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 وتـــقــديـــــر شـــكــــر 

 تعالى: قال 
ْنَساَن ِمْن َعَلٍق )1َخَلَق )اْقَرْأ ِباْسِم َربَِِّك الَِّذي  ( الَِّذي  3( اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم )2( َخَلَق اإلِْ

ْنَساَن َما َلْم يَ 4َعلََّم ِباْلَقَلِم )  الفلق(  )سورة  العظيمصدق هللا  (5ْعَلْم )( َعلََّم اإلِْ

 الشكر هلل أواًل الذي أنعم علي بنعمة العقل فجعلني من طلبة العلم. 

 ومعلمتي الدكتورة / ريما أبو حميدان   ستاذتيأإلى    تقدم بخالص شكري وعظيم أمتنانيثم أ

م تتردد لأذ  ،  الرسالةعداد هذه  إ رشاد طوال مدة  إلشراف على رسالتي وتقديمها النصح واإللتكرمها با

المعلومات   وهذه  األخراج  بهذا  الرسالة  هذه  كانت  ما  ولولها  وأرشادي  توجيهي  عن  واحدة  لحظة 

 مضمونًا وتنسيقًا.  

 السادة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة. إلى  متنانياكما أتقدم بالشكر وعظيم 

و وأ  شكري  عن  العميقعبر  الإلى    تقديري  جامعة  في  األعزاء  في أساتذتي  األوسط   شرق 

كل من له فضل في تعليمي منذ درستي األبتدائية  إلى    تقدم بالشكر والعرفانأأن  ى  وال أنس،  األردن

   دراستي.رشاد طوال فترة وإوالى يومنا هذا على ما قدموه لي من نصح 
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 ية االسرائيلية تجاه دول حوض النيل )مشروع سد النهضة: دراسة حالة( راتيجاالست
 إعداد 

 امحمد علي عبدهللا الشامخ 
 إشراف  

 ريما أبو حميدان الدكتورة
 الملخص  

 ، بشكل عام االستراتيجية االسرائيلية حيال دول حوض النيلطبيعة  تبيان  إلى    الدراسةهدفت  
والتعــرف علـى ما يـة االســتراتيجية اإلسـرائيلية حيـال ســد  ، لنيـلوالمكانـة االسـتراتيجية لــدول حـوض ا

 بشكل خاص  النهضة

على الدراسة  قامت  الهدف  مفادها:   ولتحقيق  االستراتيجيةبينارتباطيةعالقة"ثمة  فرضية 

النيلحوضبدولعالقتهاخاللمنالقوميامنهاتضمنالتيالخارجيةوسياستهااالسرائيلية

."(النهضةسد)

والمنهج    استخدمت الدراسة منهج صنع القرار، والمنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التاريخي،د  وق
النتائج  و   القانوني، استراتيجيةأظهرت  مكانة  النيل  حوض  لدول  الخارجية    أن  السياسة  لخدمة 

ى  إل  كبيرة بسبب موقعها الجغرافي الذي أدى  أهميةإذ تعد ذات  ،  اإلسرائيليةوتحقيق أطماع سياسية
المائية،  الموارد  العديد من  النيل    توفير  النتائج أن لدول حوض  إذ   أهمية كما أظهرت  استراتيجية؛ 

 .  في إقامة العديد من المشاريع المشتركة بين دول حوض النيل يساهم سد النهضة

كمــا أوصــت الدراســة بالــدعم الكامــل مــن جميــع الــدول األفريقيــة لالتحــاد األفريقــي، ســواء أكــان 
 .لمواجهة التحديات  ديًّا أم بشريًّا بهدف تزويده باألسلحة والقوات الداعمة لهالدعم ما

 

 استراتيجية، حوض النيل، سد النهضة.مفتاحية: الكلمات  ال
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Abstract 

This study aimed to the Israeli strategic nature towards the Nile Basin countries, 

the strategic position of the Nile Basin countries, and to identify the Israeli strategic 

nature towards the Renaissance Dam. 

The study aimed to show the nature of the Israeli strategy towards the Nile Basin 

countries in general, and the strategic position of the Nile Basin countries, and to 

identify the Israeli strategy towards the Renaissance Dam in particular. 

To achieve the goal from conducting this study on a hypothesis this states: “There is a  

relationship correlative between the Israeli strategy and its foreign policy, which 

guarantees its national security through its relationship with the Nile Basin countries 

(Al-Nahda Dam).” 

The study used the decision-making approach, the descriptive-analytical approach, the 

historical approach, the legal approach, and the first results for the Nile Basin as a 

strategic position to serve the Israeli foreign policy. 

 The results present that the Nile Basin countries have strategic importance, as the 

Renaissance Dam contributes to the establishment of many joint projects between Nile 

Basin countries. 

The study also recommended the full support of all African countries to the Union, 

whether it is material or human support with its information about weapons and forces 

supporting it to face challenges. 

 

Keywords: Strategy, Nile Basin, Renaissance Dam. 
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لفصل األول ا  

 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة ال

اهتمام   إقامة  "إسرائيل"وحرص  يعد  من  على  وغير  العالقات  ال  العديد  مع  المباشرة  مباشرة 

 سيؤديمحددة، مفادها إقامة عالقات مع الدول األفريقية مما  ستراتيجية  ا من خالل    ،فريقيةالدول األ

 توفير مخرج لها في المنطقة العربية. إلى 

عندما    ،لعشرينالفكر الصهيوني منذ أواخر القرن اا في  ا كبيرً فريقية حيزً وقد شغلت القارة األ

القارة األ  ،شرع الصهاينة في البحث عن موطن يلم شتاتهم طلقت  وانحد الخيارات.  أفريقية  وكانت 

الذي يحتوي على فكرة    ،فريقية من مفهوم أمنها القوميقارة األالسياسة الخارجية اإلسرائيلية تجاه ال

إسرائيل ومصالحها    استراتيجيةخدمة  إلى    الرامي ،  واالقتصادي  سكري التغلغل السياسي والثقافي والع

 (. 200 :2014)النداوي، السوداء  ستعمارية في القارةاال

النيل    أطماعوتعد   في  ال  اً أطماعإسرائيل  المشروع  قدم  كان  قديمة  حيث  ذاته،  صهيوني 

للحكومة البريطانية بفكرة تحويل جزء   1903قد تقدم منذ عام  "تيودور هرتزل"مؤسس هذا المشروع 

صحراء النقب عبر سيناء، وحاول حينها تسويق تلك الفكرة باعتبارها حيوية من  إلى    من مياه النيل

 (.140 -  139 :2012وآخرون،   )لعاني أجل تعمير واستصالح تلك الصحراء

زعيم الحركة الصهيونية، أن البناة الحقيقيين للدولة اليهودية هم    " ثيودور هرتزل"   حيث أعلن

مهندسو المياه، حيث أدركت الحركة الصهيونية في بداية تأسيسها أن المياه في فلسطين لن تلبي  
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ال المائية  المصادر  تكون  أن  في  الصهيونية  الحركة  فكرت  لذا  اليهودي،  المهاجر  محيطة  حاجة 

 . (12 :2000البرصان،  ) اليهودية بفلسطين ضمن حدود الدولة 

من    ويعتبر  اإلسرائيليأهداف    أهمذلك  ركزت    ،األمن  هدف   على  "إسرائيل"حيث    تحقيق 

لها على  قدم من خالل إيجاد موطئ  ،األحمرستراتيجية في البحر اال ذ منافالممرات و الالسيطرة على 

ا الواقعة حول  واألقاليم  ه  ، األحمرلبحر  السواحل  على  السيطرة  من  معادية  قوة  أي  منع  ه  ذ بهدف 

 (. 2017" )محمد، إسرائيل"وبالتالي حصار  ذ،الممرات والمناف

تقع أثيوبيا ضمن دائرة االهتمام الدولية في االستراتيجية اإلسرائيلية تجاه الوطن العربي لكونها أحد و 

مـن ميـاه النيـل،  %80سـيطر علـى حـوالي مصادر المياه الرئيسية لكل من السودان ومصر، حيث ت

وإضــافة وتعمــل إســرائيل علــى تشــجيع أثيوبيــا علــى إقامــة ســد علــى مجــرى النيــل األزرق ميــاه النيــل 

مشــــــروعات للــــــري علــــــى النيــــــل والتــــــأثير بالتــــــالي علــــــى منســــــوب الميــــــاه فــــــي كــــــل مــــــن الســــــودان 

التمويــــــل وتقــــــديم قامــــــت إســــــرائيل بــــــالتخطيط والمشــــــاركة فــــــي  كمــــــا (.50: 2003والســــــودان)علي،

علـى األنهـار التـي تغـذي النيـل األزرق وعلـى بحيـرة  سـداً ( 33وبيـا فـي إقامـة )المساعدات الفنيـة الثي

من مياهه األمر الـذي يمكـن أن يـؤدي إلـى خفـض حصـة  3( مليارات م6تانا، وذلك لحجز حوالي )

 (.178: 1996)القريشي،ر والسودان المائية بنسبة كبيرةمص

ســرائيلية الحاليــة والحكومــة اإلثيوبيــة، أغلبهــا تســتهدف تطــوير بــين الحكومــة اإل وهنــاس ســبعة عقــود 

واحــدة مــن أكبــر  ويعــد ســد النهضــة  ســد النهضــة،لمشــروع الخــدمات وتــوفير اإلمكانــات والطاقــات 

الهضـبة اإلثيوبيـة، ويمـر عبـر األراضـي الـذي ينبـع مـن و السدود في العالم، على نهر النيـل األزرق، 

النيـل الـذي يجـري شـماال ليصـب يلتقي بالنيل األبيض في الخرطوم، حيث يشـكالن نهـر السودانية، ل

 (.217، 93: 2017عمر،)في البحر األبيض المتوسط بمصر
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 مشكلة الدراسة 

منطقة القرن في  اتجاه دول حوض النيل    أن إلسرائيل استراتيجيةفي  ،  مشكلة الدراسة  تكمن

البد أن تتم عبر دول أخرى  والتي    ،األحمرفي البحر    والتي ستضمن لها حرية المالحة  ،األفريقي

ستراتيجي مع بعض هذه الدول  التعاون االفكرة  إلى    "، ومن هنا انطقلت إلسرائيل" تكون بمثابة وكيل  

   وعليه يمكن القول إن مشكلة الدراسة تتمثل في التساؤل اآلتي:، اإثيوبيك

         ؟هضة()سد الن سرائيل" في دول حوض النيلإاستراتيجية "ما 

 أسئلة الدراسة 

 ما المكانة االستراتيجية لدول حوض النيل؟: األول  السؤال

؟ األهمية االستراتيجية لسد النهضة لدول حوض النيل ماالسؤال الثاني:

 ما ية االستراتيجية اإلسرائيلية حيال سد النهضة؟ السؤال الثالث: ما 

 سة فرضية الدرا

  امنها   تضمن  التي  الخارجية  وسياستها  االسرائيلية  االستراتيجية  بين   ارتباطية  عالقةثمة    "

 "(النهضة سد ) النيل حوض  بدول عالقتها  خالل من القومي
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 أهداف الدراسة  

 إلى: تهدف الدراسة

 المكانة االستراتيجية لدول حوض النيل التعرف على -

 األهمية االستراتيجية لسد النهضة لدول حوض النيل بيان  -

 تعرف ما ية االستراتيجية اإلسرائيلية حيال سد النهضة -

 الدراسة  أهمية 

 العملية  هميةاأل

 ية في كونها: لهذه الدراسة العم  أهميةتتمثل 

ل ، حيث ستعمعلى الطبيعة االستراتيجية االسرائيلية حيال دول حوض النيل    الضوء  سلطت 

التركيز على  إلى    ، باإلضافةتبيان األهمية االستراتيجية لسد النهضة ولدول حوض النيل  الدراسة  

 . االستراتيجية اإلسرائيلية حيال دول حوض النيل وسد النهضة

 العلمية   هميةاأل

 ية في كونها: مهذه الدراسة العل  أهميةتتمثل 

التي   الدراسات  اإل  تناولت من  حوض   سرائيليةاالستراتيجية  دول  اتجاه  الصهيوني(  )الكيان 

أطماع الكيان الصهيوني في    به  نها تبحث في موضوع توضحأحيث  النهضة،    سد و ومنابعه    النيل

النهضة، سد  على  الضوء  وتسليط  النيل،  حوض  علمية    دول  مادة  يشكل  المكتبة    هامةمما  في 

 العربية وللطلبة والباحثين. 
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 حدود الدراسة 

بناء سد     2019عام  إلى    2010من عام  اسة الزمانية  د هذه الدر تمثلت حدو   حدود زمانية: فترة 

 النهضه 

مكانية: النيل    حدود  حوض  السودان،    ومنابعهدول  اوغندا،إثيوبي)مصر،  ارتيريا،  سد    ا،  بناء 

 .(النهضة

 محددات الدراسة 

دو   الباحث واجه   اتجاه  االسرائيلية  االستراتيجية  بوضوح  تناولت  التي  الدراسات  في  ل نقص 

 ومنابعه.  حوض النيل

 مصطلحات الدراسة 

اال  استراتيجية: العربيةكلمة  اللغة  في  مرادف  لها  ليس  بلفظها    مشتقه  وهي    ،ستراتيجية 

( حشد والتي تعني )  (Strato)المشتقة من كلمتين: كلمة  gos) ē(Stratاألصلي من اللغة اليونانية

 )القائد العسكري( خالل العصر اليوناني إلى    قيادة(، فهي تشيرفن ال  والتي تعني )  (Ago)وكلمة

 (. 158 :1998منيف، ال)

"علم وفن وضع الخطط العامة المدروسة بعناية  :  بأنهاعرفتها موسوعة السياسة    اصطالحاا:

)الكيالي   الكبرى"  األهداف  لتحقيق  الموارد  الستخدام  ومنسق  ومتفاعل  متالحق  بشكل  والمصممة 

أ169:  1979وآخرون،   قاموس  وعّرف  بأنها(،  االستراتيجية  لجميع  :  كسفورد  والتوجية  "التخطيط 

  .(Oxford-American Dictionary,1980: 677ات لخدمة أهداف معينة" )العمليات والسياس
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"إجرائياا:   تضعها  التي  الخطط  لتحقيق  إسرائيلهي  النيل،  حوض  منابع  دول  في  للتحكم   "

 األهداف التي تسعى إليها. 

