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األسبق  الوزير  الغيط،  أبو  أحمد  السيد  ظّل 
حسني  الرئيس  عهد  إب��ان  املصرية  للخارجية 
بعد  مناسبة  وب����دون  مبناسبة  ي��ك��ّرر  م��ب��ارك، 
السالم  اتفاقية  على  مل��ص��ر(  ���اًل  ���ِثّ )ممُ توقيعه 
الشامل بني حكومة السودان واحلركة الشعبية 
م��ع حق  م��ص��ر  أن  2005م،  ع���ام  ي��ن��اي��ر   9 ف��ي 
شريطة  السودان،  جنوب  لشعب  املصير  تقرير 
املؤّكد  م��ن  ال��وح��دة.  إل��ى  االستفتاء  ي���ؤدي  أن 
التصريح.  ذل��ك  لغرابة  اندهشوا  الكثيرين  أن 
وّقع  التي  الشامل  السالم  اتفاقية  َمنحْت  لقد 
االنفصال  حق  نفسه  الغيط  أب��و  السيد  عليها 
لشعب جنوب السودان فما معنى اشتراط مصر 
الذي يتعارض مع االتفاقية نفسها ومع منطق 

وتطورات األحداث؟ 
كثيرًا  تختلف  ال  بصورٍة  املشهد  ه��ذا  يتكّرر 
ه����ذه األي�����ام ف���ي ال���ن���زاع ح����ول س����ّد النهضة 
من  ال���واردة  النارية  فالتصريحات  اإلث��ي��وب��ي. 
التناقض.  النوع من  بذلك  القاهرة متتاز أيضا 
النيل في  أنها مع حق دول حوض  كّرر مصر  تمُ
استخدام مياه النيل بغرض التنمية االقتصادية 
قطرة  على  ذلك  يؤثر  أال  بشرط  البالد،  تلك  في 
مياه واحدة تصل مصر من النيل. وتذهب هذه 
التصريحات أبعد من هذا عندما يعلن الرئيس 
مرسي أن مصر »ستدافع عن كل قطرة من مياه 
واحدة  قطرة  نقصت  ول��و  بالدماء،  النيل  نهر 

فدماؤنا هي البديل«.
في  يتمّثل  التصريحني  بني  التشابه  مصدر   
مصر  ق��ّررت  فقد  للمنطق.  وفقدانهما  التناقض 
التي  النيل  مياه  اتفاقية  مبقتضى  وال��س��ودان 
 1959 عام  نوفمبر   8 في  منفردين  عليها  وّقعا 
اقتسام  ومّت  لهما،  كامٌل  النيل حٌق  مياه  كَلّ  أن 
قامت  وق��د  بينهما.  املياه  تلك  كل  وتخصيص 
م��ص��ر وال���س���ودان ب��اس��ت��خ��دام ك��ل م��ي��اه النيل 
دون ت��رك أي��ة ق��ط��رٍة  للدول األخ���رى. عليه فإن 
دولٍة  أية  بواسطة  النيل  ملياه  استخدامات  أية 
نيلية أخرى سيكون بالطبع خصمًا على مصر، 
املستعمل األكبر، )حوالي 87%(، وعلى السودان 
)حوالي 13%( من مياه النيل. فكيف ميكن ملصر 
استخدام  ف��ي  األخ���رى  النيل  دول  ح��ق  تأكيد 
مياه النيل بغرض التنمية ثم تهديد هذه الدول 

باحلرب والدماء إن هي فعلت ذلك؟  
النيل  حوض  في  احلالية  االحتقان  حالة  إن 
خصوصًا في ما يتعّلق بسّد النهضة اإلثيوبي 
إنها  لعام 1959.  النيل  مياه  اتفاقية  إلى  تعود 
اتفاقية متتاز باالستعالء واإلقصاء في تعاملها 
اتفاقيٌة  وهي  جميعها،  احل��وض  دول  بقية  مع 
غيرمُ موفقٍة البّتة. وقد ظّلت هذه االتفاقية مصدرًا 
للغنب والتهّكم من دول حوض النيل األخرى التي 
الصاع صاعني  رّد  األخيرة  السنوات  في  قّررت 
وأخذ حقوقها بيدها وبنفس طريقة تعامل مصر 
وفي  االتفاقية.  تلك  مبقتضى  معها  والسودان 
حقيقة األمر فقد خرجت كل نزاعات دول حوض 
النيل خالل اخلمسني عامًا املاضية من رحم هذه 

