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 دول مصب القرن اإلقريقيالمياه المشتركة و

 

 . محمود أبوزيددأ. 
 رئيس المجلس العربي للمياه

 أ.د. خالد أبوزيد
 المدير اإلقليمي للموارد المائية، سيداري

 

 تقديم

تتشارك أثيوبيا فى أنهارها مع سبعة دول، فباإلضافة إلى السودان المالصق ألثيوبيا فى مصب النيل األزرق ومصر 

المالصقة للسودان فى مصب نهر النيل، وجنوب السودان المالصق ألثيوبيا فى مصب نهر السوباط )أحد روافد النيل(، 

روافد النيل(، فهناك على الجانب األخر جيبوتى والصومال وإريتريا المالصقة ألثيوبيا فى مصب نهر عطبرة )أحد 

 وكينيا الذين يمثلون دول مصب مباشر ألنهار تنبع من أثيوبيا وتتأثر بأى منشأت على هذه األنهار.  

وتمثل قضية سد النهضة األثيوبي بالنسبة لمصر والسودان، دول مصب النيل األزرق المشترك مع أثيوبيا، قضية مماثلة 

دول الجوار األثيوبى السبع المتشاركين فى المياه مع أثيوبيا وهم جنوب السودان  اقىحدة ولكن هامة( تواجهها ب )أقل

وإريتريا وجيبوتى والصومال وكينيا، وذلك نتيجة شروع أثيوبيا فى إقامة منشأت على منابع األنهار دون تشاور مع دول 

 المصب فى القرن األفريقى وشرق أفريقيا.

 مقدمة

ً ومنبع للمياه فى جميع دول الجوار المباشر ألثيوبيا فالمياه السطحية المتجددة فى  تعتبر أثيوبيا من الدول الغنية مائيا

ً الى حوالى  تصل فى المتوسط  إلى من األمطار  كبيرة ةمليار مترمكعب يمثل مصدرها كمي 211أثيوبيا تصل سنويا

من المياه الجوفية  كبير بحيرة ومخزون 11ثنا عشر نهراً وا يوبيا علىوتحتوى اثمليار متر مكعب سنويا.  079والى ح

ً بعد جمهورية  المتجّددة. وهذه األرقام تعنى الكثير من الوفرة المائية وتجعل أثيوبيا ثانى أغنى دولة في أفريقيا مائيا

 الكونغو الديمقراطية.

تنبع فى أراضيها وتعبر حدودها إلى دوٍل أخرى وتصبح أنهاراً دولية تتشارك فى  األنهار فى أثيوبيا تقريباً إن جميع 

  إستخداماتها هذه الدول.

أن الطاقة الكهربائية التى  أمريكية بدأت اثيوبيا فى استغالل مياه أنهارها فى ستينات القرن الماضى. أوضحت دراسة

، تميجاوا 2,000السد العالى حوالى مقارنة ب) ميجاوات  45,000يمكن استغاللها من مياه األنهار في اثيوبيا تزيد عن 

(. وهى أكبر طاقة كهربائية متاحة في أفريقيا بعد تلك التى تتميز تميجاوا 1,250وخزان مروى بالسودان هى حوالى 

 بها جمهورية الكونغو الديمقراطية.

 ئمة على النيل األزرق فى أثيوبياأوالً: مشاريع السدود القا

الذى بدأت  أثيوبيا في  سد النهضةإلى جانب مشروع األزرق بإنشاءها على النيل  قامت أثيوبياهناك عدة مشاريع للسدود 

دون تشاور من الجانب األثيوبى مع دولة المصب مصر وربما السودان في ذلك الوقت، وتشمل هذه  1922منذ  ئهإنشا

من الطاقة  تميجاوا 12رق عند مخرجه من بحيرة تانا لتوليد على النيل األز مشروع تِْس أبّاى األولالمشاريع 

،  تميجاوا 100على نهر فينشا، أحد روافد النيل األزرق،  وتصل الطاقة التى يولّدها السد إلى  فينشا سدالكهربائية، و

ويُولّد   أبّاى الثانىمشروع ِتْس على النيل األزرق هو  المشروع الثالث، وهكتار 8,000وقد مكن أثيوبيا من رّى حوالى 

ويقوم المشروع بتوليد  سّد تانا بيليسمشروع على النيل األزرق هو  المشروع الرابع، ومن الكهرباء تميجاوا 75

  من الطاقة الكهربائية. تميجاوا  460حوالى 
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 شتركة بين أثيوبيا وجنوب السودانثانياً: المياه الم
ُ المصدر لحوالي نصف مياه النيل  مياه النيل األزرق،باإلضافة إلى إن اثيوبيا هى المصدر لكل  تعد أثيوبيا هى أيضا

ومصبه المباشر جنوب السودان، وقد أقامت أثيوبيا  نهر السوباطمليار متر مكعب( عن طريق مياه  12األبيض )حوالى 

 على نهر بارو )السوباط(.  مشروع سور

 

 ومشاريع السدود األثيوبيةريتريا ثالثاً: المياه المشتركة بين أثيوبيا وأ
الذى يصب فى نهر عطبرة، أحد روافد نهر النيل،  لنهر القاشوتعد أثيوبيا هى أيضا المصدر األساسي مع دولة أريتريا 

 099ولّد المشروع حوالى متر ويُ  211على نهر عطبرة، ويبلغ إرتفاعه حوالى  ىسد تكزوقد قامت أثيوبيا بإنشاء 

 الكهربائية.من الطاقة ت ميجاوا

 

 جيبوتى ومشاريع السدود األثيوبيةرابعاً: المياه المشتركة بين أثيوبيا و
ن ينتهى به المطاف فى أطويلة قبل  ثيوبيا ويجرى هذا النهر لمسافةهو الهضبة الشرقية أل لنهر أواشالمصدر الرئيسى 

