
 

 

 

 

 

 

 دعوة لتقديم األوراق البحثية

 ما بعد األزمة: اإليكولوجيا السياسية بين الناس والمياه فى مصر

 

إن مصر تواجه اآلن "أزمة مياه" هي األولى من نوعها؛ طبقًا للخطاب السائد في وسائل اإلعالم، وبعض الدوائر الرسمية. كما 

يتردد إن الدولة تعجز عن تلبية الطلب المتزايد على المياه؛ نظًرا للزيادة السكانية، والعجز المالي، وقلة الموارد المائية نتيجة 

قد زادت التوترات حول شأن المياه في مصر مع بداية اإلنشاءات في مشروع سد النهضة اإلثيوبي، والذي من للتغيرات البيئية. و

. وتعاملت الحكومة المصرية مع "سد النهضة" على أنه تهديد ألمنها القومي؛ إذ يؤثر 2020المتوقع أن يُنتهى منه بحلول عام 

السماح ألي دولة بالتأثير على سيادتها المائية. باإلضافة إلى أزمات  على حصة مصر من مياه النيل، وتوعدت الحكومة بعدم

العديد من الشكاوى بخصوص )أزمة( نقص المياه؛ سواء في الري أو في  االستخدامات المنزلية.  2018المياه االقليمية، شهد عام 

للشرب. أما على المستوى البيئي، فيعد نهر النيل من  وتُعَد "القاهرة" من أكثر مدن العالم المهددة بالنقص الحاد في المياه الصالحة

أكثر المجاري المائية التي ستتضرر باالحتباس الحرارى؛ طبقًا للعديد من التقارير الدولية، مما سيؤدي إلى تراجع حاد فى تدفق  

 المياه، وهو ما سوف يؤثر بدوره على الرقعة  الزراعية  في كٍل من الدلتا والصعيد.

   

ة المياه في مصر تمتد إلى أصعدة دولية وإقليمية ومحلية. فهي أزمة ُمَركَّبة، لها أبعاد بيئية، واقتصادية، وسياسية، وزراعية. إن أزم

ية الواقع البيئي العالمي  وتتقاطع مسألة المياه بعُمق مع قضايا العدالة االجتماعية والسياسية والبيئية. وعلى الرغم من خطورة وجد ِّ

دًة ما يتم حصر النقاش حول مشاكل المياه فى مصر في إطار خطاب األزمة الدولية، واعتبار المياه أحد موضوعات الراهن، فعا

األمن القومي. بينما يتغافل هذا الخطاب السياق التاريخي واالجتماعي والبيئي، الذي تطورت فيه مشاكل المياه في مصر، ومتى 

سمية. ويُغفَل تاريخ طويل من الالمساواة االقتصادية واالجتماعية التي أنتجت النظام وكيف تم تبنيها وتطويعها في الخطابات الر

االجتماعي والمشهد المائي الراهنين. لذلك فإننا نرى مشاكل المياه فى مصر على أنها جزء من تاريخ بيئي واجتماعي -البيئي

اصيل الحياة اليومية والتفاعل المستمر بين الناس والمياه. وسياسي ال يمكن حصره في الشأن األمني فقط، والذي يتجاهل أيًضا  تف

ويغذي هذا التغاضي خطابًا يدور فى دائرة مغلقة ال يحاول فهم المشكلة أو التعامل معها في إطار أوسع من البُعد األمنى لها. على 

ل مع المشاكل الهيكلية واألكثر جوهرية صعيد آخر، إن خطاب النشطاء البيئيين في أروقة األمم المتحدة ال يدفع النقاش للتعام

ر خطورة التعامل الرأسمالي مع المياه  الخاصة بقضايا العدالة المناخية. باإلضافة إلى أن بعض منطلقات الخطابات الحقوقية ال تُقَد ِّ

   كسلعة مثل غيرها، وما يسببه ذلك من انتهاكات صارخة لحقوق البشر والبيئة.