ما:"إسرائيل" تمّ   ،"سرائيلإدولة  "سمى  ت  أو  كيان  العربية  وهو  الخاصرة  في  الحصول   ، زرعه   وتم 

بإقامة وطن قومي لهم، وتم اإلعالن    (1917)وعد بلفور عام    إعطاءموافقة بقيامه عشية  العلى  

إقامة   في  إعن  عام    (15)سرائيل  أرض   (،1948)أيار  في  العربية  األراضي  على  قيامها  وتم 

ال منطقة  في  العربية،  للبحر  فلسطين  الشرقية  الضفاف  على  العربي  الوطن  في  األوسط  شرق 

 .وتشترس معها سورية واألردن ومصر ولبنان في حدود مشتركة ،المتوسط

َحْذَوه، أو سار على طريِقه، ويقال:تجاه لغة:  اال  الفعل اتجه، وقصد به: حذا  اتجه له رأي:    من 

 ( 1986َسَنح. )المنجد األبجدي، 

ا: ة الدافع، فاتجاه المرء نحو موضوع معين هو استعداد  تعداد الستثار حالة من االس  اصطالحا

 (.83 :2018فيما يتصل بالموضوع )بعوني، 

 هو اإلجراءات التي تقوم بها إسرائيل فيما يتعلق بدول حوض النيل. إجرائيا:

 ،ايريتر إا والكونغو ورواندا و إثيوبييمر نهر النيل في كل من مصر والسودان و   :دول حوض النيل

االنفصالومن   بعد  السودان  وجنوب  وأوغندا،  وتنزانيا  وبورندي  وكينيا  السودان   السودان    عن 

(https://www.britannica.com/place/Nile Rive) 

قماز بالقرب من الحدود -على النيل األزرق بوالية بنيشنقول  يقع  إثيوبي سد  هو    :سد النهضة

 (.1 :2013)شراقي،  كيلومترا (40)و (20)السودانية، على مسافة تتراوح بين -ةثيوبي اإل
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 ذات الصلة  األدب النظري والدراسات السابقة

 األدب النظري 

ا والعرب منذ فترة  إثيوبيا وإسرائيل سببا في توتر العالقات بين  إثيوبييعد تطور العالقات بين  

التوتر   هذا  ارتبط  حيث  الزمن،  من  إندراج  طويلة  مع  بسبب  إسرائيل  فإثيوبيعالقات  إا  طار  ي 

على    الخارجية  اإلسرائيلية؛ إذ دأبت السياسة  األمن القومي العربي  الختراقمخطط إسرائيلي محكم  

السيما   النيل،  أعالي  دول  مع  عالقاتها  المشاركة  ا،  إثيوبي توثيق  على  المشروعات وحَرصت  في 

بها والفوز  المائية  م،  روافد  من  لالستفادة  تفصيلية  ودراسات  بحوث  إعداد  النيل، بمشروعات  ياه 

الدول،    ي في مجال بناء السدود المائية في بعض تلكجوتنفيذ بعض مشاريع الدعم الفني والتكنولو 

قدراً إثيوبيومنها   امتالكها  من  ذلك  في  مستفيدة  الصحراء    ا،  استصالح  مجال  في  الخبرة  من  ما 

 .وتنمية الموارد المائية

ستصالح األمريكي  سدا كان مكتب اال(  33إذ يعد واحدًا من )،  سد النهضة  السدود ومن تلك  

بإنشائهاقد   الحدود )  أوصى  باسم سد  النيل األزرق  نهر  تبدل هذا االسمborderعلى  ثم  إلى   (، 

 (. 292:  2015)سد األلفية( عندما تغير موقع السد )حمدان، 

 
 (229: 2018) حمد،  توضح موقع سد النهضة(:  1)خريطة
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شنقول    ة في نهاية النيل األزرق في منطقة بنيويقع سد النهضة كما هو واضح من الخارط

 (.1 : 2013الحدود السودانية )شراقي، كم( من  40 -  20جوموز على بعد يتراوح بين )

ا ضد المصالح المائية في كل من  إثيوبيكما حَرصت كل من إسرائيل وأمريكا على تحريض  

يل بقوة لبعض األفكار  إسرائروجت  حيث  المطالب،  تلك  وكانت إسرائيل تقف وراء  مصر والسودان،  

ا  إثيوبي كرة تسعير المياه التي طرحتها  موارد مصر المائية، السيما فعلى  الجديدة ذات اآلثار السلبية 

في   النظر  إعادة  بشأن  التسعينيات،  خالل  في  السيما  سابقة،  فترات  في  وتنزانيا  وأوغندا  وكينيا 

إذ اال النيل؛  بمياه  االنتفاع  بشأن  القائمة  في    تفاقيات  واإلعالمية  السياسية  المصادر  بعض  تشير 

النيلبعض   المتحدةأن إسرائيل  إلى  ،  دول أعالى  الدول على حرّ قد    االمريكية  والواليات  ضتا هذه 

 (. 82:  2009)محمود،  استعمال موارد المياه، وإقامة السدود بدون التنسيق مع مصر والسودان

 ذات الصلة الدراسات السابقة

خالل   تم   ث باحال  طالعامن  فقد  الدراسة،  بموضوع  تتعلق  التي  واألبحاث  الدراسات  على 

 ين هما: ي محورين رئيسإلى  صلة بالموضوع، وتم تقسيمهاالاختيار عدد من الدراسات ذات 

 الدراسات العربية  المحور األول:

  ا نموذجا، وأثره علىإثيوبيفريقيا:  أ" التغلغل اإلسرائيلي في  :( بعنوان2013)  ميندراسة األ −
  .دول حوض النيل الشرقي"

هذه   في  إلى    الدراسةوتهدف  اإلسرائيلي  التغلغل  و أبيان  عمومًا  وجه إثيوبيفريقيا  على  ا 

على    ،الخصوص  الوجود  هذا  تمثلها  إثيوبيوأثر  التي  األخرى  الشرقي  النيل  حوض  دول  وعلى  ا 

و   مصر السودان  وجنوب  التا  الدراسةهذه    استخدمت و ريتريا،  إوالسودان  خالل  ،  ريخيالمنهج  من 

أدت ا التي  واألحداث  الوقائع  في  إلى    تباع  اإلسرائيلي  التاريخيةأالتغلغل  المراحل  عبر   ، فريقيا 
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والتي   ،ا التي تمثل وجودًا واضحًا ومؤثرًا في منظومة دول حوض النيل الشرقيإثيوبيوبالتركيز على 

إلى   الدراسةخلص  السودان. وت  في دولة جنوب ربما هي المدخل المالئم لوجود إسرائيلي أكثر كثافة  

تلمّ  عبرها  تحاول  والتي  والتوصيات  النتائج  من  من خاللها  جملة  يمكن  التي  والطرق  الوسائل  س 

بتعاون هذه  إال  يتم  أن  يمكن  ال  الذي  الشرقي،  النيل  دول حوض  في  اإلسرائيلي  النفوذ  محاصرة 

البعض  بعضها  مع  األجنبي عموماً   ؛الدول  التدخل  واإلسرائيل ألن  مبن  أساس   يّ ي خصوصًا  على 

 ق تسد(.  الخصومة والصراع بين هذه الدول )سياسة فرّ 

 .بعنوان "نهر النيل بين سد األلفية ونهر الكونغو أزمات وحلول"( 2014)عبد هللا دراسة  −

دراسته  الكاتب في  الهضبات إلى    يشير  النيل في  نهر  واإل   منابع  إلى   اً ة، مشير ثيوبياالستوائية 

البناء  إلى    كما تطرق الباحث   ،الحياة لها"  يانالدولة المصرية باعتباره "شر   ل في حياة نهر الني  أهمية

إلنشاء السد، كما ذكر    االمدعوم إسرائيليًّ   ثيوبيوالتعاون األميركي اإل  ،ثيوبي الفني لسد النهضة اإل

بناء السد   من أجل تقليل أخطار،  المتاحة للدولة المصرية  الحلول التطبيقية والخيارات   الكاتب بعض 

وقد تطرق    "مشروع ربط نهر الكونغو".، و"مشروع فاروق الباز"و،  مشروع قناة جونجلي": "هاالتي من

النيل لتنمية    ومشاريعها المقترحة لمدها بمياه  ،أطماع إسرائيل التاريخية في مياه النيلإلى    الكاتب 

الكاتب  ويخلص  النقب.  صحراء  اإلى    منطقة  النهضة  سد  لمشكلة  الحل  فقط    ثيوبيإلأن  يكون 

مشروع ربط نهر  في  مصر    ءِ دْ جانب ضرورة بَ إلى    ، ثيوبيبالمفاوضات بين الجانبين المصري واإل

 ستراتيجي لمصر مستقبال.االكونغو كحل 
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محمد   − البحر  2017)دراسة  في  اإلسرائيلية  "االستراتيجية  بعنوان:  على    األحمر(  وتأثيرها 
 ".  2016-2009األمن الوطني السوداني 

الدراسةث  حي ال  ، األحمرالبحر    أهميةمعرفة  إلى    هدفت  التطرق  ثم  القوى  ومن  ستراتيجيات 

عامة بصفة  فيه  والدولية  على    ،اإلقليمية  التركيز  البحر  امع  تجاه  إسرائيل   ، األحمر ستراتيجية 

اال هذه  تأثيرات  على  محاولة  والوقوف  السوداني،  الوطني  األمن  على  اإلجراءات    لبيانستراتيجية 

ستشراف رؤية مستقبلية  اومن ثم    ،تباعها لحماية وصيانة األمن الوطني السودانيدابير التي تم اوالت

األمن  الخطة   لتحقيق  وطنية  اتبع  .األحمرالبحر  في  ستراتيجية  التاريخي    الدراسة  ت وقد  المنهج 

ديد م العستخدااتم  ، و نتائج منطقيةإلى    ومن ثم الوصول  ،والتحليلي لدراسة المشكلة من كل جوانبها

ستراتيجية واألمن  ختصاصيين وخبراء في االاوإجراء مقابالت شخصية مع    ،من المصادر والمراجع

 القومي.

