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العالم

العالم

قضية

ّ
«سد النهضة» :العجز المصري

إعداد :رمزي باشا

ّ
يعبر عن الحالة المصرية في ملف ّ
كل مايمكن أن ّ
سد النهضة اإلثيوبي.
العجز ،هو
ِ
ّ
ُ
فال العمل العسكري ،بغض النظر عن القدرات الفعلية على ذلك ،يجدي نفعًا
على المديين القريب والبعيد ،وال الرهان على واشنطن تظهر منه ّ
أي ثمار ،خاصة
مع ما ُع ّهد من دونالد ترامب .سنوات ،بل عقود ،من اإلهمال للملف األفريقي
عامة ،تكللت بإهمال في قضية «النهضة» ُالتي ُسحبت من ِحجر وزارة الخارجية
ّ
لتتسلمها المخابرات .حتى التقارير التي كانت ترفع إلى عبد الفتاح السيسي من
مستشارته حول هذا الملف لم تكن تصله كاملة! بعيدًا عن مدى الحق اإلثيوبي
في تحديد آليات تشغيل ّ
أظهر السلوك التفاوضي المصري حقيقة موقع
،
السد
ّ
القاهرة اإلقليمي ،والذي ال تزال تتغنى به .فحتى على صعيد القارة األفريقية ،لم

ّ
ظل وجودها في االتحاد األفريقي وال خارجه ،أن ّ
تكون لنفسها
تستطع ،ال في
مما يضمن لها سالمتها من خطر
مكانة تستطيع من خاللها فرض الجزء اليسير ّ
ّ
يمس أمنها القومي ،الذي  -للمفارقة  -لطالما شكل شماعة لتبرير سياسات النظام
ّ
مهددون بالعطش ،فيما أزمة
القمعية .اليوم ،أكثر من مئة مليون مصري
ّ
حـ ّ
تتهدد اإلنتاج الزراعي والطاقة الكهربائية .وسط ذلك ،ال يملك السيسي
ـادة
ســوى القول إنــه ليس سبب األزمــة ،بل ثــورة المصريين في  ...2011في انتظار
العطش ،ليزيد سببًا إلى أسباب موت المصريين ،أو االنجرار إلى حرب
سيناريو من اثنين:
ً
لم يعد ّ
تصورها مستحيال!
(األخبار)

 8سنوات من التفاوض :تنازالت ثم تنازالت
ي ـغ ـيــب الـ ـتـ ـف ــاؤل ع ــن مـ ـس ــار ال ـت ـف ــاوض
ب ــن الـ ـق ــاه ــرة وأدي ـ ـ ــس أب ــاب ــا ف ــي ش ــأن
س ـ ـ ّـد ال ـن ـه ـض ــة ،خ ــاص ــة ب ـع ــدم ــا ت ـح ـ ّـول
ـاوض على
دور الجانب
املصري من مـفـ ِ
ّ
ـاوض على
ـ
ف
ـ
م
ـى
ـ
ل
إ
للسد
فنية
تفاصيل
ِ
تفاصيل التفاصيل ،أي آليات التخزين
وغيرها ،وهو ما انعكس إنهاكًا للقاهرة
على مدار ثماني سنوات من دون نتائج
واضـحــة .عارضت مصر ،ابـتـ ً
ـداء ،إنشاء
ّ
ّ
السد ،ثم تنازلت ،ثم تمنعت ،ثم صارت
ال تمانع ملء «النهضة» وتشغيله بشرط
ّ
ّ
يضر ذلــك بحصتها املائية ،ثم جاء
أل
اإلهمال ،لينتهي التفاوض إلى اآلليات
ال ـت ــي ت ـح ـكــم ت ـخــزيــن املـ ـي ــاه ف ــي ال ـس ـ ّـد،
شأنها اإلثيوبيون كما
والتي يراوغ في ّ
تقول القاهرة ،مفضلني االتـفــاق خطوة
بـخ ـطــوة ،عـلــى عـكــس امل ـطــالــب املـصــريــة
بآلية واضـحــة للتعامل مــع الـسـ ّـد خالل
مئة عام مقبلة.
حـ ـ ّـدد ال ـخ ـبــراء امل ـصــريــون (بــاس ـت ـخــدام
أحــدث النماذج الرياضية كما يقولون)
سياسة امللء والتشغيل لـ«النهضة» ،مع
مراعاة املوازنة بني التنمية االقتصادية
اإلثيوبية ،وقــدرة مصر على استيعاب
اآلثار السلبية (راجع املوضوع املقابل).
يقول الخبراء إنهم أخــذوا في االعتبار
«الــدورات الهيدرولوجية للنيل األزرق»
م ــا ب ــن ف ـي ـضــانــات عــال ـيــة ومـنـخـفـضــة
وم ـتــوس ـطــة ،ووضـ ـع ــوا مـخـطـطـهــم بما
ال ي ـضـ ّـر بــإن ـتــاج «ال ـن ـه ـضــة» لـلـكـهــربــاء
إال ف ــي أض ـيــق الـ ـح ــدود ،ب ــال ـت ــوازي مع
ّ
ّ
السد العالي
تحمل مصر نقص كهرباء
فيها ،وكذلك النقص في التدفق املائي
ب ــالـ ـص ــورة الـ ـت ــي ي ـم ـكــن ل ـه ــا ت ـحـ ّـم ـل ـهــا.
مــع ذل ــك ،تــرى أدي ــس أبــابــا فــي التصور
املـصــري مـصــادرة لحقها فــي استخدام
املـ ـي ــاه ،وت ـق ـي ـي ـدًا ل ـل ـسـ ّـد وال ـط ــاق ــة الـتــي
ُ َّ
ســتــولــد م ـنــه ،مـسـتـنــدة إل ــى أن سياسة
تشغيل «الـنـهـضــة» يجب أن ال تخضع