  

 

زمة: اإليكولوجيا السياسية بين الناس والمياه فى مصر" إذًا يهدف عبر مجموعة من األوراق إلى تجاوز إن مشروع "ما بعد األ

ر في التعامل مع مسألة المياه، والذي يُساهم في إضفاء نوع من الشرعية لهيمنة رؤية السلطة والرضوخ  خطاب األزمة الُمَسيطِّ

ع إلى مساهمات تمتد إلى تشابكات قضايا المياه فى مصر مع األبعاد التاريخية كما نتطل .لتفويضها في التحكم في إدارة هذا الملف



 

واإليكولوجيا السياسية وقضايا العدالة االجتماعية واالقتصادية فيما يخص المياه. فالهدف من هذا المشروع هو دراسة مسألة المياه 

 ألزمة الذي يخفي الكثير من قضايا المياه في مصر.بعُمق، ومن زوايا معرفية متعددة، واالبتعاد قدر االمكان عن خطاب ا

 

      , 

إننا نتطلع إلى مقترحات ألوراق تساهم في تحديد العالقات بين المياه والسياسات االقتصادية العامة للدولة، والعدالة االجتماعية، 

ة، وأخيًرا العدالة البيئية. إن هذه المسائل تشكل واألنظمة السلطوية، وااليكولوجيا السياسية، والعالقات الدولية، واألجندات التنموي

اإلطار المفاهيمي لهذا المشروع. كما يتطلع هذا المشروع إلى تقديم مقترحات لرؤى وتصورات بديلة تساهم في تدعيم العدالة 

مصر، فإننا ال نتحدى  المائية فى مصر. إننا نؤمن أنه عبر إنتاج معرفة متقاطعة التخصصات، وعابرة لها، حول مسألة المياه في

 فقط الخطاب السائد؛ بل نساهم في خلق مساحة للتفكير عن بدائل أكثر عدالة وإبداًعا وقابلية للتحقيق سواء للحاضر أو المستقبل.

  

هذه دعوة للصحفيين والباحثين واألكاديميين والطالب للمساهمة والتقدم بملخصات أوراق بحثية في هذا المشروع. إن األوراق 

. خالل تلك الورشة سيتم عرض األوراق في  2019تقبل بشكل مبدئي على ورشة العمل التي ستعقد بالقاهرة في شهر أكتوبر س

دوائر نقاشية، وسيتم دعوة عددًا من المختصين بشؤون المياه لمحاضرات ونقاشات إضافية.  وبعد مراجعة األوراق الُمقَدمة في 

راق للنشر في كتاب مشترك، بعد مراجعته من قبل لجنة علمية. إن المشاركة فى هذا الُمخَرج الورشة، سيتم اختيار عددًا من األو

 النهائي ستكون بمقابل مادي.

 

 

 :وإليكم بعض المواضيع الُمقترحة وغير الحصرية لألوراق

 

 سياسات هي المياه؟ ما توزيع عدالة على األخيرة" الزراعة قانون" تعديالت أثرت كيف: والغذاء والزراعة المياه شبكة .1

 الصعيد على  الزراعية االستثمارات أهم هي للمياه"؟ ما الشرهة المحاصيل" ُمسمى تحت  المحاصيل تصنيف  ومعايير

والغذاء؟  والماء الزراعة بشبكة الخاصة االقتصادية مصر سياسات رسم في تساهم اإلقليمي؛ التي أو المحلي أو الدولي

 تؤثر التي االقتصادية والسياسات التحالفات هي مصر؟ ما فى المياه مصادر على الحيواني اإلنتاج عملية تؤثر كيف

 سلعة إلنتاج الواقعي المائي المحتوى)  االفتراضية، أي المياه تقديرات: ذلك على مثال المياه، و وتصدير استيراد على

 (.ما

 

 الحالية الخريطة نرسم أن لنا التحتية، فكيف البنية توفر على يعتمد المياه على الحصول إن: التحتية والبنية المياه .2