عدة نتائج أهمها: إن موقع السودان الجيواستراتيجي، ووقوعه على البحر  إلى    الدراسة  ت توصلو 

الدولية واإلقليمية وبصفة خاصة إسرائيل  األحمر إسرائيل السيطرة   اولتح  كما  ،يثير أطماع القوى 

وذلك من خالل إقامة تحالفات مع الدول األفريقية )خاصة دول   ؛ومنابع النيل  األحمرعلى البحر  

 (.األحمرى البحر حوض النيل والدول المطلة عل

 

االستقرار السياسي في مصر  2017دراسة النصيرات ) − المائي وأثره على  "األمن  ( بعنوان: 
 ". ثيوبينهضة اإل والسودان: دراسة حالة سد ال

ستقرار السياسي في مصر والسودان  األمن المائي وأثره على اال تناولت هذه الدراسة موضوع  

الزمني  الفتره  )   ةخالل  الدراسو   ،(2022  -  2005من  هذه  المائي    ةاعتمدت  األمن  على مؤشرات 

 ة على فرضي ستقرار السياسي كمتغير تابع، حيث استندت هذه الدراسة  مستقل، ومؤشرات اال  يركمتغ
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بين   طردية  عالقة  هناس  أن  المنهج مفادها  الباحث  واستخدم  السياسي،  واالستقرار  المائي    األمن 

هناس عالقة طردية بين   الوصفي التحليلي والمنهج المقارن ومنهج نظرية النظم. وأظهرت النتائج أن

للنزاع الذي   اً تكون مسبب  قد المائية    في مصر والسودان، وأن الندرةاألمن المائي واالستقرار السياسي  

يصل المسلح النزا إلى    قد  والسودانو   ،ع  مصر  حصة  على  يؤثر  سوف  النهضة  سد  حيث   ،أن 

والمتوقعة السد  تعبئة  فترة  طيلة  الربع  بمقدار  تستمر  ستنخفض  سنوات   أن  األمن كما    ،ست  أن 

على   سيؤثر  وتوفرهاأالمائي  الغذائية  المواد  ال  ،سعار  الطاقة  توليد  على  ويؤثر   ،كهرومائيةويؤثر 

 .على الثروة السمكية والنقل النهري 

− ( السبول  "2018دراسة  بعنوان:  على  (  األفريقي  القرن  دول  مع  اإلسرائيلية  العالقات  أثر 
 ". 2017 - 2010  األمن المائي العربي

األفريقي على األمن    التعرف على أثر العالقات اإلسرائيلية مع دول القرن إلى    هدفت الدراسة

فريقي،  والتعرف على جذور التواجد اإلسرائيلي في دول القرن األ،  2017  -  2010العربي    المائي

األ القرن  دول  مع  عالقات  بناء  في  أهدافها  باإلضافة وأهم  تلك إلى    فريقي،  أثر  على  التعرف 

الدراسة   أهداف  ولتحقيق  العربي.  المائي  األمن  على  كالالعالقات  الباحث  المنهج    استخدم  من 

 نتائج الدراسة.إلى  المنهج التاريخي للوصولو تحليلي، الوصفي ال

القرن  عدة نتائج تمثلت في وجود أثر للعالقات اإلسرائيلية مع دولإلى  حيث خلصت الدراسة

النشأة  ى  إل  فريقي يعود فريقي على األمن المائي العربي، كما أن التواجد اإلسرائيلي في القرن األاأل

عام منذ  إلسرائيل  وضوحاً   (،1949)   األولى  أكثر  أصبحت  العالقات  أن  عام    إال  ( 2010) منذ 

عام   كما    (2017)وحتى  األمريكي،  الجانب  الهدف  أظهرت  بمساعدة  أن  االدراسة  لوجود  من 

القرن األئياإلسرا التي  :  فريقي هولي في  المائية  المصادر  تستفيد منها  إحكام قبضة إسرائيل على 
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فريقية  خدام سيطرتها على منبع حوض النيل واألنهار األالدول العربية وهي مصر والسودان، واست

أن   الدراسة  نتائج  أظهرت  كما  العربية،  المنطقة  في  العربية  السياسات  على  للضغط  رابحة  كورقة 

األ القرن  دول  مع  إسرائيل  أدت عالقات  منإلى    فريقي  على  اإلسرائيلية  في  السيطرة  النيل  نهر  بع 

فريقي، وإنشاء قواعد عسكرية رن األالتحام عربي إسالمي في الق  ا، ودعم هذه الدولة لمنع أيإثيوبي

 فريقي والسيطرة عليه. واستخباراتية ومنظومة دينية هدفها تهويد منطقة القرن األ 

 المحور الثاني: الدراسات األجنبية

 ( بعنوان: (Major, 2012جر يمدراسة  −

“Water Scarcity as a Catalyst for Instability in the Jordan River Basin” 

 .”حوض نهر األردن ندرة المياه كمحفز لعدم االستقرار السياسي في“ بعنوان

الدراسة النموإلى    هدفت  أثر  نهر   بيان  حوض  في  المائية  المصادر  تقليل  على   السكاني 

المنطقة،    وكمحفزاألردن،   استقرار  المياه  سيؤدي  و لعدم  م نقص  السياسي    ةفاقمإلى  التوتر 

العربية إ والثقافي بين    ييديولوجواأل الطوق  الحفاظ على السالم مع  إذ    ؛سرائيل ودول  من الصعب 

من    جبار الفلسطينيين على الهجرة  إن  كما أ  ،سرائيلإحدة الغضب ضد    ةد ازيو   ،نقص الغذاء والماء

 مع حرص   ،وزيادة في التطرف والعنف  ،الدول المجاورة سبب عدم استقرارإلى    األراضي المحتلة

المنطقةعلى    المتحدة  الواليات  في  والعسكري  السياسي  حدة    للرد استعدادها  و   ، الوجود  تزايد  على 

 نهر األردن.التهديد والمعاناة بسبب زيادة ندرة المياه في حوض  

 بعنوان (، 2013) بينيودراسة  −
“Ethiopia's Biggest Dam Oversized, Experts Say   "  

 راء"يبوبيا، كما يقول الخبثأكبر سد في أتضخم "
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(  6000)  اإثيوبي ينتج كما تدعي    نتاج الطاقة، فهو الإالسد متدنية في    ءةيرى الكاتب أن كفا

ول بفاعلية  م  ميغاوات،  يتساإب (  30%  )  كثر منأيعمل  ولذلك  الكهربائية،  الطاقة  الباحث  ءنتاج  ل 

من صرف   الهدف  من  ال حول  التي  إجل  أمليارات  الطاقة  من  الضئيلة  الكمية  هذه    بـ تقدر  نتاج 

الحمل الذي إلى  ،  نتاج الطاقةافي  سبب عدم فعالية السد  الكاتب أن  ميجاوات، ويعزي  (  2000)

 نتاج الطاقة الكهربائية.اية على التوربينات التي ستعمل إلللغ اً سيكون كبير 

 بعنوان:   (Huiyi & Ashok, 2014)راسة هوي وأشوكد −

“The Grand Ethiopian Renaissance Dam: Evaluating its Sustainability 

Standard and Geopolitical significance” 

 . الجيوسياسية" همية واأل  االستدامة: تقييم معيار ثيوبي"سد النهضة اإل 

اإل إلى    الدراسةهذه  هدفت  حيث   النهضة  أن سد  نتاج  إل  اً ضخم  اً سيكون مصدر   ثيوبيبيان 

على تسهيل التطور االقتصادي في    اعد سيسمما  ،  ا من نقص الطاقةإثيوبينقاذ  إو ،  الطاقة المستدامة

  ، الطويل من الهيمنة المصرية على حوض النيل ساعد السد في كسر الجمود  كما    ،ا والمنطقةإثيوبي

دارة مشتركة للمشروع، لكنها لم تنجح بسبب الموقف  ا جلب مصر والسودان إلفي ظل محاولة إثيوبي

الثابت  هناسالمصري  إذ كان  السدود  اال إلى    اثيوبيإل حاجة    ،  بناء  وتعلم دروس من خبرات  نفتاح 

  ة ا صاحب إثيوبيبهذا المشروع تصبح  و لمتحدة األمريكية.  الكبيرة مثل الصين والهند وكندا والواليات ا

النيلأ على  مصلحة  الدراسة  كبر  وأظهرت  النيل  حاجة  ،  الحوا لدول حوض  يجاد طرق إل  رزيادة 

 الجميع.  مفيدة شراكة 

 الدراسات السابقة ما يميز هذه الدراسة عن 

ومنها اثيوبيا      حوض النيلسرائيل" في دول  إاستراتيجية "  تناولتتتميز هذه الدراسة في أنها  

تتميز   النهضة  تركيزها علىبكما  النهضة على  ،  سد  إقامة سد  أثر  على زرق  األ  النيلنهر  وعلى 
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السياسة    يجيةراتاستإظهار  إلى    حصة مصر والسودان من حجم الوارد المائي المتدفق، باإلضافة

 ا. إثيوبياإلسرائيلية في محاولة إحكام القبضة على مصادر المياه في 

 منهجية الدراسة  

: يهتم هذا المنهج بدراسة وتحليل العوامل والمؤثرات التي تحيط بصانعي  القراراتخاذ    منهج

ه  فيل المؤثرة  عواموال  ،الخارجية، ويأخذ بعين االعتبار فكرة ومراحل صنع القرار  السياسات القرار في  

وتفسير   و ألتحليل  القرار  هذا  اإل  ،هدافهأ سباب  النهضة  بناء سد  الشروع في  أن  هو    ثيوبيباعتبار 

سياسية أبعاد  عدة  وله  سياسي،  افريقيا  قرار  حيال  االسرائيلية   االستراتيجية  الى  باالضافة   ،

هداف أ بعاد و أ  قرار لمعرفةسباب هذا الأدراسة  ل، فال بد من استخدام هذا المنهج  وخصوصا اثيوبيا

 ا. إثيوبية، وتأثيره على السياسة الخارجية لكل من مصر و يثيوببناء السد بالنسبة للدولة اإل

ألحداث الماضية  ا  ة الحاضر والتنبؤ بالمستقبل من خالل دراس  لفهم: يهدف  المنهج التاريخي

خصوصاً  عليها،  مرت  التي  وه   والتطورات  الحاضر،  أساس  هو  التاريخ  للماضي  وأن  انعكاس  و 

، إذ سيتم تحليل استراتيجية إسرائيل اتجاه دول حوض النيل، والرجوع إلى نشأتها  وتمهيد للمستقبل

بناء   المياه قبل وبعد  النيل في إطاره النظري، وتأثير حصص  التاريخية، ودراسة حوض  وأصولها 

 السد. 

فيما    لدراسة وخصوصاً بهدف تجميع البيانات حول موضوع اذلك   :المنهج الوصفي التحليلي

 النيل ومشروع سد النهضة.  حوض يتعلق باستراتيجية إسرائيل اتجاه دول 

 استخدامًا،  وأكثرها  وأقدمها  العلمي  البحث   مناهج  أهم  من  المنهج  هذا  : يعد المنهج القانوني

 . والمعاهدات التي ُوّقعت الستغالل مياه نهر النيلأهم االتفاقيات  استعراض  خالل من ذلك ويظهر
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 هيكلية الدراسة 

 تحتوي الدراسة خمسة فصول، وتشمل:

األول - وأيضًا   الفصل  وأهميتها  الدراسة  عن  مقدمة  الفصل  هذا  ويتناول  الدراسة(:  )مقدمة 

 مشكلة البحث وأهدافه وفروض الدراسة ومنهجها وحدودها.

 ستراتيجية لدول حوض النيل.المكانة اال: يتناول هذا الفصل الفصل الثاني -

 حوض النيل.: يتناول هذا الفصل األهمية االستراتيجية لسد النهضة لدول ثالثالفصل ال -

 . سرائيلية حيال سد النهضةاالستراتيجية اإليتناول هذا الفصل  الفصل الرابع: -

 : ويتضمن الخاتمة والنتائج والتوصيات. الفصل الخامس -
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 الفصل الثاني 
 نيل يجية لدول حوض الالمكانة االسترات 
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 الفصل الثاني 
 االستراتيجية لدول حوض النيل المكانة 

النيل من   نهر  يبلغ طوله من  ،  العالم  في  نهاراأل  أطوليعد  منابعهأإذ  الهضبة    قصي  في 

ويعتمد نصفهم    ا،مليونً   (317)حوض النيل بحوالي    دول  يقدر عدد سكانو ،  مك(  6671)  ةإلثيوبي ا

  الشرق   من  مياهه  بانسياب  العالم  أنهار   باقي  عن النيل  نهر ، كما يتميزشتهم النيل في معينهر  على 

 الجغرافية،   ومعالمها  المناخية،  خصائصها  في  مختلفة  ومناطق  أقاليم  عبر  الشمالإلى    والجنوب 

البشرية   وغطائها   الطبيعية،  وحياتها وطبيعتها   األعراف   متعددة  شعوب   بين  ربط  وقد.  النباتي، 

العالم    في  لها  مثيل   ال   بطريقة  والسياسات   الثقافات   ومتباينة  واللهجات،  اللغات   مختلفة  واألجناس،

 .(17: 2005 )طه،

النيلو  نهر  يجتازها  التي  األراضي  تسمية  على  الجغرافيون  ت،  اصطلح  التي  صرف  نوتلك 

"بإليها  مياهه   يشمل    ،"الحوض ـ  النيل  فحوض  والهضاب  ،  مجراه إلى    ضافةإلذا  المرتفعات  كل 

التي  والوديا واألراضي  والسهول  مياهها    ،يجتازهان  حتوتنحدر  منابعه  البحر    ىمن  في  مصبه 

 (. 18:  2015)نديم، األبيض المتوسط 

المنهج   الباحث  لتوضيح    يالوصفاستخدم  التاريخي  والمنهج  الدول  التحليلي،  وضع  تطور 

  العلمي  البحث   مناهج   أهم   من  المنهج  هذا  يعد   إذ   ، المنهج القانونيكذلك  و   العالم وعالقاتها مع دول  

التي  استعراض   خالل  منذلك  ويظهر  ،استخداماً   وأكثرها  وأقدمها والمعاهدات  االتفاقيات  تم  أهم 

   الستغالل مياه نهر النيل.توقيعها  
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 ن:من خالل المبحثين التاليي النيل حوض  لدول االستراتيجية المكانة الفصل الثانييتناول 

 . ل حوض النيلومقومات دو  األول: خصائصالمبحث 

 .اإلطار القانوني لتنظيم مياه حوض النيل المبحث الثاني:

 

 

 1توضح نهر النيل وروافده (: 2)خريطة

 
1www.mapsoftword.com 

 

http://www.mapsoftword.com/
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 المبحث األول 
 خصائص ومقومات دول حوض النيل 

  نحو   تنحدر  والتي  وروافده  النهر  فيها  يجري   التي  األراضي  جميع  هي  النيل  حوض   منطقة

 حوض إلى    ضافيُ   أن  ويمكن  بمائه،  ترَوى   التي  وتلك  ه،إلي  مطارهاأل  مياه  تتصرف  بحيث   واديه

