النيؿ األخرى ،االتجاهىذا وفي       
بإنشاء سدود عمى طوؿ مجرى النيؿ، طبقا لما تنص عميو االتفاقيات الدولية  ،وروندا

، عمى 2011في عاـ وقد أقدمت إثيوبيا،  االستعمارية التي تنظـ استخدامات مياه النيؿ،
بناء سد النيضة، بالرغـ مف وجود اتفاقيات دولية تمزميا بالتشاور مع مصر والسوداف 

، بعد توقيعيا الدولية قبؿ الشروع في بناء السد، ولـ ت ِعْر إثيوبيا أي اىتماـ لالتفاقيات
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ياسي ، مما جعميا تدخؿ في سجاالت قانونية تّوجت باالتفاؽ السيةعمى االتفاقية اإلطار 
ثيوبيا.   iiعمى أثر تدخالت سياسية مف قادة الدوؿ الثالث مصر، والسوداف، وا 

ووفقا لما سبؽ، فإف ىذه الورقة تسعى لتحقيؽ جممة أىداؼ ليا صمة بحيوية       
ومن هذه ومحاولة الباحث اإلجابة عمى التساؤالت المطروحة، الموضوع وأىميتو، 

 :األهداؼ
 تستند عميو دوؿ الحوض في استخداماتيا  توضيح األساس القانوني الذي

المائية لنير النيؿ، والكيفية التي يتـ بيا إنشاء السدود عمى األنيار الدولية، 
 وما يترتب عف ذلؾ مف قيود قانونية؛

  سد النيضة اإلثيوبي، وىي تعتبر جزء مف أزمة  الضوء عمى مشكمةتسميط
تسويات بيف بعض دوؿ  مياه نير النيؿ بيف دوؿ الحوض، وما نتج عنيا مف

 حوض النيؿ؛
  محاولة توضيح األسباب التي دفعت بعض دوؿ حوض النيؿ لمجوء إلى

التسوية السياسية مع العمـ أف ىناؾ أساس قانوني معترؼ بو مف جميع دوؿ 
حوض النيؿ، وأف كانت تعتبر طرؼ في االتفاقيات الدولية االستعمارية 

 بطريقة غير مباشرة.
وبالنظر إلى األىداؼ التي تسعى الورقة إلى تحقيقيا، فإف الباحث قد استند في       

الذي يأتي مف خالؿ زيادة االىتماـ الدولي بمصادر  أهمية موضوع الورقةذلؾ عمى 
المياه العذبة، نتيجة التغيرات المناخية التي توتر بشكؿ أو أخر عمى كميات المياه 

 مف نقصا متزايدا في المياه العذبة ومصادرىا، نشيدهالعذبة الموجودة في العالـ، وما 
زيادة اىتماميا بمياه نير النيؿ، ما  وىو أحد األسباب الذي دفع دوؿ حوض النيؿ إلى

 نتج عنو االختالؼ في الرؤية واالستخداـ لمياه النير.
مشكمة ذات تأسيسا عمى ما سبؽ، فإف الباحث مف خالؿ ىذه الورقة، يطرح       
ؼ بيف مصر والسوداف مع بقية دوؿ حوض النيؿ تتعمؽ بمظاىر االختال، أهمية

ثيوبيا، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا، واريتريا، ) أوغندا، وا 
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(، حوؿ االستخدامات المائية لنير النيؿ، عمى الرغـ مف وجود اتفاقيات وجنوب السوداف
السوداف حجة عمى دوؿ الحوض األخرى، بينما ترفضيا دولية استعمارية تتخذىا مصر و 

، وترى أنيا لـ تعد تمثؿ األساس القانوني األخيرة، وىي تطالب بإلغاء تمؾ االتفاقيات
الذي يجب االستناد عميو لتقاسـ حصص مياه نير النيؿ، نظرا ألف ىذه االتفاقيات قد 

صية القانونية االعتبارية الشخ ؾال تممتمت أثناء احتالؿ معظـ دوؿ حوض النيؿ التي 
في ذلؾ الوقت، ونظرا إلى تغير الظروؼ التي تـ فييا االتفاؽ حوؿ االستخدامات 

قضايا عدة  فإف ىذا االختالؼ بيف دوؿ حوض النيؿ قد أنتج، وعميو، لمائية لنير النيؿا
أزمة مياه نير  ، وتعد مشكمة سد النيضة مف بيف ما أفرزتوقانونية وسياسية ومسائؿ

مع  مصر والسوداف حيث تختمؼالنيؿ، وىو ما تحاوؿ الورقة تسميط الضوء عميو، 
ود القانونية، ومع حوؿ بناء األخيرة سد النيضة دوف االستناد إلى األسس والقي إثيوبيا

بيف رؤساء الدوؿ والحكومات، تتيح  الدوؿ الثالث إلى تسوية سياسية ذلؾ فقد توصمت
 :تطرح تساؤالت حولمف سد النيضة، وعمى ىذا األساس،  ليـ االستفادة

 بناء سدود عمى مجرى النيؿ وفقا لالتفاؽ  ىؿ تستطيع دوؿ حوض النيؿ
السياسي أو الواقع القانوني الذي تنظمو مجموعة مف االتفاقيات الدولية أو 

 االثنيف معا؟
  قيما لماذا ذىبت مصر والسوداف وىما يممكاف دفوعًا قانونية إلثبات حقو

التاريخية، بالرغـ مف أف إثيوبيا قد اخترقت ببنائيا السد االتفاقيات المنظمة 
لذلؾ والمبادئ والقواعد القانونية األخرى؛ إلى التوقيع عمى وثيقة المبادئ 

  العامة؟
 سعة سد النيضة سببا وراء موافقة مصر والسوداف عمى االتفاؽ  تىؿ كان

المبدئي مع إثيوبيا، وبالتالي اتخاذ إجراءات عممية عمى األرض حتى ال تنفرد 
دارة السد.  إثيوبيا بقرارات مؿء وا 

تحاوؿ ىذه الورقة اإلجابة عمى التساؤالت المطرحة، وتسعى مف خالؿ ذلؾ، لتقديـ 
يضاح  إجابات مترابطة، تيدؼ االسس القانونية إلى استقراء واقع دوؿ حوض النيؿ، وا 
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حوؿ استغالؿ مياه األنيار الدولية، وما قد يترتب عف ذلؾ مف اختالفات بيف دوؿ 
 ، وألجؿ ذلؾ تـ تقسيـ محاور الورقة إلى:االنيار الدولية

 الواقع القانوني لبناء السدود في حوض النيؿ.المحور األوؿ: 
 االتفاقيات المبرمة حوؿ بناء السدود في حوض النيؿ.المحور الثاني: 
 المسوغ القانوني لبناء سد النيضة.المحور الثالث: 
 .إشكالية بناء سد النيضة في ضوء اتفاؽ سياسيالمحور الرابع: 

 
 القانوني لبناء السدود في حوض النيل المحور األول: الواقع

وىي: مصر، السوداف،  اإلحدى عشر،ال وجود التفاقية جامعة تضـ دوؿ حوض النيؿ 
نيا، اريتريا، جنوب يأوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، ك

النيؿ  حوضما دعا بعض دوؿ ىيئة دولية دائمة إلدارة نير النيؿ وتنميتو، السوداف؛ وال 
ة دوف النظر لما قد لممطالبة باستغالؿ مياه النير حسب مصمحتيا واحتياجاتيا المائي