خطر الفقر
المائي يقترب
ال حيلة بيد الدولة
«املسألة الوحيدة التي يمكن أن تـ ّ
ـزج
مصر في الحرب مرة أخرى هي املياه».
ٌ
عـ ـب ــارة قــال ـهــا الــرئ ـيــس ال ــراح ــل ،أن ــور
السادات ،قبيل أيام من توقيعه اتفاقية
كامب ديفيد مع إسرائيل .هي نفسها
الـعـبــارة الـتــي ال يــريــد النظام املصري
ال ـ ـيـ ــوم الـ ـتـ ـل ــوي ــح بـ ـه ــا فـ ــي أزم ـ ـ ــة س ـ ّـد
النهضة ،والـتــي تتفاقم ج ـ ّـراء لـقــاءات
مـ ـك ــررة ت ـج ـمــع امل ـس ــؤول ــن امل ـصــريــن
ونظراءهم في إثيوبيا والـســودان من
دون ن ـتــائــج ُم ــرض ـي ــة ل ـل ـقــاهــرة حتى
اللحظة ،في انتظار اللقاء املرتقب بني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ،ورئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء اإلثـ ـي ــوب ــي آبـ ــي أح ـم ــد ع ـلــي،
فــي منتجع ســوتـشــي الــروســي نهاية
الشهر الجاري .ترى الدولة املصرية أن
الـقــول بإمكانية نـشــوب ص ــراع عنيف
مع إثيوبيا «مبالغة كبيرة» العتبارات
ك ـث ـيــرة ،وأن األجـ ــدى ه ــو الـعـمــل على
تسوية الصراع باألساليب السياسية
وال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة ،خـ ــاصـ ــة أن الـ ـحـ ـل ــول
ُ ّ
الـعـسـكــريــة ل ــن تـمــكـنـهــا م ــن الـسـيـطــرة
ال ــدائ ـم ــة ع ـلــى م ـنــابــع املـ ـي ــاه ،ك ـمــا لــن
تـمـنــع تـعـقـيــد امل ــوق ــف الح ـق ــا .ل ـكــن ما
يزيد صعوبة املفاوضات غياب اإلطار
ِّ
القانوني املنظم لها.
ت ــرج ــع بـ ــدايـ ــة االت ـ ـفـ ــاقـ ــات فـ ــي ش ــأن
اسـ ـتـ ـخ ــدام م ـي ــاه ال ـن ـي ــل إلـ ــى ت ــاري ــخ
ـخ ت ــوقـ ـي ـ ِـع مــا
 ،1891/4/15ت ـ ــاري ـ ـ ِ
ُيـ ـ ـع ـ ــرف ب ـ ــ«بـ ــروت ـ ـكـ ــول رومـ ـ ـ ـ ــا» بــن
إيطاليا وإنكلترا ،وال ــذي نـ ّـص على