  دام   ما  المطر  من  خال    بعضها  كان   ولو  حتى،  الطبيعية  الحدود   تضمها  التي   األقاليم   جميع،  النهر

 (. 53: 2011)حمد، النهر نحو متجها العام انحدارها

 حوالي  بالتقريب   مساحته  وتبلغ  أفريقيا،  شرق   شمال  من  األعظم  القسم   النيل   حوض   ويشمل

يعتبر  و   ألفريقيا،  الكلية  المساحة  ( من%10تعادل )  مساحة  وهي  ( کيلومترا مربعًا،3,249,000)

  ويبلغ   ( عرض،° 35)  من  أكثر  عبر  يمتد   لنهر   غريباً   ليس  أمر  وهو  العالم،   في  نهر  أطولالنيل  

  مور ألا  ومن.  ( كيلومترا9306)  المتوسط  البحر  في  مصبه   حتى  فيكتوريا  بحيرة  في  منبعه  من  طوله

  من   ( كيلومتر800على )  يزيد   ال   بعد   على  توجد   النهر  لهذا  االستوائية   المنابع   أن  االنتباه  تثير   التي

 تقترب   طويلة  رحلة  تقطع  بل  المحيط،  هذا  نحو  تتصرف  ال  مياهه  فإن  ذلك  ومع  الهندي،  المحيط

  ريقيا فأ  شرقي  هضاب   لوجود   إال  ذلك  وما  المتوسط،  البحر   في  لتصب   كيلومتر  آالف  سبعة  من

إلى جهة  من  الهندي  المحيط  ساحل  وبين  بينه  يخترقها  الذي،  العظيم  األفريقي  واألخدود  ، إضافة 

 (. 44: 2016الشمال )األيوبي، إلى  الجنوب  من الشمالية أفريقيا كل سطح في السائد  االنحدار
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 المطلب األول 
 منابع نهر النيل التعريف بدول 

 النيل  نهردول منابع 

  ثالث   إلي  واالجتماعيالثقافي والتجانس   الجغرافي   الموقع  حيث   من   النيل  حوض   دول  تنقسم

، ودول الممر  دول الهضبة االستوائية  ةمجموعو   ة،ثيوبيمجموعة دول الهضبة اإل  :هي  مجموعات 

 والمصب. 

 ة ثيوبياإل  ةمجموعة دول الهضب

من   من  تتكون  اإلثيوبية  الهضبة  دول  همادولتي مجموعة  و إثيوبي  ن  كانتا  لت ال،  ريايتر إا  ين 

منذ   )تشكالن    أهمية   وتأتي.  ا(إثيوبي)هو    واحداً   سياسياً كيانًا  (  1994)   عامإلى    ( 1952عام 

بـ)  وغرباً   شرقاً   تنحدر  نهراً   عشر  أربعة  من  ألكثر  منبع  أنهما  في  الدولتين من %14وتساهمان   )  

  سياسية  سيطرة تحت  ابيإثيو  في الموسمية أو الصيفية الشرقية المنابع هذهتقع  كما النيل، مياهموارد 

وهي  :  الثالث   النيل  لنهر الصيفية الرئيسية    الوسطى   الروافد   من   وأجزاء  العليا   المجاري   تشقها  واحدة،

  وعطبره األزرق  والنيل السوباط

  النشاط  على  السكان ويعتمد  واألرومو، والتقراي األمهرا أهمها مختلفة قوميات   الدولتين وتسكن

  بكميات   الدولتين  إسهام  وبرغم.  السطحية  والمياه   األمطار  لوفرة  ،سيرئي   بشكل  والرعوي   الزراعي

إلى    (1985)  عام   في  إحداها  أدت   باستمرار  جفاف  لموجات   تتعرضان  أنهما   إال  النيل  مياه  في  كبيرة

 .البلدين في كبيرة مجاعات  حدوث 

 قات الع  بإقامة ،  الضعيف  اقتصادها  لبناء   وسعت   (،1991)   عام  اإثيوبي  عن  إريترياواستقلت  

تدهورت    ولكن  ،(ومصر  والسودان  اإثيوبي)  الجوار   دول  مع ما    للحكومة   بمجابهتها  هذهسرعان 
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  النزاعات   بسبب   اإثيوبي   مع  حرب   في  دخولها  ثم  السودانية،  لمعارضةلمساعدتها وإمدادها ل  السودانية

 . (4: 2014، البصري  حسن)بينهما االقتصادية والمشاكل الحدودية

 االستوائية دول الهضبة  ةمجموع

، ، تنزانيا، كينيابروتوي نغو الديمقراطية، رواندا،  و وغندا، الكأدول    هذه المجموعة من  تتكون 

سمي بدول    اً قليميإ  اً وكونت تعاون  ،فكتوريا )منبع النيل الرئيسي(  ةوهذه الدول تحيط ببحير   والسودان،

الكاجيرا الزراع، حيث  حوض  الد   ةتمثل  الرئيسي ومصدر  النشاط  األالمطرية  دول خل  لكل  ساسي 

 ة.جانب السياح إلى  ةالمجموع

المجموع  كانت حيث    هذه  االستعمار  ةدول  تحت  تحتل    فبلجيكا  ،األوروبي  ترزح  كانت 

عام   الكونغو استقلت  وبورندى(1960)  حيث  رواندا  تحتل  فرنسا  كانت  بينما  حين  ،،  كانت   في 

 (. 19-18: 2007)صديق،  بريطانياة من قبل وغندا وكينيا وتنزانيا محتلأ

 ة الممر والمصبدول

وتعتبر مصر بحق    ،من مساحة دول حوض النيل  اً كبير   اً تشغل قسم  التي  مصرمن  تتكون  

النيل مياه  ، بة  على  كامل  بشكل  تعتمد  النيل عن  ه،  حيث  مياه  السودان على  اعتماد  يقل  بينما 

 . (6 :2014)حسن البصري، هطول األمطار في األجزاء الجنوبية والوسطي بسبب  مصر 

 الوضع المائي لدول حوض النيل

إجمالي   النيلمساحة  إن  نهر  بنحو  حوض  النيل   مربع،  كلم  (6650)  تقدُر  يغطي حوض 

  باإلضافة   ،ويمر بتسعة دول أفريقية يطلق عليها دول حوض النيل  ،مليون كلم مربع(  3٬4)مساحة  
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تعبأ بمياه النهر الذي   هارلم تكن دول أعالي األنو بها نهر القاش في كسال،    ريتريا يمرإ  أنإلى  

 ينبع من أراضيها لعدة أسباب: 

 مطارها.بدائل مائية لغزارة أوجود   -

دون  وهـــذه المنـــاطق الجبليـــة تحـــولمنـــابع األنهـــار بحكـــم الطبيعـــة فـــي منـــاطق عاليـــة وقـــوع  -

التفكيـــر فــي نقـــل إلــى  ، ولكـــن أدت موجــات الجفـــاف وزيــادة الســـكانجــدوى الزراعـــة المرويــة

 مكتسبا حقا صارت  المشترس الدولي النهر مياه الكهرومائي، ولكن  لإلنتاج  لهااستغالالمياه و 

-18:  2000)الصادق،   هوأسفل  النهر أعلىدول   بين  تناقض   نشأ وهكذا النهر، أسفل  لدول

19.) 

  أمطارا   أو  مجراه،  في  مياهها  تصب   أنهارا   تكون   أن  إما  موارد،   عدة  من  مياهه  النيل  يستجِمعو 

  :هما قسمينإلى  الموارد  تقسيم يمكن ذلك على وبناء  روافده،  على وأ  عليه  مباشرة تهطل

 النيـــلإلـــى  وروافــده الجبـــل وبحـــر البحيــرات  هضـــبة مـــن الميــاه التـــي تحمـــل وهــي :مســـتدامةمـــوارد 

 التــي البحيــرات  وجــود  فــي الغزيــرة األمطــار لهطــول ذلــك ويعــزى  العــام، طــوال بانتظــام الرئيســي

 لتســربها نتيجــة الروافــد  هــذه ميــاه مــن جــزء لفقــدان ؛ ونظــراً نطقــةبالم ميــاه خزانــات  بمثابــة تعتبــر

 فصــل فــي يقـدر الميــاه مـن الرئيســي النيـل نهــر إلـى يــرد  مـا نســبة فـإن التبخــر، أو للمسـتنقعات 

 (84) بنحــو أســوان مدينــة عنــد  المقــدرة الميــاه كميــة ( مــن%80)إلــى  تصــل بنســبة الصــيف

 الكمية. هذه من (%14) لىإ تصل بنسبة الشتاء فصل وفي مكعب  متر مليار

 األمطـار تهطل حيث  النيل،إلى  الحبشة هضبة من المياه تحمل التي الروافد  وهي  :موسمية  موارد

إلـى  الـواردة الميـاه كميـة يجعـل مما الشتاء فصل  في  تنعدم  أو  وتِقل  الصيف،  فصل  في  بغزارة
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 بعـض  أن ويالحـ  ،ضـبةاله علـى تتسـاقط التـي األمطـار  لكميـةتبعـًا    تتغيـر  الروافد   عبر  النيل

 (.21: 2015، نديم)( عطبرة نهر) مثل الشهور بعض  في ماؤها يجف  الروافد  هذه

 المطلب الثاني 
 النيل  حوض لدول االستراتيجية هميةاأل

 الدولية   التجارة   خطوط  من  لقربها  بالغة؛  جيوسياسية  أهمية  ذا  موقعاً   النيل  حوض   منطقة  تعد 

 العربي.  والخليج الهندي، والمحيط ،األحمر والبحر  المتوسط، البحر عبر

  النيل حوض دول سيةياجيوس

 غـذاء وتسـمى سـلة األفريقيـة، مـن القـارة الشـرقي الشـمالي الجزء في السودان جمهورية تقع:  السودان

ــد  العــالم، عــدد . وأفريقيــا العربــي الــوطن بــين التواصــل فهــي جســر – مربــع ميــل المليــون  وبل

 مليــون  يعــادل مــا أي مربــع، کيلــومتر مليــون ( 2.5)ها ومســاحت نســمة، مليــون ( 35) ســكانها

 کلــم،( 2000) جنوبهــا نقطــة فــي وأقصــى شــمالها فــي نقطــة أقصــى بــين طولهــا مربــع، ميــل

 مــن تحــدها .کلــم (1700) شــرقها فــي نقطــة وأقصــى غربهــا فــي نقطــة أقصــى بــين وعرضــها

 الكونغـو،جمهوريـة و  كينياوأوغنـدا الجنـوب  ومـن ا،إثيوبيـو  إريتريـا  الشـرق   ومـن،  مصـر  الشمال

 .(55: 2011، حمد ) وليبيا وتشاد  الوسطى أفريقيا الغرب  ومن

 مركزي   وهي  مستويات،  3  من(  2011)  عام  السالم  اتفاقية  حسب   السودان  في  الحكم  تألف

 الدولة،  في  والية  كل  حاكم  في  ويتمثل  إقليمي  وحكم  الوزراء،  ومجلس  الدولة  رئيس  في  يتمثل  رئاسي

السودان    .بالواليات   المحلية  ز راكالم  في   ويتمثل  ومحلي دستور  ال  أعلى    2005ونص  دولة  نها 

 ديان. ألعراق واألمركزية، تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر وا
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 منه،  صغيرة  مساحات   الصحراء  واحتالل،  لسودانوعلى الرغم من تنوع الموارد المائية في ا

 والمكانية،   الزمانية  بالمتغيرات   األمطار  مياهحيث تتسم    ية،ذائالغ  بالفجوات   يعرف  مما   يعانيإال أنه  

  الحيوانية   الثروة  تمركز  ومواقع  المطرية،  الزراعة  مواقع  في  األمطار  وقلة  الموسم،  قصر  جانب إلى  

في     استغالل يجعل    السبب   وهذا  المياه،  حصاد   أوعية   ضيق  جانب إلى  ،  السنة  أيام  أغلب وذلك 

 (. 24: 2015،  نديم) المطلوبة لصورةرقى لفيه ال ي المتدفقة مياههال

  وروافده  النيل  مياه  كميات   وتبلغ  السودان،  في  للمياه  مصدر  وأهم  أكبر  وروافده  النيل  ويشكل

 :كاآلتى السودان في

 .مكعب  متر مليار( 54)بـ يقدر الخرطوم عند  وإيراده األزرق  النيل .1

 مكعب. رمت مليار( 27)بـ يقدر الخرطوم عند  وإيراده األبيض  النيل .2

 مكعب. متر مليار (12) يبلغ عطبرة عند  وإيراده عطبرة نهر .3

 العمالت   للبالد   يوفر  الذي  األول،  الصادر  ويعتبر   زراعي،   محصول   أهم   القطن   ويعد 

على  وتحتوي   المحلية،  للصناعات   الخامات   ويوفر  الصعبة،  الزيت   من  %(20)  حوالي  بذوره 

  أنواع   أجود   إنتاج  في  ويستخدم  البالد،  في  المهمة  عيةالزرا   المحصوالت   من   السمسم  يعد  كما.  النباتي