أف ليا حقوقا في مياه النيؿ تسعى إلى ، و بو مف آثار سمبية لمصر والسودافتسب
ؼ التي كانت تسمح لمصر في ظؿ تغير الظرو  إليياماسة ال لحاجتيا نظرااستغالليا، 
  iii.دوف اعتراض دوؿ الحوض األخرى ىذه المياهبوصوؿ  والسوداف

المائي الدولي يجد أساسو في مبادئ  الحوضووفقا لذلؾ، فإف بناء السدود عمى 
وقواعد القانوف الدولي، التي تمنع بناء السدود عندما يتعمؽ األمر بوقوع الضرر عمى 

في تنمية  الحوضاآلخريف، وتدعـ مشاريع التنمية المستدامة مف خالؿ تعاوف دوؿ 
ر األغراض بأف تكوف استخداماتيا النيرية في غيالحوض المجرى وحمايتو، وتحث دوؿ 

 المالحية مبنية عمى االنتفاع بطريقة منصفة ومعقولة.
وعميو، يمكف أف نوضح األساس القانوني لبناء السدود في حوض النيؿ، كما       

بناء السدود في حوض النيؿ، ومف ثـ الدولية المبرمة حوؿ  يمكف أف ن ذكر باالتفاقيات
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مف قبؿ إثيوبيا عمى مجرى حوض نتوصؿ لبياف المسوغ القانوني لبناء سد النيضة 
 النيؿ.
 : مفيـو بناء السدود المائيةأوال

السد ىو إنشاء ىندسي، يقاـ فوؽ واد أو منخفض بيدؼ حجز المياه، والسدود 
مف أقدـ المشروعات المائية التي عرفيا اإلنساف، عرفت عند الصيف وبابؿ وكنعاف، 

أجميا؛ فيناؾ سدود لتخزيف وىي تختمؼ بحسب أشكاليا، واألىداؼ التي شيدت مف 
المياه، والري، وتوليد الطاقة، وتوجد سدود لمحماية مف الفيضاف، وسدود لتغذية الفرشة 
المائية. فبناء السدود المائية يحتاج إلى تجميع الكثير مف البيانات والمعمومات، والقياـ 

ب مراعاتيا عند بدراستيا، لمعرفة إمكانية إقامة السد مف عدمو، نظرا لمعوامؿ التي يج
يتـ االتفاؽ عمى موقع السد المائي بيف خبراء السدود، وعميو،  iv،الشروع في بناء السدود

عف طريؽ الدراسات المتعمقة بخصائص التيارات المائية لممجرى، مع تحديد المساحة 
التي سيغطييا المسطح المائي عمى ضوء االرتفاع المقترح لمسد، ويقـو خبراء السدود 

 الخرائط والدراسات المتعمقة بالتضاريس والجيولوجيا، والدراسات الفنية.بتحضير 
وعمى ىذا األساس، فإف بناء السدود المائية تقيده عدة شروط، تتعمؽ بعمميات 
البناء، والخطورة التي قد تنجـ عف بناء السدود عمى أسس ىندسية وجيولوجية معينة، 

ر لجاف فنية، تيتـ بمسألة تقييـ بناء نشاء أو اختياإلبعض الدوؿ األمر الذي دفع 
السدود المائية، بقصد ضماف نجاح ىذه المشروعات، عمى غرار المجنة الوطنية 

 التي تصنؼ األخطار المحتممة. ANCOLD،vاألسترالية لمسدود الكبيرة 
  .: القيد القانوني عمى بناء السدودثانيا

يعتبر استخداـ الدوؿ لمواردىا مف الحقوؽ األصمية التي تكفميا القوانيف الدولية 
ضمف قيود قانونية معينة لمحفاظ عمى حقوؽ جميع الدوؿ، وال يحد مف مباشرة الدوؿ 
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الستخداـ الموارد المشتركة مع الدوؿ األخرى سوى القيود الواردة في القانوف، منيا عدـ 
 وعدـ اإلضرار باآلخريف.  التعسؼ في استخداـ الحؽ،

السدود المائية، وجوب التشاور بيف دوؿ  إقامةومف القيود الواردة عمى إنشاء أو 
المائي الدولي الواحد بشأف السدود المائية المزمع الشروع فييا، بناء عمى أف  لحوضا

المائي الدولي الواحد باإليجاب أو  ر عمى عالقات دوؿ الحوضىذه السدود قد توث
المتعمقة  1997ب، وفي ىذا الصدد يمكف اإلشارة إلى اتفاقية األمـ المتحدة لسنة السم

بالمجاري المائية في غير األغراض المالحية، التي تشير في مادتيا العشريف، فيما 
ر، وحمايتو بأف " تقـو دوؿ يخص التعاوف، إلى المحافظة عمى النظاـ اإليكولوجي لمني

ركة مع غيرىا عند االقتضاء، بحماية النظـ اإليكولوجية المائي منفردة، أو مشت الحوض
 viلممجاري المائية الدولية وبصونيا".

سنحاوؿ استعراض االتفاقيات الدولية االستعمارية التي ومف خالؿ ما سبؽ، 
لمصر تضمنت تنظيـ بناء السدود في حوض النيؿ لضماف وصوؿ مياه النير إلى 

بعدـ إقامة سدود مائية عمى  بقية دوؿ الحوضمف خالؿ قيود اتفاقية تمـز  والسوداف
 مجرى النيؿ إال بعد التشاور مع بعضيا بعض.

 بناء السدود في حوض النيلالتفاقيات المبرمة حول : االمحور الثاني
ما بينيا ومع في لقد سمح احتالؿ الدوؿ االستعمارية لمنطقة حوض النيؿ باالتفاؽ      
، سواء بطريقة مباشرة أو النيرالنيؿ عمى تقاسـ حصص مياه  حوضؼ مف دوؿ أطرا

تنظيـ بناء السدود في غير مباشرة، ما أدى إلى عقد العديد مف االتفاقيات التي تضمنت 
 حوض النيؿ.

 1981: برتوكول روما الموقع في عام أوال
يطاليا إلى التوقيع عمى برتوكوؿ روما مف أجؿ  الحفاظ عمى لجأت بريطانيا وا 

األمر الذي جعؿ الدولتاف تؤشراف عمى قضية  viiمصالحيما، واكتساب مناطؽ نفوذ،
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"تتعيد الحكومة االيطالية  المياه في ىذا االتفاؽ مف خالؿ المادة الثالثة منو، عمى أف
بعدـ إقامة أشغاؿ عمى نير عطبرة، ألغراض الري، مف شأنيا تعديؿ تدفؽ مياه النيؿ 

وعميو، فإف جؿ اىتماـ الدولتاف كاف منصبًا عمى اكتساب  viiiعمى نحو محسوس".
مناطؽ نفوذ، ومف ضمنو قضية المياه، وىو ما يشير إلى أف االتفاؽ ارتكز عمى حماية 
يطاليا عمى أساس أال  مصالح الدولتيف، حيث تـ اقتساـ مناطؽ النفوذ بيف بريطانيا وا 

كانت تحتؿ مصر، مف خالؿ عدـ تؤثر إيطاليا عمى المصالح المائية لبريطانيا التي 
 ixالمساس بالتدفؽ الطبيعي لنير عطبرة.

