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اأ�ضواٌء على اتفاِق اإعالِن مبادئ حول �ضدِّ النه�ضة .. 

والتصريحات  النزاع  من  أع��واٍم  أربعة  وبعد  أخ��ي��رًا، 
الثالثة  البلدان  توّصلت  املتكّررة،  واالجتماعات  امللتهبة 
مبادئ  إعالن  "اتفاق  إلى  والسودان–  إثيوبيا ومصر   –
على  وّق��ع  وق��د  اإلثيوبي."  النهضة  سد  مشروع  ح��ول 
 23 األثنني  يوم  ظهر  بأنفسهم  الثالثة  الرؤساء  االتفاق 
مارس عام 2015 في الخرطوم. يتّكون االتفاق من ديباجة 
وعشرة مبادئ، ستٌة منها تتعّلق بالقانون الدولي للمياه، 
وسالمته،  النهضة  بسد  األخرى  األربعة  تختصُّ  بينما 
وملء البحيرة، وكهرباء السد. وسوف نتعّرض في هذا 

املقال بإيجاز لهذه املبادئ العشرة.
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أن  املبادئ  إعالن  اتفاق  أكدها  التي  األساسية  املسألة 
مصر  بها  قبلت  واقعة،  حقيقًة  أصبح  قد  النهضة  سد 
وال��س��ودان ص��راح��ًة ودون أدن��ى م���واراة. وق��د أس��دل 
االتفاق الستار نهائيًا على الحديث عن استخدام القوة 
العسكرية لوقف بناء السد، كما أشارت إلى ذلك الكثير 
حدث  مثلما  القاهرة،  من  صدرت  التي  التصريحات  من 
بعد اجتماع الحكومة واملعارضة املشترك في شهر يونيو 
عام 2013 إبان فترة حكم الرئيس السابق الدكتور محمد 
مرسي. وقد كان ذلك االجتماع مذاعًا ومنقواًل على الهواء 
دون علم املشاركني فيه، فأدلى كٌل بدلوه في خياِر العمل 

العسكري وضرِب موقع السد. 
كما أسدل االتفاق الستار على طلب مصر املتكّرر واملتشّدد 
التي  ال��دراس��ات  تكتمل  حتى  النهضة  سد  بناء  بوقف 
وكانت  السد.  بشأن  الدولية  الخبراء  لجنة  بها  أوصت 
لجنة  تقرير  ص��دور  بعد  الطلب  بذلك  تقّدمت  قد  مصر 
الخبراء في شهر مايو عام 2013. ثم أثارته في االجتماع 
الثالثي الوزاري األول في شهر نوفمبر عام 2013، ثم في 
االجتماعني الثاني والثالث في شهري ديسمبر عام 2013 
الوزارية  االجتماعات  توّقفت  وقد   .2014 عام  ويناير 
الثالثية بسبب إصرار مصر على وقف بناء السد حتى 
وظّلت  الطلب.  لذلك  إثيوبيا  ورفض  الدراسات،  تكتمل 
ال��وزاري  االجتماع  حتى  الطلب  بهذا  متمسكًة  مصر  

الرابع في الخرطوم في شهر أغسطس عام 2014. 
بناء  لعملية  وثائقيًا  عرضًا  الثالثة  الرؤساء  شاهد  وقد 
السد قبل التوقيع على االتفاق. وكان السيد وزير الري 
السوداني  نظيره  مع  قام  قد  املصرية  املائية  وامل��وارد 
بزيارة موقع السد بعد عقد االجتماع الوزاري الخامس 
 .2014 عام  و23 سبتمبر   22 يومي  في  أبابا  أديس  في 
وقد فّسر الكثيرون من املراقبني تلك الزيارة بأنها بداية 
املصري  الوزير  نفي  رغم  النهضة،  لسد  املصري  القبول 
مصر  جانب  من  للسد  القبول  ذلك  تأكيد  تم  وقد  لذلك. 