  التي   البستانية  المحاصيل   أما   العالم،  في   للسمسم  المصدرة  الدول  أكبر  من   السودان   ويعتبر  الزيوت،

 . السودان صادرات  من مهماً  جزءاً  تعد  حيث  والفاكهة، الخضر فهي السودان في تكثر

  منه،   %(85)  السودان  ينتج  مهم  عالمي  لصو مح  وهو  العربي،  الصمغ   السودان  ُتصّدركما  

  مهمة   كمادة  ويستخدم  القطن،  بعد   الزراعية   المحاصيل   من  البالد   صادرات   في  الثانية  المرتبة  ويحتل
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  على   الصناعات   من  وغيرها  والمعلبات   الغازية  والمشروبات   والحلويات   والعطور   األدوية  صناعة  في

 (. 55:  2011، حمد )العالمي  المستوى 

 كما تقع السودان   ،األحمرعلى المحيط الهندي والبحر    هاطاللإلاستراتيجية    أهمية  وللسودان

 هميتها الخاصة والعالمية، أل للسيطرة عليها  عالمياً   منطقة القرن االفريقي التي تشهد تسابقاً ضمن  

  24% والمنتجات الزراعية    25% والثروة الحيوانية    34الذهب بنسبة  تصدر  بالتجارة العالمية، إذ 

  %. 4المواد المصنعة بنسبة % و   11%، ليأتى البترول الخام والمشتقات بالمركز الرابع بنسبة  

 ســاحل علــى أفريقيــا، مــن قــارة الشــرقي الشــمالي الــركن فــي تقــع أفريقيــة عربيــة، دولــة مصــر :مصــر

 مــن المتوســطاألبــيض  البحــر فيحــدها فلســطين، فــي غــزة وقطــاع ليبيــا بــين المتوســط البحــر

 فــي ويجــري  الغــرب، وليبيــا مــن الجنــوب  مــن والســودان الشــرق، مــن األحمــر لبحــراو  الشــمال،

 .المتوسط البحر في ليصب  الصحراء مخترقاً  شماالً  يتجه الذي النيل نهر مصر

  مناخيين   فصلين   بين  التمييز  ويمكن  المطر،   قليل  أنه  مصر  المناخ في  خصائص   من أهمو 

 درجة   وتنخفض   األمطار،  قليلال  المعتدل  اءالشت  وفصل  الحار،و   الجاف  الصيف  فصل  هما  فقط،

  صوب   االتجاه  جانب إلى    الجنوب،إلى    الشمال  من  باالتجاه  واضح  بشكل  مصر  في  الرطوبة

 (.51: 2010الجيد،)المتوسط  البحر عن  البعيدة الصحراوية المناطق

  هو   فعلياً   المصري   الرئيس  إن  حيث   رئاسي،  شبه  جمهوري   نظام  مصر  في  الحكم  ونظام

 (. 173:  2015العجارمة،)معارضة  أحزاب  نظام وجود  مع الحكومة،  رئيس ويساعده دولةلا رئيس

 وبعد   المغمورة،  الرقعة  زيادة  بغرض   واالستيطاني  الزراعي  التوسع  سياسة  مصر  اعتمدت و 

(  79) تبلغ مياه  كمية تحتاج  مصر فإن، المصرية التقديرات  على وبناء لها،  المخطط المشاريع تنفيذ 
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 والخدمات   المنزلية  واألغراض   والصناعة  للزراعة   الحاجة  لتغطية  العام  في  عب مك  متر  مليار

  المياه   من  مكعب   متر  مليار(  235)  تبلغ   المياه   من  إضافية  كميةإلى    تحتاج  أنها  كما.  الحضرية

 (. 28: 2015  ،نديم)العام  في مكعب  متر مليار( 5.55) تبلغ التي  الحالية، حصتها فوق  سنويًّا

 ، على النحو التالي:لمصر بالنسبة النيل  مياه أهميةب  العام اإلجماليتفصيل ويمكن بالمجمل 

 وحـديثاً  قـديماً  مصـر فـي الـوادي لميـاه -األوحـد  يكـن لم إن- األول  المصدر  هو  النيل  نهر  إن .1

 . به مقارنته يمكن للمياه آخر مصدر يوجد  وال

 ومنهــا والزراعــة الــري  غيــر أخــرى  أغــراض  فــي باســتخداماته لمصــر بالنســبة النيــل أهميــة تــأتي .2

ــة ــة الداخليــــة المالحــ ــياحة التجاريــ ــد  والســ ــة الطاقــــة وتوليــ ــدود  الكهربائيــ ــب إلــــى  علــــى الســ  جانــ

 الصناعية. العمليات  في واسع نطاق على استخدامه

 األساسية   الركيزة  سيظل  فإنه  مصر،  في  للمياه  كمصدر  النيل  إسهام   ضخامةإلى    وبالنظر

  االقتصادية   أو  الصناعية   أو  الزراعية  التنمية  مجال  في  سواء،  مصر  في  للمياه  مستقبلية   خطة  ألي

  أو   الترشيد   عدم سياسات إلى    رجوعاً ،  اآلن  عليه  هو ما  على  الحال  استمر  ما  إذا  خاصة  عام،  بوجه

  هامشية   أو  محدودة  مصالح  سوى   لها  فليس  النيل  حوض   دول  بقية  أما  المضطردة،  السكانية  الزيادة

 (.98: 2007 المشاط،)السودان  سوى ى من ذلك يستثن وال( الزراعة ،ري ال) النيل بمياه يتعلق فيما

 والذرة  واألرز  القطن  الزراعية  المنتجات   أهم  ومن  مصر،  سكان  من %(  40)بالزراعة    يعملو 

ولكنها ال    والماعز  في األغنام  متمثلةو   محدودة  الحيوانية  الثروة  حين  في  والقمح،  والبقوليات   الشامي

 %( 22)  ويمثل متقدم   الصناعة  فقطاع   الصناعة  لمجال  بالنسبة أما.  كبيرةال  ية سمكال  روةتضاهى بالث

  واألدوية   الكيماويات   وكذلك   لب، والص  والحديد   البترول،  تكرير  الصناعات   وأهم  القومي،  الناتج  من
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 مصر   لصادرات   بالنسبة  أما  والصابون،  الغذائية  والمواد   الجلدية  والمصنوعات   الجاهزة  والمالبس

 . (59: 2011حمد،)والخضر واألرز  والفواكه والمنسوجات  والغزل القطن فهي

والثروات االقتصادية  عدة محاور: كالقوى البشرية  تتمثل في  استراتيجية    بأهميةتتمتع مصر  

بها تزخر  السنين،  التي  لمئات  تعود  التي  العرقية  الجغرافي،  والحضارة  فيها  ،  والموقع  يوفر  مما 

 مقومات الجذب السياحي.

-29طـول ) وخطـي جنـوب  (40-20)عـرض  خطـي  بـين  األفريقيـة  القـارة  وسط  أوغندا  تقع  :أوغندا

 مــن وتنزانيــا الشــرق  مــن كينيــا تحــدها، و فكتوريــا لبحيــرة الشــمالي بالقســم وتحــيط، ( شــرقاً 32

: 2015نـديم،)الغربـي  الجنـوب  مـن وروانـدا  الغـرب   من  وزائير  الشمال  من  والسودان  الجنوب 

30.) 

  سواء   حد   على  أوغندا  رئيس  ويكون   فيها،  الملكي  النظام  سقوط  منذ   ةجمهوري  أوغندا  وتعد 

  حيث (.  2005)  منذ   دستوريًّا  به  مكفول  األحزاب   تعدد   نظام  وهناس  الحكومة،  ورئيس  الدولة  رئيس

  من   كل  على  البالد   في  التشريعية  السلطة  وتستند   الحكومة،  قبل  من  التنفيذية  السلطة  تمارس

  بدًءا   المواطنين  لجميع  العام  الديمقراطي  االقتراع  على  البرلماني  النظام  ويعتمد   والبرلمان،  الحكومة

 (. 191:  2016عاما )خفاجة،  (18) عمر من

 تهطل  حيث   فكتوريا  بحيرة   حول  خاصة، و عام  بشكل  ممطر  مداري   بأنهأوغندا    مناخ  يمتازو 

  الحرارة   درجة  تتنوع  أوغندا  لموقع  وبالنسبة  الشرقي،   الشمال  في  جاف  وشبه   العام،  طوال  األمطار

 (. 63:  1991أحمد،)العام  خالل
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  تنتج   حيث   زراعي،  محصول  أهم  البن  ويعتبر  أوغندا،  في  للسكان  نشاط  أهم  الزراعة  وتعتبر

 كولومبيا   بعد (  العالمي   اإلنتاج   من%  5)  العالم  في  الخامس  المركز  تحتلو طن،    ألف(  193)   منه

أوغندا    والمكسيك،  العاج  وساحل  والبرازيل تنتج    الكبير   والموز  والقطن   والذرة  الحلوة  بطاطالاكما 

يتم  و ،  الهند   وجوز  والشاي  الزيت   ونخيل   والكاكاو   والتبغ   السكر  وقصب   والشعير   والشوفان  الحجم

 .الخارجإلى  المحاصيل هذه من جزءتصدير 

  أنها  إال أوغندا مناطق بعض  في الحيوان تربية من تحد  التي "تسي التسي" ذبابة انتشار ورغم

  موطنها   نااالساف  تعتبر  التي  األبقار  هي  الحيوانات   وأشهر،  واألدغال  نااالساف  إقليم  في  تنتشر

 .األغنامإلى  إضافة الطبيعي

.  واألولية  الخفيفة  الصناعات   نوع  من  وهي،  مراحلها  أول  في  تزال  فال  للصناعة  بالنسبة  أما

التي  المواصالت   من   هائلة   شبكة   على  أوغندا  وتحتوي    وتتصل ،  الخارجي  لعالماب  اتصالها  نت أمّ ، 

 جيداً   طريقاً   فيكتوريا  بحيرة  وتعتبر  كينيا،  طريق  عن  حديدي  بخط  الهندي  بالمحيط  أوغندا

 (.69: 2011حمد،)وتنزانيا  وكينيا أوغندا بين للمواصالت 

التي تعتمد  من دول المنابع الرئيسية في أنها  االستراتيجية لدولة أوغندا فتكمن في  هميةأما األ

اهتمامها بالثرو  إلى    ضافةإلوالنحاس، با ومن تلك المعادن الذهب،  ة المعدنية كدخل لها  على الثرو 

 الزراعية. 

( جنوبــًا، 4( شــمااًل و)4تقــع جمهوريــة كينيــا فــي الســاحل الشــرقي ألفريقيــا بــين خطــي عــرض ) :کينيــا

ا، ومــن الشــرق الصــومال إثيوبيــ( شــرقًا، ويحــدها مــن الشــمال الســودان و 41،34وخطــي طــول )

 .الغرب بحيرة فكتوريا وأوغندانوب تنزانيا، ومن المحيط الهندي، ومن الجو 



30 
 

ورئيس  و  الدولة  رئيس  منصَبْي  الجمهورية  رئيس  ويشغل  جمهوري،  كينيا  في  الحكم  نظام 

 (. 162:  2003الحكومة، ويتم انتخابه باالقتراع الشعبي لفترة رئاسية مدتها خمس سنوات )تركي،

وآخر جنوبه    االستواء  خط  شمال  إقليم  تقريبًا،  متساويين  جزأينى  إل  يقسم خط االستواء كينيا و 

الحار   الطقس  نسبياً ويسود  القليلة  األمطار  تقسيم    ، وتساقط  إلى    االستواء  خط  جنوب   إقليمويمكن 

  درجة،   (24فيها )  السنوية  الحرارة  ومتوسطة  رطبة  وهي  الساحل  منطقة   :هي  مناخية  مناطق  ثالثة 

  بموسمين   کينيا  وتتميز  استوائي،  ومناخها  فكتوريا  بحيرة  إقليم  ثم  نسبيا،  ردةاب  وهي  المرتفعة  والمنطقة

 (. 54:  2010 الجيد،)

 طرق   لتنوع  بل،  فحسب   الطبيعية  الظروف  لتباين  ال  كينيا  في  الزراعية   المحاصيل  وتعددت 

تي لا  الكبيرة  المزارع  منتجات ، إضافة إلى  صادرات ال  أهم   من  والشاي  البنحيث يعد    اإلنتاج، ونظم  

 الحشرات   مقاومة  في  يستخدم  نبات   وإنتاج  زراعة  كينيا  وتحتكر  والذرة،  والشعير  كالقمح  الحبوب   تنتج

ويزرع(Byrethrum)م  برثرو   يسمى   يزرع   كما  األوربيون،  مزارع  في  األخدود   شرق   في  البن  ، 

 الثروة  أما(.  طن  ألف  62)  اإلنتاج  ويقدر  متر  (2000)التي تزيد عن    المرتفعة مناطق  ال  في  الشاي

  كربونات   ويستخرج   الذهب،  من  وقليال  الصوديوم  كربونات   تتعدى   الو   فقليلة  المستثمرة   المعدنية

 (. 65: 2011حمد،) سنويا طن ألف المائة إنتاجه يناهز الذي  مجادي بحيرة من الصوديوم

األ  األ  هميةوتكمن  تعاظمت  حيث  االفريقي،  القرن  دول  من  أنها  لكينيا    همية االستراتيجية 