ثيوبيا لعام : ثانيا  1891اتفاقية بين بريطانيا وا 
عممت بريطانيا، التي كانت تستعمر السوداف، عمى االتفاؽ مع إثيوبيا مف أجؿ 
ترسيـ الحدود بيف ىذه األخيرة وبيف السوداف. وتأكيدا عمى حماية بريطانيا لمصالحيا 
المائية، اشترطت عمى ممؾ إثيوبيا )األمبراطور منميؾ الثاني( أف ينص االتفاؽ عمى 

لدى حكومة بريطانيا بأف ال ( األمبراطور منميؾ الثاني)ذلؾ بأف "يتعيد ممؾ الحبشة 
يصدر تعميمات أو أف يسمح بإصدارىا فيما يتعمؽ بعمؿ أي شيء في النيؿ األزرؽ، أو 
بحيرة تانا، أو نير السوباط، مف شأنو أف يوقؼ تدفؽ مياىيا إال باالتفاؽ مع حكومة 

مف االتفاقية توضح بجالء التزاـ عميو، فإف ىذه المادة و  xبريطانيا أو حكومة السوداف".
أمبراطور إثيوبيا )منميؾ الثاني( لبريطانيا عدـ المساس بالمياه التي تنبع مف أراضي 
إثيوبيا عبر النيؿ األزرؽ، أو بحيرة تانا، أو نير السوباط، وبالتالي عدـ إقامة منشأت 

  تعرقؿ تدفؽ المياه الطبيعي إلى السوداف.
 1891مايو  8ي البمجيكي المعقود في االتفاؽ البريطان: ثالثا

جاء ىذا االتفاؽ بيف بريطانيا وبمجيكا، حيث وقعت األخيرة عمى ىذا االتفاؽ 
نيابة عف دولة الكونغو، ومثؿ الممؾ ادوارد السابع بريطانيا، ومثؿ الممؾ ليوبولد الثاني 

ـ إنشاء، أو ونص االتفاؽ عمى أف "تتعيد حكومة دولة الكونغو المستقمة بعد xiبمجيكيا،
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السماح بإنشاء أي أعماؿ عمى أو بالقرب مف نير سميميكي أو ايزانجو، والتي يمكف أف 
 xiiتقمؿ مف حجـ المياه التي تصب في بحيرة ألبرت إال بموافقة الحكومة السودانية"،

بوصفيما  مصر والسودافوعميو نجد أف ىذا االتفاؽ لـ يرتب أي التزاـ عمى كؿ مف 
دولتاف مستفيدتاف مف المجاري المائية الكونغولية التي تصؿ إلى بحيرة ألبرت، ومف ثـ 

 xiii.إلى النيؿ
يطاليا في عام : رابعا  1811المذكرات المتبادلة بين بريطانيا وا 

يطاليا تبادال المذكرات بينيما، ومف بيف ما تضمنو رغبة  أجرت بريطانيا وا 
ربط أريتريا بالصوماؿ )اإليطالي(، عبر األراضي اإلثيوبية، إيطاليا في إنشاء خط حديد ي

مقابؿ منح امتياز لبريطانيا بشأف بحيرة تانا، مع موافقة الحكومة اإلثيوبية، وىو ما جاء 
في المذكرات حيث طمبت "إيطاليا تأييدًا مف بريطانيا العظمى في الحصوؿ عمى امتياز 

ديدي مف حدود اريتريا إلى حدود الصوماؿ مف الحكومة اإلثيوبية ببناء وتشغيؿ خط ح
اإليطالي عمى أف يمر ىذا الخط الحديدي إلى غرب أديس أبابا طبقا لالتفاؽ الثالثي". 
وعميو، وافقت الدولتاف البريطانية واإليطالية عمى ىذه المسائؿ التي مف أىميا اعتراؼ 

عػدـ إقامة أي لتأكيد عمى او  xiv،ائية التاريخية لدولتي مصر والسودافإيطاليا بالحقوؽ الم
منشآت عمى النيؿ األزرؽ واألبيض )السوباط( وروافدىما، وأي عمؿ مف شأنو أف يوقؼ 

وعمى ىذا األساس، قبمت إيطاليا باالشتراطات  ،تدفؽ مياىيما صوب النير الرئيسي
 حوضالمائية لصالح بريطانيا، ولكنيا أكدت عمى أف يتـ استخداـ مياه البحيرة وروافد 

سكاف دوؿ أعمى النيؿ االستفادة مف مياه النير  ـال يحر النيؿ استخداما معقوال، حتى 
 مف خالؿ االعماؿ الثانوية فيو.

  1818االتفاقية المعقودة بين بريطانيا ومصر في عام: خامسا
ىذه االتفاقية عقدتيا بريطانيا مع مصر بشأف استخدامات مياه مجرى نير النيؿ 

تب التزاـ دوؿ اليضبة االستوائية بعدـ إقامة مشروعات عمى ألغراض الري، وىي تر 
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، حيث تعيدت فييا مياه المتدفقة صوب مصر والسودافمجرى نير النيؿ، أو عرقمة ال
بريطانيا نيابة عف السوداف، وكينيا، وتنجانيقا )تنزانيا حاليا(، وأوغندا، بعدـ إنشاء أو 

بحيرات الموجودة، أو المياه العابرة ألرض إقامة أية منشآت عمى النيؿ أو روافده، أو ال
السوداف )البريطاني المصري(، والتي تؤثر عمى كمية المياه العابرة لمصر ولو عمى 
نحو محسوس، إال بإذف مسبؽ مف مصر. وقد نصت االتفاقية عمى "أال تقاـ بغير اتفاؽ 

عمى النيؿ سابؽ مع الحكومة المصرية أعماؿ ري أو توليد قوى، وال تتخذ إجراءات 
وفروعو أو عمى البحيرات التي ينبع منيا سواء في السوداف أو في البالد الواقعة تحت 
اإلدارة البريطانية يكوف مف شأنيا إنقاص مقدار المياه الذي يصؿ إلى مصر أو تعديؿ 

 xvتاريخ وصولو أو تخفيض منسوبو عمى أي وجو يمحؽ ضررا بمصالح مصر".
 1811_  1811بين بريطانيا ومصر بين عامي : المذكرات المتبادلة سادسا

يناير شير و  1952 شير يوليوتبادلت بريطانيا ومصر عدة مذكرات ما بيف 
1953،xvi  بشأف إنشاء خزاف أويف عمى األراضي األوغندية التي كانت تسيطر عمييا

بريطانيا، حيث تضمنت مساىمة مصر بإقامة سدود عمى شالالت أويف مف أجؿ توليد 
وغندا، وزيادة ارتفاع السدود لغرض رفع منسوب المياه في بحيرة فيكتوريا، مف الطاقة أل

وعميو، فقد وقعت بريطانيا ومصر اتفاقية  ،ؼأجؿ أف تستفيد منيا مصر في فترات الجفا
تتحمؿ الحكومة الممكية  بشأف إنشاء خزاف أويف، والتي جاء فييا أف 1953عاـ 

رفع منسوب مياه بحيرة  الالت أويف الذي يتطمبخزاف عند شجزء مف تكمفة الالمصرية "
تتحمؿ تكاليؼ التعويضات الخاصة بالمصالح وأيضا  لتخزيف المياه؛ يافكتوريا واستخدام