االتفاقية غير املوّفقة. 
األطروحة  هذه  املقال  هذا  في  نتناول  سوف 
مياه  اتفاقية  ح��اول��ت  التي  امل��واق��ف  ون��وّض��ح 
النيل لعام 1959م فرضها على دول حوض النيل 
األخرى، وكيف ارتّد ذلك على مصر والسودان، 
بناء مشاريعها،  املنبع  ق��رارات دول  متمثاًل في 
اإلثيوبي، في جتاهٍل  النهضة  ذلك سّد  في  مبا 

تام وحتٍدّ واضٍح لهذه االتفاقية.
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قد  ومصر  ال��س��ودان  أن  إل��ى  إثيوبيا  تنّبهت 
قررا التفاوض حول توزيع مياه النيل منذ بداية 
إثيوبيا  ب��دأت  وق��د  1954م.  ع��ام  اجتماعاتهما 
إرسال املذكرات إلى مصر والسودان في يونيو 
املفاوضات.  في  بإشراكها  تطالب  1955م  ع��ام 
الطلب  ذلك  قررتا جتاهل  والسودان  مصر  لكّن 
مساعيها  إثيوبيا  واصلت  وقد  املذكرات.  وتلك 
عام  سبتمبر   23 ف��ي  ضافيًة  م��ذك��رًة  وأرس��ل��ت 
بياٍن سابق صدر في  إلى  فيها  1957م، مشيرًة 

نهر  في  حقوقها  ح��ول  1956م،  ع��ام  يونيو   13
النيل.  لكّن مصر والسودان واصلتا جتاهلهما 
حال  إثيوبيا  قامت  فقد  عليه  اإلثيوبي.  للطلب 
توقيع مصر والسودان على اتفاقية مياه النيل 
في 8 نوفمبر عام 1959م بإرسال مذكرٍة للدولتني  
لالتفاقية  ال��ت��ام  رفضها  تعلن  املتحدة  ول��أمم 
وكانت  النيل.  م��ي��اه  ف��ي  حقوقها  على  وت��ؤّك��د 
1959م،  ع��ام  أكتوبر   9 في  طلبت  قد  بريطانيا 
كممثلٍة ملستعمراتها الثالث في دول البحيرات 
وتنجانيقا(،  وي��وغ��ن��دا  )ك��ي��ن��ي��ا  االس��ت��وائ��ي��ة 
املشاركة في املفاوضات، ولكّن مصر والسودان 

جتاهلتا ذلك الطلب أيضًا.
وقد أعلنت يوغندا في 30 نوفمبر عام 1959م 
نيابًة عن دول البحيرات االستوائية أن االتفاقية 
مرفوضٌة وال إلزامية لها على هذه الدول. وال بّد 
املبادئ األساسية  أنه من  إلى  اإلش��ارة هنا  من 
الدولية  االتفاقيات  أن  الدولي  للقانون  واألولية 
إذا  إال  ثالثة  دول��ٍة  على  التزامات  أي��ة  تخلق  ال 
وافقت عليها تلك الدولة صراحًة أو ضمنًا. من 
القانوني  املستشار  لتكرار  دهشتنا  جتيء  هنا 
لوفد التفاوض السوداني أن اتفاقية عام 1959م 
ملزمة لدول النيل األخرى )راجع برنامج »حتى 
تكتمل الصورة« 8 اكتوبر عام 2012م املوجود 
األستاذ  موقع  وعلى  اإللكتروني  موقعنا  على 

