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اآلثار المتوقعة لبناء سد النيضة اإلثيوبي عمي منظومة الثروة السمكية في مصر من وجية نظر الخبراء
واألخصائيين في مجال الثروة السمكية
محمد شوقي القطان
قسـ االقتصاد والتنمية البشرية – كمية تكنولوجيا المصايد واألسماؾ – جامعة أسواف
الممخص العربي

استيدؼ ىذا البحث التعرؼ عمي اآلثار المتوقعة لبناء سد النيضة اإلثيوبي عمي منظومة الثروة السمكية في مصر ،وعمي األوضاع

االقتصادية واالجتماعية لمعامميف في منظومة الثروة السمكية ،وكذلؾ التعرؼ عمي مقترحات المبحوثيف لمتغمب عمي تمؾ اآلثار ،وقد تـ جمع
البيانات الميدانية في نطاؽ محافظتي أسواف والدقيمية باستخداـ استمارة استبياف بالمقابمة الشخصية خبلؿ الفترة مف شير مايو حتي أكتوبرعاـ

0202ـ ،وذلؾ لعينة عشوائية بسيطة لكؿ مف األخصائييف والخبراء في مجاؿ الثروة السمكية والتي بمغت  54أخصائياً مف إجمالي الشاممة

البالغ عددىـ  02أخصائيًا بنسبة  ،% 54وعينة مف الخبراء بمغت  02خبي ًرا مف إجمالي الشاممة البالغ عددىـ  42خبي ًرا بنسبة  ،% 02وقد
تـ استخداـ التكرارات والنسب المئوية والمدي الفعمي والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي واختبار ماف وتني لتحميؿ البيانات

وعرض النتائج ،وكانت أىـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا ما يمي:

أوالً :فيما يختص باآلثار المتوقعة لبناء سد النيضة اإلثيوبي عمي منظومة الثروة السمكية ما يمي:

 - 1أوضحت النتائج وجود تأثير ذو وزف نسبي مرتفع عمي المصايد السمكية الطبيعية ،حيث جاءت انخفاض حصة مصر السنوية مف المياه

في المقدمة بوزف نسبي  % 2570وفقاً آلراء األخصائييف ،كما أوضحت آ ارئيـ فيما يختص بالمزارع السمكية ارتفاع الوزف النسبي أيضاً  ،حيث

جاءت صعوبة التوسع األفقي في المزارع السمكية حالياً ومستقببلً في المقدمة بوزف نسبي 7% 2570

 - 0كما أوضحت النتائج وجود تأثير ذو وزف نسبي مرتفع عمي المصايد السمكية الطبيعية ،حيث جاءت انخفاض حصة مصر السنوية مف
المياه في المقدمة بوزف نسبي  % 2070وفقاً آلراء الخبراء ،كما أوضحت آرائيـ فيما يختص بالمزارع السمكية ارتفاع الوزف النسبي أيضاً ،
حيث جاءت تبوير آالؼ األفدنة الخاصة باالستزراع السمكي ألسماؾ المياه العذبة في المقدمة بوزف نسبي 7% 24

 - 0تبيف ارتفاع األىمية النسبية لؤلثار المتوقعة لبناء سد النيضة عمي منظومة الثروة السمكية بنسبة  % 02وفقاً آلراء ا ألخصائييف ،بينما
كانت ذات أىمية نسبية متوسطة بنسبة  % 4075وفقاً آلراء الخبراء7

ثانياً :فيما يختص باآلثار المتوقعة لبناء سد النيضة اإلثيوبي عمي األوضاع االقتصادية واالجتماعية لمعاممين في منظومة الثروة السمكية

ما يمي:

 - 1أوضحت النتائج وجود تأثير ذو وزف نسبي مرتفع ،حيث جاءت ارتفاع أسعار المعروض مف األسماؾ في المقدمة بوزف نسبي % 2470
وفقاً آلراء ا ألخصائييف ،كما جاءت ارتفاع أسعار الغذاء مف اإلنتاج الحيواني والمحاصيؿ الزراعية في المقدمة بوزف نسبي  % 24وفقاً آلراء
الخبراء7

 - 0تبيف ارتفاع األىمية النسبية لآلثار المتوقعة عمي األوضاع االقتصادية واالجتماعية لمعامميف في منظومة الثروة السمكية بنسبة % 0575
وفقاً آلراء ا ألخصائييف ،بينما كانت ذات أىمية متوسطة بنسبة  % 42وفقاً آلراء الخبراء7

ثالثاً :تبيف عدـ وجود فروؽ معنوية بيف متوسطات رتب آراء اإلخصائييف والخبراء نحو االثار المتوقعة لبناء سد النيضة اإلثيوبي عمي
منظومة الثروة السمكية في مصر ،مما يؤكد أف ىذه اآلثار ىامة وذات صدي قوي لدي األخصائييف والخبراء7

رابعاً :تمثمت أىـ مقترحات المبحوثيف لمتغمب عمي اآلثار ال متوقعة لبناء سد النيضة عمي منظومة الثروة السمكية في تشجيع نظـ االستزراع

السمكي الحديثة التي تعتمد عمي ترشيد استخداـ المياه وا عادة تدويرىا بنسبة بمغت  % 0070 ،% 52لكؿ مف األخصائييف والخبراء عمي

الترتيب7

الكممات المفتاحية :سد النيضة اإلثيوبي – منظومة الثروة السمكية.
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سنوياً كميات ىائمة مف األمطار تقدر بنحو  240مميار ـ/0السنة ،

 .1المقدمة والمشكمة البحثية:
يمعب الماء دوراً اقتصادياً وسياسياً بارزاً فى حياة الشعوب كمورد

مف أىـ الموارد الطبيعية النادرة ،ف عمى الصعيد العالمي تغطي المياه

نحو  % 51مف سطح الكرة األرضية ،وتقدر كميتيا بنحو 175

مميار كـ( 0كـ = 0مميار ـ ،)0وتشكؿ ال مياه ال مالحة  % 25مف

إجمالي حجـ المياه عمي سطح الكرة األرضية ،بينما تشكؿ المياه

العذبة  % 0مف حجـ المياه عمي سطح الكرة األرضية ،مع العمـ أف

 % 54مف المياه العذبة مخزنة عمى ىيئة غطاءات جميدية ،وأف

 % 0570مخزنة عمى ىيئة مياه جوفية ،أما النسبة القميمة المتبقية
فتوجد فى البحيرات بنسبة  % 270واألنيار بنسبة % 2720

والرطوبة الجوية بنسبة 7 (UNEP: 1999, p 43) % 2720

وعمي الصعيد القاري ،تمتمؾ قارة أفريقيا أكبر مخزوف مائي بيف

قارات العالـ ،حيث تحتضف القارة السمراء  00حوضاً لؤلنيار الدولية

المشتركة أىميا :أحواض نير الكونغو ،نير النيؿ ،نير النيجر ،نير

الزمبيزي ،ونير األورانج ) 7(UNEP: 2010, p 22ورغـ ما تتمتع

بو قارة أفريقيا مف موارد مائية مف أنيار كبري وبحيرات عظمي ،إال
أنيا ت عد ثاني قارات العالـ جفافًا بعد استراليا وذلؾ ألنيا موطف أل كبر

المناطؽ الصحراوية الحارة عمى كوكب األرض والتى تشكؿ نحو

بل عمى بروز ظاىرة التغيرات المناخية،
ثمثي مساحة القارة ،فض َ
وانخفاض مستوى المياه فى البحيرات ،باإلضافة إلى سوء اإلدا ةر

والزيادة السكانية ،وبالتالي يعاني مبلييف البشر مف نقص المياه عمى
مدار العاـ ،حيث يوجد  15دولة أفريقية تعاني مف نقص المياه ،

وسوؼ ترتفع إلى  04دولة بحموؿ عاـ 0204ـ (AFDB: 2012,

)7p 98

وت عد إثيوبيا واحدة مف أغني دوؿ العالـ مف حيث الثراء المائي

لذا تمقب " بنافورة المياه أو برج المياه" ،حيث تيطؿ عمي ىضابيا

وتمتمؾ مخزونًا ضخمًا مف المياه السطحية تقدر بنحو  100مميار ـ

0

تصب جميعيا خارج األراضي اإلثيوبية ،بخبلؼ المياه الجوفية
0

المتجددة والتي تبمغ نحو  02مميار ـ سنوياً  ،لذا يبمغ متوسط نصيب

الفرد فييا نحو  0222ـ 0سنويًا وىو ضعؼ المعدؿ العالمي ،وال

تستخدـ منيا سوى  % 0فقط مف ىذه الوفرة المائية (Arsano:

)( ،2004, p 111سميماف ،0215 :ص ص 7)5 – 1

أما عمى الصعيد المحمي ،فإف موارد مصر المائية فى الوقت

الحالي تضع مصر تحت خط الفقر المائي ،حيث بمغ متوسط نصيب

الفرد عاـ  0210ـ نحو  452ـ 0أي ما يعادؿ  % 45مف مستوي

خط الفقر المائي والبالغ  1222ـ 0لمفرد سنويًا واألكثر قربًا مف خط

الندرة المائية المطمقة والبالغ  422ـ 0لمفرد سنوياً  ،ومف المتوقع أف
يتناقص متوسط نصيب الفرد مف المياه فى المستقبؿ نتيجة ثبات

حصة مصر مف المياه مع زيادة الكثافة السكانية السنوية بنسبة 075

 ،%ورغـ المحدودية الشديدة لموارد ال مياه فإف كافة ما خطط لو مف
سياسات لـ يسفر حتي اآلف عف خمؽ بيئة تسعي بوضوح إلي ترشيد
استخداـ ىذا المورد النادر ،األمر الذي يقتضي بالضرورة مراجعة

جذرية لما طبؽ مف سياسات وما نفذ مف برامج في ىذا المجاؿ (وزارة

الزراعة ، 0222 :ص ( ، )00شراقي ،0212 :ص ص – 142

7)121

ووفقاً لدراسة البنؾ الدولي عمي مدي ستيف عاماً ،فإف متوسط

نصيب الفرد مف المياه في مصر سوؼ يتناقص عف  422ـ 0سنوياً ،

وستنشأ فجوة مائية بيف المطموب والمتاح ،وأنو إذا دخمت دوؿ حوض
النيؿ في إقامة مشروعات سدود لتوليد الكيرباء أو لمتوسع الزراعي،
فإنيا سوؼ تؤثر عمي التدفؽ الطبيعي لممياه في مصر ،وسيزداد

العجز المائي ليصؿ إلي حد الخطر7

جدول  .1فجوة الموارد المائية في مصر من 0151 – 1991م
السنوات

السكاف

1222

40

0222

0071

1240

155

502

1225
0204
0242

متوسط نصيب الفرد

الموارد المتاحة

االحتياجات المائية

الفجوة المائية (مميار

1001

0074

4575

(071 )+

0

(مميوف نسمة)

سنوياً (ـ )

00

1222

110

0

(مميار ـ )
50
50
50

002

02

واذا كانت الحياة في مصر تعتمد كمية عمي مياه النيؿ ،

فطبيعي أف تقوـ نظرية األمف القومي المصري عبر العصور

0

(مميار ـ )
52
50

110
155

0

ـ)

(0 )+

صف ػ ػػر

( 52 )-

( 25 )-

Resource: World Bank: 1996/97, p 30.