التي ستتأثر مف تنفيذ المشروع أو، بديال لذلؾ، تكاليؼ إيجاد الظروؼ التي تتيح 
ألشخاص المتأثريف، تسييالت ومرافؽ مساوية لتمؾ التي يتمتع بيا حاليا المنظمات وا

وكذلؾ تكاليؼ ما يمـز مف أشغاؿ إلعادتيـ إلى ما كانوا عميو بما يكفؿ استمرار 
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الظروؼ التي كانت سائدة قبؿ بدء تشغيؿ المشروع، عمى أف تحتسب ىذه التكاليؼ وفقا 
  .بات التي يتفؽ عمييا بيف الحكومتيفلمترتي
 1818والسودان في عام : اتفاقية القاهرة المعقودة بين مصر سابعا
عاـ  مصر والسوداف في شير نوفمبر بالقاىرةذا االتفاقية بيف دولتي تـ توقيع ى      
، وتعد أىـ االتفاقيات التي تـ توقيعيا في منطقة حوض النيؿ، حيث جاء مكممة 1959

وليست الغية ليا، كونيا عقدت بيف السوداف، الذي حصؿ عمى  1929التفاقية 
الحكـ االستعماري، ومصر، كما أنيا أكدت عمى حقوؽ مصر التاريخية، استقاللو مف 

وسنعمؿ عمى  xvii.وأوضحتيا مصر والسوداف، حصص قسمة المياه لدولتيودعمت 
 عرض أىـ محتويات ىذه االتفاقية، كما يمي:

"يحسب صافي الفائدة مف السد العالي أساس متوسط إيراد النير الطبيعي عند أسواف 
مميار متر مكعب سنويا، ويستبعد مف ىذه الكمية  84في سنوات القرف الحالي بنحو 

كما يستبعد منيا متوسط فاقد  ،مقدرة عند أسوافالحقوؽ المكتسبة لمجميوريتيف، وىي 
فينتج مف ذلؾ صافي الفائدة التي توزع بيف  ،التخزيف المستمر في السد العالي

وعمى ىذا األساس، قد تـ حسـ الخالؼ حوؿ متوسط كمية الفيضاف  xviii،الجميوريتيف"
مميوف  84السنػوي لمياه مجرى نيػر النيػؿ، حيث تـ تحػديده واالتفػاؽ عميػو في حدود 

يـ الفيضاف وىكذا يتـ تقس xixمتر مكعب سنويا، يقدر عند السد العالي في أسواف بمصر،
، عمى أف تحصؿ مصر عمى كمية تقدر بػ مصر والسودافالنيؿ بيف  السنوي لمياه

متر مكعب  18.5بػ  نما تتحصؿ السوداف عمى كمية تقدرمتر مكعب سنويا، بي 55.5
 سنويا.
 1881: االتفاؽ بين مصر وأوغندا المعقود في عام ثامنا

المصري في صورة خطابات تمت بيف وزيري خارجية -بدأ ىذا االتفاؽ األوغندي
أوغندا، ومصر آنذاؾ، وقد شمؿ مفاوضات بيف الجانبيف، مف أجؿ ما تسعى إليو أوغندا 
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مف إنشاء محطة لتوليد الكيرباء عمى بحيرة فيكتوريا، وقد تقدمت أوغندا لمبنؾ الدولي 
تمتـز أوغندا في ىذا االتفاؽ، بما جاء في بإف حولو،  لتمويؿ مشروعيا، الذي تـ االتفاؽ

عند إنشاء خزاف أويف، والحفاظ عمى مدى التخزيف البالغ قدره ثالثة أمتار  1953اتفاؽ 
النظر في إمكانية تعديؿ معدالت النسب المائية لصالح أوغندا وكذلؾ  لصالح مصر؛

ال يضر بمصالح أو معدالت لتوليد الكيرباء، في حاؿ اتفؽ الطرفاف عمى ذلؾ، وبما 
التصرؼ المستخدـ لمقوى الكيربائية وأف يكوف  نسب المائية التي تصؿ دوؿ أسفؿ النيؿ؛

 xxينبغي أف يكوف متوافقًا مع التصرؼ الطبيعي.
 الثالث: المسوغ القانوني لبناء سد النهضة المحور

وىو ما يفسر جاء بناء سد النيضة بعد التوقيع عمى االتفاقية اإلطارية لمتعاوف، 
أف إثيوبيا بدأت فعاًل تفعيؿ بنود ىذه االتفاقية كإطار ينظـ استخداماتيا المائية في 

يؤثر عمى  قدعمى بناء السد، الذي لنيؿ، رغـ معارضة مصر والسوداف مجرى نير ا
ىذه االتفاقية إال بشروط  عمى ؽال توافالنير، كما أنيا  حوضاحتياجاتيا المائية مف 

تخطرىا ولـ  ،أف إثيوبيا لـ تتشاور معيا ، وتؤكد مصر والسوداف،تعتبرىا ذات جدوى
وبدأ  ،المائي، األمر الذي ترتب عميو وضٌع قانونٌي لمسد بشأف بناء السد عمى الحوض
ثيوبيا عم آثاره التي يمكف أف تعـ عمى مصر والسودافالحديث عف فوائد ىذا السد و  ى وا 

مف خالؿ المجنة  يافتسع ظؿ موقؼ مرتقب مف مصر والسوداف، المتاف حد سواء، في
مف  ا مف بناء السد المذكور، كما تسعيافالثالثية لوضع حموؿ تضمف عدـ تضررى

خالؿ القيادة السياسية لوضع مبادئ عامة تنظـ استخدامات سد النيضة بيف الدوؿ 
 الثالث. 

 : بناء سد النهضة أوال
النيؿ يخضع إلجراءات  حوضيوبيا مسبقا أف بناء السدود عمى عممت إث

قانونية، مف ضمنيا اإلخطار المسبؽ، والتشاور مع الدوؿ التي مف المحتمؿ تضررىا 
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الدراسات األمريكية، وىو المشروع الذي تـ بناء عمى  xxiمف إقامة مشروع سد النيضة،
الجانب اإلثيوبي في أغسطس ، الذي تـ االتفاؽ عميو مع "Border"بوردر وعرؼ بسد 

قاـ الجانب األمريكي بدراسة شاممة لمنيؿ األزرؽ، استمرت خمس سنوات  ، حيث1957
، وجاءت ىذه الدراسة عمى شكؿ تقرير شامؿ، بعنواف "الموارد 1958ابتداء مف عاـ 

حدد الجانب األمريكي، عمى أساسيا، مكاف أىـ أربعة ضية والمائية لمنيؿ األزرؽ"، و األر 
ود عمى النيؿ األزرؽ الرئيسي، وىي: كارادوبي، ومابيؿ، وماندايا، وسد الحدود سد

، ا عميووبناءمميار متر مكعب سنويًا،  81قدر بػ )النيضة(، بإجمالي سعة تخزينية ت
أعمنت إثيوبيا عف مشروعيا المائي الذي تمثؿ في بناء سد النيضة في فبراير في عاـ 

ابؽ "ميميس زيناوي"، الذي وقع عمى االتفاقية ، في عيد رئيس الوزراء الس2011
، والذي أعمف عف بدء إنجاز سد النيضة في أبريؿ عاـ 1993المعقودة في القاىرة عاـ 

2011. 
ووفؽ ذلؾ، فإف موقع بناء سد النيضة يبعد عف حدود دولة جنوب السوداف 

سنويا، عمى  مميار متر مكعب 1665كيمومتر، وتقدر سعتو التخزينية بحوالي  40حوالي 
التي  Salini Munster Korean،"xxiiأف تبدأ الشركة اإليطالية "ساليني كونستركوري 

اسند إلييا إنجاز ىذا المشروع، باألمر المباشر دوف الدخوؿ في منافسة مع الشركات 
إثيوبيا عمى  ومف خالؿ ذلؾ، عممت xxiiiاألخرى المحمية أو اإلقميمية أو الدولية.