بوضوٍح في اتفاق إعالن املبادئ.       
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أكد االتفاق في فقرته األولى املبدأ االساسي الذي تنبني 
التعاون.  مبدأ  وهو  الدولية،  املائية  املوارد  إدارة  عليه 
املائية  األح��واض  به معظم  ُت��دار  ال��ذي  املبدأ  وه��ذا هو 
املشتركة في العالم اليوم، لكنه ظل غائبًا عن حوض النيل 
بمقتضى  التعاون  وينبني  االتفاق.  توقيع  لحظة  حتى 
الثالثة،  للدول  املشتركة  واملنفعة  التفاهم  على  االتفاق 
وحسن النوايا، وتفّهم االحتياجات املائية بني دول املنبع 

ودول املصب.
التنمية،  "مبدأ  أسمته  م��ا  الثانية  الفقرة  وتناولت 
االصطالح  هو  وه��ذا  واالستدامة."،  اإلقليمي  التكامل 
والسودان  مصر  لقبول  كمدخٍل  االتفاق  استخدمه  الذي 
لسد النهضة. إذ أشارت هذه الفقرة إلى أن الغرض من 
في  يساهم  سوف  مما  الكهرباء  توليد  هو  النهضة  سد 
التنمية االقتصادية واالجتماعية،و الترويج للتعاون عبر 
الحدود والتكامل اإلقليمي من خالل توليد طاقة نظيفة و 
مستدامة يعتمد عليها. انتقل االتفاق بعد ذلك إلى مبادئ 
الدول  من  أّي��ٍة  التزام  وأوض��ح  للمياه،  الدولي  القانون 
الثالثة بعدم التسّبب في ضرٍر ذي شأن ألية دولة أخرى 
النيل  أو نهر  النيل األزرق  من خالل استخداماتها ملياه 
. لكن هذه الفقرة تراجعت بعض الشيء عن حتمية هذا 
النص بإلزامها للدولة التي قد تتسبب برامجها في ضرٍر 
ذي شأن باتخاذ اإلجراءات املناسبة ملنع ذلك الضرر أو 
تخفيفه، ومناقشة تعويض الدولة املتضررة إن كان ذلك 
الرابعة  الفقرة  في  الثالثة  األط��راف  اعتمدت  ثم  ممكنًا. 
النيل بني دول  ملياه  املنصف واملناسب  مبدأ االستخدام 
كعوامل  االسترشادية   العناصر  إلى  وأشارت  الحوض، 

لتحديد االنتفاع املنصف واملناسب، وهي:
واملائية،  املائية،  والجغرافية  الجغرافية،  العناصر  أ- 
الصفة  ذات  العناصر  وب��اق��ي  والبيئية  وامل��ن��اخ��ي��ة، 

الطبيعية؛
االحتياجات االجتماعية واالقتصادية لدول الحوض  ب- 

املعنية؛
كل  في  املائية  املوارد  على  يعتمدون  الذين  السكان  ج�- 

دولة من دول الحوض؛
في  املائية  املوارد  أو استخدامات  تأثيرات استخدام  د- 

إحدى دول الحوض على دول الحوض األخرى؛

ه�- االستخدامات الحالية واملحتملة للموارد املائية؛
واقتصاديات  والتنمية  والحماية  الحفاظ  و-عوامل 
في  املتخذة  اإلجراءات  وتكلفة  املائية،  املوارد  استخدام 

هذا الشأن؛
الستخدام  املقارنة،  القيمة  ذات  البدائل،  توفر  مدى  ز- 

مخطط أو محدد؛
نظام  في  الحوض  دول  من  دولة  كل  مساهمة  مدى  ح�- 

نهر النيل؛
امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة  ط�- 

من دول الحوض. 
وهذه العوامل مبنيٌة بناًء تامًا على العوامل املضمنة في 

اتفاقية عنتبي.
وبقراءة متأنية لهذين املبدأين فمن الواضح أن االتفاق 
على  واملعقول  املنصف  االنتفاع  ملبدأ  السيادة  أعطى  قد 
االتفاق  أن  إذ  شأن.  ذي  في ضرٍر  التسبب  بعد  االلتزام 
مبدأ  وأض��اف  تخفيفه،  أو  الضرر  بمنع  األط��راف  أل��زم 