 . األحمرتتحكم في المدخل الجنوبي للبحر ألنها جية لدول القرن االفريقي، تراتياالس

 مكانـة احتلـت و  الديمقراطيـة، الفدراليـة اإثيوبيب حالياً  والمعروفة سابقًا، (زباسيينا) باسم وتعرف:  اإثيوبي

 ذلــك آثــار تــزال وال الزراعــة، مجــال فــي خاصــة أفريقيــا فــي األول اإلنســان تــاريخ فــي بــارزة
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ــام ا،إثيوبيـــ فـــي األثريـــة المنـــاطق مـــن العديـــد  فـــي ضـــحةاو   جمهـــوري  اإثيوبيـــ فـــي الحكـــم ونظـ

 (.167: 2014الفقي،)برلماني  فيدرالي

 الكثير   التعدد   هذا  خلق  والثقافات، وقد   واألعراق  الديانات   ومتعدد   شاسعاً   بلداً   اإثيوبي  وتعتبر

، ومشاكله  البلد   هذا  معاناة  ورغم  يم،األقال  داخل   الثقافات   وتعدد   االختالف،  ذلك  من  المشاكل،  من

 .أفريقيا قارة في المستقلة الدول أقدم من وتعد  األفريقية، الدول أقطار محط أنظار زال  ماإال أنه 

عرض    وخطي  شرقًا،  درجة(  33)إلى    (48)طول    خطي  على  أفريقيا   شرق   في  اإثيوبي   تقع 

  شرق   في  تقع   وهي   والسودان،  ياين وك  والصومال  إريتريا  مع  حدود   لها  شمااًل،  درجة  (14٫35٫3)

  : مثل  المعادن  من   العديد   ةثيوبياإل  األرض   باطن   في  المندب، وتوجد   باب   من  بالقرب   األفريقية  القارة

 .الحديد  – البالتين -  الفضة - الذهب  - الزنك -  النحاس - البوتاسيوم

  للبالد،   جغرافيةلا  الطبيعية  حسب   التغيرات   بعض   تعتريه  ،موسمياً   مدارياً   اإثيوبي  مناخ  ويعد 

 العامة  والصحة السكان على يؤثر مما متباين، وهو األقاليم، حسب  المناخ في اختالًفا هناس أن كما

 (. 57: 2010الجيد،) العسكرية والشؤون 

األ  إل  هميةوتكمن  المحيط ثيوبياالستراتيجية  على  تطل  التي  االفريقي  القرن  دول  من  أنها  ا 

 ، حيث مضيق باب المندب. األحمر ي للبحرالجنوب في المدخلالهندي وتتحكم 

 شـماال 5) عرض  خطي بين أفريقيا قارة وسط الديمقراطية الكونغو جمهورية تقع :الكونغو  جمهورية

 الشــمال، فــي الســودان الكونغــو شــرًقا، ويجــاور( 30-16) طــول وخطــي( جنــوب  13و

 الشـرق  وفـي ديبورنـ الجنـوب  وفـي أنجـوال، الغربي الجنوب  وفي غربًا،  الوسطى  وأفريقيا

 لــرئيس ُيمــنح حيــث  رئاســي، الكونغــو فــي الحكــم ونظــام(. 121: 2002جــودة،)أوغنــدا 
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 خمســة لفتــرة الجمهوريــة رئــيس وينتخــب  الحكومــة، علــى كاملــة شــبه ســيطرة الجمهوريــة

 .أعوام

  وتحتوي   الجيولوجي،  التركيب   واختالف  البيئات   تنوع  نتيجة  الكونغو  في  الثروة  موارد   وتتنوع

  -  کاساي  -  شابا  منطقة  هي  رئيسية،  مناطق  ثالث   في  تترّكز  معادن  عدة  على  وونغالك  أراضي

 حيث   المنتجة،  الدول  بين  العالم  في  الخامسة  المرتبة   الحتالل  يرشحها  النحاس  وإنتاج.  موتو  –  کيلو

  إنتاج   في  العالم  في  األولي  المرتبة  الكونغو  وتحتل  طن،  ألف(  444)  بحوالي  اإلنتاج  يقدر

 .الكوبالت 

(  14)  بحوالي  وينتج  القطن  ويزرع  النخيل،  زيت   من  العالم  إنتاج  نصف   حوالي  الكونغو  نتجتو 

  الموز   أيضا  ويزرع  الكونغو،  في  الثروة  مصادر  أهم  من  الطبيعي  المطاط  يعد   كما  طن،  ألف

 . )69: 2011حمد،)والشاي  والتبغ العربي والبن السكر وقصب  والكاكاو

األ للكون  همية وتكمن  وسطاالستراتيجية  في  وقوعها  في  تطل    غو  أنها  كما  االفريقية،  القارة 

 . االطلسيعلى المحيط 

 طــــول خطــــي وبــــين جنوبــــًا،( 315٫5) عــــرض  خطــــي بــــين أفريقيــــا وســــط فــــي راونــــدا تقــــع :روانــــدا

 ومـن الديمقراطيـة، الكونغو الغرب  ومن أوغندا، الشمال  من  رواندا  يجاور.  شرقا(  31.28)

 روانــــدا فــــي الحكــــم ونظــــام (.62: 1994معــــين،)يــــا تنزان الشــــرق  ومــــن برونــــدي، الجنــــوب 

  (.189: 2017شبانة،)األحزاب  تعدد  على يقوم رئاسي، جمهوري 

إلى عملهم    والشاي،   البن  المنتجات   أهم  ومن  بالزراعة،  سكانها   من  %(90)ويعمل   إضافة 

أهمها:   من  والتي    لصابون او   واألسمنت   الحشرية  والمبيدات   الغذائية  والمواد   المشروبات بالصناعة 
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 والمبيدات   والقصدير  والشاي  البن   صادراتها   أهم  ومن  والمنسوجات،  البالستيك  ومنتجات   واألحذية

 .( 73:  2011حمد،)الحشرية 

 وابة بحرية لمنطقة البحيرات الكبرى، ومصدراً أنها تعد ب  االستراتيجية لرواندا  هميةوتكمن األ 

 . للغتها السواحيلية لقوتها االقتصادية، ومرجعاً 

ــتنز  ــا تقـــع: اانيـ ــارة شـــرق  فـــي تنزانيـ ــة القـ ــين األفريقيـ ــًا،( 12-1) عـــرض  خطـــي بـ  طـــول وخطـــي جنوبـ

الهنــــــــدي.  المحـــــــيط علــــــــى يطـــــــل كــــــــم( 1424)بطـــــــول  ســــــــاحل ولـــــــديها .شـــــــرقاً ( 40.5)

: 2015 اإلســالمي، المنتــدى)جمهــوري  تنزانيــا فــي الحكــم ونظــام ،(109: 1992بترجــي،)

3.) 

  أكثر   بها  يعملو   الصادرات،  قيمة  من  %(85) وتمثل    ،التنزاني  االقتصاد   دعامة  الزراعة  وتعد 

المحصوالت   السكان،   من%(  80)من     الغالت   وتشغل  الدرنية،   والنباتات   والذرة  األرز،:  ومن 

  والقرنفل،   والبن،  القطن،  ومن المحصوالت أيضا  الزراعية،  األراضي  من  %(60)  الغذائية  الزراعية

  في   اقتصادية  دعامة  الحيوانية  الثروة  وتشكل.  ت زيال  ونخيل  السكر،  وقصب   والكاسافا،  والسيسل،

  المعادن   من  وإنتاجها  ماليين،(  10)  والماعز  األغنام  ومن  مليونًا،(  11)  حوالي  األبقار  فعدد   البالد،

  وصناعة   والمنسوجات،  الغذائية،  المواد ات  صناع  وتوجد   والفوسفات،  والنحاس   القصدير   يشمل

  .األخرى  الصناعات  وبعض  الجلود،

 وابة بحرية لمنطقة البحيرات الكبرى، ومصدراً االستراتيجية لتنزانيا أنها تعد ب  هميةن األوتكم

 . للغتها السواحيلية لقوتها االقتصادية، ومرجعاً 
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، مساحتها  (2011تموز عام )  9جنوب السودان دولة انفصلت عن السودان منذ    جنوب السودان:

جوباأ  (584) وعاصمته  مربع  کيلومتر  عل تو   ،لف  العرض  ى  قع    13و7خطي 

، حيث  درجة شرق خط غرينتش  34و  14درجة شمال خط اإلستواء وخطي الطول  

  (. 2011)  تموز  14في األمم المتحدة يوم    اعضوً جنوب السودان  أصبحت دولة  

السودان بغزارة األمطار الخريف تسعة   ،وتتميز دولة جنوب  حيث يستغرق موسم 

من   %80  راء التي تستحوذ علىمغطاة بالغابات الخضهي  أشهر في كل عام، و 

س  أ ب  كبيرة، وثروة حيوانية ال مساحة غابات السودان السابق، وتتمتع بموارد طبيعية

من   أكثر  تستثمر  ال  الجديدة  الدولة  وهذه  األفدنة  5بها،  ماليين  من  فقط   %

و  للزراعة،  إل أالصالحة  تصلح  قصب رضها  األرز،  المحاصيل:  أنواع  شتى  نبات 

كالنفط نواع المعادن،  ألخ، وفي باطن األرض مختلف  إاكهة ...  السكر، الذرة، الف

 (. 23:  2016)حقار،، اليورانيوم، ... الحديد 

فالجنوب   ،العمق االستراتيجي للسودان بشقيه األمني واالقتصادي  السوداني  الجنوب يشكل  و 

الطبيعية بالموارد  النفطأويأتي على ر   ،غني  يمثل    ،سها  اإل  %75حيث  الكلمن   ، ودانلسل  ينتاج 

ل في األوضاع االقتصادية، وتكمن  حدوث خلإلى    دت بدورهاأوبذلك فقد الشمال هذه النسبة التي  

السودان    هميةاأل النفطية ومصادر  في  االستراتيجية لمنطقة جنوب  امتالكه نسبة كبيرة من اآلبار 

 .المياه

كبير في نهر  دولة جنوب السودان كدولة نيلية ذات اهتمامات عالية ودور    تصنيفيمكن  و 

و  والسودان  بمصر  أسوة  دوراً   ،اإثيوبيالنيل،  السودان  جنوب  يلعب  أن  مجريات   كبيراً   ويتوقع  في 
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التي ما زالت مثار    ،األمور في نهر النيل بما في ذلك مسألة اتفاقية اإلطار التعاوني لحوض النيل

 والسودان من جانب، ودول حوض النيل األخرى من جانب آخر.  جدل بين مصر

باال  المراقبون ويتوقع   السودان  جنوب  جمهورية  تقوم  أن  المجال  هذا  لالتفاقيةفي   ، نضمام 

وذلك بسبب العالقات العرقية والجغرافية والتاريخية والثقافية واالقتصادية الوطيدة التي تربطها بدول 

اال والالبحيرات  والسودانستوائية،  مصر  مع  النيلية  نزاعاتها  في  الدول  هذه  مع   الفاضل، )  وقوف 

2016 :49.) 

 النيل حوض دول أهمية

   على   ساعد   الذي  الجغرافي  لموقعها  الكبيرة؛   هميةاأل  ذات   الدول  من  النيل  حوض   دول  تعد 

إلى    هميةاأل  وتنوعت   المتنوعة،  والمحاصيل  المزروعات   انتشارإلى    أدى  مماتوفير ثروة زراعية،  

 :التالي النحو على وهي وأخرى سياسة، اقتصادية، أهمية

االقتصادية لدول حوض النيل  هميةاأل: الفرع األول  

ــى تطـــوير  ــات  ســـعت دول حـــوض النيـــل  الـ ــذت العالقـ ــي حيـــث أخـ ــاون فـ ــين تعـ ــا بـ ــدة، مـ أشـــكاال عـ

المصـالح المشـتركة والتبــادل التجـاري وروابـط دبلوماســية وسياسـية وأمنيـة وســعي نحـو تحقيـق الحريــة 

بحصـولها علـى إسـتقاللها السياسـي. وقـد سـعت  واإلسـتقالل ممـا سـاعد فـي إنحسـار اإلسـتعمار عنهـا

التنموية المبنية علـى مبـدأ مبادلـة المصـالح في اآلونة األخيرة لتقوية عالقاتها اإلقتصادية والتجارية و 

التعاون يشجع على اإلستقرار السياسي في دول حـوض النيـل  وهذا بعضهاوتقاسم ثمار التعاون مع 

في تلـك الـدول ألن اإلسـتقرار السياسـي مـن أهـم العوامـل لجلـب عبر التوسط لحل الخالفات الداخلية  

 (.142: 2013)عثمان،دات وض والمساعاإلستثمارات الدولية وتقديم القر 
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أنه    المائية،  بموارده  ونوعية  کمية   غني  النيل  حوض   أن  يتضح  كما   بموارده   اً جد   فقير  إال 

 ذلك  على  ويترتب   المائية،  الموارد   تلك  رةداإل   الالزمة  التنظيمية  قدراته  فيًا كذلك  وفقير   االقتصادية،