الطاهر حسن التوم أيضًا(.
مصر  رف��ض  اإلق��ص��اء  بداية  كانت  فقد  عليه 
األخرى،  النيل  حوض  دول  مشاركة  والسودان 
خ��ص��وص��ًا إث��ي��وب��ي��ا، ف��ي ال��ت��ف��اوض على مياه 
النيل. وتبدو عدم عقالنية هذا الرفض وفقدانه 
هي  إثيوبيا  أن  نتذّكر  عندما  والعدل  للمنطق 
املصّدر حلوالي 86% من مياه النيل، بينما يأتي 
ما تبّقى من مياه النيل )14%( من دول البحيرات 
ما  ك��ل  وال��ت��س��ّرب  التبّخر  وي��أخ��ذ  االستوائية. 
مياه  م��ن  وال��س��ودان  ال��س��ودان  يضيفه جنوب 
إضافة  هناك  ليست  بينما  النيل،  لنهر  أمطاٍر 

ملياه النيل من مصر البتة. 
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ل��ك��ّن رف���ض م��ص��ر وال���س���ودان مل��ش��ارك��ة دول 
حوض النيل األخرى في املفاوضات كان البداية 
النيل  مياه  اتفاقية  امتأت  فقد  لإلقصاء.  فقط 
حتتكر  التي  بالنصوص  وفاضت  1959م  لعام 
من  األخ���رى  احل��وض  دول  النيل وجت���ّرد  مياه 
أبسط حقوقها في مياه النيل مبقتضى القانون 
والعقالنية.  واملنطق  العدالة  وق��واع��د  ال��دول��ي 
النصوص  هذه  على  نظرًة سريعًة  نلقي  دعونا 

من االتفاقية.
أواًل: برز التجاهل لدول حوض النيل األخرى 
في عنوان اتفاقية مياه النيل لعام 1959م نفسه 
ال��ذي ي��وّض��ح أن مصر وال��س��ودان ق��د وضعتا 
أيديهما على كل مياه نهر النيل بغرض االنتفاع 
بني  »ات��ف��اق  هو  االتفاقية  فعنوان  بها.  الكامل 
جمهورية  وب��ني  املتحدة  العربية  اجلمهورية 
النيل«.  نهر  مبياه  الكامل  لالنتفاع  ال��س��ودان 
االنتفاع  مسألة  في  االتفاقية  ديباجة  وتتوّسع 
النيل  نهر  ألن  »ن��ظ��رًا  أن��ه  فتعلن  ه��ذه  الكامل 
إلى مشروعات لضبطه ضبطًا كاماًل  في حاجٍة 
لصالح  مبياهه  التام  لالنتفاع  إي��راده  ولزيادة 
جمهورية السودان واجلمهورية العربية املتحدة 
وديباجتها  االتفاقية  عنوان  يؤكد  وهكذا   »...
ملياه  والسودان  مصر  بواسطة  التام  االحتكار 

النيل وزيادة مياهه لصالح الدولتني فقط.
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لعام 1959م  النيل  مياه  اتفاقية  قامت  ثانيًا: 
والسودان.  مصر  بني  النيل  مياه  ك��ِلّ  بتقسيم 
شير الفقرة الثانية من االتفاقية إلى أن صافي  تمُ
قاسًة عند أسوان بعد بناء السّد  مياه نهر النيل ممُ
العالي هي 84 مليار متر مكّعب. وتوّزع االتفاقية 
هذه الكمية من املياه بني مصر والسودان بعد 
خصم فاقد التبّخر في بحيرة السد العالي البالغ 
مليارًا.   74 ليتبّقى  مكّعب،  متر  مليارات  عشرة 
وقد نالت مصر 55،5 مليار بينما نال السودان 

18،5 مليار متر مكّعب مبقتضى االتفاقية. 

عند التأمل في هذه العملية احلسابية لتوزيع 
مياه النيل، فإننا جند أن االتفاقية لم تترك قطرة 
م��اٍء واح���دة ل��دول ح��وض النيل األخ���رى. وها 
النيل  دول  ي��ك��ّررون حق  املصريون  اإلخ��وة  هم 
النيل  مياه  من  واالستفادة  التنمية  في  األخرى 
من حقوق  م��اء  نقطة  على  ذل��ك  يؤثر  أال  بشرط 
من  ملزيٍد  أدن��اه  لننظر  ذل��ك؟  سيتم  كيف  مصر. 