التعويض إن لم يكن ذلك ممكنًا.
التعاون،  مبدأ  ثانية  م��رًة  الخامسة  الفقرة  وأق���ّرت 
السد  إدارة  السد، وفي  وتناولته في مسألة ملء بحيرة 
نفسه. وأشارت الفقرة إلى أن ذلك سيتم وفق املخرجات 
بالدراسات  سيقوم  الذي  الخبرة  بيت  لتقرير  النهائية 
يقضي  نصًا  تضّمنت  كما  السد.  حول  املتبّقية  الثالثة 
بإخطار دولتي املصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة 
تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد. كما نصت 
وكانت  الثالثة.  ال��دول  بني  تنسيقية  آلية  إنشاء  على 
قد  الثالثة  الدول  اثني عشر خبيرًا من  لجنة مكونة من 
بهذه  سيقوم  الذي  الخبرة  بيت  اختيار  إج��راءات  بدأت 
على  اتفقت  أن  بعد  عمله،  على  وستشرف  ال��دراس��ات، 

مرجعيته.
وانتقلت الفقرة السادسة من االتفاق إلى مبدأ "بناء الثقة 
بني األطراف الثالثة." وأشارت هذه الفقرة إلى أن إثيوبيا 
الكهرباء  شراء  في  األولوية  ومصر  السودان  ستعطي 
التي سيقوم السد بتوليدها. وكما ذكرنا من قبل فسوف 
تبلغ كمية هذه الكهرباء ستة ألف ميقاواط عند اكتمال 
مصر  أن  املؤكد  ومن   .2017 عام  املختلفة  السد  مراحل 
العجز  لسد  الكهرباء  هذه  لوصول  متلهفان  والسودان 

الكبير في البلدين.
املعلومات  تبادل  أهمية  على  السابعة  الفقرة  وش��ّددت 

تطّلب  متى  مشتركة  بدراسات  للقيام  الالزمة  والبيانات 
األمر ذلك، وبحسن نية وتعاون. وتطرقت الفقرة الثامنة 
في  وال��س��وداُن  مصُر  وأّمنت  السد،  سالمة  مسألة  إلى 
البداية على الجهد الذي قامت وتقوم به إثيوبيا لضمان 
سالمة السد، وإلى موافقة إثيوبيا اتباع مخرجات دراسة 
اللجنة الدولية.حول سالمة السد. وعادت الفقرة التاسعة 
فقد  التعاون.  موضوع  إلى  ثانية  مرة  األخيرة  والقبل 
اتفق األطراف الثالثة بمقتضى تلك الفقرة على السيادة 
بهدف  النوايا،  وحسن  املشتركة  املتساوية،واملنفعة 
للنهر.  املناسبة  والحماية  األمثل  االستخدام  تحقيق 
واختتمت الفقرة العاشرة املبادئ بتأكيد األطراف الثالثة 
على مبدأ حل النزاعات التي قد تنشب بينهم بالوسائل 
بتسوية  الثالث  ال��دول  التزام  إلى  وأش��ارت  السلمية. 
االتفاق  هذا  تطبيق  أو  تفسير  عن  الناشئة  منازعاتهم 
ملبدأ  وفقًا  التفاوض  أو  املشاورات  خالل  من  بالتوافق 
الخالف  حل  في  األط��راف  تنجح  لم  فإذا  النوايا.  حسن 
من خالل املشاورات أو املفاوضات، فيمكن لهم مجتمعني 
طلب التوفيق، أو الوساطة أو إحالة األمر لعناية رؤساء 