مميار متر مكعب سنويًا، إلى حوالي  12التخزينية مف حوالي مضاعفة سعة سد النيضة 
مميار متر مكعب سنويًا، وىو ما استقرت عميو دوف وجود مبرر فني أو اقتصادي  72

 xxivليذه التوسعة اليائمة في حجـ السد.
عبارة عف جدار خرساني أسطواني رئيسي، يقابمو في وعموما، فإف سد النيضة 

مترا، بينما يبعد  145حيث بمغ طوؿ ارتفاع السد الرئيسي  الجية األخرى جدار مساعد،
مترا، أي بفارؽ  95كيمومترات، وبمغ طوؿ ارتفاع األخير ما يقارب  5عف السد المساعد 
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مترا، أما عف بحيرة تخزيف المياه فسوؼ تغطي مساحة  50ارتفاع عف السد الرئيسي 
مترا فوؽ مستوى  640إلى كيمومتر، حيث يصؿ منسوب المياه فييا  16874تقدر بػ 

ف سدا بيذه المواصفاتو  xxvسطح البحر. سوؼ يحجز المياه مف أجؿ أف تستفيد إثيوبيا  ا 
منو في الري، والكيرباء، وربما تستفيد السوداف كذلؾ، إال أف مصر ستتضرر مف جراء 

لتر سنويا  1000ذلؾ، إذ سينخفض فييا نصيب الفرد السنوي مف المياه العذبة مف 
لتر سنويا، وبالتالي فإف  700ى، بحسب تقديرات المؤسسات الدولية، إلى كحد أدن

مصر ستواجو مشكمتيف: األولى تخص المحافظة عمى نصيبيا مف مياه النيؿ بحسب 
، بينما تخص الثانية زيادة نصيبيا مف مياه النيؿ لسد 1959_  1929اتفاقيتي 

 احتياجاتيا مف المياه العذبة في الوقت الحاضر.
 : فوائد وآثار إنشاء السد اثاني

يعتبر سد النيضة مؤشرا مف مؤشرات تفاقـ أزمة مياه نير النيؿ، إف لـ يمثؿ 
نسبة كبيرة منيا، وىي التي كرست ىاجس إدارة وتدبير الموارد المائية بطريقة منصفة 

 ضررًا ألي منيا. ببال تسؿ، بطريقة الني حوض وعادلة بيف دوؿ
 وىو ما، ومصر والسودافعمى إثيوبيا فوائده تعـ وعميو، فإف سد النيضة قد 

ه الدوؿ حوؿ السعة التخزينية ىذ اختالؼالرغـ مف ، بالدراسات المتعمقة بالسد إليو تشير
نتاجو لمطاقة التي يمكف أف تبمغ أكثر مف لمسد ميجاوات، ليصبح  5000، وعموه، وا 

كما شرة عمى مستوى العالـ، بذلؾ في المرتبة األولى عمى مستوى إفريقيا، والمرتبة العا
ر المياه التي قد تستخدـ ألغراض الزراعة المروية، كما سيعمؿ السد عمى وفأنو سي

التحكـ في الفيضانات التي تتعرض ليا السوداف، وخاصة عند سد "الروصيرص"، 
أضؼ إلى ذلؾ تخزيف طمي النيؿ األزرؽ، مما سيطيؿ أعمار السدود السودانية والسد 

، في حاؿ موافقتيا عمى المشروع، أنيا سوؼ ما بخصوص مصر والسودافأو  xxviالعالي.
تحصؿ عمى الكيرباء بسعر التكمفة، وسوؼ تستفيد مف حجز الطمي الذي يسبب 
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إشكاالت بيئية، ذلؾ ما يؤكده وزير الكيرباء والموارد المائية السوداني "أسامة عبد اهلل"، 
اإلثيوبية بالنيؿ األزرؽ، بأنيا سوؼ الذي يتحدث عف المشاريع القائمة عمى السدود 

، مف خالؿ زيادة الكيرباء المنتجة مف تمؾ لفائدة القصوى عمى مصر والسودافتعود با
السدود، وزيادة المساحات المروية، وقمة الطمي والتبخر عمى سد الروصيرص 

 xxvii.والعالي
 د،وتأسيسا عمى ما سبؽ، قد تحصؿ إثيوبيا ومصر والسوداف عمى فوائد مف الس

ألؼ  30تضطر إلى تيجير ما يقرب مف ارا كبيرة عمى إثيوبيا، التي قد إال أف لو آث
مواطف مف منطقة البحيرة التي سيقاـ فييا السد، باإلضافة إلى إغراؽ نصؼ مميوف فداف 
مف أراضي الغابات واألراضي الزراعية القابمة لمري، وبعض مناطؽ المحاجر والتعديف 

آثار أيضا ا لو التي توجد بيا معادف نفيسة مثؿ الذىب والبالتيف، والحديد، والنحاس، كم
و  5مف فقداف كمية مف المياه، تتراوح بيف  افسوؼ تعاني المتاف مصر والسوداف،عمى 
مميار متر مكعب، حسب حجـ الخزاف ولمرة واحدة فقط، وفي السنة األولى الفتتاح  25

النيؿ  تي ظيرت عمى العالقات بيف دوؿ حوضالسد، يضاؼ إلى ذلؾ الضبابية ال
ثيوبيا إثيوبيا عف  خاصة، وما نتج عنيا مف توتر سياسي منذ إعالف عامة، ومصر وا 
 وىناؾ آثار أخرى تتعمؽ بالسد نفسو، منيا تكمفتو التي تقدر بنحوالبدء في تشييد السد، 

قصر  ،مميار دوالر، يضاؼ إلى ذلؾ 8تصؿ إلى مميار دوالر، وقد تزيد حتى  468
الطمي الشديد الذي سوؼ  عاما نتيجة 50إلى  25عمر السد الذي يتراوح ما بيف 

يحجزه، باإلضافة إلى مشاكؿ توربينات توليد الكيرباء، وما ينتج عف العوامؿ الجيولوجية 
وسرعة اندفاع مياه النيؿ األزرؽ التي قد تسبب في انييار السد عالوة عمى ذلؾ، فإف 

لسد، المنطقة الموجود فييا الخزاف قد تتعرض لمزالزؿ، مما يزيد مف احتماؿ انييار ا
 xxviiiنتيجة كمية المياه التي لـ تكف موجودة مف قبؿ في بيئة صخرية متشققة.

