
   ره عمى مصروأثسد النهضة 

 وتفاقمت حين أعمنت إثيوبيا عن بدء بنائو، بعد الثورة بشكل عام النيضة بدأت مشكمة سد
، لما يمثمو من تيديد لممصالح المائية المصرية محمد مرسي بشكل خاص.في رئاسة د المشكمة

قة حقائق عن السد، وتيديد ألحد أىم قضايا أمنيا القومي، وكثر المغط حولو، وتعرض تمك الور
. أثره عمى مختمف القطاعات في مصرمائي لمصر، ووعن الوضع ال

: حقائق عن سد النهضة: أووًال 

عن بداية بناءه في  إثيوبيا ، أعمنتسد النيضة أو سد األلفية الكبير ىو سد إثيوبي قيد البناء
لحدود اإلثيوبية ، يقع عمى النيل األزرق بوالية بني شنقول قماز بالقرب من ا2011فبراير 

وعند اكتمال إنشائو يصبح أكبر سد كيرومائي  .كيمومترا 40أو  20السودانية ويبعد عنيا حوالي 
في القارة األفريقية، والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا لمكيرباء، وىو واحد من بين 

. ثالثة سدود ُتشيد في إثيوبيا بيدف توليد الطاقة الكيرومائية

 1800مترا، في حين يبمغ طولو نحو  145عن السد، فإن ارتفاعو سيبمغ نحو ب دراسات وبحس
ج وحدة إلنتا 15مميار متر مكعب من المياه، وسيحتوي عمى  74متر، وتبمغ سعتو التخزينية 

. واط اجمي 350الكيرباء، قدرة كل منيا 
مسة مميارات دوالر، وأسندت تشير التوقعات إلى أن التكمفة اإلجمالية لمسد تبمغ ما يقرب من خ

اإليطالية، وذكرت الحكومة اإلثيوبية أنيا تعتزم تمويل " سالني"عمميات اإلنشاء إلى شركة 
 .2المشروع بالكامل، وسط توقعات بأن يستغرق بناؤه ثالث سنوات

 من الكيرباء بنياية ميغاوات 750وتم حتى اآلن بناء ربع السد، وتقول أثيوبيا إنو سيبدأ توليد 
عمى ويعمل الميندسون في األرض الرممية لوادي جوبا قرب الحدود السودانية . 2014العام 

من ( بميون دوالر 1.5)بميون بر  27وحتى اآلن دفعت إثيوبيا  .صب األساسات الخرسانية لمسد
 3.كيمومترا 246بميون بر لممشروع الذي سينشئ بحيرة طوليا  77إجمالي التكمفة البالغة 

                                                           
 
 .باحثة بمركز الحضارة للدراسات السياسية: مروة يوسف : إعداد  
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ث ستنتج من خمسة إلى ستة آالف تستفيد إثيوبيا بشكل كبير من بناء السد، حي وينتظر أن
اواط من الطاقة الكيربائية، كما سيعود بفائدة عمى السودان من خالل التحكم في الفيضانات جمي

التي تصيبيا، خاصة عند سد الروصيرص، وتخزين طمي النيل األزرق، مما يطيل عمر السدود 
خاوف من أن يتسبب بناء السد في إغراق نحو نصف مميون فدان من ىناك مو .السودانية

 .ألف مواطن من منطقة إنشاء السد 30األراضي الزراعية وتيجير نحو 

، رفضتو إثيوبيا حاولت مصر بكافة الطرق وقف بناء السد وىو ما .مصر وسد النهضة:  انناًال 
الداخمية لمساسة  لمزايداتا عود إلى ي من موافقة إثيوبيا، فإن ذلك في اإلعالم بالرغم ما يقال

. المصريين

مميار متر مكعب باالضافة إلي  55حصة األساسية لمصر من النيل ىي وجدير بالذكر أن 
معدل أمطار ضعيف ال يسيم في سد إحتياجات مصر المائية،  ويقدر نصيب المواطن المصري 

 20ن نصف قرن متضاعف عدد سكان مصر خالل نتيجة   متر مكعب 700من المياة ب
عاما  20بعد أن كان نصيب الفرد من المياه بمصر قبل نحو مميونا؛  80مميون نسمة إلى 