م ـنــع إق ــام ــة م ـن ـشــآت ألغ ـ ــراض ال ـ ّ
ـري
على نهر عطبرة (آخ ــر رواف ــد النيل
شـمــال ال ـســودان) يمكن أن تــؤثــر في
مــوارد املياه .أمــا االتفاقية األهــم في
هــذا اإلط ــار« ،اتفاقية أدي ــس أبــابــا»،
فـقــد ُوق ـعــت فــي تــاريــخ 1902/5/15
بــن إثيوبيا وبريطانيا التي نابت
فــي ذلــك عــن ال ـســودان ومـصــر بحكم
احتاللها إيــاهـمــا ،وتضمنت تأكيد
اإلمبراطور اإلثيوبي منع ّ
أي أعمال
ع ـل ــى م ـي ــاه ال ـن ـي ــل األزرق وب ـح ـيــرة
ت ــان ــا أو الـ ـس ــوب ــاط .ل ـك ــن ال ـح ـكــومــة
اإلثيوبية اليوم ّ
تود سحب االعتراف
ُ
ـرج ـع ــة هــذا
بــاالت ـفــاق ـيــة املـ ــذكـ ــورة ،م ـ ِ
إل ــى أن «مـجـلــس ال ـعــرش» والـبــرملــان
ّ
يصدقا عليها .أيًا يكن،
البريطاني لم

فــإن القاهرة تــرى أن االتفاقية األهم
بالنسبة إليها هي اتفاقية  1929بني
مـصــر وبــريـطــانـيــا بــوصــف األخ ـيــرة
نــائـبــة عــن الـ ــدول ال ـتــي استعمرتها
ع ـ ـل ـ ــى ح ـ ـ ـ ــوض ال ـ ـن ـ ـي ـ ــل .وت ـ ـع ـ ـ ّـه ـ ــدت
بــريـطــانـيــا ،بـمــوجــب ه ــذه االتـفــاقـيــة،
بـمـنــح مـصــر حـصــة ثــابـتــة م ــن مـيــاه
النيل ،مع الحق في االعـتــراض على
ّ
أي م ـش ــروع ــات ج ــدي ــدة ع ـلــى الـنـهــر
ورواف ـ ـ ـ ــده إذا ت ــرت ــب ع ـل ـي ـهــا إخ ــال
ً
ب ـن ـص ـي ـب ّـهــا .واسـ ـتـ ـكـ ـم ــاال الت ـفــاق ـيــة
 ،1929وقعت القاهرة مع الخرطوم،
ّ
تضمنت
ع ــام  ،1959اتـفــاقـيــة أخ ــرى
ت ـقــاســم مـ ـ ــوارد امل ـي ــاه بـيـنـهـمــا وفــق
مـ ـح ـ ّـددات ،مـنـهــا أن تـحـصــل األول ــى

يتحمل مبارك
ّ مسؤولية كبيرة
جراء إهماله الملف
األفريقي لعقدين
(آي بي ايه)

ُ
ترفض إثيوبيا مجمل ّ
االتفاقات السابقة الموقعة
في شأن مياه النيل
على  55مليار متر مكعب من املياه،
فيما تحصل الثانية على  18مليارًا.
مع هذا ،استمر الجدل حول اتفاقية
 1929بـ ــن الـ ـ ـ ــدول األف ــريـ ـقـ ـي ــة عـقــب
استقاللها خصوصًا منها تنزانيا
وكـيـنـيــا وأوغـ ـن ــدا وب ــن م ـصــر ،لكن
ال ـقــاهــرة أك ــدت تمسكها باالتفاقية
ً
تطبيقًا ملبدأ التوارث الدولي ،فضال
عن «الحقوق الطبيعية والتاريخية»
باعتبارها من املبادئ الراسخة في
القانون الدولي.

عام  ،1993أي إبان االستقالل الوطني
ّ
لكل من مصر وإثيوبيا ،على عكس
الصفة ّالتي حملتها أطــراف اتفاقية
ُ ،1902وقــع بني الدولتني اتفاق حمل
التزامًا إثيوبيًا مباشرًا بالنصوص
وردت فـ ــي ات ـف ــاق ـي ــة
ن ـف ـس ـه ــا ال ـ ـتـ ــي ّ
« ،»1902لجهة التمنع عن مشروعات
أو إش ـ ـ ـغـ ـ ــاالت عـ ـل ــى الـ ـنـ ـي ــل األزرق
وفروعه يكون من شأنها التأثير في
املياه الواصلة إلى السودان ومصر،
س ــواء كميتها أو نــوعـيـتـهــا أو زمــن
تدفقها ،األم ــر ال ــذي يعني أن أديــس
أبـ ــابـ ــا ي ـف ـت ــرض أن ت ـح ـت ــرم امل ــوس ــم
الزراعي في مصر ،وإجراءات األخيرة
ف ـ ــي تـ ـخ ــزي ــن امل ـ ـي ـ ــاه ف ـ ــي سـ ــدودهـ ــا
املختلفة لــوضــع مخططها الــزراعــي
واالقتصادي ،باعتبار النيل املصدر