 على   الدول  تلك  شعوب   من  كبيرة  نسبة  استطاعة  عدم  مع  المياه  توفر  هي  النهائية  المحصلة  أن

  وجه   على  العملية  لهذه  النهائية  النتيجة  فإن  ثم  ومن  الصحي،  الصرف  أو  الشرب   في   المياه  استخدام

 (.58:  2003كشك،)المائية   الموارد  محدودية هي العموم

 النيل حوض لدول السياسية هميةاألالفرع الثاني: 

  أن   من  تأتي   همية األ   هذه  أفريقيا،  قارة  مستوى   على  هاماً   جغرافياً   ارتباطاً   النيل  حوض   يعتبر

  قدرات   من  تملكه  بما  قياساً   والدولي،  اإلقليمي  وزنها  لها  وبشرية  جغرافية  كتلة  تشكل،  مجتمعة  هدول

  مليون (  300)  بنحو  يقدر  الحوض   دول   سكان  عدد   أنإلى    ءات حصااإل  وتشير  طبيعية،  وموارد

  الكلية   مساحتها   أن   كما  األفريقية،  القارة  لكل  السكانية  الكتلة   من  %(46)نسبة    يعادل  بما  نسمة،

  لقارة   الكلية  المساحة  من  %(30)  نسبة   يعادل  بما  مربع،  کليومتر  مليون   (9)  جملتها  في  تبلغ 

  األبيض   البحر  من   كل  على  النيل  حوض   دول  فتطل  تراتيجية،يوسالج  الناحية  من  أما  أفريقيا،

  اإلقليم   هذا  دول  غالب   أن  عن  فضالً   واألطلنطي،  الهندي  والمحيطين  األحمر  والبحر  المتوسط

  الجامعة   األفريقي،  االتحاد   مثل  اإلقليمية،  والتجمعات   المنظمات   من  عدد   مع  وثيقة  عالقات   تربطها

 الدولية،   المالية  والمؤسسات   اإلقليمية  التنمية  بنوسو   بي،و األور   وسطمتال  البحر  دول  عتجمّ و   العربية،

  (.68-67: 2016األيوبي، )المتحدة  األمم ومنظمات 
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 االساس القانوني الذي تقوم عليه الدول في وثيقة سد النهضة:

التعاون  مبدأ - 

ســب للجميــع، التعــاون علــى أســاس التفــاهم المشــترس، المنفعــة المشــتركة، حســن النوايــا، المكا

ــدولي.  ــانون الـ ــادل القـ ــف ومبـ ــع والمصـــب بمختلـ ــدول المنبـ ــة الـ ــات المائيـ ــم االحتياجـ ــي تفهـ ــاون فـ التعـ

 مناحيها.

 مبدأ التنمية، التكامل اإلقليمي واالستدامة -

الغرض من سد النهضة هو توليـد الطاقـة، المسـاهمة فـي التنميـة االقتصـادية، التـرويج للتعـاون عبـر 

 دامة يعتمد عليها.ليمي من خالل توليد طاقة نظيفة ومستالحدود والتكامل اإلق

 مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن -

ــالل  ــأن خـ ــرر ذي شـ ــي ضـ ــبب فـ ــب التسـ ــراءات المناســـبة لتجنـ ــل اإلجـ ــثالث كـ ــدول الـ ــذ الـ ــوف تتخـ سـ

 .استخدامها للنيل األزرق / النهر الرئيسي

مبدأ االستخدام المنصف والمناسب   -  

 أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب.تركة في ث مواردها المائية المشسوف تستخدم الدول الثال

 مبدأ التعاون في الملء األول وإدارة السد  -

اتفاق على الخطوط اإلرشادية وقواعد الملء األول لسد النهضة التي ستشمل كل السيناريوهات  

 المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد.
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بناء الثقة  مبدأ-  

الطاقة المولدة من سد النهضة.في شراء المصب األولوية سيتم إعطاء دول   

مبدأ تبادل المعلومات والبيانات-  

سوف توفر كل من مصر وإثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات الالزمة إلجراء الدراسات المشتركة 

 للجنة الخبراء الوطنيين، وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت المالئم. 

 -مبدأ أمان السد

ــت ــة در الـــدول الـــثالث قـ ــة الخبـــراء الدوليـ ــيات لجنـ ــذ توصـ ــا حتـــى اآلن لتنفيـ ــذلتها إثيوبيـ ــود التـــي بـ الجهـ

 المتعلقة بأمان السد.

مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة -  

سوف تتعاون الدول الثالث على أساس السيادة المتساوية، وحدة إقليم الدولة، المنفعة المشتركة 

والحماية المناسبة للنهر. االستخدام األمثل وحسن النوايا، بهدف تحقيق    

مبدأ التسوية السلمية للمنازعات  -  

تقوم الدول الثالث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا االتفاق بالتوافق من خالل  

المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا. إذا لم تنجح األطراف في حل الخالف من خالل  

، فيمكن لهذه األطراف مجتمعة طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة األمر  ورات أو المفاوضات المشا

( 193-196:  2015)مركز دراسات الوحدة العربية،إلى عناية رؤساء الدول / رئيس الحكومة.  
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 المبحث الثاني 
 ر القانوني لتنظيم مياه حوض النيل ااإلط

اهتمت   (، حيث 1891)عام  إلى    النيلولية لمياه  تفاقيات الد البرتوكوالت والمعاهدات واالتعود  

 .برام االتفاقيات والمعاهدات إب ، طانيا المتنفذة في منطقة حوض النيل في ذلك الوقت يبر 

 المطلب األول 
 طبيعة المشكالت المائية بين دول حوض النيل 

واال النيل،  حوض  دول  لشعوب  العرقية  القبلية  التركيبة  واال أدت  الثقافية  ة  اعي جتمختالفات 

اال الوضع  في  والتفاوت  منوالعرقية،  الموروثة،  د،  بلإلى    بلد   قتصادي  الحدود  حول  والخالفات 

عديدة،ًا  وأسباب و إلى    أخرى  النيل،  حوض  في  واإلقليمية  المحلية  والنزاعات  الحروب  زداد  انشوب 

أكثر  وازداد   والكوارث،  والفقر  األمراض   تفشي  بعد   المنطقة  شعوب   على  خطرها   بسبب   خطرها 

 .المصالح وتشابك واالستعمارية  المختلفة األجنبية التدخالت 

تعثر مشاريع  أدى إلى    توترجعل المنطقة تعيش في   نزاعات وحروب األمر الذي أدى نشوب  

قليم دولة، ونزاعات بين دولة ودولة أخرى، ترتب عليه إشاعة  إفوجود نزاعات داخلية في    ،التنمية

مياه النيل في  استخدام  ثقة بين العديد من دول حوض النيل، و لنعدام ااو   ،حالة من عدم االستقرار

فاق بين دول تتأخير االإلى    الصراعات، مما أدى وسيؤديذه  إدارة وتوجيه هفي  و ،  هذه الصراعات 

 (.4:  2003)علي،الحوض العشر علی كيفية إدارة وتوزيع مياه النيل 

  عليها   فرض   األمر الذي،  غرافينفجار ديمو احت دول منابع النيل تعاني من مشكلة  صبأكما  

  والسدود   المائية  المشروعات   بإنشاء  إالّ   ذلك  لها  يتأتي  وال  المائي،  األمن  وتحقيق  الزراعي،  التوسع

  مليوناً (  160)  نحو   وجود إلى  االحصائيات    وتشير  العملية،  هذه  في  التحكم  على  القادرة  الضخمة
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  هذه   على  الضغط  حدة   تزداد   وسوف  حياتهم،  في  مياهه  على  يعتمدون   النيل،  حوض   ساكني  من

  غضون   في  تتضاعف  أن  المتوقع  من  التي  النيل،  حوض   سكان  عدد   زيادة  مع  المائية  الموارد 

 (. 172:  1990القادمة )عبد الملك، والعشرين الخمسة األعوام

 النيل المشكالت المائية في دول حوض 

 يكمن جوهر الصراعات لدى دول حوض النيل في اآلتي:

  في   نصيبها  ستعادة أو زيادة حصتها أوامحاولة بعض أطرافه    فيهذا الصراع  بيعة  كمن ط ت  أوال:

 واالستهالس   والزراعة  الري   مشروعات   في  ممثلة  الغذائي،  ألمنها  تستخدمها  التي  المياه  كمية

  حقوق   لتنظيم   الثابتة   النظم  وضوح  لعدم  ونظراً   الحال  وبطبيعة  الشرب،  ومياه   الصناعي

  المياه   ملف  فتح  عند   الغالبة   السمة  هي  باتت  والمنازعات   المشكالت   فإن  النيل،  مياه  واستغالل

 المنطقة.  في

إلى    وقد تنبهت األمم المتحدة  ،هتمام بمشكلة المياه أصبحت ظاهرةأن اال  ستخالص ايمكن    ثانياا:

  القانون   لجنة  وقامت   بسويسرا،  جنيف  في  المتحدة  األمم  مقر   في  النقاش   جلسات   فعقدت ،  ذلك

الذي )  الدولية  األنهار  حول  جديد   قانون   مشروع  بمناقشة     1899عام    "الهاي"  في  الدولي

تضمن عدة قواعد منها التسوية المبكرة والعادلة وان تمتنع أي دولة عن أي عمل من شأنه  

في   المساواة  مبدأ  احترام  أساس  على  النزاعات  تسوية  تتم  وأن  الوضع  خطورة  من  يزيد  أن 

 المتوقع   والصراع   المنافسة  تزايد   نتيجة   المحتملة  المشاكل  هةاجمو   أجل  منالسيادة بين الدول  

 (.168-167: 2013)عثمان،  صادر المياهم حول
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اإلطارو  هذا  في  المصرية  الخارجية  وزارة  في  ،  نظمت  دولية  ندوة  عنأأول    مشكلة   فريقيا 

  البنك   مع  عاون بالت   "أفريقيا  في  المياه  وتكنولوجيا  للسياسات  الدولية  الندوة ":  عنوان  تحت   المياه

  محلياً   اإلهتمام  هذا  ويزداد .  (1991)  في حزيران  الدولية  لالستراتيجية  األمريكي  والمجلس  الدولي

 كان   وقد   هذا  الدول،   بين  تزداد   الخالف  ومظاهر   أعراض   بدأت   أن  بعد ،  المياه  بمشكلة  ودولياً 

  بسبب   متصلة  ت واسن  ثماني  لفترة  الواضحة  آثاره  للنهر   ةثيوبياإل  المنابع  ضرب   الذي  للجفاف

 . ( 1987)العام إلى  (1979) منذ العام أسوان إلى  تصل التي المياه كمية نخفاض ا

إثارة   في  دوره  االجنبي   للتدخل  والشكوسوكان  االمريكي    القلق  مصر في    كالتدخل 

)منابع   اإلثيوبية  والهضبة  اإلستوائية  البحيرات  هضبة  منطقة  في  األمريكية  فالتحركات  والسودان، 

والمالني الدبلوماسي  العمل  تقسيم  إطار  في  تصب  الكبري  ل(  الدول  بين  الفرعية  ويأتي  نافسة 

األطماع  أيضا ً  تشمل  التي  النيل  حوض  في  اإلسرائيلية  اإلستراتيجية  ضمن  اإلسرائيلي  الدور 

على   والهيمنة  األحمر  البحر  أمن  وقضايا  اإلقليمية  العزلة  وكسر طوق  النيل  مياه  في  اإلسرائيلية 

اإلسرائيلية هو ما يعرف بمبدأ شد األطراف در التجارية فيه واألخطر من ذلك في السياسة  المصا

العرقية  الداخلية  والفتن  والتسلل  المسلحة  الحدود  دعم صدامات  مثل  شد  وسائل  خلق  طريق  عن 

تخفي   ال  إسرائيل  وإن  السودان،  في  دارفور  حالة  في  بوضوح  يظهر  ما  وهو  وغيرها،  والدينية 

لل المائية  عروضها  مشروعاتها  لتنفيذ  إثيوبيا  مع  طلب تعاون  رسميا  الدولي  للبنك  تقدم  نجدها  بل 

 (. 181:  1994) أمين،على أن ينفذها خبراء إسرائيليون   تمويل مشروعات 

مما  ،  مشاكل مناظره لها في مصبهإلى    ستمرارالذا تؤدي المشاكل الواقعة في منبع النهر ب 

المتزا الداخلية  الحاجات  على  لليدة  يؤثر  مصر  خاصة  النهر  أدني  للمياه   حاجتها دولتي    الكبيرة 

 (.168-167:  2013 )عثمان،
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 أوجه التعاون بين دول حوض النيل

  ومصير،   بقاءدول حوض النيل لبعضها البعض والتعاون بينها تاريخي فهو عالقة   انتماءإن  

 والمصير  الهدف  وحدة  على  قائمة  عالقات   النيل   حوض   دول  بين  ترسخت   التي  التاريخية  والعالقات 

إلى    وامتدت   الماضي  في  وتوطدت   استقرت   ثابتة،  حقائق  نفسه  الوقت   في  وهي  المشتركة،  والحياة

 . المستقبل في وتأكيدها تثبيتها  ويتعين الحاضر،

  في   تعاون   بين   ما   عدة،  أشكاالً   النيل  حوض   دول  بين  العالقات   أخذت   الحديث   العصر  وفي