تراجع نصيب الفرد إلى نحو  الري والموارد المائية وزارةوتتوقع  متر مكعب في السنة، 2200
متر   1000 ، مشيرة إلى أن حد الفقر المائي العالمي يقدر بـ2025 في عام   مترا مكعبا 580

.مكعب سنويا
يستيمك كل من  قطاعي الزراعة والصناعة  وفمصر قد دخمت حد الفقر المائي،  4

. المعدل األكبر من المياة التي تصل إلي مصر

م يقول أن األمر يحتاج إلي ست أعوا، وىناك من  ويتوقع أن يتم ملء السد عمى ثالث أعوام
مصر والسودان لكمية المياه التي تعادل  منكل  فقد ىي شكالية الكبري لمسد اإل، لملء السد

الخزان في العام األول حسب حجم  3مميارم 25 قدر بـوالتي ت، سعة التخزين الميت لسد النيضة
، 6لملء الخزانرين يخعامين االمياه سنويا خالل ال 3مميار م12فقد ما يعادل  باإلضافة إلي .5
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ليون فدان مه االراضي السراعية توقف زراعة م إلى، حسب بعض األراء مما قد يؤدي

 ،%20بنسبة  العالي انخفاض الكيرباء المولدة عن السد 7.مالييه مصري 5بمصر مع تشريد 
في  إلى أنو توجد آثار سمبية أخرى لمسد فيما يتعمق بالبيئة مثل ارتفاع درجات المموحةفة باإلضا
 .8والتموث األرض

. عمى مصروأ ره  استكمال بناء السد في الوقت المحدد

، وما ر سيتم أخذ أكثر القطاعات تأثراً ما تأثير استكمال بناء السد في الوقت المحدد عمى مص
. المطموب من الحكومة المصرية فعمو من أجل تقميل ذلك التأثير

 28مميار متر مكعب و 25إذا كان سد النيضة يحتاج ما بين : كيرباء السد العالي  -1
ام الملء فإن ذلك سيقمل المياة التي تصل إلي السد مميار متر مكعب سنويا خالل أعو

، مما سيضطر  9%24مما سيقمل انتاج الكيرباء بنسبة %  19العالي بحولي نسبة 
الحكومة إلى البحث عن مصادر طاقة أخري لتوفير الكيرباء والتي تعاني بالفعل من 

ك سيضطرىا لتغيير أزمات كبري؛ فإما أن تتجو الحكومة لشراء الكيرباء من إثيوبيا وذل
سياساتيا الخارجية تجاه األخيرة، أو تشتري الكيرباء من مصادر أخري ولكن في جميع 
األحوال فإن األمر سيكون مكمف عمى االقتصاد المصري الذي يعاني منذ أمد طويل 

وتمك نسبة تستطيع  10% 19أما فيما يتعمق بالزراعة فإن منسوب المياة سينخض بنسبة  -2
ن ويضيا فيما يتعمق باالحتياجات المنزلية والزراعةناصر تعبحيرة  القطاع كان ؛ وا 

ي ولذلك ستحتاج مصر عمى المدالزراعي يعاني بالفعل من خمل في إدارة المياة؛ 
 .إلى ىيكمة قطاع الزراعة والمتوسط الطويل

إذا كان قطاع الزراعة سيتم تعويضو من مياة بحيرة ناصر، فيل : قطاع الصناعة -3
ربما أكثر من سيتأثر المصانع ذات  من فترة ملء سد النيضة؟اع الصناعة قط سيتأثر 
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ولكن من المؤكد أنو سيتأثر من حيث االحتياجات الكثيفة لممياة مثل مصانع األسمنت 
 .انخفاض معدل انتاج الكيرباء

ونستطيع أن نقدم حمول وسط بين رغبو إثيوبيا في استكمال السد وبين المصالح المصرية في 
حافظة عمى نسب المياة المتدفقة ونسب توليد كيرباء السد العالي الم

 ر من عام كمد فترة ملء الخزان أل: بدنل لحل أزمة ملء السد

رفضت إثيوبيا حسب رأي بعض الخبراء تمويل مصر لجزء من تكمفة السد، ومن ثم الدخول في 
ات حول وقف بناء السد أو اوضشراكة معيا في إداراتو، مع اإلقرار برفض إثيوبيا دخول في مف