ال ــوح ـي ــد الـ ــذي ت ــأخ ــذ م ـنــه حــاجـتـهــا
للزراعة والصناعة والـشــرب ،وحتى
ل ـحــركــة ال ـن ـقــل ال ـن ـه ــري و ّمـ ــا يــرتـبــط
بها من سياحة .آنــذاك ،مثل «»1993
مرحلة جديدة في العالقات املصرية
 اإلثـ ـي ــوبـ ـي ــة ،ك ـ ــان ي ـم ـكــن أن تـضــعالـطــرفــن عـلــى أع ـتــاب بــرامــج تـعــاون
ُ
واس ـع ــة تـنـهــي جـمـيــع الـحـســاسـيــات
وتـســاعــد عـلــى ب ـلــورة ن ــواة للتعاون
اإلق ـل ـي ـم ــي فـ ــي ب ـق ـي ــة ح ـ ــوض ال ـن ـيــل
األزرق ،بــل حــوض النيل أجـمــع ،لكن
ال ـظ ــروف ال ـتــي تـلــت االت ـف ــاق لــم تكن
م ــؤاتـ ـي ــة ،والسـ ـيـ ـم ــا ب ـس ـب ــب إه ـم ــال
ال ــرئ ـي ــس امل ـخ ـل ــوع ،ح ـس ـنــي م ـب ــارك،
ل ـل ـم ـل ــف األفـ ــري ـ ـقـ ــي ،وامـ ـتـ ـن ــاع ــه عــن
ال ـت ـصــديــق ع ـلــى هـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق .على
أن م ـبــارك لــم يـكــن املـخـطــئ الــوحـيــد،

السيسي :اسألوا «ثوار يناير»!
عبد الفتاح السيسي ،الذي ظهر قبل أربع سنوات ّ
مدعيًا أنه
ال يوجد خــاف ّبني مصر وإثيوبيا في شــأن سـ ّـد النهضة،
ُ ّ ً
حمال «ثورة  25يناير»
هو نفسه الذي أطل الشهر املاضي م
«خطيئة» إنشاء ّ
السد الذي شرعت فيه إثيوبيا بعد أشهر من
الثورة التي أطاحت حسني مبارك ،راميًا عن كاهله مسؤوليته
رئيسًا للبالد منذ  2014حتى اآلن! يلقي السيسي العبء
َ
عـلــى َس ــن ــة حـكــم «اإلخـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــون» ،راف ـض ــا االع ـت ــراف
بإخفاق نظامه في التفاوض والضغط على إثيوبيا والسودان،
حتى مع تغير النظامني فيهما على نحو متعاقب .فـ«الجنرال»
ً
ال يرى نفسه مسؤوال عن الطريق املسدود الذي وصلت إليه
املـفــاوضــات ،على رغــم الـتـنــازالت الكثيرة التي قدمها خالل
السنوات املاضية للوصول إلى صيغ توافقية.
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وع ـل ــى ع ـكــس أح ــادي ـث ــه ال ـســاب ـقــة ع ــن أنـ ــه ال خـ ــوف على
املـصــريــن ،يـبــدي السيسي قلقًا واضـحــا مــن التعامل مع
مساعدته ،الوزيرة السابقة فايزة
الخطوات املقبلة ،علمًا بأن
ِ
أبــو النجا ،باشرت العمل على هــذا امللف منذ ثالثة أعــوام
وأكـثــر .لكن مـصــادر مطلعة تكشف أن تقارير أبــو النجا
ً
لــم تـكــن ّ تـصــل كــامـلــة إل ــى الــرئـيــس ،فـضــا عــن ّأن األخـيــر
ليس مطلعًا على بعض التفاصيل الفنية التي تولها وزير
املخابرات العامة اللواء عباس كامل ،صاحب فكرة إدخال
مديري املخابرات في البلدان الثالثة إلــى املفاوضات التي
ُ
ّ
ساعية» ،بعد انضمام أولئك املديرين إلى
عرفت الحقًا بـ«الت
وزراء ّ
الري والخارجية.
اليوم ،ثمة تعليمات لوسائل اإلعالم بتحميل َ
نظامي مبارك