اإلقصاء واالستعالء في االتفاقية.
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شير الفقرة الثانية من اجلزء اخلامس  ثالثا: تمُ
من اتفاقية مياه النيل إلى مطالب البلدان النيلية 
اتفاق  وإل���ى  النيل  م��ي��اه  ف��ي  بنصيٍب  األخ���رى 
مطالب  سويًا  يبحثا  أن  على  وال��س��ودان  مصر 
بشأنها.  م��وّح��د  رأٍى  على  ويتفقا  ال��ب��الد  ه��ذه 
وإذا أسفر البحث عن إمكان قبول أية كمية من 
إيراد النهر تخّصص لبلٍد منها فإن هذا القدر، 
يمُخصم مناصفًة بينهما.  محسوبًا عند أسوان، 
املشتركة  الدائمة  الفنية  الهيئة  االتفاقية  لزم  وتمُ
بني مصر وال��س��ودان مبراقبة عدم جت��اوز هذه 

البالد كمية املياه املمنوحة. 
عطي  تمُ االتفاقية  م��ن  الفقرة  ه��ذه  ف��إن  عليه، 
نصيب  حتديد  حق  وحديهما  والسودان  مصر 
أية دولٍة نيليٍة أخرى، على أن تتقدم هذه الدولة 
االتفاقية  عطي  تمُ كما  وال��س��ودان.  ملصر  بطلٍب 
الدولتني حق رفض ذاك الطلب أو قبوله وحتديد 
كمية املياه التي ستمنحها مصر والسودان لتلك 
الدولة، والتي ستقوم الهيئة الفنية مبراقبة عدم 

جتاوزها بواسطة تلك الدولة. 
ألبسط  ال��ت��ام  بالتجاهل  مت��ت��از  الفقرة  ه��ذه 
هل  والعدالة.  واملنطق  الدولي  القانون  مبادئ 
تتقدم  أن  فعاًل  تتوقعان  والسودان  كانت مصر 
مياه  ف��ي  مبطالبها  أخ���رى  مشاطئٍة  دول���ة  أي��ة 
فيها،  ويقررا  ليبحثاها  والسودان  ملصر  النيل 
مبا في ذلك رفض الطلب؟ إن مثل ذلك الطلب كان 
سيعني بالطبع اعتراف هذه الدول باتفاقية عام 
واعترافها  فيها،  طرفًا  ليست  هي  التي  1959م 
بهيمنة مصر والسودان الكاملة على نهر النيل، 
مبا في ذلك حق مصر والسودان في عدم قبول 
تخصيص أية كمية من املياه لذلك البلد. وتعني 
القانون  يكفله  الدول عن حٍق  تنازل هذه  أيضا 
االنتفاع  ف��ي  املشاطئة  ال���دول  م��ن  لكٍل  ال��دول��ي 

املنصف واملعقول من أي نهٍر مشترٍك بينها. 
وعلى سبيل املثال هل كانت مصر والسودان 
ل�  امل��ص��ّدر  وه��ي  إثيوبيا،  تتقّدم  أن  تتوقعان 
والسودان  ملصر  بطلٍب  النيل  م��ي��اه  م��ن   %86
وكما  ل��ه��ا؟   النيل  م��ي��اه  م��ن  كميٍة  بتخصيص 
ذكرنا من قبل فقد طالبت إثيوبيا مرارًا وتكرارًا 
إشراكها في املفاوضات، ولكن مصر والسودان 
جتاهلتا ذلك الطلب. كما ال بد من اإلشارة أيضًا 
لوزارة  األول  الوكيل  هاول  السيد  تصريح  إلى 
نوفمبر   30 في  يوغندا  في  والصناعة  التجارة 
كثيرًا  اندهش  أنه  فيه  ذكر  وال��ذي  عام 1959م، 
اتفاقية  تسود  التي  الغطرسة  لهجة  أسماه  ملا 
قّرر أن نصيب  مياه النيل لعام 1959م، والتي تمُ
هبٌة  النيل هو  مياه  من  األخ��رى  النيلية  ال��دول 
من مصر والسودان، وليس حقًا مشروعًا لهذه 