 المتخذة بشأف بناء السد اإلجراءات: ثالثا
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طمب تشكيؿ لجنة مف الخبراء لتقييـ السد؛ بشرط أف يتـ ت إثيوبيا بدفعلقد 
 النص، في قرار التشكيؿ، عمى أف السد تحت اإلنشاء، وأف توصيات المجنة غير ممزمة
مف الناحية القانونية، كما دفع األمر ذاتو القادة في الدوؿ الثالث إلى االتفاؽ حوؿ 
، وتأكيدىا  مجموعة مف المبادئ العامة حوؿ السد، التي تـ اإلعالف عنيا في الخرطـو

وعميو، قامت دوؿ النيؿ الشرقي، مصر والسوداف عمى دور المجنة الثالثية الوطنية، 
ثيوبيا، بترشيح ستة خ براء مف الدوؿ الثالثة، باإلضافة إلى أربعة أعضاء دولييف، وا 

 xxixميمتيـ دراسة التصميمات، ومراجعة الدراسات التي قامت بيا إثيوبيا عمى السد.
، بعد 2012شير أبريؿ عاـ المجنة الوطنية الدولية أعماليا في  وبدأ عمؿ

المتعمقة والتقارير مماطمتيا وتأخير مواعيد اجتماعاتيا، بشأف حصوليا عمى الدراسات 
بجمع البيانات والمعمومات إلعداد الدراسات والتقارير  ،االثيوبيمف الجانب بسد النيضة 

النواحي اليندسية، واإلنشائية، واآلثار البيئية، واالجتماعية المتوقعة، النيائية حوؿ 
، عمى أف تختتـ نتائج اعماليا برفع تدفقات المائية لمصر والسودافدراسة ال وكذلؾ

اإلعالف عف تقاريرىا إلى رؤساء الجميوريات والحكومات الثالثة، حتى يتسنى لمدوؿ 
التي تـ االتفاؽ المسبؽ عمى عمميا بيف الدوؿ  ، فإف المجنةموقؼ رسمي ونيائي، وعميو

الثالثة لـ تقدـ تقريرىا في الموعد المحدد بعد ستة أشير بؿ أنيا قدمت تقريرىا بعد سنة 
توصيات المجنة بأف يتـ استكماؿ الدراسات حوؿ السد،  ويمكف اإلشارة إلى وأكثر،

مفاوضات  ، والسوداف؛رمصإثيوبيا و الدوؿ الثالث وتنفيذا ليذه التوصيات، قد دخمت 
نظرًا لتمسؾ بالفشؿ،  2014الخرطـو بالسوداف، انتيى أخرىا في شير يناير مف عاـ 

إثيوبيا بتكويف لجنة مف خبراء محمييف مف الدوؿ الثالث، وعدـ وجود مرجعية واضحة 
ىذه الدوؿ بالنتائج، ورفض إثيوبيا إيقاؼ بناء السد إلى أف يتـ االنتياء مف  بشأف التزاـ

 تمؾ الدراسات المتعمقة بو.
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تضمنو مف مبادئ حوؿ الحوار  وما xxxعمى ىذا األساس جاء إعالف ماالبو،
ثيوبيا،  حوضر باالستخدامات المائية في اوالتعاوف، وعدـ اإلضر  نير النيؿ لػمصر وا 

واستئناؼ أشغاؿ المجنة الثالثية حوؿ سد النيضة، مع إبداء بعض التحفظات مف 
الجتماع بيف قادة الدوؿ الثالثة وعميو، جاء ا عض ىذه المبادئ.الجانب المصري عمى ب
 احتواء، ليعمف عف مبادئ عامة بشأف 2015، في مارس إثيوبيا ومصر والسوداف
 مشكمة بناء سد النيضة.

 سياسياتفاؽ إشكالية بناء سد النهضة في ضوء المحور الرابع: 
لقد برزت لنا إشكالية بناء سد النيضة بعدما تطورت احداثو، فكاف االتجاه العاـ       

ثيوبيا مف جية أخرى، يدفع إلى أف ىناؾ دفوعا قانونية  بيف مصر والسوداف مف جية، وا 
تممكيا مصر والسوداف إلثبات حقوقيما التاريخية في مياه نير النيؿ، وفي ذات الوقت 

ا صوتا بؿ استمرت في بناء سد النيضة، وىي ترى ال أحد يستطيع لـ تسمع إثيوبيا ليم
منعيا مف استغالؿ مياىيا النيرية الدولية التي تجري في أراضييا، وما جرى خالؿ ىذا 
التدافع أف مصر والسوداف ذىبتا بدفوع قانونية إلحتواء بناء سد النيضة عف طريؽ 

 ث في ضوء االتفاؽ السياسي.إعالف المبادئ العامة التي سطرتيا الدوؿ الثال
أف السوداف المساند لمصر قد اقتنع نوعا ما بما نجد  وعمى ىذا األساس، ربما       

سيجنيو مف فوائد سد النيضة، ما جعؿ مصر بيف طموح السوداف في الحصوؿ عمى 
فوائد سد النيضة ورغبة إثيوبيا في اكماؿ بناء السد الذي تحاوؿ بعض اآلراء أف تدخمو 

سد قد خالؼ االتفاقيات المنظمة مشروعات النيؿ الشرقي، والمحصمة أف بناء ال ضمف
ض األخرى ، األمر الذي قد يفتح الباب أماـ بعض دوؿ الحو المائية لمنيرستخدامات لال

  بمخالفة ىذه االتفاقيات.
دئ العامة الحتواء بناء وثيقة المباسنحاوؿ تسميط الضوء مف خالؿ قراءة في       

 . السد، وكذلؾ موقؼ مصر والسوداف مف بناء إشكاليات السد
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 : قراءة في وثيقة المبادئ العامة الحتواء إشكاليات بناء السد  أوال
معانا في التوضيح، سنقـو بقراءة لوثيقة مبادئ اإلعالف التي تـ توقيعيا بيف  وا 

 تعد ي ىذه الدوؿ؛، مف قبؿ القيادات السياسية فإثيوبيا ومصر والسوداف الدوؿ الثالثة
ىذه الوثيقة عبارة عف إعالف مبادئ، قد تضمنت خطوطا عريضة لمعمؿ عمى إحتواء 
مشكمة بناء سد النيضة وفؽ ىذه المبادئ، وصوال إلى اتفاؽ قانوني يجمع الدوؿ 

 الثالث. 
عالف المبادئ في القانوف الدولي  اتفاؽ دوليا ممزما، بقدر ما يمثؿ  دال يعوا 

ؿ الموقعة عمى اإلعالف، وىذا ينطبؽ عمى الحالة التي نحف بصدد خريطة طريؽ لمدو 
دراستيا. ونجد أف اإلعالف، في ىذه الحالة، تمت صياغتو في إطار قواعد القانوف 
الدولي لممياه، وىو عبارة عف أعراؼ وقواعد قانونية مستقرة وراسخة قننتيا االتفاقية 

ومف أىـ تمؾ المبادئ، التعاوف ، 1997ـ جاري المائية الدولية لعااإلطارية لقانوف الم
القائـ عمى المنفعة المشتركة، واحتراـ مبدأ حسف النية، وأيضا مبدأ التنمية التكاممية 
والمستدامة، ومبدأ عدـ التسبب في ضرر ذي شأف، عمى أف تتخذ الدوؿ الثالث كؿ 

بة في اإلجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأف، وعمى الدولة المتسب
الضرر اتخاذ كؿ اإلجراءات المناسبة بتنسيؽ مع الدوؿ المتضررة لتخفيؼ أو منع ىذا 