و«اإلخـ ــوان» مسؤولية مــا ح ــدث ،تمهيدًا ـ ـ على مــا يـبــدو ـ
ُ
راجعها جهات سيادية،
تنازالت مصرية جديدة ت ِ
إلعالن ّ
في حني تعلق القاهرة ما تبقى من آمالها ـ وسط عجزها ـ
على تدخل الواليات املتحدة بممارسة ضغوط على إثيوبيا
ـرال» تــرويـجــه أخـيـرًا في
وال ـس ــودان ،وهــو مــا ح ــاول «ال ـج ـنـ ُ
نـيــويــورك .أمــا وزارة الخارجية ،التي أقصيت مــن املشهد
ُ
ّ
متعمد مـنــذ س ـنــوات ،فـهــي ت ـعـ ّـد ملفًا قانونيًا
عـلــى نـحــو
يـتـضـمــن ال ـخ ـطــوات الـتـصـعـيــديــة ال ـتــي يـمـكــن أن تتخذها
ّ
ـى س ـفــراء ع ــدد مــن ال ــدول
«امل ـح ــروس ــة» ،سـيـتــم إرس ــال ــه إل ـ ّ
األفريقية واألوروبية لديها ،في ظل توقعات باستطالة أمد
التفاوض ،من دون التوصل إلــى نتيجة حتى نهاية العام
الجاري على األقل.

إذ أن إثـيــوبـيــا انـخــرطــت بـعــدهــا في
ُّ
عالقات وثيقة مع السودان الذي اتهم
بالتورط في محاولة اغتيال مبارك
في أديس أبابا.
ترفض إثيوبيا مجمل تلك االتفاقات:
« »1929ألنها لم تكن طرفًا فيها كما
ّ
تخص
ت ـقــول ،و« »1959بــاعـتـبــارهــا
م ـص ــر وال ـ ـس ـ ــودان ،ول ــذل ــك تـ ــرى فــي
«الـفـيـتــو» امل ـصــري عـلــى استغاللها
ً
املياه تعطيال لقدرتها على الحصول
ع ـل ــى دع ـ ــم دولـ ـ ــي ل ـت ـن ـف ـيــذ م ـشــاريــع
تـ ـنـ ـم ــوي ــة ،وه ـ ــو م ـ ــا ج ـع ـل ـه ــا ت ـنـظــم
تحركًا جماعيًا مع دول حوض النيل
ّ
ملواجهة مصر ،تجلى عــام  2009في
تـ ّ
ـزع ـم ـهــا ال ـتــوق ـي ـعــات امل ّـن ـف ــردة على
«ات ـفــاق ـيــة عـنـتـيـبــي» (وقـ ـع ــت عليها
إثيوبيا وأوغ ـنــدا وروان ــدا وتنزانيا
وكـيـنـيــا ،وه ــي تـنــاقــض ات ـفــاق 1929
ك ـل ـي ــا) .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ت ـقــف م ـصــر في
مــوقــف صعب بسبب الـهـ ّـوة الكبيرة
بــن حصتها الحالية مــن امل ــاء وبني
الزيادة السكانية فيها ،والتي جعلت
الـ ـب ــاد رس ـم ـي ــا ت ـح ــت خ ـط ــر «ال ـف ـقــر
امل ــائ ــي» ،وه ــو مــا ف ــرض مــرونــة على
املفاوض املصري في شأن املشروعات
املــائ ـيــة ال ـت ــي تـمـكــن إقــام ـت ـهــا .وك ــان
أحـ ــد ت ـج ـل ـيــات ت ـلــك امل ــرون ــة تـجــربــة
«س ـ ّـد روف ـي ـجــي» ال ــذي تـنـفــذه شركة
«املـ ـ ـق ـ ــاول ـ ــن ال ـ ـع ـ ــرب» املـ ـص ــري ــة فــي
تـ ـن ــزانـ ـي ــا ،إذ وض ـ ــع حـ ـج ـ َـر أس ــاس ــه
رئ ـي ـ ُـس ال ـ ـ ــوزراء املـ ـص ــري ،مصطفى
م ــدب ــول ــي ،ب ـعــدمــا نـجـحــت حـكــومـتــه
في إقناع نظيرتها التنزانية بإقامة
الـسـ ّـد وتنفيذه بخبرات ومساعدات
مــال ـيــة وت ـق ـن ـيــة م ـص ــري ــة ،ب ـش ــرط أن
ُيبنى بعيدًا عــن الـنـيــل ،مــع وعــد من
ّ
السد للمشاركة في
السيسي بزيارة
افتتاحه خالل حزيران /يونيو 2021
كمثال على التعاون املائي.