جيبوتى، ولكنها تغذي المياه الجوفية في من البحيرات الصغيرة والمستنقعات في الحدود األثيوبية مع دولة  مجموعة

ى أواش سد، و تميجاوا 40لتوليد  سد كوكامن السدود على نهر أواش وتشمل  بوتي وقد قامت أثيوبيا ببناء عددجي

 من الكهرباء. تميجاوا  20لتوليد سد أبا صمويل(، وكذلك تميجاوا 01منهما يُولّد  )وكلُ  الثانى وأواش الثالث

 

 ً  لصومال ومشاريع السدود األثيوبيةه المشتركة بين أثيوبيا وا: المياخامسا

في الصومال هو الهضبة الوسطى والمنحدرة جنوباً من أثيوبيا. وقد  أنهر وابى شبيلى وجوبا وغينالى وداوايعتبر مصدر 

 .تميجاوا   150على نهر وابى شبيلى لتوليد  مشروع ميلكا واكاناقامت اثيوبيا ببناء 

 

 وكينيا ومشاريع السدود األثيوبيةسادساُ: المياه المشتركة بين أثيوبيا 
فى بحيرة تُْركانا في اثيوبيا. وتُغذّى نهر  الجنوب الغربى ويصب رحلته من الهضبة الوسطى ويتجه الى نهر أومويبدأ 

  .فى كينيا تُركانابحيرة . ويقع الجزء األكبر من نهر غيبى ونهر غيلغيل غيبىأومو بعض الروافد منها 

 ، ثم سدتميجاوا 211على نهر أومو ويُولّد طاقة كهربائية تصل إلى  غيلغيل غيبي األول وقد قامت اثيوبيا ببناء سد

مشروع غيلغيل غيبي للطاقة . ثم تميجاوا 019كهربائية تبلغ حوالى  على نهر أومو لتوليد طاقةغيلغيل غيبي الثاني 

مليار متر مكعب من المياه مما يؤثر على غرق  21متراً ويُتوقع أن تحجز بحيرة السد حوالى  100وارتفاعه  الثالث

من قبائل التُركانا )والتى    50,000اضطر أكثر من ، وقدتميجاوا 1,870جزٍء كبير من أراضى قبيلة التُركانا، ويولِّد 

فةً الى تأثيراته السلبيّة على البيئة فى المنطقة، وأيضاً على بحيرة تعتبر من الشعوب األصليّة( للرحيل من المنطقة، إضا

 تُركانا بسبب الهبوط الكبير المتوقع في البحيرة.

 

 الخالصة

على األنهار المشتركة بينها  تميجاوا 0606سد لتوليد حوالى  21 ومما سبق يتضح أن أثيوبيا قد أكملت بناء حوالى

 607لتوليد  السودان ثم مصر( سدود على النيل األزرق المشترك مباشرة مع 0وبين الدول المجاورة لها، بواقع أربعة )

، وسد واحد جنوب السودان ثم السودان ومصرلمشترك مباشرة مع ( على أعالى نهر السوباط ا2، وسد واحد )تميجاوا

( سدود 0، وأربعة )تميجاوا 099لتوليد  إريتريا ثم السودان ومصر( على أعالى نهر عطبرة المشترك مباشرة مع  2)

توليد ل الصومال( على نهر شبيلى المشترك مع 1، وسدين )تميجاوا 210لتوليد  جيبوتيعلى نهر األواش المشترك مع 

وباإلضافة لهذه السدود التى . تميجاوا 1071لتوليد  كينيا( سدود على نهر أومو المشترك مع 0، وثالثة )تميجاوا 219

وله أثاره  تميجاوا 6999النيل األزرق لتوليد تم إنشائها، فإنه جارى األن إنشاء سدود أخرى أهمها سد النهضة على 

 699، وتميجاوا 2199على نهر أومو لتوليد  غيبي الرابع والخامسغيلغيل  ، وسدالسودان ومصرالسلبية على 

 ، وكالهما له أثاره السلبية على كينيا.تميجاوا
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بقرارات أثيوبية منفردة دون تشاور مع دول المصب المجاورة مما يتعارض مع األعراف  اهؤالسدود، تم إنشامعظم هذه 

والقوانين الدولية إلدارة األنهار الدولية المشتركة وقواعد القانون الدولى،  ومما يعود على دول المصب بالضرر، ليس 

اك فى نظم إستخدام وإدارة مياه هذه األنهار فى فقط من جراء األثار السلبية المباشرة ولكن أيضا مما يترتب عليه من إرتب

 ءلل تصميم وحجم هذه السدود وخطط مدول المصب، نتيجة عدم اإلفصاح والتشاور، قبل الشروع في اإلنشاء، حو

 خزانات هذه السدود وعدم إشراك دول المصب فى خطط التشغيل وفى المنفعة المشتركة من هذه السدود.

 

التعاون بين أثيوبيا ودول المصب األثيوبى السبع فى القرن األفريقى وشرق أفريقيا، لتفادي ويرى أنه من الضروري 

اإلتفاقيات الدولية  تتداعيات القرارات المنفردة إلنشاء السدود في أعالى األنهار المشتركة في شرق أفريقيا، وإذا كان

اغة هذه القوانين واإلتفاقيات لتضع األسس الالزمة تحمي دول المصب في هذا الشأن فإنه البد من إعادة صي القائمة ال

لضمان اإلستقرار واألمن السلمي، خاصة وأن المنطقة مقبلة على وقت تتزايد فيه اإلحتياجات المائية والتنافس عليها 

 ويقف اإلستقرار اإلجتماعي على المحك في وجود دوافع النزاعات السياسية والعوامل الخارجية األخرى. 

 