.  تأخير بناءه

معيد /أستاذ الجيولوجيا األقتصادية)عباس شراقي.من قبل د لذلك فإن أحد الحمول المطروحة
ادة فترة ملء الخزان زي: لتقميل من مخاطر السد عمى مصر ىو ( البحوث والدراسات اإلفريقية

امكانية ان يكون الملء في سنوات  عاما وتحت اشراف خبراء من البمدين، مع 15بما اليقل عن 
مع . 11عالية االيراد فضال عن التوقف عن الملء حالة تراجع المنسوب ألقل من المتوسط

. مالحظة أن مد تمك الفترة سيؤثر سمبًا عمى الخطط اإلثيوبية لمتنمية

: جيود دبموماسية ضخمة من جانب مصرىذا الحل إلى  ولكن يحتاج

محاولة لموصول إلي اتفاق مع إثيوبيا حول السد؛ وىو ما يقابل بالرفض دائما ألن القيادة  :أوالً  
اإلثيوبية تعتبر السد مشروع قومي وطني سيحل العديد من المشكالت الداخمية ، باإلضافة إلى 

أنانية مصر كدولة مصب وال تيتم إظيار  استخدامو لممزايدات الداخمية حول السيادة الوطنية، و
. بدول المنبع

عمى المستوي الخارجي ليتدخل الشركاء األوروبين والصين كوسيط محاولة لمتوسط جيود : ثانياً 
لماذا لم يتم عرض ىذا ؛ والسؤال الذي يطرح نفسو حاليا إلي حل وسط أال وىو مد فترة ملء السد

البديل في المفاوضات بين البمدين؟ 

ل خططيا التنموية المفترضة من عمل السد في خطة مصرية لتعويض إثيوبيا عن تأج: ثالثا
.  موعده، فعمي سبيل المثال تقديم مقترحات مصرية لمشروعات تنموية في إثيوبيا
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 :مالحظات ختامنة

أن أزمة السد مازالت أزمة سياسية وقانونية تتعمق بكيفية إدارة حوض النيل  ( أ
ثيوبياوالعالقات الثنائية بين جميع األطراف وليست مشكمة مائية ب  .ين مصر وا 

وبيا تتبع سياسة األمر الواقع مع مصر من حيث بناء السد وتري العديد من أن إثي ( ب
األوراق األكاديمية حول السد أن مصر ستوافق عمى السد وتدخل في مفاوضات 

 .حول استغاللو حين االنتياء من بنائو، في حين إنشغال األخيرة بصراعتيا الداخمية

قمو  لداخل المصري غير صحيحة نتيجةمن أضرار السد في ا أن ىناك تيويل كبيراً  ( ت
اإلضافة إلى المزايدة السياسة التي تضر الدراسات الموضوعية المصرية عنو، ب

 .المفاوضات الدائرة حولو

أن أشد القطاعات تضررًا من بناء سد النيضة ىو قطاع الكيرباء الذي يعاني  ( ث
لشراء المزيد من الغاز الطبيعي  بالفعل من توقفات عديدة، مما يضطر الحكومة

لتوليد الكيرباء أو شراء الكيرباء من إثيوبيا وىو ىدف إثيوبيا األساسي من بناء السد 
 .أال وىو بيع الكيرباء لمدول المجاورة

أن االقتصاد المصري سيتضرر من بناء السد نتيجة تحممو تكمفة نقص الكيرباء ،  ( ج
حكومة عن توفير كيرباء لممصانع مدعمة أو مما سيقمل الفرص االستثمارية لعجز ال

 .ذات قيمة قميمة

، خاصة من بناء السد عمى المدي القريب يظير التضرر بو أن قطاع الزارعة لن  ( ح
أما بالنسبة إلي المدي المتوسط والطويل فإنو في حاجة إلعادة  أنو متراجع فعميا،

 .لسد أم المصري سواء أقيم اىيكمة حتي يستطيع تمبية مطالب الداخل ال

ستتأثر الخطط التنموية المستقبمية لمصر نتيجة لمسد، حيث يجب إعادة رسميا في  ( خ
 .ظل الظروف الجديدة التي يفرضيا السد عمى مصر

العامة؛ سواء الداخمية فيما  سياساتيا م مصر إلعادة رسموفي الختام سد النيضة يعد تحديًا أما
 خاصة الخارجية تغالل الموارد العامة، أو سياساتيايتعمق بخطط وبرامج التنمية وحفظ وترشيد اس

. تجاه دول حوض النيل
    