 الضرر، ومناقشة مسألة التعويض متى كاف ذلؾ مناسبا.
وتبعا لذلؾ، جاء اإلعالف، ونص في المادة الرابعة منو عمى مبدأ االستخداـ 

كؿ المعايير والعناصر المنصؼ والمناسب، وعمى أف تضع الدوؿ الثالث في االعتبار 
، ومف 1966االسترشادية ذات الصمة، وىي المعايير التي قننتيا قواعد ىمسنكي لعاـ 

بينيا العناصر الجغرافية والمناخية والبيئية، وكذلؾ االحتياجات االجتماعية واالقتصادية 
 لمسكاف الذيف يعتمدوف عمى الموارد المائية في دوؿ الحوض، واالستخدامات القائمة
والمحتممة لمموارد المائية، ومدى مساىمة كؿ دولة مف دوؿ الحوض في نظاـ نير 
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كما تضمف اإلعالف لحوض داخؿ إقميـ كؿ دولة مف دولو، النيؿ، وامتداد نسبة مساحة ا
دارة السد، مع احتراـ وتنفيذ توصيات المجنة الدولية،  في المادة الخامسة مبدأ التعاوف، وا 

 السترشادية، وقواعد المؿء األوؿ لسد النيضة، وقواعد تشغيموواالتفاؽ عمى الخطوط ا
خطار مصر والسوداف بأي ظروؼ غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة  السنوي، وا 

الضبط لعممية تشغيؿ السد. وتضمنت المادة عناصر ضماف استمرارية التعاوف والتنسيؽ 
الدوؿ الثالث، مف  ، وأف تنشئالنيضة مع خزانات مصر والسوداف حوؿ تشغيؿ سد

خالؿ الوزراء المعنييف بالمياه، آلية تنسيؽ مناسبة فيما بينيا، واإلطار الزمني لتنفيذ 
العممية الخاصة بالسد، والتي سوؼ تستغرؽ خمسة عشر شيرا مف بداية إعداد 

 الدراستيف الموصي بيما مف جانب المجنة الدولية لمخبراء.
اإلعالف أولوية لمصر والسوداف سة مف وتبعا لذلؾ، فقد أعطت المادة الساد

شراء الطاقة المولدة مف سد النيضة، وتضمنت المادة السابعة مبدأ تبادؿ البيانات عند 
والمعمومات، عمى أف توفر الدوؿ الثالثة البيانات والمعمومات الالزمة إلجراء الدراسات 

النية في الوقت  دأ حسفالمشتركة مف لدف المجنة الوطنية لمخبراء، وذلؾ بتمثؿ مب
وقد خصصت المادة الثامنة مف اإلعالف ألماف السد، حيث نصت عمى أف المناسب، 

الدوؿ الثالث تقدر الجيود التي بذلتيا إثيوبيا حتى اآلف لتنفيذ توصيات المجنة الدولية 
لمخبراء الدولييف، وسوؼ تستكمؿ إثيوبيا، بحسف نية، التنفيذ الكامؿ لمتوصيات الخاصة 

السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولييف، وتضمنت المادة التاسعة مف بأماف 
اإلعالف مبدأ السيادة ووحدة إقميـ الدولة، بما يضمف تعاوف الدوؿ الثالث عمى أساس 
السيادة المتساوية، ووحدة إقميـ الدولة، والمنفعة المشتركة، وحسف النوايا بما ييدؼ إلى 

 مثؿ والحماية المناسبة لمنير.الوصوؿ إلى االستخداـ األ

أما المادة العاشرة واألخيرة مف اإلعالف، والتي جاءت تحت عنواف "مبدأ التسوية 
السممية لممنازعات"، فقد نصت عمى أف تقـو الدوؿ الثالث عمى تسوية منازعاتيا الناشئة 
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قا لمبدأ عف تفسير أو تطبيؽ ىذا االتفاؽ بالتوافؽ، مف خالؿ المشاورات والمفاوضات وف
ذا لـ تنجح األطراؼ في حؿ النزاع مف خالؿ المشاورات والمفاوضات،  حسف النوايا، وا 
فيمكف ليـ مجتمعيف طمب التوفيؽ والوساطة، أو إحالة األمر إلى عناية رؤساء الدوؿ 

ويمكف القوؿ إف ىذا اإلعالف جاء تكريسا لألعراؼ والقواعد  xxxiأو رؤساء الحكومات.
المائي الدولي في غير األغراض المالحية، ولـ  الحوضاستخداـ القانونية الخاصة ب

يتضمف التزاما مباشرا مف إثيوبيا، بما يعني أنو خطوة نحو إبراـ اتفاؽ نيائي بيف الدوؿ 
 الثالث.

 : مواقؼ مصر والسوداف مف تشييد السد ثانيا
بناء تكاد تتطابؽ مواقؼ السوداف ومصر فيما يخص قياـ إثيوبيا بالشروع في 

سد النيضة، حيث جاء الموقؼ السوداني رافضا لما ذىبت إليو إثيوبيا، ولكف سرعاف ما 
تغير الموقؼ السوداني، أما موقؼ مصر مف سد النيضة فقد جاء رافضا لو منذ الوقت 
الذي أعمنت فيو إثيوبيا نيتيا البدء فيو، ولكف في نياية األمر عممت القيادة السياسية 

ر موقؼ مصر تجاه بناء السد بالتعامؿ مع المسألة بتخفيؼ االضرار المصرية عمى تغيي
 .2015ال منعيا، مف خالؿ التوقيع عمى المبادئ العامة في الخرطـو في أوائؿ عاـ 

 موقؼ السودان من إقامة سد النهضة اإلثيوبي   - أ
إلى بناء السدود عمى  الحوض االخرىدوؿ السوداف مانعا مف أف تتجو  ىال تر 
النيؿ، بشرط أف تخطر الدوؿ المعنية الجانب السوداني، وأال تؤثر ىذه مجرى نير 

وفي ىذا اإلطار، حدث اختالؼ بيف دوؿ أعمى النيؿ  المشروعات عمى أمنو المائي.
ودوؿ أسفمو؛ فالسوداف قد اعترضت عمى االتفاقية اإلطارية لمتعاوف، ومف ثـ عمى سد 

وؼ يؤثر عمى أمف السوداف المائي، النيضة، وجاء ذلؾ عمى خمفية أف سد النيضة س
ليذا بادرت ىذه األخيرة إلى تجميد عضويتيا في مبادرة حوض النيؿ كخطوة أولى تعبر 
عمى موقؼ السوداف، التي ترفض ما ذىبت إليو بعض دوؿ أعمى النيؿ مف التوقيع عمى 
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ـ تبريره ولكف السوداف ما لبثت أف عدؿ عف موقفو الذي ت xxxiiاالتفاقية اإلطارية لمتعاوف.
بأف المباحثات والمفاوضات حوؿ سد النيضة ىي المخرج الوحيد لجميع دوؿ حوض 

 النيؿ. 
 رد فعل مصر عمى بناء السد اإلثيوبي - ب

تساىـ مصر وتشارؾ في بناء السدود عمى مجرى نير النيؿ، سواء تعمؽ األمر 
مويميا، تأكيدا عمى بتمؾ السدود التي إقامتيا لنفسيا أو لغيرىا، أو شاركت في بنائيا أو ت