التاريخية عمي تأميف تمؾ المياه بالمعدالت التاريخية الثابتة لمصر
ألنو مف المسمـ بو أف أي تيديد أو نقص لمياه النيؿ ىو في الحقيقة
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تيديد لؤلمف القومي المصري ،وفي ظؿ ىذه الندرة المائية ،فقد
اتجيت دوؿ منابع ني ر النيؿ إلى اتخاذ موقؼ شبو جماعي مف
رفض كافة االتفاقيات السابقة فى العبلقات بيف دوؿ حوض النيؿ

خاصة بعد خروجيا مف عباءة االستعمار ،حتي أعمنت إثيوبيا أنيا

غير متقيدة بأية إ لتزامات تعاىدية تجاه دوؿ النيؿ وأنيا تحتفظ بحقيا
السيادي منفردة فى تنمية مواردىا المائية (نصر الديف ،0210 :ص

ص 7)014 – 020

يسبب نقص المياه مقداره

 05700 ، 04751مميار ـ 0بنسبة

 % 05710 ،% 54750عمى الترتيب7

وأشار (عمياف ،0215 :ص ص  )01 - 5إلى أف أىـ

اآلثار السمبية لبناء السدود األثيوبية تتمثؿ في :سعتيا التخزينية

واستيبلؾ المياه فى الزراعات المروية والتى ستكوف خصماً مباش اًر
مف حصتي مصر والسوداف السنوية ،وبالتالي ستعود ظاىرتي

الجفاؼ والعجز المائي فى سنوات الفيضاف المنخفضة إلى الظيور،

باإلضافة إلي ذلؾ ،يشيد حوض النيؿ فى السنوات األخيرة

مما سيكوف لو تأثيرات اجتماعية واقتصادية وصحية كبيرة عمى مصر

(إتفاقية عنتيبي ) بالرغـ مف رفض مصر والسوداف ليا ،تزامناً مع

المزارعيف المعتمديف في دخوليـ عمي الزراعة ،فضبلً عمي اإلضرار

توتراً سياسيًا نتيجة عزـ دوؿ المنبع عمى تفعيؿ االتفاقية اإلطارية

تتمثؿ في :عدـ القدرة عمي زراعة األراضي ،وفقداف دخؿ مبلييف

الخطة اإلثيوبية إلنشاء مشروعات مائية عمى روافد نير النيؿ،

بالثروة السمكية نتيجة تدىور نوعية المياه ،والتى سيكوف ليا تأثيرات

حوالى  2مميار ـ 0عاـ  ، 0222ثـ مشروع تانا – بيميس وىو نفؽ

المولدة مف السد العالي والتى يمكف أف تصؿ لحد توقؼ محطة توليد

والسيما أنو تـ االنتياء مف سد تاكيزي عمى نير عطبرة بسعة تخزينية
لنقؿ المياه مف حوض بحيرة تانا إلى نير بيميس بدوف تخزيف مياه

عاـ  ،0212ثـ اإلعبلف عف البدء فى إنشاء مشروع سد بني شنقوؿ
في فبراير0211ـ عمى النيؿ األزرؽ بسعة تخزينية  55مميار ـ،0

صحية جسيمة عمي صحة السكاف ،باإلضافة إلى نقص الكيرباء

الكيرباء تماماً7

في حيف أوضح (بدير وآخروف ،0214 :ص ص - 1000

 ) 1021إلي أىـ اآلثار االجتماعية واالقتصادية المتوقعة لسد

والذي عرؼ ب إسـ سد الحدود ،ثـ تغير إسمو إلي مشروع إكس ،ثـ

النيضة اإلثيوبي عمي الريؼ المصري والتي تمثمت في :نقص

ومف الواضح أنو في كؿ مرة يأخذ إسماً أقوي مف الناحية الشعبية

مف الريؼ إلى الحضر7

(سميماف ،0210 :ص ص 7)002 - 040

تتمثؿ في حالة إنتياء سد النيضة بالمواصفات التي فرضتيا أثيوبيا

تغير ثانية إلى سد األلفية العظيـ ،ثـ أخذ إسمو الحالي سد النيضة،

وذلؾ لو داللة ومغزي سياسي (شراقي ،0210 :ص ص ،)00 – 1

الحصة السنوية مف المياه ،ارتفاع أسعار الغذاء ،زيادة معدؿ اليجرة

بينما أشار (شراقي ،0210 :ص  )2لحدوث أضرار محتممة

وفي ىذا الصدد فقد تناولت بعض الدراسات اآلثار السمبية

ي عد أكبر خسارة سياسية لمصر إذ أنيا ستتبع نفس السيناريو في

ومنيا دراسة( :طايع ،0210 :ص ص  ) 42 – 40والذي أشار

السياسي بيف مصر وأثيوبيا ،وفقد مصر والسوداف لكمية مف المياه

لمسدود المائية التى تبني عمى منابع نير النيؿ ومخاطرىا المحتممة
إلي أف بناء سد النيضة سوؼ يتسبب في اختفاء أو تناقص األسماؾ
مف نير النيؿ ،ويضر بمصالح عشرات اآلالؼ مف الصياديف الذيف

تمثؿ األسماؾ مصد ًرا لحياتيـ ،كما سيؤثر بالسمب عمي مشروعات
التنمية الزراعية األمر الذي ييدد الحياة بشكؿ طبيعي في مصر7

إقامة  02مشروع مائي عمي النيؿ األزرؽ مستقببلً ،وزيادة التوتر
0

تقدر بنحو  05 – 15مميار ـ  ،وانخفاض منسوب المياه في بحيرة

ناصر والتي ستؤثر عمي توليد الكيرباء وانتاج األسماؾ7

أما (برانية :0202 :ص ص  )12 - 0فقد أشار لتداعيات

متوقعة لسد النيضة تتمخص في :خفض دائـ في منسوب بحيرة

أما (منصور ،0210 :ص ص  ) 10 – 2فقد أشار إلي أف

ناصر ،وزيادة مموحة نير النيؿ وانخفاض منسوب المياه مما سيؤثر

 % 10700وسيزداد إلى  10مميار ـ 0بنسبة  % 00700مع تزايد

قد يتسبب في بروز ظاىرة تمميح التربة وبوار آالؼ األفدنة الزراعية،

مصر ستعاني مف عجز مائي يقدر بنحو  2مميار ـ 0ماء بنسبة

وتيرة التغيرات المناخية ،وستخسر ما ال يقؿ عف  0مميوف فداف مف
األراضي الزراعية ،باإلضافة إلى انخفاض إنتاج الكيرباء مف السد

العالي وخزاف أسواف بمقدار 7% 02

عمي منس وب المياه الجوفيو خاصة في مناطؽ الساحؿ الشمالي مما

كذلؾ مف المتوقع أف يحدث تغيير في الخريطة السمكية في مصر إذ

سيختفي  10نوعًا مف األسماؾ العذبة إما بفعؿ عدـ صبلحية المياه

بسبب ارتفاع المموحة أو بسبب نقص المياه ،ومف ثـ تناقص الطاقة

كما أكد (رمضاف ، 0210 :ص ص  )4 – 5أف مؿء بحيرة

اإلنتاجية مف األسماؾ في بحيرة ناصر ونير النيؿ والبحيرات العذبة

سنوات سيسبب نقص سنوي فى المياه المخزنة أماـ السد العالي

بل عمي ارتفاع األسعار و زيادة االعتماد عمى
مف ىذا النشاط ،فض ً

سد النيضة فى حالة التدفؽ الطبيعي لمنيؿ األزرؽ خبلؿ مدة ست
مقداره  10702مميار ـ 0بنسبة  % 05مف حصة مصر السنوية مف

مياه النيؿ ،أما في حالة مؿء البحيرة خبلؿ ثبلث سنوات أو سنتيف

والمزارع السمكية ،ىذا بخبلؼ خروج استثمارات كبيرة وأيدى عاممة

الخارج ،وانكشاؼ األمف الغذائي مف األسماؾ ،والتأثير السمبى عمى
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االنشطة المساعدة كمصانع األعبلؼ والثمج والعبوات والنقؿ

بالتنمية المستدامة مف جانب واألمف الغذائي مف جانب آخر ،ومف ثـ

ووفقاً لما سبؽ ،يبدو أف حمـ الوصوؿ إلى اتفاقية مؤسسية

األمف العسكري عف األمف االقتصادي وال يمكف أف يكوف ىناؾ أمف

والخدمات التسويقية وغيرىا7

وقانونية تنظـ إدارة التعاوف المائي المشترؾ بيف دوؿ حوض النيؿ

بعيد المناؿ حالياً ،وقد يتبدد ىذا الحمـ مع تجمد المفاوضات مف آف
آلخر ومحاولة فرض أمر واقع عمى مصر والشروع في استكماؿ

بل أنو ال يمكف فصؿ
تعتبر أزمة وجود أكثر منيا وسيمة لمتنمية ،فض ً

اقتصادي بمعزؿ عف األمف الغذائي ،واألمف ال غذائي ىو نتيجة لؤلمف

المائي وكميا تصب في بوتقة األمف القومي7
 .5االستعراض المرجعي:

بناء سد النيضة ،وفي ظؿ ىذه الظروؼ والمعطيات أصبح مف

الواضح أننا مقبموف عمى صراع طويؿ األمد سوؼ يستغرؽ وقتاً

يستنفذ وجيداً يتبدد ،األمر الذي يستوجب حشد طاقات مؤسسات
الدولة وراء أىداؼ محددة تنطمؽ مف رؤية استراتيجية واضحة بما في
ذلؾ األدوات والوسائؿ المناسبة لتنفيذ ىذه الرؤية ،ومف ثـ فالخطوة

األولي الواجبة االتباع ىي دراسة اآلثار المتوقعة لبناء سد النيضة

عمي كافة أوجو األمف القومي ،ومف بينيا منظومة الثروة السمكية
كأحد مصادر األمف الغذائي المصري7

الماء أساس الحياة ،وحوؿ ضفاؼ األنيار والبحيرات والودياف

شيد البشر حضاراتيـ وأقاموا مدنيـ ،وعمى موارد المياه خاضوا
أشرس المعارؾ وأكثرىا دموية منذ بدء الخميقة7

 .1.5السدود المصرية:

عانت مصر كثي ًرا مف ويبلت الجفاؼ والفيضانات المتكررة

عمى مدار التاريخ ،ويسجؿ القرآف الكريـ قصة السنوات السبع

العجاؼ أياـ سيدنا يوسؼ  ،وكذلؾ السنيف والطوفاف أياـ سيدنا
موسي ،لذا فكر المصري القديـ فى إيجاد حؿ ليذه الظاىرة المتكررة،

 .0أىداف البحث:

حتي جاء الممؾ مينا موحد مصر وشيد سداً عمى النيؿ فى مدينة

إتساقاً مع المشكمة البحثية السابقة ،فقد استيدؼ ىذا البحث

ممفيس (البدرشيف حالياً) عاـ  0222ؽ7ـ  ،وسماه سد قوشيو ،وتـ

 - 1التعرؼ عمي بعض الخصائص الشخصية والعممية والمينية

أوؿ مف بني السدود المائية فى العالـ منذ ميد الحضارة الفرعونية

 - 0التعرؼ عمي اآلثار المتوقعة لبناء سد النيضة اإلثيوبي عمي

ثـ جاء الممؾ إمنمحات األوؿ فى عاـ  0022ؽ7ـ ،وشيد سد

 - 0التعرؼ عمي اآلثار المتوقعة لبناء سد النيضة اإلثيوبي عمي

كخزاف لحماية الببلد مف خطر الفيضانات ،واالستفادة منيا وقت

تحقيؽ األىداؼ التالية:

لممبحوثيف مف الخبراء واألخصائييف في مجاؿ الثروة السمكية7
منظومة الثروة السمكية في مصر وفقاً آلراء المبحوثيف7

األوضاع االقتصادية واالجتماعية لمعامميف في منظومة الثروة

السمكية وفقاً آلراء المبحوثيف7

 - 5تحديد الفرؽ بيف متوسطات رتب آراء كؿ مف الخبراء

تحويؿ مجرى النيؿ مف غرب المدينة إلى شرقيا ،وبذلؾ تعد مصر
القديمة (بوابة األىراـ7)0211 :

البلىوف فى الفيوـ فتكونت بحيرة موريس (قاروف حالياً) لينتفع بيا
التحاريؽ فى ري األراضي الزراعية (سويمـ ،0214 :ص 7)025

وفى عصر الخديوي عباس حممي الثاني تـ بناء سد أسواف

كأوؿ سد أقيـ عمى نير النيؿ في الفترة مف 1220 – 1022ـ ،ثـ تـ

واألخصائييف نحو اآلثار المتوقعة لبناء سد النضية اإلثيوبي عم ي

تعميتو مرتيف ليقوـ بتخزيف  4مميار ـ 0ماء ،وذلؾ في زمف كاف يمثؿ

 - 4التعرؼ عمي مقترحات المبحوثيف لمتغمب عمي اآلثار المتوقعة

النيؿ قد ظيرت إلى الوجود باستثناء إثيوبيا التى ظمت تتمتع بالحكـ

منظومة الثروة السمكية في مصر7

لبناء سد النيضة اإلثيوبي عمي منظومة الثروة السمكية في مصر7

الييمنة المصرية عمى مياه النيؿ ،فى وقت لـ تكف بقية دوؿ حوض
الوطني عمى مر العصور (محمد ، 0215 :ص ص - 104

7)120

 .3الفرض البحثي:
لتحقيؽ اليدؼ البحثي الثالث تـ صياغة الفرض البديؿ إحصائيًا

عمي النحو التالي :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات

رتب آراء كؿ مف الخبراء واألخصائييف نحو اآلثار المتوقعة لبناء سد
النيضة اإلثيوبي عمي منظومة الثروة السمكية في مصر7

وفي عيد الرئيس عبد الناصر تـ إنشاء السد العالي في الفترة

مف 1252 – 1202ـ فتكونت بحيرة ناصر والتي تعد أكبر بحيرة

صناعية فى العالـ بمساحة  0022كـ ،0وسعة تخزينية  100مميار

ـ 0عند ارتفاع  100ـ عمى ثبلث مستويات تشمؿ :التخزيف الحي

والذي يبمغ  22مميار ـ ، 0والتخزيف الميت (عند مستوي أسفؿ فتحات

 .4أىمية البحث:

التوربينات) والذي يبمغ  01مميار ـ 0وىو يستوعب الطمي القادـ مع

تتمثؿ األىمية االقتصادية واالجتماعية لمبحث في أف مسألة

تأميف المياه ت عد مف القضايا االستراتيجية اليامة وذلؾ الرتباطيا

الفيضانات لمدة  422عاـ بدوف التأثير عمى التخزيف الحي ،أما

تخزيف الطوارئ فيبمغ  51مميار ـ 0لمحماية مف الفيضاف ،حيث
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تستطيع استيعاب الفيضاف بالكامؿ والمقدرب ػ  05مميار ـ 0لعاميف

 .0.5مصادر المياه فى مصر:

متتالييف (شراقي ،0215 :ص ص 7)01 – 1

إال أنو ومع توجو مصر نحو االتحاد السوفيتي في آواخر

الخمسينيات لتمويؿ مشروع السد العالي فتح الباب أماـ التدخؿ

األمريكي فى إثيوبيا عاـ 1245ـ لتنفيذ برنامج تعاوني الستغبلؿ
الموارد المائية فى أثيوبيا ،وبالفعؿ تـ تحديد  00موقعاً إلنشاء عدد

مف السدود أىميا أربع سدود كبري عمي النيؿ األزرؽ وىي :كارادوبة،

بيكو أبو ،مندايا ،وسد النيضة ،والتي تبمغ سعتيا التخزينية مف 142
–  022مميار ـ 0ماء ،وفي قدرتيا توليد  2222ميجاوات كيرباء

والتوسع الزراعي إلي مميوف فداف (شراقي( ،)0211 :عبلـ:

7)0211

أوضح (البرعي ، 0210 :ص ص  )10 – 10أف موارد المياه

في مصر تنقسـ إلي مصدريف رئيسييف وىما - 1 :المصادر التقميدية:
وىي تعني تمؾ الموارد التي يمكف استغبلليا مرة واحدة دوف تحمؿ

تكاليؼ معالجة أو تحويؿ ،وتشمؿ :نير النيؿ ،المياه الجوفية ،ومياه
األمطار - 0 7المصادر غير التقميدية :وىي تعني الموارد التي ال

يمكف استغبلليا مباشرة ،أو التي ت ستخدـ ألكثر مف مرة بعد معامبلت

لمعالجتيا أو تحويميا لتصبح صالحة لئلستخداـ وتشمؿ  :مياه
الصرؼ الزراعي معادة االستخداـ ،مياه الصرؼ الصحي المعالجة،

تحمية مياه البحر ،استخداـ المياه اآلسنة7

 .1.0.5نير النيل :ىو المصدر الرئيسي لممياه السطحية والمتجددة

فيكتوريا ،كيوجا ،إدوارد ،جورج ،وألبرت - 0 ،اليضبة اإلثيوبية :والتى

ورغـ أنو أطوؿ أنيار العالـ بنحو  0022كـ ،ويشغؿ حوالي 0

النيؿ مف خبلؿ ثبلث أنيار ىي :النيؿ األزرؽ (نير أباي  42مميار

بمقدار  4474مميار ـ 0في السنة مف إجمالي الموارد في مصر،

0

تشارؾ بنحو  51مميار ـ عند أسواف وتمثؿ  % 04مف إيراد نير

مميوف كـ ،0إال أف تصرفو عند أسواف أقؿ التصرفات النيرية في

ـ ) ،ونير السوباط (بارو أكوبو  11مميار ـ ) ،ونير عطبرة (تاكيزي

حوض النيؿ مف األمطار ومقدارىا  1002مميار ـ 0ماء سنوياً،

 .0.0.5المياه الجوفية :يوجد فى مصر أربع خزانات جوفية رئيسية

العالـ بمقدار  05مميار ـ 0فقط ،وىي صافي ما ينزؿ عمي دوؿ

0

0

 12مميار ـ.)Wu and Whittington: 2006( 7)0

وتشترؾ فيو  11دولة ىي :تنزانيا ،الكونغو الديمقراطية ،أوغندا،

وىي - 1 :خزاف النيؿ الجوفي فى الوادي والدلتا - 0 ،خزاف الحجر

السوداف ،مصر ،وينبع مف رافديف رئيسييف وىما - 1 ،ىضبة

أربع دوؿ ( مصر ،السوداف ،ليبيا ،وتشاد ) ويحتوي عمى  142مميار

كينيا ،بوروندي ،رواندا ،أثيوبيا ،إريتريا ،جنوب السوداف ،شماؿ

البحيرات االستوائية  :والتى تشارؾ بنحو  10مميار ـ 0عند أسواف

وتمثؿ  % 14مف إيراد نير النيؿ مف خبلؿ النيؿ األبيض الذي ينبع
مف منطقة البحيرات العظمي وسط أفريقيا والتى تضـ بحيرات

الرممي النوبي فى الصحراء الغربية وىو خزاف غير متجدد يقع بيف

ـ 0ماء - 0 ،خزاف الم غرة بيف غرب الدلتا ومنخفض القطارة- 5 ،
الخزاف الساحمي عمى الساحؿ الشمالي الغربي ،وتنقسـ المياه الجوفية

إلى قسميف ىما  - 1 :مياه جوفية متجددة والتي تبمغ  070مميار ـ
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وىي متسربة مف نيرالنيؿ واألراضي الزراعية - 0 ،مياه جوفية غير

بمغت نحو  522اتفاقية ومعاىدة ،وت عد معاىدة فيينا عاـ 1014ـ

فقط( 7شراقي ،0215 :ص ص 7)01 – 1

عف  0022اتفاقية دولية آخري تعرضت في بعض موادىا لممسألة

متجددة والتي تبمغ نحو  142مميار ـ 0ي ستغؿ منيا واحد مميار ـ

0

 .3.0.5مياه األمطار :فيتراوح متوسط سقوط األمطار فى مصر

ىي أوؿ معاىدة دولية تضمنت أحكامًا عف األنيار الدولية ،فضبلً
المائية( 7البحيري ،0210 :ص 7)125

نحو  41مميار ـ 0ماء ،ال يستغؿ منيا إال  170مميار بسبب البخر

ولقد سعت مصر منذ القدـ إلى تنظيـ عبلقتيا بدوؿ حوض

المرتبة األخيرة فى أفريقيا مف حيث متوسط كمية األمطار السنوية

مياه نير النيؿ بما يعود بالنفع عمى كؿ دوؿ الحوض ،مع الحفاظ

 .4.0.5مياه الصرف الزراعي معادة االستخدام :تقدرمياه الصرؼ

مصر فى ذلؾ مف خبلؿ عقد العديد مف االتفاقيات ك ما يمي:

الشديد والتسريب في الودياف والخزانات الجوفية ،وبذلؾ تحتؿ مصر

)7(FAO: 2005, P 75

النيؿ واالتصاؿ الدائـ معيا باالتفاؽ عمى األسموب األمثؿ الستغبلؿ

عمى حؽ مصر التاريخي فى مياه نير النيؿ  ،وبالفعؿ فقد نجحت

الزراعي بنحو  10 – 10مميار ـ 0في السنة  ،لذا فقد اتجيت

 .1.3.5االتفاقيات الثنائية وتشمل ما يمي:

الصرؼ الزراعي في تدعيـ المتاح مف موارد المياه لمقابمة الطمب

و إثيوبيا والتي يرد مف ىضبتيا نحو  % 04مف مجموع نصيب

السياسات المائية المصرية في اآلونة األخيرة إلي إعادة استخداـ مياه

المتنامي عمي ىذا المورد الياـ (وزارة الزراعة ،0222 :ص 7)4

(أ) اليضبة اإلثيوبية :يوجد خمس اتفاقيات تنظـ العبلقة بيف مصر

مصر مف مياه النيؿ وىي - 1 :بروتوكوؿ روما عاـ  1021ـ- 0 7

0

إتفاقية أديس أبابا عاـ  1220ـ - 0 7إتفاقية لندف عاـ  1220ـ7

 .6.0.5تحمية مياه البحر :تستخدـ عمي نطاؽ ضيؽ في بعض

وتنص في مجمميا عمي عدـ إقامة أية منشآت عمي منابع نير النيؿ

 .7.0.5المياه اآلسنة :وىي مياه ذات مموحة مف 5222 - 0222

المتدفقة إليو  ،أو تضر بمصالح الدوؿ اآلخري ،واالعتراؼ بالحقوؽ

 .5.0.5مياه الصرف الصحي المعالج :تقدر بنحو  070مميار ـ

يعاد استخداـ  174مميار ـ 0منيا في ري المحاصيؿ غير المأكولة7
المناطؽ الساحمية نظراً لتكمفتيا العالية7

 - 5إتفاقية روما عاـ 1204ـ - 4 7إطار التعاوف عاـ  1220ـ7
مف شأنيا أف تعترض سرياف نير النيؿ  ،أو تقمؿ مف كميات المياه

جزء في المميوف ،والتي تنتشر في عدة مناطؽ منيا الصحراوية

المائية المكتسبة لمصر7

ص ص 7)10 – 10

النيؿ حيث يصؿ  % 14مف مياىيا إلى مياه النيؿ وتضـ ست دوؿ

والساحمية حيث أنيا غير مكمفة مثؿ ماء البحر ( 7البرعي، 0210 :

وفي ىذا الصدد فقد أشار (شراقي ،0210 :ص  )0أنو بالرغـ

مف تعدد موارد المياه في مصر إال أنيا محدودة في مجمميا كما

يتضح مف الجدوؿ رقـ (7)0

نير النيؿ وفروعو7

ىى :كينيا ،تنزانيا ،أوغندا ،الكونغو الديمقراطية ،رواندا وبوروندى ،و

تنظـ العبلقة المائية بينيـ وبيف مصر خمس اتفاقيات وىي - 1 :
اتفاقية لندف عاـ 1220ـ - 0 7اتفاقية 1202ـ - 0 7إتفاقية لندف عاـ

1205ـ - 5 7إتفاقية 1240ـ - 4 7اتفاقية  1221ـ 7وتنص في

جدول  .0موارد المياه فى مصر
نوع المورد

(ب) اليضبة اإلستوائية :تعد اليضبة االستوائية المصدر الثانى لمياه

مجمميا عمي عدـ إقامة أية منشآت مف شأن يا أف تخفض مف حجـ

الكمية (مميار ـ / 0السنة)
44742

مياه جوفية متجددة (الدلتا والوادي)7

572

مياه جوفية قريبة مف السطح7

2714

مياه جوفية عميقة غير متجددة7

مياه األمطار والسيوؿ7

تحمية مياه البحر7

إعادة استخداـ مياه الصرؼ الزراعي7
اإلجمالي

المصدر( :شراقي ،0210 :ص 7)0

المياه في نير النيؿ ،وأال تقاـ أية أعماؿ ري أو توليد قوي عمي النيؿ

بغير اتفاؽ مسبؽ مع الحكومة المصرية ،وحؽ مصر الطبيعي

والتاريخي في مياه نير النيؿ7

0722

(ج) إتفاقيات المياه بين مصر والسودان وتشمل إتفاقيتان- 1 :

1722

مصر عمي زيادة كميات المياه المتدفقة لمسوداف دوف اإلضرار

10742

قوي عمي النيؿ بغير اتفاؽ مسبؽ مع الحكومة المصرية ،وأف اتفاقية

اتفاقية 1202ـ - 0 7إتفاقية 1242ـ 7وتنص في مجمميا عمي موافقة

2704

بحقوؽ مصر الطبيعية والتاريخية ،وأال تقاـ أية أعماؿ ري أو توليد

52752

 1242ـ جاءت مكممة التفاقية  1202ـ وليست الغية ليا حيث
وافقت الدولتيف عمي بناء السد العالي في مصر ،وسد الروصيرص

في السوداف  ،وأف توزع الفائدة المائية عمي الدولتيف لتصؿ حصة

 .3.5اتفاقيات مصر مع دول حوض النيل:
ي عد الصراع عمي الماء قديـ قدـ اإلنساف عمى ظير األرض،

0

0

مصر لنحو  4474مميار ـ سنوياً ،و  1074مميار ـ لمسوداف

مما دعي كثير مف الدوؿ إلى عقد اتفاقيات مشتركة الستخداـ المياه
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سنويًا ،وانشاء ىيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيؿ بيف الدولتيف( 7

 .4.4.5نظرية السيادة اإلقميمية المشتركة :وفحواىا أف النير

 .0.3.5االتفاقيات الثبلثية :اتفاق إعبل ن المبادئ بين مصر

متساوية ومتكاممة وال تنفرد إحداىا باستغبلؿ المياه وال تتصرؼ فييا

الييئة العامة لئلستعبلمات ،0210 :ص ص 7)2 – 1

الدولي ممؾ مشترؾ بيف دوؿ النير بحيث تكوف حقوؽ تمؾ الدوؿ

واثيوبيا والسودان 0115م :حيث ألزمت الدوؿ الثبلث أنفسيا بعشر

إال بإجماع آراء الشركاء ،وىي نظرية تقوـ عمي مبدأ تضافر

القانوف الدولي ،وتفيـ االحتياجات المائية لدوؿ المنبع والمصب7

تعترض عمي تحويؿ مياه النير عف مجراه الطبيعي أو إنقاصيا ولو

واستناداَ ليذه االتفاقيات فقد امتنعت مصر عف التوقيع عمي

خاصة عمي أجزاء النير الداخمة في نطاقيا اإلقميمي عمي اعتبار

مباديء قائمة عمي أساس التفاىـ والمنفعة المشتركة ،ومباديء

(جريدة األىراـ7)0214 :

االتفاقية اإلطارية (اتفاقية عنتيبي)  ،وطالبت أف تنص صراحة عمي
الحقوؽ التاريخية لمصر والسوداف ،وفي ىذا الصدد فقد ذىبت

محكمة العدؿ الدولية في أحدث أحكاميا بشأف األنيار الدولية بيف

المجر وسموفاكيا ،واألرجنتيف وأوروجواي عاـ 0212ـ  ،إلي التأكيد

عمي أف المعاىدات ذات الطابع اإلقميمي ومنيا االتفاقيات المتعمقة

باألنيار الدولية ىي مف المعاىدات التي ال يجب المساس بيا نتيجة
التوارث الدولي وال يجوز التحمؿ منيا ألي سبب مف األسباب

(منصور ،0210 :ص ص 7)10 - 2

باستخداـ القوة الجبرية ،وال تمتمؾ أي دولة حؽ خاص أو سيادة
النير كمو وحدة طبيعية ذات كياف جماعي7

 .5.5رؤية مصر خبلل الفترة القادمة:

تعد مشكمة المياه واحدة مف أىـ المشكبلت التي شغمت األمـ

المتحدة واعتبرت أف صحة اإلنساف وأمنو الغذائي معرضيف لمخطر
ما لـ يتـ إدارة الموارد المائية بفاعمية تزيد عما كانت عميو في

الماضي ،واعتبرت أف المياه ىي مشكمة القرف الواحد والعشريف ،وقد

طرحت األمـ المتحدة عاـ  1255ـ مفيوـ اإلدارة المتكا ممة لمموارد

المائية كأسموب بديؿ قوامو االستدامة في االنتاج والمعالجة وىي

 .4.5نظريات اإلنتفاع بمياه النير الدولي:

عممية معقدة تشتمؿ عمي كافة المراحؿ المتكاممة ألعماؿ التخطيط

أشار كؿ مف (البحيري ،0210 :ص ص ، )122 – 20

(محمد ،0215 :ص ص  )120 - 104أف موضوع استخداـ الدوؿ
لؤلنيار الدولية المشتركة ىو أمر احتدـ حولو النقاش منذ أزماف

بعيدة ،وأنو توجد العديد مف الرؤي والنظريات لئلنتفاع بمياه األنيار
الدولية ومنيا:

 .1.4.5نظرية السيادة اإلقميمية المطمقة :ويطمؽ عمييا مبدأ

ىارموف نسبة إلي المدعي العاـ األمريكي الذي صاغ ىذه النظرية

عاـ 1024ـ ،وتتضمف حؽ كؿ دولة في ممارسة سيادتيا المطمقة
عمي الجزء الذي يجري في أراضييا مف أي نير نير دولي ،إال أف

العالـ كمو وأنصار ىذه النظرية تخمواعنيا باعتبارىا غير قانونية وغير

أخبلقية7

 .0.4.5نظرية الوحدة اإلقميمية المطمقة :وفحواى ا أف المجري

المائي يعتبر وحدة إقميمية واحدة وال يحؽ ألي دولة أف تنشيء أي

مشروع إال بالتوافؽ مع بقية الدوؿ اآلخري7

 .3.4.5نظرية السيادة اإلقميمية المقيدة :وفحواىا أف كؿ دولة مف
دوؿ حوض النير المشترؾ مف حقيا أف تستقبؿ نفس الكمية التي

تتدفؽ مف المنابع دوف المساس بيا أو تمويثيا وأف تجري بشكؿ
طبيعي وفقاً لتدفقيا تاريخياً ،ولكؿ دولة حؽ السيادة عمي جزء النير

الواقع داخؿ حدودىا ،مع مراعاة التوفيؽ بيف المصالح المائية لباقي

الدوؿ بشكؿ يتسـ بالعدالة مع األخذ في االعتبار احتياجات كؿ
الدوؿ والحصص التاريخية الخاصة بيا7

المصالح والكسب لمجميع  ،Win – Winكما يحؽ ألي دولة أف

والتنفيذ والتشغيؿ والصيانة لمموارد المائية مف أجؿ حدوث توازف بيف

الموارد المائية المتاحة والطمب عمييا (أبو سمور ،الخطيب، 1222 :

ص 7)054

أما في مصر فبالرغـ مف محدودية وجمود المعروض مف

الموارد المائية إال أف مصر تعد مف أكثر دوؿ العالـ إسرافاً في
المياه ،إذ أف كفاءة نقؿ وتوزيع المياه ال تتعدي  ،% 52ونحو 42

 %في منظومة الري الحقمي (وزارة الزراعة ،0222 :ص  7) 05لذا

فقد وضعت الحكومة المصرية إستراتيجية مائية حتى عاـ 0242

لمواجية التحديات المائية ،عرفت باسـ استراتيجية  5ت ،والتى

تتضمف أربع محاور أساسية ىي :تنقية وتحسيف نوعية المياه ،ترشيد
استخدامات المياه ،تنمية الموارد المائية ،وتييئة البيئة المبلئمة7

حيث تأتي تحسيف نوعية المياه عمى رأس تمؾ المحاور ،والتى

تعمؿ عمييا مف خبلؿ إعادة استخداـ المياه بنحو  % 04مف
استيبلكنا لممياه ،أما المحور الثاني :ف يو زيادة كفاءة استخداـ المياه
داخؿ إدارة منظومة المياه مف خبلؿ العديد مف المشروعات ،والبحث