الدول مبقتضى القانون الدولي.
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اتفاقية  من  اخلامسة  الفقرة  فّصل  تمُ راب��ع��ًا: 
املشتركة  الفنية  الهيئة  صالحيات  النيل  مياه 
بني مصر والسودان. وتشمل هذه الصالحيات 
حكومتي  ب����ني  ال���ف���ن���ي  ال����ت����ع����اون  حت���ق���ي���ق 
والدراسات  البحوث  في  والسير  اجلمهوريَتنْي 
إيراده  وزي��ادة  النهر  ضبط  ملشروعات  الالزمة 
ملصلحة البلدين، وكذلك استمرار اإلرصاد املائي 
على النهر في أحباسه العليا. وتشير هذه الفقرة 
إلى  أنه إذا أسفر البحث عن االتفاق على تنفيذ 
اجلمهوريَتنْي  ح��دود  خ��ارج  النهر  على  أع��م��اٍل 
لهذه األغراض فإنه يكون من عمل الهيئة الفنية 
بعد االتصال  باملختصني  املشتركة أن تضع – 
كل التفاصيل  في حكومات البالد ذات الشأن – 
الفنية اخلاصة بالتنفيذ ونظم التشغيل وما يلزم 

لصيانة هذه األعمال. وبعد إقرار هذه التفاصيل 
من  يكون  املختّصة  احلكومات  من  واعتمادها 
عمل هذه الهيئة اإلش��راف على تنفيذ ما تنّص 

عليه هذه االتفاقات الفنية. 
ه��ذه ف��ق��رة ف��ي غ��اي��ٍة م��ن ال��غ��راب��ة. فبعد أن 
حوض  دول  مشاركة  وال��س��ودان  مصر  رفضت 
امل��ف��اوض��ات، وج����ّردت هذه  ف��ي  النيل األخ���رى 
النيل، قررت  ال��دول من أي حقوٍق لها في مياه 
في هذه  إقامة مشاريع  أن من حقهما  الدولتان 
استعماالت  لصالح  النيل  مياه  ل��زي��ادة  ال���دول 
مصر والسودان، وليس لصالح استعماالت هذه 
الدول. ثم أعطت االتفاقيةمُ الهيئَة الفنية املصرية 
هذه  تنفيذ  على  اإلش��راف  املشتركة  السودانية 
املشاريع. ال غرابة أن ظّل هذا النص حبرًا على 
ورق على مدى اخلمسني عامًا املاضية وزاد من 

غنب وغضب دول املنبع.
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خ��ام��س��ًا: ت��ت��وّس��ع ات��ف��اق��ي��ة م��ي��اه ال��ن��ي��ل في 
صالحيات الهيئة الفنية املشتركة فتعطي الهيئة 
في  وتصرفاته  النيل  مناسيب  رص��د  في  احل��ق 
كامل أحباسه العليا. وهذه األحباس العليا هي 
وتنزانيا  وكينيا  ويوغندا  )إثيوبيا  املنبع  دول 
وبوروندي ورواندا والكونغو واريتريا وجنوب 
أن��ه  ينهض بهذا  االتفاقية  وت��ق��ّرر  ال��س��ودان(. 
مهندسو  للهيئة  الفني  اإلش���راف  حت��ت  العمل 
العربية  واجل��م��ه��وري��ة  ال���س���ودان  ج��م��ه��وري��ة 
العربية  اجلمهورية  وفي  السودان  في  املتحدة 
مهندسي  أن  يعني  وهذا  يوغندا.  وفي  املتحدة 
الري املصريني والسودانيني من حقهم – حسب 
دخول أٍي من هذه الدول  اتفاقية عام 1959م – 
كامل  ف��ي  وت��ص��رف��ات��ه  ال��ن��ي��ل  مناسيب  ل��رص��د 
من  أبت.  أم  ال��دول  العليا رضيت هذه  أحباسه 
املؤّكد أن هذا النص يتعارض مع أبسط مقومات 
الدولتان  سمحت  فكيف  دول���ة  ألي���ة  ال��س��ي��ادة 
بتضمينه في اتفاقية ثنائية؟ وهل كانا يتوقعان 