روح التعاوف في إطار مبدأ المنفعة لجميع دوؿ حوض النيؿ، فمـ تقتصر المشاركة 
المصرية في بناء السدود عمى بناء سد أويف في أوغندا، وتخزيف المياه في بحيرة 
فيكتوريا لصالحيا، بؿ امتد األمر إلى عدـ اعتراض مصر عمى محاوالت دوؿ أعمى 

 ذ خطط التنمية الشاممة.النيؿ في وضع وتنفي
، فإف الموقؼ المصري مف سد النيضة قد جاء رافضا لو شكال وتبعا لذلؾ

ومضمونا، لما يشكمو مف خطر عمى األمف المائي المصري، ومع ذلؾ عممت مصر، 
مف خالؿ المجاف، سواء اإلقميمية أو الدولية، عمى حؿ إشكاليات سد النيضة الذي 

المجاف، مف خالؿ تقاريرىا، إلى أف سد النيضة يشكؿ شرعت فيو إثيوبيا، وتوصمت 
وبالرغـ مف ذلؾ توصمت القيادات السياسية في  xxxiiiخطرا كبيرا عمى دوؿ أسفؿ النيؿ،

ثيوبيا، في مدينة الخرطـو أوائؿ عاـ  ، إلى تسطير مبادئ 2015مصر والسوداف وا 
 عامة تنظـ استخدامات سد النيضة. 

 خػػػػػػػػػػػػػاتمة
اؿ حوؿ ماىية رد الفعؿ المصري مف جية أولى، ثـ السوداني مف طرح سؤ قد ي  

ياؿ استمرار إثيوبيا في بناء سد النيضة، والتمادي في بناء سدود أخرى،  جية أخرى، ح 
النيؿ، والعربية منيا بوجو يشيده العالـ، ومف ضمنو دوؿ حوض  في ظؿ الحراؾ الذي

ع إثيوبيا إف ىي أرادت الحفاظ خاص؟ والجواب أف مصر ليس ليا بدٌّ مف التفاوض م
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عمى نصيبيا مف مياه النيؿ، والكيفية التي سوؼ تسمكيا في تحويؿ المياه نحو خزاف 
السد، وأف تعمؿ ما في وسعيا لترتيب أوضاعيا الداخمية التي تحوؿ دوف الحسـ في 

بأف قضاياىا الخارجية، التي تعد مسألة مياه النيؿ أكبرىا وأىميا. وال نبالغ إذ قمنا 
 ازدىار مصر أو انييارىا يعتمد عمى النيؿ.

وخالصة الحديث ال يبقى أماـ الدوؿ الثالث أو بقية دوؿ نير النيؿ اال التعاوف 
فيو الصياغة الوحيدة التي يمكف أف تقبميا دوؿ حوض النيؿ ولكف وفؽ رؤية شاممة 

مناخية التي تحقؽ مصالحيا وتحافظ عمى ىذا المورد المائي خاصة في ظؿ التغيرات ال
سوؼ تؤثر عمى المياه العذبة في العالـ، وىناؾ أراء واتجاىات لمباحثيف المتخصصيف 

كنتيجة لتمؾ التغيرات  في شؤوف المياه تنذر بنضوب أو انخفاض منسوب المياه العذبة
المناخية، عميو قد تستفيد مصر والسوداف مف السد االثيوبي عف طريؽ المشاركة في 

يؽ االستفادة منو، خصوصا بعد أف أصبح أمر واقع، وىو في مراحمو ادارتو أو عف طر 
  األخيرة.

 ائجالنتػػػػػػػػػػ

أسس قانونية يستند عمييا، لمعالجة المشاكؿ التي تحدث بيف دوؿ ىناؾ   -1
عدة اتفاقيات دولية  توجدالحوض، فباإلضافة إلى االتفاقيات الدولية االستعمارية، 

أخرى تتضمف حقوؽ وواجبات الدوؿ، تضمنيا القانوف الدولي، مف ضمنيا توارث 
المعاىدات بيف الدوؿ السمؼ والخمؼ، فيما يتعمؽ باآلرث االستعماري، وىو ما 

الخاصة بتوارث المعاىدات الدولية؛  1978جاء في نصوص اتفاقية فيينا لعاـ 
اريخية المتوارثة في الموارد المائية الذي أقره معيد وكذلؾ عدـ المساس بالحقوؽ الت

 ؛1961القانوف الدولي في عاـ 
ىناؾ تسوية سياسية قد تمت بيف إثيوبيا ومصر والسوداف مف خالؿ اتفاؽ مبدئي،  -2

يعطي الحؽ لمدوؿ الثالثة في استغالؿ سد النيضة ومعالجة ما ينجـ عنو مف 
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خالفات قانونية استنادا عمى مبادئ وقواعد مشاكؿ فنية، والتباحث في حاؿ ظيور 
 القانوف الدولي؛

دفعت بإثيوبيا بشكؿ عاـ، ومصر والسوداف بشكؿ خاص إلى قد عدة أسباب توجد  -3
إف إثيوبيا لـ تتوقؼ عف بناء السد إال  الموافقة عمى االتفاؽ السياسي، ومنيا،

ف اكتماؿ السد أصبح وشيؾ أحياننا سوداف اتخاذ أي ال مصر أو ال عوال تستطي، وا 
إجراء حياؿ ذلؾ، ما عدا االجراء القانوني الذي يطوؿ امده، وبالتالي ال مناص 

مؿء خزاف السد، فالمدة المحددة لمؿء الخزاف لمصر أو السوداف إال االتفاؽ عمى 
 سوؼ تؤثر بشكؿ أو بآخر في االحتياجات المائية لمصر والسوداف.

 التوصيػػػػػػػػػػػػات
وي إثيوبيا وتتفيـ العالقة بينيا وبيف إسرائيؿ، وأف تقيـ مع عمى مصر أف تحت .1

إثيوبيا جسورا اقتصادية، وعالقات سياسية مميزة تسمح بتخطي الحدود األرضية، 
ويكوف لمتواصؿ المجتمعي دور كبير في ىذه العالقات، وأف تمنح األفضمية 

 ؛ىلمواطني إثيوبيا داخؿ مصر دوف غيرىـ مف الدوؿ األخر 
تتفاوض مع إسرائيؿ لحؿ مشكمة سد النيضة، وتخصيص أحد الموانئ أف  .2

لحفاظ المصرية عمى البحر المتوسط ألديس أبابا لالنفتاح عمى العالـ، مقابؿ ا
 ؛عمى حصة مصر مف مياه النيؿ

عمى السوداف أيضا التركيز عمى مسألة مؿء خزاف السد، والتفاوض مع إثيوبيا  .3
، وكذلؾ مى الخرائط والتصميمات اليندسيةحوؿ سالمتو، مف خالؿ اإلطالع ع

عمى السوداف أيضا القبوؿ بعرض إثيوبيا بأف يكوف السد مشروعا مشتركا في 
اإلدارة والتمويؿ والممكية بيف إثيوبيا ومصر والسوداف، وأف تقـو الدوؿ الثالث 
 بمشاركة المنافع الكيربائية والمائية التي ينتجيا السد، وبالتالي يصبح السوداف

 شريكا في كؿ ما يتعمؽ بمشروع السد.
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