عف موارد مياه أخرى مثؿ المياه الجوفية ،واستحداث نظماً لمرى
الحديث لتوفير استيبلكات المياه فى قطاع الزراعة باستخداـ

التكنولوجيا الحديثة ،أما المحور الثالث :ف يتركز عمى تنمية الموارد

المائية مف خبلؿ تحمية مياه البحر واجراء البحوث والتطوير لتعظيـ

االستفادة مف كؿ نقطة مياه ،ثـ تكمؿ ىذه الجيود بالتعاوف مع دوؿ
منابع النيؿ مف خبلؿ مشروع ممر التنمية المبلحى مف بحيرة فيكتوريا

حتى البحر المتوسط  ،عمي اعتبار أف نير النيؿ ليس مجرد مجرى
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مائي بؿ ىو ناقؿ لمتنمية ،خاصة وأف ىناؾ خمس دوؿ حبيسة فى

مجمع أسماؾ المنزلة (مرزعة ،مفرخ ،مصنع أعبلؼ) ،ومنطقة

وترتكز النقطة األخيرة في إستراتيجية  5ت عمى تييئة البيئة المناسبة

ومفرخ أسماؾ صحاري بأسواف والتابعيف لمييئة العامة لتنمية الثروة

األىراـ7)0210 :

بحيرة السد العالي7

حوض النيؿ ،مثؿ جنوب السوداف واثيوبيا ورواندا وبورندى وأوغندا،

مف خبلؿ التشريعات والقوانيف وحمبلت التوعية والترشيد (بوابة
 .6الطريقة البحثية وتشمل ما يمي:

المطرية لمثروة السمكية بالدقيمية ،ومنطقة أسواف لمثروة السمكية

السمكية ،ومركز بحوث األسماؾ بأسواف التابع لمييئة العامة لتنمية

 .3.6طريقة وأدوات جمع البيانات:
تـ جمع البيانات باستخداـ استمارة استبياف بالمقابمة الشخصية،

 .1.6نوع الدراسة والمنيج المستخدم:
تعتبر ىذه الدراسة دراسة إستكشافية نظ ًار لندرة الدراسات

اإلرشادية المتعمقة بموضوع البحث ،أما المنيج المستخدـ ففي جانب

منيا تـ استخداـ المنيج الوصفي مف خبلؿ المسح االجتماعي

الجزئي بالعينة والذي ال يتوقؼ عمي وصؼ المشكمة المدروسة فقط

بؿ يمتد إلي تحميؿ وا قعيا وأسبابيا وآثارىا في الوقت الراىف ووضع
أنسب الحموؿ ليا مف أجؿ التنبؤ بالمستقبؿ  ،وفي الجانب اآلخر تـ
استخداـ المنيج التاريخي حيث يتناوؿ جذور المشكمة وتطورىا

التاريخي عمي اعتبار أف الحاضر ىو نتاج الماضي و ال يمكف فيـ
الحاضر إال بتقصي جذوره التاريخية7

حيث تـ تصميـ االستمارة وفقاً لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الحالية ،وتـ

إجراء اختبار مبدئي عمي عينة عشوائية مف المبحوثيف ،ثـ عمؿ

التعديبلت البلزمة حتي أصبحت في صورتيا النيائية7
 .4.6أدوات التحميل اإلحصائي:

تـ استخداـ التكرارات والنسب المئوية والمدي الفعمي والمتوسط

الحسابي واالنحراؼ المعياري ،واختبار ماف وتني كأدوات تناسب

طبيعة ىذه الدراسة مف خبلؿ برنامج 7 SPSS
 .5.6قياس ومعالجة المتغيرات البحثية:

 .1.5.6السن :تـ قياسو بسؤاؿ المبحوث عف عمره ألقرب سنة

 .0.6مجاالت الدراسة وتشمل األتي:

ميبلدية وقت إجراء الدراسة ،ويقاس بالرقـ الخاـ7

 .1.0.6المجال الجغرافي:

تـ إجراء ىذا البحث في نطاؽ محافظتي أسواف والدقيمية،

فأسواف تعد أوؿ مستقبؿ لممياه مف دوؿ حوض النيؿ والتي تصب

لدييا في بحيرة ناصر ،والدقيمية تعتبر آخر مستخدـ لممياه والتي يتـ

تصريف يا في بحيرة المنزلة7

 .0.5.6الخبرة :تـ قياسو بسؤاؿ المبحوث عف عدد السنوات التي

بدأ ي مارس فييا أنشطتو العممية أوالمينية في مجاؿ الثروة السمكية
حتي اآلف ،ويقاس بالرقـ الخاـ7

 .3.5.6النشاط العممي أو الميني المرتبط بسد النيضة وعبلقتو

بمنظومة الثروة السمكية :تـ قياسيا بإعطاء قيـ رمزية 0 ،1

 .0.0.6المجال الزمني:

تـ جمع البيانات الميدانية ليذا البحث خبلؿ الفترة الزمنية مف

شير مايو حتي شير أكتوبر عاـ 0202ـ7

لئلستجابات ال ،نعـ عمي الترتيب ،أما العبارة الخامسة فيي سؤاؿ
مفتوح تـ قياسيا بستخداـ التكرارات والنسب المئوية7

 .4.5.6اآلثار المتوقعة لبناء سد النيضة اإلثيوبي عمي منظومة

 .3.0.6المجال البشري:

تـ تحديد مجموعتيف مف المبحوثيف مف ذوي التخصصات

المتعمقة بمنظومة الثروة السمكية ومنيا :إستزراع ،صيد ،تفريخ،

أمراض ،إرشاد ،تغذية ،بيئة مائية ،وبيولوجيا أسماؾ وىما- 1 ،

المجموعة األولي :فقد تـ اختيار عينة عشوائية بسيطة مف الخبراء

بمغت  02خبيراً مف إجمالي الشاممة  42خبيراً بنسبة  % 02مف
الحاصميف عمي درجة الدكتوراه فأعمي في كؿ مف كمية تكنولوجيا

المصايد واألسماؾ بأسواف ،ومركزي بحوث األسماؾ في كؿ مف
المطرية دقيمية وأسواف والتابعيف لممعيد القومي لعموـ البحار

والمصايد - 0 ،المجموعة الثانية :فقد تـ اختيار عينة عشوائية بسيطة

الثروة السمكية في مصر :تـ قياسيا بإعطار قيـ رمزية ، 0 ،0 ،1

 ،5لئلست جابات منعد مة ،ضعيفة ،متوسطة ،كبيرة عمي الترتيب ،ثـ
حساب الوزف النسبي ليا7

 .5.5.6اآلثار االقتصادية واالجتماعية المتوقعة لبناء سد النيضة
ااإلثيوبي عمي منظومة الثروة السمكية في مصر :تـ قياسيا

بإعطار قيـ رمزية  ،5 ، 0 ،0 ،1لئلستجابات منعدمة ،ضعيفة،
متوسطة ،كبيرة عمي الترتيب ،ثـ حساب الوزف النسبي ليا7

 .6.5.6مقترحات المبحوثين :وىو سؤاؿ مفتوح تـ قياسو ب استخداـ
التكرارات والنسب المئوية7

مف األخصائييف بمغت  54أخصائ ياً مف إجمالي الشاممة 02

أخصائيًا بنسبة  % 54مف شاغمي الدرجة األولي فأعمي في كؿ مف
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 .6.6أىم المصطمحات والتعريفات اإلجرائية المستخدمة في

 .8.6.6الندرة المائية المطمقة :Absolute Water Scarcity

 .1.6.6منظومة الثروة السمكية :يقصد بيا في ىذه الدراسة جميع

الماء بعد المجوء لكافة الخيارات الممكنة لتعزيز اإلمدادات وادارة

البحث:

األنشطة المرتبطة بالثروة السمكية مف صيد واستزراع وصناعة

وتصنيع واستيراد وتصدير وتسويؽ وحرؼ يدوية وغيرىا7

 .0.6.6الخبراء :يقصد بيـ الباحثي ف واألكادمييف المتخصصيف في
مجاالت الثروة السمكية ممف يحمموف درجة الدكتوراه فأعمي7

 .3.6.6اإلخصائيون :يقصد بيـ الميندسيف الزراعييف العامميف في
مجاالت الثروة السمكية ممف يشغموف الدرجة األولي فأعمي7

 .4.6.6العاممون :يقصد بيـ في ىذه الدراسة األشخاص الذيف

يمارسوف ميف الصيد واالستزراع السمكي والحرؼ اليدوية والصناعية

ىي" عدـ كفاية اإلمدادات المائية البلزمة لتمبية الطمب عمى

الطمب ،ويستخدـ معدؿ أقؿ مف  422ـ 0لمفرد فى السنة كدليؿ عمى
الندرة المائية المطمقة " (الفاو ،0220 :ص 7)51

 .9.6.6األمن الغذائي :Food Security

ىو" توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع في جميع األوقات ،مع

توفير اإلمكانيات المادية واالجتماعية واالقتصادية لموصوؿ إلى
األغذية المأمونة والمغذية بكميات كافية لتمبية احتياجاتيـ

وتفضيبلتيـ الغذائية لينعموا بحياة نشيطة وصحية " (الفاو،1996 :

ص .)1

والتسويقية وغيرىا مف أنشطة الثروة السمكية7

 .5.6.6األمن القومي :National Security

يعرؼ األمف القومي وفقاً لدائرة المعارؼ البريطانية بأنو " :

 .7النتائج ومناقشتيا:
 .1.7بعض الخصائص الشخصية والعممية والمينية لممبحوثين من
األخصائيين والخبراء في مجال الثروة السمكية ،تبين ما يمي:

حماية الدولة أو األمة مف خطر القير عمى يد قوة أجنبية " (دويؾ

 .1.1.7بالنسبة لئلخصائيين :أوضحت النتائج الواردة بالجدوؿ رقـ

 ، 0210ص ص  ) 10 – 1بأنو " :تمؾ اإلجراءات التي تتخذىا

 %تتراوح أعمارىـ مف  45 - 55سنة ،وأف  % 50705منيـ

بينما

جميعاً ليس لدييـ أي إنتاج عممي بخصوص سد النيضة وآثاره عمي

والفراء ،0211 :ص ص  ،)00 – 1في حيف تعرفو ( مي غيث:
الدولة في حدود إمكانياتيا لمحفاظ عمى كيانيا ومصالحيا في

الحاضر والمستقبؿ ،مع مراعاة المتغيرات الدولية "،

( )0ما يمي :أ  -أف ما يزيد عف نصؼ عدد المبحوثيف بقميؿ 41711
لدييـ خبرة مكتسبة أقؿ مف  00سنة في مجاؿ الثروة السمكية ،وأن يـ

آمَن يـ ِّم ْف
"و َ
أدؽ مفيوـ لؤلمف القومي ىو ما ورد في القرآف الكريـَ :
َخ ْوؼ" (قريش ، )5 :وفي و تأكيد أف األمف ىو نقيض الخوؼ كما جاء