فعاًل أن يتّم تطبيق هذا النص؟   
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النيل  مياه  اتفاقية  من  النصوص  ه��ذه  مثل 
لعام 1959م، ال ميكن إال أن توّلد الغنب والغضب 
النيل األخ��رى، وه��ذا بالضبط  بني دول حوض 
هو ما نتج عن هذه النصوص. وعندما يستمر 
السياسيون والفنيون، املصريون والسودانيون، 
النيل  التعاون مع دول حوض  في احلديث عن 
األخ���رى بالرغم م��ن ه��ذه ال��ن��ص��وص، ف��إن هذا 
يشير إلى إحدى داللتني. الداللة األولى أن هؤالء 
األشخاص ال يدرون عن املضامني العميقة لهذه 
النصوص من اتفاقية مياه النيل. والداللة الثانية 
أنهم يدرون عنها ولكنهم يعتقدون أن التعاون 
يجب أن يتم من خاللها وحتت مظلتها. واحلالة 
األولى، وهي األرجح، تدلمُّ على عدم اإلملام الكافي 
مبضمون االتفاقية. أما احلالة الثانية فإنها تدلمُّ 

على مواصلة االستعالء واإلقصاء.
مياه  على  ال��ت��ام  مصر  اعتماد  ينكر  أح��د  ال 
النيل. لكن بنفس القدر ال يستطيع أحٌد أن ينكر 
واالستفادة  التنمية  في  األخ��رى  ال��دول  حقوق 
ال��دول، بل واجبها،  النيل، وح��ّق هذه  من مياه 
وسط  والعطش  والظالم  املجاعات  محاربة  في 
فعلت  مثلما  ال��ن��ي��ل  م��ي��اه  باستعمال  شعبها 
مصر والسودان متامًا. وعلى مصر والسودان 
اللَتنْي تستخدمان كل مياه النيل لهذه األغراض 
االعتراف للدول األخرى بهذه احلقوق والتشاور 
والتعاون معها للوصول إلى حلول وسط تعطي 
كل دولة نصيبًا منصفًا ومعقواًل من مياه النيل 
واملنطق  ال���دول���ي  ال��ق��ان��ون  ب��ذل��ك  يقضي  ك��م��ا 

والعدالة. 
العالم  يتابع  أن  ��ْح��ِرج��ًا(  )وممُ محزنًا  كان  لقد 
رف���ض م��ص��ر وال���س���ودان ال��ت��ام مل��ش��روع »شني 
ي��ان��غ��ا« ف��ي ت��ن��زان��ي��ا، وال����ذي ق��ام��ت ف��ي��ه دولة 
تنزانيا بشِقّ قناٍة لنقِل مياه من بحيرة فكتوريا 
ضربها  التي  قراها  من  لعدٍد  الشرب  ألغ��راض 
اجلفاف والعطش. كانت كمية املياه التي سوف 
يتّم استخدامها ألغراض الشرب في هذه القرى 

تأثيراتها  أن  غير  مكعب.  متر  املليار  تتعّدى  ال 
مليون  مائة  عن  تزيد  لن  ومصر  السودان  على 
جنوب  مستنقعات  تنظيم  بسبب  مكعب  متر 
أقامت  األبيض.  النيل  مياه  النسياب  السودان 
ال��دن��ي��ا ورف��ض��ت��ا املشروع  م��ص��ر وال���س���ودان 
وه��ددت��ا ب��ض��رب��ه. ح��دث ه��ذا ف��ي ال��وق��ت الذي 
من  مكعب  متر  مليار   17 م��ن  أكثر  فيه  تضيع 
مياه النيل في التبّخر في مصر والسودان )10 
مليارات في بحيرة السّد العالي، و7 مليارات في 
سدود السودان، منها 2،5 مليار من خزان جبل 
أولياء الذي انتفت األسباب التي مّت من أجلها 
إنشاؤه(. جتاهلت تنزانيا االحتجاجات وأكملت 
ومنظماته  العالم  دول  معها  ووقفت  مشروعها 
أوضح  وق��د  للمياه.  ال��دول��ي  القانون  وخ��ب��راء 
في  ومصر  السودان  عزلة  بجالء  املشروع  ذلك 
قضايا مياه النيل، وغياب احلساسية واالعتبار 
ال��ن��ي��ل األخ����رى، ح��ت��ى ملياه  الح��ت��ي��اج��ات دول 
الشرب التي يعتبرها القانون والشرع واألخالق 