الدول/رئيس الحكومة.
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وهكذا كسبت إثيوبيا معركة سد النهضة بعودة رئيس 
 23 األثنني  يوم  أبابا  أديس  إلى  الخرطوم  من  وزرائها 
النهضة  قيام سد  أّيدت  مارس عام 2013 وبيديه وثيقة 
الوثيقة  تلك  أنهت  وق��د  وال��س��ودان.  مصر  بواسطة 
التهديدات باستخدام القوة لوقف بناء السد، كما أنهت 
مطالبات مصر بوقف بناء السد لحني اكتمال الدراسات. 
بل وزادت على ذلك وفتحت الباب لسوٍق جديد، وكبيٍر، 
في  واس��ٌع  عجٌز  لهما  دولتني  في  النهضة  سد  لكهرباء 
مخاوف  عالج  االتفاق  أن  إضافة  من  بد  ال  أنه  غير  الكهرباء. 
السودان الخاصة بسالمة السد باإلشادة بما قامت به إثيوبيا، 
بخصوص  الدولية  اللجنة  توصيات  تطبيق  إثيوبيا  وبموافقة 
وال��س��ودان  مصر  م��خ��اوف  االت��ف��اق  عالج  كما  ال��س��د.  سالمة 
بخصوص فترة ملء البحيرة والتي تبلغ سعتها 74 مليار متر 
مكعب، حيث أشار االتفاق أيضًا إلى أن ملء البحيرة وتشغيل 
السد سوف تتم بناًء على توصيات اللجنة الدولية. وكما ذكرنا 
املياه  كمية  قلت  كلما  البحيرة  فترة ملء  فكلما قصرت  قبل  من 
الواصلة للسودان ومصر. كما نّوه االتفاق إلى أن إثيوبيا سوف 
النهضة.  سد  كهرباء  بيع  في  األولوية  والسودان  مصر  تعطي 
ومرحلٌة  وتفعيله،  التعاون  مسألة  في  كبيرة  نوعيٌة  نقلٌة  وهذه 
جديدة للعبور من محاصصة مياه النيل إلى املنافع وتشاركها 

بني دول الحوض.
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ال بد أن السؤال عن مصير اتفاقيات عام 1902 و1929 و1929، 
وتأثير هذا االتفاق الجديد عليها، قد ثار في أذهان بعض القراء. 
وكان هذا التساؤل نفسه قد ثار في القاهرة قبل أربعة أيام من 
التوقيع على اتفاق إعالن املبادئ. فقد أوردت وكاالت األنباء أن 
مصر أعلنت يوم  الخميس 19  مارس أن مشروع إعالن املبادئ 
ُتعالج   الشواغل  هذه  وأن  املصرية"  الشواغل  بعض  يلِب  "لم 
بعيدًا من اإلعالم قبل الزيارة الرئاسية إلى إثيوبيا والسودان. 
مع  اجتمع  قد  السيسي  الرئيس  أن   األنباء  وك��االت  ذكرت  ثم 
والري  املائية  امل��وارد  ووزي��ر  شكري،  سامح  الخارجية  وزي��ر 
حسام مغازي، ووزيرة التعاون الدولي نجالء األهواني، ورئيس 
االستخبارات العامة خالد فوزي، وممثل لوزارة الدفاع، ووجه ب� 

"استمرار قيام اللجنة العليا ملياه النيل واللجنة الفنية املنبثقة 
عنها بمراجعة مشروع اتفاق إعالن املبادئ ودراسة كل جوانبه 
في شكٍل متكامل، فضاًل عن اإلجراءات القانونية الالزمة إزاءه." 
وأوضحت بعض التقارير أن هناك مطالب مصرية يتم التفاوض 
في شأنها لتضمينها املشروع قبل توقيع الرؤساء عليه، ليكون 
ملزمًا للدول الثالثة، واملفاوضات واالتصاالت املكثفة ماضية في 
تحقيق هدفها إلتمام عملية التوقيع. ولكن تقارير أخرى أشارت 
إلى أن الرئيس السيسي سوف يتوجه إلى أديس أباب ملناقشة 
تلك الشواغل، والتي شملت بذاك الوقت إلزامية اتفاقيات 1902 
ناقشنا  كما  املبادئ  إعالن  اتفاق  أن  غير  و1959.    1929
أعاله قد خال من أية إشارة إلى هذه االتفاقيات، دعك من 