بنسبة  ،% 122في حيف أف  % 00700منيـ قد إطمعوا عمي

عمى مستوي الفرد والمجتمع ،وىو يشمؿ جميع جوانب األمف

أف موضوع اآلثار المتوقعة لبناء سد النيضة ىاـ وينبغي دراستو7

ص 7)0

األسباب التي تدعو لدراسة اآلثار المتوقعة لبناء سد النيضة :ىو

عمي لساف العرب ،وىو يعني تحقيؽ السكينة والطمأنينة واالستقرار

الثروة السمكية ،وأنيـ لـ يحضروا أي نشاط عممي بيذا الخصوص
دراسات عممية بيذا الشأف  ،وأف الغالبية العظمي منيـ  % 2470يروا

اإلنسانية والمجتمعية وليس األمف العسكري فقط ( شراب،0214 :

ب  -أوضحت النتائج الواردة في الجدوؿ رقـ ( )5أنو مف أىـ

 .6.6.6األمن المائي :Water Security

تأثيره عمي جميع أنشطة الحياة مف زراعة وصناعة وثروة سمكية

ىو" احتياجات الفرد المائية عمى مدار العاـ ،ويعرؼ بحد

األماف المائي  Water Stress Indexوىو متوسط نصيب الفرد

بنسبة بمغت  % 5070وفقًا آلراء األخصائييف7

 .0.1.7بالنسبة لمخبراء :أوضحت النتائج الواردة بالجدوؿ رقـ () 0

سنوياً مف الموارد المائية المتجددة مف المياه العذبة فى االستخدامات

ما يمي:

 ، 0215ص ص  ،)120 - 104وىو يتراوح ما بيف  1522حتي

 % 52منيـ لدييـ خبرة مكتسبة أقؿ مف  00سنة في مجاؿ الثروة

 .7.6.6الندرة المائية المزمنة :Chronic Water Scarcity

عممي بخصوص سد النيضة وآثاره عمي الثروة السمكية ،وأف % 02

اإلنتاجية مثؿ الزراعة والصناعة واالستيبلؾ المنزلي" ( محمد:

 1222ـ 0لمفرد في السنة (الفاو ،0220 :ص 7)54

أ  -أف  % 50705مف المبحوثيف تقؿ أعمارىـ عف  41سنة ،وأف
السمكية ،وأف الغالبية العظمي منيـ  % 00705ليس لدييـ أي إنتاج

ىو" المستوي الذي تستخدـ عنده كافة موارد المياه العذبة

منيـ لـ يحضروا أية أنشطة عممية بيذا الخصوص ،في حيف أف 02

مف  1222حتي  422ـ 0لمفرد فى السنة كدليؿ عمى الندرة المزمنة

المبحوثيف  % 122يروا أف موضوع اآلثار المتوقعة لبناء سد

المتاحة لئلستخداـ ،وفيما ىو أبعد مف ىذا المستوي ،ويستخدـ معدؿ

 %منيـ قد إطمعوا عمي دراسات عممية بيذا الشأف  ،وأف جميع

لممياه " (الفاو ،0220 :ص 7)51

النيضة ىاـ وينبغي دراستو7

ب  -أوضحت النتائج الواردة بالجدوؿ رقـ ( ،)5أنو مف أىـ األسباب
التي تدعو لدراسة اآلثار المتوقعة لبناء سد النيضة :ىو تأثيره عمي
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جدول  .3التوزيع العددي والنسبي لممبحوثين وفقاً لبعض خصائصيم الشخصية والعممية والمينية المتعمقة بمجال الثروة السمكية
األخصـائي ـون

الصفة

العدد

 - 1السن:

أقؿ مف  55سنة7

مف  45 – 55سنة7
أكبر مف  45سنة7

 - 0الخبرة:

2

02722

أكبر مف 02سنة7

االنحراؼ المعياري0742 :

ال

01
5

14744

أكبرمف  05سنة7

54

نعـ
ال

54

 - 4ىل حضرت أي نشاط عممي تناول ىذا الموضوع:
نعـ

-

ال

15

 - 5ىل اطمعت عمي اية دراسات عممية بيذا الخصوص:

 - 6ىل تري أن ىذا الموضوع ىام والبد من دراستو:
ال

المصدر :جمعت وحسبت مف بيانات البحث7

 - 0الخبرة:

50705

-

نعـ

مف  02 – 41سنة7

أقؿ مف  00سنة7

 - 3ىل يوجد لحضرتك إنتاج عممي بيذا الخصوص:

نعـ

41711

00
0

50

05750
االنحراؼ المعياري4755 :

122
-

122
-

05750
00700
575

العدد

 - 1السن:

10

15
المتوسط الحسابي05702 :

%
00702

المتوسط الحسابي50720 :

مف  02 – 00سنة7

الصفة

أقؿ مف  41سنة7

00

أقؿ مف  00سنة7

أكبر مف  02سنة7

التوزيع ( ن = )45

الخـ ـ ـ براء

المتوسط الحسابي45712 :

15
12

00700

10
12

00700

00

نعـ

5

ال

10

 - 4ىل حضرت أي نشاط عممي تناول ىذا الموضوع:
نعـ

10

ال

0

 - 5ىل اطمعت عمي اية دراسات عممية بيذا الخصوص:

00705
االنحراؼ المعياري12754 :

00705
10700
0272
5272
0272

نعـ

05

0272

ال

-

-

 - 6ىل تري أن ىذا الموضوع ىام والبد من دراستو:
نعـ

298

االنحراؼ المعياري0701 :

52722

 - 3ىل يوجد لحضرتك إنتاج عممي بيذا الخصوص:

2470

02722

0

المتوسط الحسابي50722 :

%
50705

0

مف  05 – 00سنة7

ال

التوزيع ( ن = )31

02

122
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جدول  .4التوزيع التكراري والنسبي لممبحوثين وفقاً آلرائيم نحو أسباب ضرورة إجراء ىذا البحث حول اآلثار المتوقعة لبناء سد النيضة اإلثيوبي عمي منظومة الثروة السمكية في مصر
األخصائيو ن

التوزيع (ن = )45

التكرار

%

الخبراء

التوزيع (ن = )31

التكرار

%

نظ ًرا لتأثير بناء سد النيضة عمي جميع أنشطة الحياة مف زراعة

00

ألف األمف المائي جزء ال يتجزأ مف األمف القومي7

11

0575

سيؤثر عمي المخزوف السمكي والتنوع البيولوجي7

11

0575

ألنو سوؼ يؤدي لتغيير صفات جودة المياه العذبة7

سيؤثر عمي الحصة السنوية لممياه في مصر7

14

0070

نظراً لتأثيره عمي الرقعة الزراعة واإلنتاج السمكي

0

سيقمؿ مف إنتاج األسماؾ وبالتالي زيادة سعره7

0

575

ألنو سوؼ يؤثر عمي سمسمة الغذاء الطبيعي في

0

070

سيؤثر عمي توليد الكيرباء مف السد العالي7

0

575

سيؤدي النكشاؼ سوؽ العمؿ وزيادة حجـ البطالة

0

1272

وصناعة وثروة سمكية7

5070

ألنو سوؼ يؤثر عمي األمف الغذائي المصري7

5

ألنو سوؼ يؤثر عمي الحصة السنوية لممياه7

0

0272

0

070
0070

لممياه العذبة7

المياه وبالتالي التوازف البيئي7

لمعامميف في مجاؿ الثروة السمكية7

المصدر :جمعت وحسبت مف بيانات البحث7
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اآلثار تـ تصنيفيا إلي ثبلث فئات عمي أساس المدي الفعمي (قميمة،

الرقعة الزراعية واإلنتاج السمكي مف المياه العذبة بنسبة بمغت 0070

ومتوسطة ،وكبيرة) ولقد أوضحت النتائج ما يمي:

 %وفقًا آلراء الخبراء7

أ  -بالنسبة لؤلخصائيين :أشارت النتائج الواردة بالجدوؿ رقـ ( )4أف

 .0.7اآلثار المتوقعة لبناء سد النيضة اإلثيوبي عمي منظومة

غالبية المبحوثيف بنسبة  % 02أشاروا إلي أف اآلثار المتوقعة لبناء

الثروة السمكية في مصر وفقاً آلراء المبحوثين ،تبين ما يمي:

سد النيضة عمي منظومة الثروة السمكية كانت ذات أىمية نسبية

 .1.0.7األىمية النسبية لآلثار المتوقعة لبناء سد النيضة

كبيرة7

اإلثيوبي عمي منظومة الثروة السمكية:

ب  -بالنسبة لمخبراء :أشارت النتائج الواردة بالجدوؿ رقـ ( )4أف

تـ حصر مجموعتيف مف اآلثار أحدىما يمثؿ اآلثار المتوقعة

أكثر مف نصؼ عدد المبحوثيف بنسبة  % 4075أف اآلثار المتوقعة

لبناء سد النيضة عمي المصايد الطبيعية ،وثانييما تمثمت في اآلثار

لبناء سد النيضة عمي منظومة الثروة السمكية كانت ذات أىمية

المتوقعة عمي المزارع السمكية ،ولمتعرؼ عمي األىمية النسبية لتمؾ

نسبية متوسطة7

جدول  .5األىمية النسبية لآلثار المتوقعة لبناء سد النيضة اإلثيوبي عمي منظومة الثروة السمكية في مصر وفقاً آلراء المبحوثين
األخص ـــــائيو ن
العدد

%

األىمية النسبية

متوسطة :من 63 – 53

6

13.3

المجموع

45

قميمة :أقل من 53

3

36

كبيرة :أكبر من 63

6.7
81

% 111

الخ ـــــبراء

األىمية النسبية

العدد

قميمة :أقل من 61

5

%
16.7

متوسطة :من 67 – 61

17

56.7

المجموع

31

% 111

كبيرة :أكبر من 63

8

المصدر :جمعت وحسبت مف بيانات البحث7

06.6

 .0.0.7توزيع وترتيب اآلثار المتوقعة لبناء سد النيضة عمي

بينما جاءت " تدىور إنتاج مصانع األعبلؼ السمكية " في المرتبة

يمي:

ج  -بالنسبة لمخبراء فيما يتعمق بتأثير سد النيضة عمي المصايد

منظومة الثروة السمكية في مصر وفقاً آلراء المبحوثين ،تبين ما

أ  -بالنسبة ل ؤلخصائيين فيما يتعمق ب تأثير سد النيضة عمي

األخيرة بوزف نسبي  % 0470كما يتضح مف جدوؿ رقـ (7)0

الطبيعية :فقد جاءت " انخفاض حصة مصر السنوية مف المياه
0

المصايد الطبيعية :فقد جاءت " انخفاض حصة مصر السنوية مف

المتدفقة إلي بحيرة ناصر عف  4474مميار ـ " في المقدمة بوزف

بوزف نسبي  ،% 2570بينما جاءت " اختفاء األسماؾ الشاطئية في

بحيرة ناصر ونير النيؿ والبحيرات الشمالية " في المرتبة األخيرة

والراية كأسماؾ تمميح " في المرتبة األخيرة بوزف نسبي  % 0570كما

د -بالنسبة لمخبراء فيما يتعمق بتأثير سد النيضة عمي المزارع

ب  -بالنسبة ل ؤلخصائيين فيما يتعمق بتأثير سد النيضة عمي

السمكي ألسماؾ المياه العذبة " في المقدمة بوزف نسبي ،% 24

المياه المتدفقة إلي بحيرة ناصر عف  4474مميار ـ " 0في المقدمة

بحيرة ناصر مثؿ البمطي والساموس كأسماؾ طازجة ،وأسماؾ الكمب

يتضح مف جدوؿ رقـ (7)0

بل
المزارع السمكية :فقد جاءت " صعوبة التوسع األفقي حاليًا ومستقب ً

في إقامة المزارع السمكية العذبة " في المقدمة بوزف نسبي ،% 2570

نسبي  ،% 2070بينما جاءت " انخفاض المخزوف السمكي في
بوزف نسبي  % 0074كما يتضح مف جدوؿ رقـ (7)5