مصر؟  في المياه توزيع عدالة على ذلك يؤثر العصور؟ وكيف مر على مصر فى التحتية البنية إلخفاقات والتاريخية

 والمسطحات المياه مخزون الجديدة؛ على المدن بناء أعمال التحتية، وخاصة البنية أعمال تؤثر آخر، كيف صعيد على

 مصر؟  في المائية

السودان؟  أو إثيوبيا أو مصر في السد، سواء بناء  جراء للخطر عرضة األكثر الفئات َمن: القومي والخطاب النهضة سد .3

 عدالة األكثر البديلة الحلول هي للسدود؟ ما والبيئية السياسية اآلثار فهم على تساعدنا التي التاريخية المسارات هي ما

 والبيئة؟ الناس لصالح المياه على للحفاظ

 

  المهمشة والريفية العمرانية المجتمعات في والمستشفيات، وخاصة والمدارس السجون فى المياه إتاحة .4

 

 في المياه أزمات االعتبار فى األخذ تم مصر؟ هل في والمياه الطاقة سياسات بين العالقة ما :والطاقة المياه شبكات .5

 بانبان(؟ ) الشمسية والطاقة( الضبعة) النووية مصر مشاريع

 



 

 التاريخ فعاليتها؟ ماهو مدى المياه، وما ومعالجة الصحي الصرف في مصر استراتيجيات ما :العامة والصحة المياه .6

 مصر؟  في بالمياه المنقولة لألمراض االجتماعي

 

 المياه، على السمكية، وتلوث الثروة البحر، وفقدان سطح منسوب ارتفاع آثار هي ما :البيئي والتدهور البيئية الهجرة .7

 مصر؟  في البيئية الهجرة وواقع أبعاد هي الفالحين؟ وما هجرة على البيئي التدهور أثَّر المحلية؟ هل المجتمعات

 

 والمبادرات السياسية التدخالت هي ما :االقتصادية العدالة وفرص للمياه التحتية البنية ترميمات.. األخضر االقتصاد .8

 أجل من للتحقيق وقابلة بديلة رؤى ثمة مصر؟ هل في السياسية-اإليكولوجية العالقات لتطوير المطلوبة المجتمعية

 عادل؟  بيئي-اجتماعي لنظام منحازة سيناريوهات بناء يمكن والبيئة؟ كيف الناس لصالح الموارد إدارة لنظم التحول

 

  2037-2020 المياه إلدارة القومية مصر خطة تحليل .9

 

 السياحية المنتجعات فى أو الجديدة المدن فى سواء( المسورة المجتمعات) الكمباوندات إلى المياه مصادر تحويل .10

 

 .المياه حول االجتماعية الحركات أو واالحتجاجات المظاهرات ؟:مصر في المائية للعدالة حالًيا المتاحة الفرص هي ما .11

 

رك النوستالجيا  إدارة مصادر المياه المحلية: .12 ما هي البدائل التحررية الُمتاحة إلدارة مجتمعية للمياه، والتي ال تقع في  شِّ

 الرجعية أو في حكم سيطرة الخبراء والمتخصصين؟
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 :إضافية معلومات

 في مناقشتها ستتم مراجعتها، كما ستتم الكاملة مسودتها في الُمقدمة األوراق كل. الورشة قبلالكاملة  المسودات تَُسلَّم أن يجب

 المشاركين أيًضا نشجع كما. واإلقامة السفر تكاليف لتغطية متاًحا تموياًل  هناك المشاركين، سيكون عدد على اعتمادًا. الورشة خالل

 بعض الورقة، فقط نشر بالضرورة تعني ال الورشة في المشاركة أن إلى التنويه ووجب. خارجية تمويل مصادر على المعتمدين

 . مادي بمقابل العلمية الدورية في نشرها سيتم" الكفاءة حسب" الُمختارة األوراق
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