حقًا إنسانيًا مطلقًا ال يقبل اجلدل.  
)»فينشا«  األربعة  سدودها  إثيوبيا  بنت  وقد 
النيل  أب��اي«( على  بيليس« وسدي »تس  و«تانا 
عطبرة  نهر  على  الضخم  تكزي  وس��ّد  األزرق، 
دون أن تأبه لتهديدات مصر والسودان )بالرغم 
ليكس« عن  »وي��ك��ي  ف��ي تسريبات  احل��دي��ث  م��ن 
السودان  ف��ي  ك��وم��ان��دوز مصرية  ف��رق��ة  وج���ود 
السدود  الرئيس مبارك مهمتها ضرب  في عهد 
سدودها  بناء  يوغندا  واصلت  كما  اإلثيوبية(. 
بوجاغالي«  »س��ّد  وأكملت  األبيض  النيل  على 

وبدأت التخطيط لسّد »كاروما.« 
ويوغندا  إثيوبيا  ف��ي  امل��ش��اري��ع  تلك  ك��ان��ت 
وتنزانيا، وكان عدم مناقشتها والتشاور بشأنها 
مع مصر والسودان، هو النتاج الطبيعي التفاقية 
مياه النيل لعام 1959م، وجتاهِل مصر والسودان 
مياه  ف��ي  وحقوقها  األخ���رى  النيل  ل��دول  ال��ت��ام 
النيل. وقد كان غريبًا أن تطالَب مصرمُ والسودان 
مصر  بإخطار  األخ��رى  النيل  دول حوض  بقية 
والسودان مبشاريعها في الوقت الذي قامت فيه 
هاتان الدولتان )بعد التوقيع على اتفاقية مياه 
النيل( ببناء عدة مشاريع دون مشورة أو إخطار 
أية دولة من دول حوض النيل. وقد شملت تلك 
وقناة  توشكا  ومشروع  العالي  السد  املشاريع 
الروصيرص وخشم  في مصر، وس��دود  السالم 
القربة ومروي في السودان. بل إن مصر كانت 
قناة  عبر  إلسرائيل  النيل  مياه  نقل  عرضت  قد 
السالم التي تأخذ مياه النيل لصحراء سيناء. 
قّدم ذلك العرض الرئيس السابق السادات أثناء 
زيارته إلسرائيل في 5 سبتمبر عام 1979م في 
قد  نفسه  السادات  الرئيس  وك��ان  حيفا.  مدينة 
صّرح مرارًا وتكرارًا بأنه لن يسمح ألية دولة من 

دول املنبع باستخدام قطرٍة من مياه النيل.  
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ومحدودة،  قليلة  النيل  مياه  أن  من  بالرغم 
لكنه ميكن ترشيد استخداماتها وزيادة واردها 
واالستفادة  احل����وض  دول  أه����داف  لتحقيق 
أن  إضافة  يجب  كما  النيل.  مياه  من  القصوى 
مليار   55 إلى  أنها حتتاج  ق��ّررت  نفسها  مصر 
متر مكّعب عام 1959م، عندما كان عدد سكانها 
اآلن  يقترب عدد سكان مصر  22 مليون نسمة. 
املياه  كمية  نفس  يستخدمون  مليون  املائة  من 
التي خصصوها ألنفسهم قبل أكثر من خمسني 
املستورَد  ال��وض��ع مصَر  ه��ذا  وق��د جعل  ع��ام��ًا. 
أكثر  تستورد  إنها  إذ  العالم،  في  للقمح  األول 
من 60% من احتياجاتها من القمح، بالرغم من 
يعني  وه��ذا  النيل.  ملياه  الهائلة  استعماالتها 