تستشعر القاهرة انحيازًا سودانيًا إلى أديس أبابا على الرغم من رحيل نظام البشير (آي بي ايه)

ل ـش ــراك ــة وات ـ ـفـ ــاق م ــع دول أخ ـ ـ ــرى ،فــي
مخالفة واضـحــة للقانون الــدولــي وفق
الخبراء.
ـاوض املصري ال يخشى
ـ
ف
ـ
مل
ا
أن
املشكلة
ِ
م ــن مــرح ـلــة م ــلء خـ ــزان ال ـس ـ ّـد ف ـق ــط ،بل
م ــن ال ـس ـيــاســات املـسـتـقـبـلـيــة للتخزين،
وال سيما في سنوات الجفاف ،وهو ما
سـتـكــون لــه تــأث ـيــرات سلبية كـبـيــرة في
ال ـس ـ ّـد ال ـعــالــي وإن ـت ــاج ــه .حــال ـيــا ،تطلب
القاهرة الحفاظ على حصة ثابتة ُت ّ
قدر
بــ 40مليار متر مكعب سنويًا من إيــراد
النيل األزرق فـقــط ،إلــى جــانــب مــا يأتي
من نهر عطبرة والنيل األبيض .كما أنها
ّ
ترغب فــي أل يزيد مــا تحجزه إثيوبيا
ّ
س ـن ــوي ــا ف ــي س ــده ــا ع ــن  10مـ ـلـ ـي ــارات،
ع ـل ــى أن ُيـ ـق ـ ّـس ــم ال ـع ـج ــز م ـن ــاص ـف ــة بــن
القاهرة والخرطوم وفق اتفاقية ،1959
لتتحمل كــل دول ــة خمسة م ـل ـيــارات في
العام أثناء تخزين الـسـ ّـد .أيضًا ،قدمت
ً
م ـصــر تـ ـن ــازال آخ ــر بــاس ـت ـغــال م ـخــزون
ّ
السد العالي لتعويض الفارق في
مياه
خالل السنوات األولى لعمل «النهضة»،

ّ
بشرط أل يقل منسوب املياه في بحيرة
ناصر عن  165مترًا فــوق سطح البحر،
وذل ـ ــك لـتـجـنــب ت ـخ ـف ـي ـضــات ك ـب ـيــرة في
َّ
الطاقة الكهربائية املولدة من «العالي»،
لكن تحقيق هذه النسبة يستلزم وجود
حصة املياه بالوفرة املتوسطة نفسها،
فيما يتوقع أن تـتـصــادف سـنــوات ملء
خــزان «النهضة» مع سنوات جفاف قد
تؤدي إلى انخفاض املياه املوجودة في
النهر! وعلى رغــم خطورة املوقف جراء

ّ
جرت أديس أبابا القاهرة
إلى أسلوب تفاوض
«خطوة بخطوة»