السمكية :فقد جاءت " تبوير آالؼ األفدنة الخاصة باالستزراع

بينما جاءت " انييار االنتاج السمكي في المياه العذبة " في المرتبة
األخيرة بوزف نسبي  % 0070كما يتضح مف جدوؿ رقـ (7)5
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جدول  .6التوزيع العددي والوزن النسبي لآلثار المتوقعة لبناء سد النيضة اإلثيوبي عمي منظومة الثروة السمكية في مصر وفقاً آلراء األخصائيين
المجال

اال ثار المتوقعة

درجة التأثير

العدد

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

%

العدد

%

العدد

41

88.9

5

نقص كميات الموجيو لمبحيرات الشمالية والتي تعمؿ عمي جذب األسماؾ لمشواطيء7

36

81

9

تأثر صفات جودة المياه في المسطحات المائية العذبة7

نقص المساحات الشاطئية في بحيرة ناصر والتي تنتج نحو  % 02مف األسماؾ7

36
34

81

انخفاض المخزوف السمكي في بحيرة ناصر ونير النيؿ والبحيرات الشمالية7

38

0

انخفاض حصة مصر السنوية مف المياه المتدفقة إلي بحيرة ناصر عف  4474مميار ـ
انخفاض تصريؼ المياه مف خزاف أسواف والسد العالي إلي نير النيؿ وفروعو7

31

68.9

المصايد الطبيعية

75.6

6

11.1

-

84.4

7

15.6

-

-

-

حدوث خمؿ في التوازف البيئي والتنوع البيولوجي في البحيرات العذبة ونير النيؿ7

31

انخفاض اإلنتاج السمكي مف نير النيؿ والبحيرات العذبة7

36

81

41

88.9

صعوبة التوسع األفقي حالياً ومستقببلً في إقامة المزارع السمكية العذبة7

01

-

-

-

-

95

3

14

31.1

-

-

-

6

66.7

نقص كميات المياه الموجيو لمزراعة وقمة المنصرؼ منيا لممزارع السمكية7

11.1

-

-

-

-

97.0

1

13.3

اختفاء األسماؾ الشاطئية في بحيرة ناصر مثؿ البمطي والساموس كأسماؾ طازجة ،وأسماؾ التمميح

38

%

العدد

%

3

61

13.3

5

16

35.6

11

00.0

5

6

13.3

3

5

11.1

-

84.4

7

%

منعدمة

6.7

07

مثؿ الكمب والراية والتي تعد أىـ األسماؾ االقتصادية في البحيرة7

الوزن النسبي

الترتيب

15.6

-

-

-

90.0

5

-

-

93.3

4

-

96.1

0

4.4

87.8

11.1

-

-

88.9

7

6.7

-

-

93.3

4

-

-

-

97.0

1

-

-

0

-

91.1

6

-

-

96.1

8

0

المزارع السمكية

صعوبة التحكـ في صفات جودة المياه في المزارع السمكية المفتوحة وغير المكثفة وىي األكثر

37

80.0

5

11.1

-

-

3

6.7

90.0

5

انييار نظـ االستزراع السمكي غير المكثفة ونصؼ المكثفة والمعتمدة عمي استخداـ كميات مياه

38

84.4

4

8.9

-

-

3

6.7

90.8

4

إجبار المستثمريف لمتوجو لنظـ االستزراع السمكي الحديثة ذات التكاليؼ العالية7

00

48.9

03

51.1

-

-

6.7

-

-

87.0

8

تبوير آالؼ األفدنة الخاصة باالستزراع السمكي العذب7

34

75.6

11

04.4

-

-

-

-

93.9

3

تدىور إنتاج مصانع األعبلؼ السمكية7

04

53.3

16

35.6

5

11.1

-

-

85.6

9

انتشاراً7
كبيرة7

انييار االنتاج السمكي في المياه العذبة7

تدىور إنتاج المفرخات السمكية لممياه العذبة7

07
31

المصدر :جمعت وحسبت مف بيانات البحث7

301

61

68.9

15
11

33.3
04.4

3
3

6.7

-

-

88.3
91.6

7
6
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جدول  .7التوزيع العددي والوزن النسبي لآلثار المتوقعة لبناء سد النيضة اإلثيوبي عمي منظومة الثروة السمكية في مصر وفقاً آلراء الخبراء
المجال

اال ثار المتوقعة

درجة التأثير
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تصنيفيا إلي ثبلث فئات عمي أساس المدي الفعمي (قميمة ،متوسطة،

 .3.7اآلثار المتوقعة لبناء سد النيضة اإلثيوبي عمي األوضاع

كبيرة) ،ولقد أوضحت النتائج ما يمي:

االقتصادية واالجتماعية لمعاممين في منظومة الثروة السمكية وفقاً

أ  -بالنسبة لؤلخصائيين :أشارت النتائج الواردة بالجدوؿ رقـ ( )0أف

آلراء المبحوثين ،تبين ما يمي:

غالبية المبحوثيف بنسبة  % 0575أشاروا إلي أف اآلثار المتوقعة

 .1.3.7األىمية النسبية لآلثار المتوقعة لبناء سد النيضة

لبناء سد النيضة عمي األوضاع االقتصادية واالجتماعية لمعامميف في

اإلثيوبي عمي األوضاع االقتصادية واالجتماعية لمعاممين في

منظومة الثروة السمكية كانت ذات أىمية نسبية كبيرة7

منظومة الثروة السمكية وفقاً آلراء المبحوثين:

ب  -بالنسبة لمخبراء :أشارت النتائج الواردة بالجدوؿ رقـ (  )0أف

تـ حصر مجموعة مف اآلثار المتوقعة لبناء سد النيضة عمي

األوضاع االقتصادية واالجتماعية

نصؼ عدد المبحوثيف بنسبة  % 42أشاروا إلي أف اآلثار المتوقعة

لمعامميف في منظومة الثروة

لبناء سد النيضة عمي األوضاع االقتصادية واالجتماعية لمعامميف في

السمكية في مصر ،ولمتعرؼ عمي األىمية النسبية لتمؾ اآلثار تـ

منظومة الثروة السمكية كانت ذات أىمية نسبية متوسطة7
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األخصـــــائيو ن

األىمية النسبية

العدد

قميمة :أقل من 03

3

6.7

38

84.4

متوسطة :من 31 – 03

4

المجموع

45

كبيرة :أكبر من 31

%
8.9

% 111

الخـــــبراء

األىمية النسبية

العدد

قميمة :أقل من 09

3

%
11

متوسطة :من 33 – 09

15

51

المجموع

31

% 111

كبيرة :أكبر من 33

41

10

المصدر :جمعت وحسبت مف بيانات البحث
 .0.3.7توزيع وترتيب اآلثار المتوقعة لبناء سد النيضة اإلثيوبي

مما ييدد النظاـ السياسي القائـ " في المرتبة األخيرة بوزف نسبي

السمكية وفقاً آلراء المبحوثين ،تبين ما يمي:

ب  -بالنسبة لمخبراء :فقد جاءت " ارتفاع أسعار الغذاء مف اإلنتاج

عمي األوضاع االقتصادية واالجتماعية لمعاممين في منظومة الثروة

أ  -بالنسبة ل ؤلخصائيين :فقد جاءت " ارتفاع أسعار المعروض مف

األسماؾ نتيجة زيادة الطمب عمييا " في المقدمة بوزف نسبي 2470

 ،%بينما جاءت " تأزـ وضع األمف القومي نتيجة تأثر األمف الغذائي

 % 5570كما يتضح مف جدوؿ رقـ (7)2

الحيواني والمحاصيؿ النباتية " في المقدمة بوزف نسبي  ،% 24بينما

جاءت " تدىور بعض الصناعات والحرؼ المتعمقة بمنظومة الثروة

السمكية (مراكب وشباؾ وغيرىا) " في المرتبة األخيرة بوزف نسبي

 % 0270كما يتضح مف جدوؿ رقـ (7)12
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 .4.7الفرق بين متوسطات رتب آراء كل من األخصائيين والخبراء

فقد تـ رفض الفرض البديؿ ،وقبوؿ الفرض الصفري ،ومف ثـ ال توجد

في مصر:

المتوقعة لبناء سد النيضة عمي منظومة الثروة السمكية في مصر،

نحو اآلثار المتوقعة لبناء سد النيضة عمي منظومة الثروة السمكية
الختبار صحة الفرض اإلحصائي البديؿ ،تـ استخداـ إختبار

مان وتني لتحديد الفرؽ بيف متوسطات الرتب ل عينتيف مستقمتيف في
االختبارات البلمعممية ،وقد أوضحت النتائج بالجدوؿ رقـ ( )11أف

فروؽ معنوية بيف متوسطات رتب آراء المبحوثيف نحو اآلثار

وىذا يؤكد أف اآلثار المتوقعة والمذكورة ىامة وذات صدي قوي لدي

جميع المبحوثيف مف أخصائييف وخبراء مف ذوي التخصصات
المتعمقة بمنظومة الثروة السمكية7

قيمة االحتماؿ ) )sigكانت  ، 27200وبما أنيا أكبر مف  2724إذف

جدول  .11الفرق بين متوسطات رتب آراء األخصائيين والخبراء نحو اآلثار المتوقعة لبناء سد النيضة اإلثيوبي عمي منظومة الثروة
السمكية في مصر

متوسط الرتب

األخصائيوف
10725

ماف وتني
الخبراء

15720

قيمة االحتماؿ
))Sig

10474

 .5.7مقترحات المبحوثين لمتغمب عمي اآلثار المتوقعة لبناء سد
النيضة اإلثيوبي عمي منظومة الثروة السمكية في مصر :

تـ حصر مجموعة مف المقترحات لدي المبحوثيف  ،وقد احتمت

" إعادة تدوير المياه في المزارع السمكية " المرتبة األولي بنسبة 52

 %وفقاً آلراء األخصائييف ،بينما احتمت " تشجيع نظـ االستزراع

السمكي الحديثة مثؿ البيوفموؾ لمحد مف تغيير المياه " المرتبة األولي

بنسبة  % 0070وفقاً آلراء الخبراء كما يتضح مف جدوؿ رقـ (7)10

10

15

–

27200
عمى

1220/11 /

الرابط

http://www.fao.org/3/9-w36139/index.html

التالي:

الفاو :منظمة األغذية والزراعة لؤلمم المتحدة ( :)0118التكيؼ مع
ندرة المياه ،تقرير منظمة األغذية والزراعة لؤلمـ المتحدة بشأف المياه

 ،00روما – إيطاليا7

الييئة العامة لئلستعبلمات ( :)0113مصر ودوؿ حوض النيؿ،
متاحة

بتاريخ

0210/0 /4

عمى

ـ

الرابط

التالي:

http://www.sis.gov.eg/section/125/1883?lang=ar

 .8توصيات الدراسة:

بدير ،أسامة ،قطب ،ماجدة ،الغمريني ،سامي ( :)0115بعض

في ضوء ما أسفرت عنو النتائج السابقة توصي الدراسة بما يمي:

 - 1إجراء مزيد مف الدراسات عمي آثار بناء سد النيضة عمي كافة
أوجو األمف القومي المصري7

 - 0حشد كافة اإلمكانيات العممية والسياسية والقانونية لمتغمب عمي
ىذه اآلثار أو التخفيؼ مني ػا7

 - 0تفعيؿ دور اإلرشاد السمكي لتنمية وعي العامميف في أنشطة
الثروة السمكية المختمفة7

اآلثار االجتماعية االقتصادية المتوقعة لسد النيضة اإلثيوبي عمي

الريؼ المصري ،مجمة االقتصاد الزراعي والعموـ االجتماعية –

جامعة المنصورة – مجمد ( ،)0العدد (7)2

برانية ،أحمد عبد الوىاب ( :)0101تداعيات سد النيضة المحتممة

(طبقاً لممخطط اإلثيوبي) عمي إنتاج األسماؾ في مصر ووسائؿ
التخفيؼ مف آثارىا ،متاحة بتاريخ  0202/5/ 0ـ عمي الرابط التالي:

https://www.gafrd.org/#https://kenanaonline.com/us

 .9المراجع:

أبو سمور ،حسن ،الخطيب ،حامد ( :)1999جغرافية الموارد

المائية ،الطبعة األولي ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عماف – األردف7

البحيري ،ذكي ( :)0116مصر ومشكمة مياه النيؿ  -أزمة سد
النيضة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب – القاىرة7

البرعي ،أحمد عبد اهلل ( :)0116دراسة تحميمية لخطوات بناء

برنامج إرشادي لمزراع في مجاؿ خفض منسوب الماء األرضي بواحة
سيوه ،رسالة دكتوراه ،قسـ اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي ،كمية

الزراعة ،جامعة المنصورة7

الفاو :منظمة األغذية والزراعة لؤلمم المتحدة ( :)1996إعبلف

ers/drBarrania/posts/1079151?re=1079154

بوابة األىرام ( :)0111مصر تتحدى العالـ فى أقدمية السدود،

والممؾ مينا ينافس عمى المركز األوؿ بسد قوشيو ،متاحة بتاريخ

0211/1/0ـ

الرابط

عمى

التالي:

http://gate.ahram.org.eg/News/27067.aspx

بوابة األىرام (" :)0118استراتيجية  5ت" مؤتمر "حموؿ مف أجؿ

األرض والغذاء بإفريقيا" المنعقد بجامعة ىميوبوليس ،متاحة

بتاريخ 0210/ 5/05ـ

عمي

الرابط

التالي:

http://gate.ahram.org.eg/News/1899834.aspx

روما بشأف األمف الغذائي ،مؤتمر "القمة العالمي لؤلغذية"  -روما
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جدول  .10التوزيع التكراري والنسبي لممبحوثين وفقاً لمقترحات المبحوثين لمتغمب عمي اآلثار المتوقعة لبناء سد النيضة اإلثيوبي عمي منظومة الثروة السمكية في مصر
مقترحات األخصائيين

التوزيع (ن = )45

التكرار

%

مقترحات الخبراء

استخداـ النظـ الحديثة في الزراعة والتي تعتمد عمي ترشيد

10

إعادة تدوير المياه في المزارع السمكية7

18

41.1

العمؿ عمي زيادة محطات تحمية مياه البحر7

10

0070

اتباع طرؽ الري الحديثة لترشيد استخداـ المياه في

التوسع في إقامة المزراع البحرية واألقفاص البحرية7

8

17.7

تشجيع االستثمار في االستزراع البحري7

استخداـ المياه7

06.6

تقنيف أوضاع المزارع السمكية المخالفة بدالً مف
تفعيؿ دور االرشاد السمكي مف خبلؿ تنفيذ برامج

0

0272

0

0272

0

0272

تنمية وتطوير المسطحات المائية الطبيعية لسد العجز في البروتيف
التوجو نحو االستزراع السمكي في الصحراء7

تنمية الوعي االرشادي لمعامميف في مجاؿ الثروة السمكية7

8
8

17.7

التوجة نحو إقامة المزارع السمكية المتكاممة ثنائية اإلنتاج7

0

4.4

معالجة مياه الصرؼ الصحي والزراعي واستخداميا في االستزراع

0

إلغاء مبلعب الجولؼ ذات االستيبلؾ العالي لممياه7

0

السمكي7

التكرار

%

0

4

السمكي7

التوزيع (ن = )31

8.8

17.7

4.4
4.4

إزالتيا7

وحمبلت توعية7
الزراعة7

التوسع في االستزراع السمكي في الصحراء7

5

زيادة معالجة مياه الصرؼ الصحي7

0

070

1070
070

تشجيع نظـ االستزراع السمكي الحديثة مثؿ البيوفموؾ

12

0070

تقنيف أوضاع األقفاص السمكية العذبة7

0

070

لمحد مف تغيير المياه7

االىتماـ بتنمية المصايد الداخمية ،وتوسيع نطاؽ

0

االستفادة مف تجارب الدوؿ الرائدة في مجاؿ إدارة

5

الصيد في المياه االقتصادية7
المياه7

المصدر :جمعت وحسبت مف بيانات البحث7
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جريدة األىرام ( :)0115نص اتفاؽ إعبلف المبادئ بيف مصر

واثيوبيا والسوداف ،السنة  ،102العدد  ،50042متاح بتاري خ

شراقي ،عباس محمد ( :)0118تداعيات سد النيضة اإلثيوبي عمي
األمف المائي المصري ،المؤتمر الدولي الخامس عشر لعموـ

المحاصيؿ ،جامعة القاىرة 1 ،أكتوبر 70210

التالي:
الرابط
عمى
0214 / 0/05
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/373186.aspx
دويك ،عبد الغفار عبد الصادق ،الفراء ،طو بن عثمان (:)0111

الصراع والتعاوف ،دار الشروؽ – القاىرة7

المائي العربي" فى الفترة مف  – 0211/10 / 01 – 12جامعة نايؼ

االطارية ومخاطر السدود اإلثيوبية " ،مركز الدراسات االستراتيجية

رمضان ،السيد مختار ( :)0113تأثير مشروعات أعالي نير النيؿ

عميان ،محمد محمود ( :)0114المياه العربية مف النيؿ إلى الفرات:

والمنشآت المائية ،كمية اليندسة ،جامعة الزقازيؽ ،متاحة بتاريخ

الوحدة العربية ،العدد (7)504

http://www.researchgate.net/publication/269874153

المركز العربى لمبحوث والدراسات ،متاحة بتاريخ0210 / 10/02 :

طايع ،محمد سميمان ( :)0110مصر وأزمة مياه النيؿ ،آفاؽ

أزمة المياه واألمف القومي العربي ،الممتقي العممي " استراتيجية األمف

عبلم ،نصر الدين ( :)0111محاضرة بعنواف " سمبيات االتفاقية

العربية لمعموـ األمنية7

باألىراـ –  10أكتوبر 70211

الجديدة عمى االدارة المتكاممة لحوض النير ،قسـ ىندسة المياه
0215

ديسمبر

عمى

التالي:

الرابط

التحديات واألخطار المحيطة ،مجمة المستقبؿ العربي ،مركز دراسات
غيـ ـ ـ ـــث ،مي ( :)0113أزمة سد النيضة واألمف المائي المصري،

سممان ،سممان محمد ( :)0113سد النيضة األثيوبي :التحديات

عمى الرابط التاليhttp://www.acrseg.org/2240/bcrawl :

سبتمبر 70210

محمد ،ناصر السر ناصر ( :)0117سد النيضة :وضعو القانوني

والفرص ،المجمة السودانية لمدراسات الدبموماسية ،العدد (،)11
سممان ،سممان محمد ( :)0114سدود أثيوبيا وممؼ نزاعات مياه

النيؿ،

متاحة

بتاريخ

0215/11/0

http://www.SalmanmaSalman.org

عمى

الرابط

التالي :

وأثره عمى األمف القومي فى حوض النيؿ ،المجمة العربية لمدراسات

األمنية  -الرياض ،المجمد  ،00العدد 752

منصور ،سمير عبد المبل ك ( :)0113اتفاقيات حوض النيؿ في

سويمم ،محمد نسيم عمى (0115م) :معمومات مختارة فى االرشاد

ضوء أحكاـ القانوف الدولي ،آفاؽ أفريقية ،المجمد الحادي عشر،

شراب ،ىاني نبيل صبحي ( :)0115األمف المائي العربي :نير

نصر الدين ،إبراىيم أحمد ( :)0113أزمة مياه النيؿ ،معيد البحوث

الزراعى والمجتمع الريفى ،دار الندى لمطباعة – القاىرة7

العدد (7)02

النيؿ نموذجاً  ،رسالة ماجستير ،كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية،

والدراسات األفريقية – القاىرة ،مجمة كمية االقتصاد العممية ،العدد

شراقي ،عباس محمد ( :)0111المش روعات المائية فى أثيوبيا

وزارة الزراعة واستصبلح األراضي ( :)0119استراتيجية التنمية

مؤتمر " آفاؽ التعاوف والتكامؿ بيف دوؿ حوض النيؿ – الفرص
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ABSTRACT

This research aimed to identify the expected effects of the construction of the Grand Ethiopian Renaissance Dam on the
fish resources system in Egypt, Field data were collected in Aswan and Dakahlia governorates using a questionnaire
through personal interview during the period from May to October 2020, for two groups of respondents, a simple
random sample of specialists that amounted to 45 specialists from the total of 60 specialists are representing 75%, and a
simple random sample of experts amounted to 30 experts from the total of 50 experts are representing 60 %, The
frequencies, percentages, range, mean, standard deviation, relative weight, and Mann-Whitney test were used to analyze
the data, the most important results obtained were the following: 1- The results showed, according to the opinions of the
respondents, the existence of a high relative weight effect on capture fisheries and fish farms. 2- 80 % of the specialists
indicated that the expected effects of building the Renaissance Dam on the fish system were great relative importance,
while 56.7 % of the experts indicated that these effects were moderate relative importance.3- It became clear that there
are no significant differences between the averages in the ranks of the opinions of specialists and experts regarding the
expected effects of building the Ethiopian Renaissance Dam on the fish resources system in Egypt.4- The most
important proposals of the respondents was to encourage modern fish farming systems that rely on rationalizing water
use and recycling at a rate of 40% and 33.3% for each of the specialists and experts, respectively.

KEYWORDS: Grand Ethiopian Renaissance Dam – Fish Resources System.
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