بالضرورة احتياج مصر ملياٍه إضافيٍة كثيرة. 
واالستفادة  االس���ت���خ���دام���ات  ت��رش��ي��د  ل��ك��ن 
القصوى من حوض النيل وإضافة مياٍه جديدة 
وندّية  نية  بحسن  ال��ت��ع��اون  إل��ى  إل��ي��ه حت��ت��اج 
والتخّلي عن سياسة االستعالء واإلقصاء التي 
1959م.  لعام  النيل  مياه  اتفاقية  عليها  انبنت 
بحقوق  االع��ت��راف  ترفض  التي  االتفاقية  ه��ذه 
ال��دول األخ��رى في حوض النيل ال��ذي تأتي كل 
تعترف  ال  االتفاقية  إن  بل  أراضيها.  مياهه من 
وسالمة  وح��دوده��ا  ال���دول  ه��ذه  بسيادة  حتى 

أراضيها.
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لكل هذه األسباب التي تطّرقنا إليها في هذا 
والسودان  ملصر  األوان  آن  قد  أن��ه  ن��رى  املقال 
1959م  لعام  النيل  مياه  اتفاقية  ع��ن  للتخّلي 
النيل  دول  مع  عنتبي  اتفاقية  إل��ى  واالنضمام 
االنضمام  ه��ذا  يتيح  وس��وف  األخ���رى.  السبع 
وجدّية  ن��ّي��ة  بحسن  وال��ع��م��ل  ل��ل��ت��ع��اون  ف��رص��ًا 
النيل  ح��وض  وتطوير  تنمية  أج��ل  م��ن  ون��دّي��ة 
ومنصفٍة  عادلة  بطريقٍة  مياهه  من  واالستفادة 
وقابلٍة لالستمرار ملصلحة شعوب احلوض التي 
والعطش  واجل��وع  الفقر  حتت  معظمها  ي��رزح 
مشروٍع  إلى  النهضة  سّد  وسيتحّول  والظالم. 
ذلك  ف��ي  ال��ن��ي��ل، مب��ا  ك��ل دول  ت��ن��م��وٍي تستفيد 
مصر والسودان، من الطاقة الكهربائية الهائلة 
والتي  سيوّلدها،  التي  املكّلفة  وغير  والنظيفة 
حتتاج إليها كل دول احلوض وبصورٍة عاجلة. 
النهضة  سّد  فوائد  إلى  باإلضافة  بالطبع  هذا 
الكبيرة والكثيرة على السودان والتي ناقشناها 

في مقاالتنا السابقة.  
محّل  احلقيقي  التعاون  ي��ح��لمُّ  س��وف  وقتها 
النزاعات، وحتلمُّ املنافع املشتركة محّل البرامج 

األحادية وطبول احلرب. 

�ضّد النه�ضة وتداعيات اتفاقية مياه النيل لعام 1959م

6 رأي
E.mail: algrar2012@gmail.com

د. �سلمان حممد �أحمد �سلمان

هل كانت 
مصر 
والسودان 
تتوقعان 
أن تتقّدم 
إثيوبيا، 
وهي 
المصّدر 
لـ )%86( 
من مياه 
النيل بطلٍب 
لمصر 
والسودان 
بتخصيص 
كميٍة من 
مياه النيل 
لها؟ 

كيف 
يمكن 
لمصر 
تأكيد حق 
دول النيل 
األخرى في 
استخدام 
مياه النيل 
بغرض 
التنمية 
ثم تهديد 
هذه الدول 
بالحرب 
والدماء إن 
هي فعلت 
ذلك؟  

_ ال�ضورة التاريخية لتوقيع الإتفاق يف 8 نوفمرب 1959_ العمل يتوا�ضل يف �ضد النه�ضة  

_ رئي�س الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام د�ضالنغ يف اخلرطوم دي�ضمرب 2012_ الر�ضم الت�ضميمي ل�ضد النه�ضة

الأحد 7 �ضعبان 1434هـ املوافق 16 يونيو  2013م