تـلــك امل ـع ـط ـيــات ،ت ـقــوم ال ــرؤي ــة املـصــريــة
للتفاوض حاليًا على محاولة الوصول
إلى نقطة التقاء في املناقشات الفنية مع
اإلثيوبيني ،والتوافق على إدارة ثالثية
لـلـسـ ّـد بــن الـقــاهــرة وال ـخــرطــوم وأديــس
أبابا ،على أن تكون هذه اإلدارة «خطوة
ل ـت ــأس ـي ــس م ـن ـظ ــوم ــة م ـت ـك ــام ـل ــة ل ــرب ــط
السدود املوجودة على حوض نهر النيل
معًا ،مــن أجــل تحقيق االسـتـفــادة منها،
ّ
يضر بمصالح باقي الدول».
بما ال
وي ــرى دبلوماسيو الـقــاهــرة أن التطور
النوعي في سياسة إثيوبيا الخارجية،
ّ
وت ـح ــدي ـدًا م ـنــذ ت ــول ــي آبـ ــي أح ـم ــد علي
رئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـ ـع ـ ــام املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،لــم
ينعكس إيجابًا على أزمة «النهضة» إال
بالحرص على تخفيف التوتر ،وزيــادة
ّ
يمتد إلى
التحرك السياسي ،من دون أن
تغيير في النهج التفاوضي اإلثيوبي،
ب ـ ــال ـ ـت ـ ــوازي م ـ ــع اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار االنـ ـحـ ـي ــاز
الـســودانــي إلــى املــواقــف اإلثيوبية حتى
بـعــد رح ـيــل ن ـظــام عـمــر الـبـشـيــر .ووف ــق
الــدبـلــومــاسـيــن ،يـهــدف أحـمــد عـلــي إلــى
زيادة قدرة إثيوبيا على اجتذاب املزيد
مــن االس ـت ـث ـمــارات الـخــارجـيــة ،وتسكني
الصراعات مع دول الـجــوار ،فهو «قــادم
من رحــم النظام اإلثيوبي ومؤسساته،
واك ـت ـس ــب خ ـب ــرات ــه ف ــي إط ـ ــار االئ ـت ــاف
الحاكم منذ منتصف تسعينيات القرن
املــاضــي» ،كـمــا «يمتلك بحكم مناصبه
الـســابـقــة الـسـيــاسـيــة واألم ـن ـيــة عــاقــات
دولـ ـي ــة وإق ـل ـي ـم ـي ــة م ـه ـم ــة ،ل ـك ــن ج ــاءت
سـيــاســاتــه ف ــي الـتـعــامــل م ــع الـتـحــديــات
اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة ل ـت ـص ـ ّـب لـصــالــح
ّ
يصعب املوقف على
بالده» فقط ،وهو ما
املـفــاوض املـصــري ،خــاصــة أن األوض ــاع
األخ ـيــرة داخـلـيــا وإقـلـيـمـيــا ربـمــا ّ
تحيد
أطــرافــا افـتــرضــت الـقــاهــرة أنـهــا ستكون
وسـيـلــة ضـغــط بـحـكــم عــاقــاتـهــا معها،
مثل الواليات املتحدة ودول الخليج.

العطش ينتظر أبناء «المحروسة»
ع ـلــى رغـ ــم وج ـ ــود ت ـس ـعــة أنـ ـه ــار كـبـيــرة
ونحو أربعني بحيرة في إثيوبيا (بينها
بحيرة تانا) ،فــإن نصيب املواطن فيها
ّ
م ــن امل ـي ــاه امل ـخ ــزن ــة ي ـصــل إل ــى  34مـتـرًا
مكعبًا فقط فــي السنة ،مقابل  700متر
مـكـعــب لـلـفــرد فــي م ـصــر ،وف ــق دراس ــات
علمية ّ
أعدتها جامعة القاهرة .الدراسة
ّ
تضمنت رصدًا رقميًا للمياه في إثيوبيا،
قال إن كمية مياه األمطار تصلّ سنويًا
إلى  936مليار متر مكعب ،يتبخر %80
م ـن ـهــا ب ـس ـبــب املـ ـن ــاخ امل ـ ـ ــداري وارتـ ـف ــاع
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م ـل ـيــارًا ،يـبـقــى مـنـهــا  25مـلـيــارًا بـعــد أن
يخرج  97مليارًا من األراضي اإلثيوبية:
 80م ـل ـي ــارًا إلـ ــى ن ـهــر ال ـن ـيــل (الـ ـس ــودان
ومـصــر) ،وثمانية مـلـيــارات إلــى كينيا،
وسـبـعــة إل ــى ال ـصــومــال ،وم ـل ـيــاران إلــى
ج ـي ـبــوتــي ،فـيـمــا ت ـع ـ ّـد إث ـيــوب ـيــا ال ــدول ــة
الــوحـيــدة فــي الـحــوض الـتــي ال تستقبل
ّ
أي مياه من خارج أراضيها .هذا الواقع
ه ــو الـ ــذي يــدفـعـهــا ،إل ــى جــانــب أسـبــاب
اقتصادية أخرى ،إلى بناء ّ
سد النهضة.
أما الواقع املائي في مصر ،وطبقًا لورقة
ّ
أعدها وزيــر الـ ّ
ـري األسبق محمد نصر
ع ــام الـ ــذي شـ ــارك ف ــي امل ـف ــاوض ــات مع
السودان وإثيوبيا ،فإن تأثير مشاريع
الهضبة اإلثيوبية والـســودان فيه ُي ّ
عد
بالغ األثر بنسبة تصل إلى  .%90إذ أن
الــوضــع املــائــي الـحــالــي يعتمد بصورة
أس ــاسـ ـي ــة ع ـل ــى ن ـه ــر ال ـن ـي ــل ال ـ ـ ــذي هــو
امل ــورد الــرئـيــس للمياه بحصة سنوية
مقدارها  55.5مليار متر مكعب ،خاصة
ّ
تتعدى مليارًا واح ـدًا في
أن األمـطــار ال
السنة على الساحل املـصــري الشمالي
وساحل البحر األحمر وبعض مناطق
س ـي ـنــاء ،كـمــا أن امل ـخ ــزون ال ـجــوفــي في