إلزاميتها.
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قد   2013 ع��ام  م��ارس   23 ي��وم  أن  سجل  قد  التاريخ  أن  بد  ال 
االختالف عن  كل  النيل تختلف  فتح صفحًة جديدًة في حوض 
العهود املاضية واتفاقات عام 1902، و1929 و1959. فقد قبلت 
رفضاه  ما  هذا  وكان  إثيوبيا،  مع  التفاوض  والسودان  مصر 
يؤكد  اتفاق  على  معها  يوّقعا  أن  قبال  كما  املاضي.  في  بشدة 
هذا  كل  من  أهم  ولكن  الثالثة.  األط��راف  بني  واملساواة  النّدية 
االزمة  األسس  ووضع  التعاون،  مبدأ  على  االتفاق  انبنى  فقد 
فيها  ساد  التي  األخرى  باألحواض  النيل  ليلحق حوض  لذلك، 
التعاون واملنافع املشتركة محل الهيمنة واملشاريع األحادية. كم 
أّكد االتفاق سيادة مبدأ االنتفاع املنصف واملعقول على االلتزام 
بعدم التسبب في ضرٍر ذي شأن. وصار االتفاق في هذا املنحى 
متناسقًا مع القانون الدولي، كما عكسته اتفاقية األمم املتحدة 
للمجاري املائية الدولية التي دخلت حيز النفاذ في أغسطس عام 
2014 بعد أن صادقت عليها 35 دولة، منها تسع دول أفريقية 

وتسع دول عربية.
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وإذا كانت مصر والسودان قد قبلتا مبدأ التعاون كمبدأ أساسي 
إلدارة وحماية واالنتفاع من املياه املشتركة، وقبلتا كذلك مبدأ 
االنتفاع املنصف واملعقول وسيادته على االلتزام بعدم التسبب 
النزاعات  وحل  املعلومات،  تبادل  مبدأ  أيضًا  وقبلتا  في ضرر، 
بالوسائل السلمية، فإن الخطوة املنطقية القادمة هي االنضمام 
التفاقية عنتبي لحوض النيل. فهذه املبادئ الستة هي الركائز 

األساسية التفاقية عنتبي.
األمم  اتفاقية  على  انبنت  قد  نفسها  عنتبي  اتفاقية  أن  وبما 
السودان  لبقاء  فإنه ال معنى  الدولية،  املائية  للمجاري  املتحدة 
الدول  ومصر، بعد تأكيد اعترافهما بهذه املبادئ، خارج دائرة 

األطراف في اتفاقية األمم املتحدة.
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تبقى أسئلٌة أثارها معي بالبريد االلكتروني وبالهاتف عدٌد من 
األصدقاء والقراء. وهذه األسئلة هي: كيف وملاذا نجحت إثيوبيا 
في استراتيجيتها حول سد النهضة؟  وكيف استطاعت الوصول 
إعالن  اتفاق  في  قيامه  وتأكيد  األم��ان،  بر  إلى  النهضة  بسد 
املبادئ الذي وّقع عليه الرئيسان املصري والسوداني بنفسيهما 
مع رئيس الوزراء اإلثيوبي؟ بل كيف وصل بها النجاح إلى بيع 
قيام  بشدة  رفضتا  قد  كانت  اللتني  الدولتني  إلى  السد  كهرباء 

السد، وهّددت إحدى هاتني الدولتني بضرب ذلك السد؟  
هذه أسئلٌة هامة، وسنحاول اإلجابة عليها في املقال القادم.

د. �سلمان حممد 