ال ـص ـح ــراء ال ـغــرب ـيــة (قـ ــرب لـيـبـيــا) غير
ّ
متجدد ،وال يسمح بأكثر من ثالثة إلى
خمسة مـلـيــارات سنويًا ملــدة 100 - 50
عام .تشرح الورقة نفسها أن كلفة تحلية
ّ
املياه عالية ،وال تزيد كمية املياه املحلة
حاليًا عــن  200مليون متر مكعب ،في
حــن أن االحتياجات املائية تزيد على
ً
 75مليار متر مكعب سنويًا ،وهو أصال
مــا يـفــوق املـ ــوارد املـتــاحــة ب ـ ــ ،%30علمًا
أن الــدولــة تغطي العجز حاليًا بــإعــادة
اس ـت ـخــدام نـصـيــب ال ـف ــرد م ــن امل ـي ــاه و/
أو تقليله عــن  700متر مكعب سنويًا.

تشغيل ّ
السد بال
اتفاق تفصيلي
سينتهي بفقدان
أراض زراعية كبيرة
ٍ

ّ
أراض زراعية كبيرة (آي بي ايه)
تشغيل السد بال اتفاق تفصيلي سينتهي بفقدان ٍ

ّ
لكن بحلول عــام  ،2050وفــي ظــل معدل
ال ــزي ــادة ال ـس ـكــان ـيــة ال ـح ــال ــي ،سيصير
نصيب الفرد  350مترًا مكعبًا فقط! إلى
جــانــب ذلــك الـتــأثـيــر ،يـحــذر عــام مــن أن
ب ــدء الـتـخــزيــن فــي «الـنـهـضــة» مــن دون
اتـفــاق على اآللـيــات سـيــؤدي إلــى فقدان
مساحات كبيرة من األراضــي الزراعية،
ّ
السد العالي وخزان
وانخفاض كهرباء
أسـ ــوان وقـنــاطــر إس ـنــا ون ـجــع ح ـمــادي،
وتــوقــف عــدد مــن محطات مياه الشرب
على النيل والصناعات املعتمدة عليها،
ً
فضال عن تأثر محطات الكهرباء التي
تـعـمــل ب ــال ـغ ــاز وت ـع ـت ـمــد ع ـلــى الـتـبــريــد
مــن مـيــاه النيل ،وفــوق مــا تـقــدم تدهور
نــوعـيــة امل ـيــاه فــي ال ـتــرع ،وتــداخــل مياه
البحر فــي املنطقة الشمالية ،وتــدهــور
نوعية املياه في البحيرات الشمالية.
لهذا كله ،يشدد املفاوضون املصريون
ع ـلــى الـتـفــاصـيــل ال ـت ــي ت ـخ ـ ّـص الـسـعــة
ّ
للسد اإلثيوبي .فكلما زادت
التخزينية
هذه السعة ،تفاقمت اآلثار السلبية ،ألن
التخزين يخصم من مخزون مياه ّ
السد
العالي الذي يستخدم حاليًا لتعويض
ال ـع ـجــز ،والس ـ ّي ـمــا ف ــي ال ـس ـنــوات الـتــي
ّ
يقل فيها التدفق عن قيمته املتوسطة.
م ـع ـنــى ذلـ ــك عـمـلـيــا أنـ ــه سـيـظـهــر بعد
إنشاء «النهضة» الجفاف والعجز في
س ـن ــوات الـفـيـضــان املـنـخـفـضــة ،تمامًا
م ـث ـل ـم ــا كـ ـم ــا كـ ـ ــان الـ ــوضـ ــع قـ ـب ــل ب ـن ــاء
ّ
السد العالي .أيضًا ،يركز املفاوضون
ُ
املصريون على املياه التي ستستخدم
ل ـل ـ ّ
ـري ف ــي إث ـيــوب ـيــا ،إذ س ـت ـكــون نـتــاج
َ
خـ ـص ــم مـ ـب ــاش ــر م ـ ــن حـ ـ ّـصـ ــتـ ــي م ـصــر
والـ ـ ـس ـ ــودان ال ـس ـن ـ ّ
ـوي ـت ــن ،ف ـي ـمــا تبقى
السياسة التشغيلية للسدود عنصرًا
إضافيًا في التأثير.