  تحقيق   نحو  وسعي  وأمنية،  وسياسية  دبلوماسية  وروابط  ي،جار الت  والتبادل  المشتركة،  المصالح

 وقد   السياسي،  استقاللها   بحصولها على  عنها  االستعمار  انحسار  في  ساعد   مما   واالستقالل،  الحرية

 مبدأ   على  المبنية  والتنموية  والتجارية  االقتصادية  عالقاتها  تقويةإلى    في الفترة الزمنية األخيرة  سعت 

 (.142: 2013)عثمان، البعض  بعضها  مع التعاون  ثمار  قاسمت و  المصالح، مبادلة

مشاريع  ال  1999عام    (مبادرة حوض النيل)يشمل التعاون بين دول حوض النيل في إطار  و 

تطوير اإلدارة المبكرة  إلى    مشتركة، وبناء خزانات ومشاريع الربط الكهربائي، إضافةالمنافع  الذات  

مثل مشاريع مكافحة التصحر والجفاف، ومساقط توليد الطاقة  للفيضانات والجفاف وأعمال الوقاية،  

  حوض  دول بين الكهربائي للربط مشروع ويوجد ،اإثيوبيالكهربائية في مواضع الخزانات المختلفة في 

  طريق   عن   الغذائي  األمن  مشاريعإلى    إضافة  السودان،  مع  أفريقيا   شرق   في  الواقعة  الست   النيل

  اآلن   ويجري   النيل،  حوض   مبادرة  في   التعاون   هذاأوجه    كل  إقرار   متو   والمطرية،  المروية   الزراعة

 . الحوض  دول كافة بين  التعاون  لتحقيق المشاريع هذه لدراسة الصيغ إعداد 

 القرارات   اتخاذ   على  األعضاء  الدول  جميع   اتفاق  هو  النيل  حوض   مبادرة  مقررات   أهم  ولعل

  قد  التي  الخالفات   لكل  عليها  متفق  مرضية  حلول إلى    التوصل  في  الحق  للجميع  يؤمن  مما  جماعيًا،
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 في  الجديد   االتفاق  على  بالتوقيع  المبادرة  في  األعضاء  الدول  من  خمس  انفراد   فإن  ولهذا  بينهم،  تنشا

 التعاون   ويعيد   النيل،  حوض   مبادرة  في  جماعياً   عليها  التوافق  تم  ما  يهدد بفشل  أوغندا  في  عنتيبي

 (.103: 2010  الوراء )حسن،إلى  ةعديد  خطوات  األعضاء الدول بين

الثاني المطلب   
 االتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين دول حوض النيل 

تهدف التي  االتفاقيات  من  العديد  مياه  إلى    هناس  النيلاستغالل  إلى حوض  العودة  وعند   ،

 ( 100: 2010)حسن،  نجدها على النحو التالي:  االتفاقيات أصول هذه 

توقيعه في العهد االستعماري بين كل من  الذي تمّ :  (1891)م  اعإيطاليا وبريطانيا  بروتوكول   .1

 فــي التعهــد  وتــم ومصــر، الســودان تمثــل كانــت  التــي وبريطانيــا ا،إثيوبيــ تمثــل كانــت  التــيإيطاليــا

 هـذا ميـاه تـدفقلمنـع عطبـرة نهـر علـى للـري  مشـاريع أي إقامة بعدم  إيطاليا  من  البروتوكول  هذا

 .النيل نهرإلى   الرافد 

المـادة  حيـث تـنّص ، وقعـت فـي أديـس أبابـا (:1902)عـام  والحبشـة وإيطاليـابريطانيا    معاهدة .2

ا لحكومة بريطانيا بأال يصدر تعليمات أو يسـمح بإصـدارها إثيوبي( منها على أن يتعهد ملك 3)

فيمـــا يتعلــــق بعمـــل أي شــــيء فـــي النيــــل األزرق أو بحيـــرة تانــــا أو نهـــر الســــوباط، ممـــا يســــبب 

 ممثلـــة بريطانيـــا حكومـــة ذلـــكنهـــر النيـــل مـــا لـــم توافـــق علـــىإلـــى  فيهـــاه اعتـــراض انســـياب الميـــا

 .السودان

ــل .3 ــاه الني ــة مي ــا  اتفاقي ــين مصــر وبريطاني عــت بــين مصــر مــن جهــة قّ التــي وُ  :(1929)عــام ب

 ىتتلقـالمصـب، ومـن بنـودهإلـى  المنبـع من النيل نهر مجرى  على الرقابةوبريطانيا باإلنابة عن

دراسـة ورصـد األبحـاث المائيـة الهيدرولوجيـة هيالت الالزمة للقيـام بالالحكومة المصرية كل التس
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النيــل  ىعمــال فــي الســودان علــأ قامــة إذا قــررت الحكومــة المصــرية ، وإلنهــر النيــل فــي الســودان

مـــع الســـلطات  فـــق مقـــدماً تميـــاه النيـــل لمصـــلحة مصـــر ت ةجـــراءات لزيـــاد إي أو اتخـــاذ أوفروعـــه 

نشـاء هـذه إويكـون  ،المصالح المحلية ىاءت للمحافظة علر جإما يجب اتخاذه من  ىعل  المحلية

 .لحكومة المصرية وتحت رقابتهامن قبل ادارتها إاألعمال وصيانتها و 

 وكينيـا السـودانالذي يقضي بـأن تقـوم مصـر بإنشـاء سـد   :(1949)عام مصر وأوغندا اتفاق   .4

 أو النيل نهر على مشروع أي إقامة منع على االتفاقية ونصت ثانية، جهة من  وتنزانيا  وأوغندا

 بـالري  الصـلة ذات  المنشـتت  خاصـة وبصـفة مصـر، بموافقـة إال تغذيـه التـي  البحيـرات   أو  روافده

ــد  أو ــاء توليـ ــت  إذا الكهربـ ــؤثر كانـ ــي تـ ــة فـ ــاه كميـ ــي الميـ ــل التـ ــا تحصـ ــر، عليهـ ــا مصـ ــت  كمـ  نصـ

خــرج فــي بحيــرة أويــن علــى نفقتهــا الخاصــة عنــد م نتخــزيفــي ال الحــق لمصــر أن علــى االتفاقيــة

منسوب البحيرة وتوليد الطاقة الكهربائية لصالح أوغندا، حيث كان النيل من بحيرة فكتوريا لرفع

  .النيل مياه في مصر بحق أوغندا اعتراف عن يعبراالتفاق

تحديـد نصـيب كـل التـي تـم بموجبهـا  (:1959)لعـام  بـين مصـر والسـودان  اتفاقية ميـاه النيـل .5

 عنـد  النهـر لتصـريف السـنوي  المتوسـط علـى اعتمـاداً   لنيـال  ميـاه  حصـة  مـن  ومصرمن السودان

 النهـر عائـدات  زيـادة علـى العمـل على الدولتين بين االتفاق وتم أسوان حيث وقعت في القاهرة،

 مشــتركة لجنــة إنشــاء بواســطة النيــل ميــاه لضــبط مشــتركة مشــاريع إقامــة طريــق عــن الميــاه مــن

 في موحدة تدابير اتخاذ   على  الدولتين  بين  االتفاق  تمّ  كما ،((JTC الدائمة  الفنية  باللجنة سميت 

، وافقــت االتفاقيــة لهــذه ونتيجــة النهــر، منبــع اتجــاه النيــل حــوض  دول مــن مطالــب  أي مواجهــة

 بحر مستنقعات  عند  تصريف قناة وإنشاء ،(۲)و ( 1)  جونقلي  قناة  مشروع  إقامة  على  الدولتين

 ميـــاه لتخــزين( قمبــيال) ســد  بنــاءإلــى  فةإضــااألبــيض، النيــل غــرب  شــمال قنــاة وإنشــاء الغــزال،

 (.100: 2010 فيضانه )حسن، عند  السوباط
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ــي .6 ــة عنتيبـ ــا خمـــس دول التـــيو  (: 2010)  اتفاقيـ ــي  وقعـــت عليهـ ــهـ ــدا، إثيوبيـ ــدا، روانـ ا، أوغنـ

نــه مــن دول المصــب )مصــر والســودان( أل رفضــاً  ، والقــت مــن دول حــوض النيــل تنزانيــا، كينيــا

 للســودان، 3مليــار م( 18.5)و ،لمصــر 3م مليــار (55.5) ينينهــي الحصــص التاريخيــة للــدولت

مرتكزات التعاون بين تعتمد على أن ،  ع في مدينة عنتيبي األوغنديةقّ تفاق الذي وُ نص االحيث 

ن تنتفــع دول حـــوض أبــ، االســتخدام المنصـــف والمعقــول للــدول ىدول مبــادرة حــوض النيــل علــ

ــاً  ــفاً  النيــــل انتفاعــ ــا ومعقــــوالً  منصــ ــوارد ميــ ــة المــــن مــ ــة لنهــــر النيــــله المنظومــ ــه و  ،مائيــ علــــى وجــ

الخصــوص المــوارد المائيــة التــي يمكــن تطويرهــا بواســطة دول مبــادرة حــوض النيــل وفــق رؤيــة 

 .االنتفاع المعقول

صـر معت بـين دول حـوض النيـلقّ هي اتفاقية دولية وُ و:(1999)الدولية  مبادرة حوض النيل .7

 فـــي ري راطيـــة، بورونـــدي، تنزانيـــا، روانـــدا، كنيـــا، اريتـــالســـودان، أوغنـــدا، إثيوبيـــا، الكونغـــو الديمق

هذه الدول وتم بين جتماعي قليمي والسياسي واالواصر التعاون اإلأبهدف دعم  (1999شباط )

تنمية مسـتدامة فـي المجـال السياسـي واالجتمـاعي إلى  الوصولإلى  تهدفو توقيعها في تنزانيا، 

ــتغالل المتســــاوي لإلاالمــــن خــــالل  ــتركة التــــي مكانيــــات المســ ــا حــــوض النيــــلشــ ــةيوفرهــ  ، وتنميــ

من والسالم لجميع شعوب دول حـوض المصادر المائية لنهر النيل بصورة مستدامة لضمان األ

 (.46-44: 2017)سليمان، النيل

وقد طالبت دول المنابع مثل أثيوبيا بحقوقها في االستفادة بمياه النيل بغض النظر عن االتفاقيات 

تعترف بها وعليه بدأت اثيوبيا في إقامة   ستعماري والتي اعلنت اثيوبيا أنها لنالقائمة منذ العهد اال

التاريخية   بالحقوق  االلتزام  دون  النيل  نهر  على  المائية  المشروعات  من  عدم  سلسلة  عدم  ومبدأ 

 (.73: 2019االضرار واالخطار المسبق لدولتي المجري والمصب) زكريا،
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 الفصل الثالث 
 لدول حوض النيل  النهضةاألهمية االستراتيجية لسد 

ا برنامجهــا لبنــاء الســدود، وأصــبح ســد النهضــة حقيقــة واقعــة بعــد أن تــم تحويــل إثيوبيــواصــلت 

 "زينـاوي يس ميلـ"وقد نجـح رئـيس الـوزراء السـابق . (2013) عام آيار (28)مجرى النيل األزرق في 

مثلمــا فعــل الــرئيس  تمامــاً  (2011)فــي عــام  ثيــوبيفــي جعــل ســد النهضــة رمــزا للكبريــاء الــوطني اإل

 .(1960) جمال عبد الناصر بالسد العالي في مصر عام

مصــريين ومــنهم الــدكتور عبــاس محمــود شــراقي اســتاذ المــوارد الطبيعيــة، جامعــة  خبــراءوأكــد  
عاما، كما أكد إحتمال حدوث  50-25عمره االفتراضي منالقاهرة عن قصر عمر السد حيث حدد  

: 2019ممــا بالتــالي يــؤثر علــى الــدول ومــنهم الســودان) موســى،  زلــزال قــد يــؤدي إلــى انهيــار الســد 
59.) 

 وسيتناول هذا الفصل المباحث التالية:
 .: األهمية االستراتيجية لسد النهضةألولالمبحث ا

 .نهر النيل روافد ة علىبييو ث: مشاريع الحكومة اإل الثاني المبحث

 

 

 

 ( 229: 2018) حمد، سد النهضة: (3)خريطة 



48 
 

 المبحث األول 
 ة على روافد نهر النيل ثيوبيمشاريع الحكومة اإل 

ضــمن إطــار خطــة تــم ، ا وهــو "ســد فينشــا"إثيوبيــتدشــين أول ســد فــي  (1973)فــي العــام تــم 

مـن  ةثيوبيـر تحقيـق التنميـة اإلاطـإفـي  .(33: 2014)عبـدهللا ، .سـدا (17)وضعها من أجل إنشاء 

 . الكهرباءالمياه في توليد  خالل استغالل

 بنــاء عــدة ســدود علــى نهــر النيــل مثــل ســد "شــارفــي  اا فعليــًّ إثيوبيــلهــذه الخطــة، بــدأت  وتطبيقــاً 

ثـم  ،ثـم توقـف مـدة عشـر سـنوات  (،1984) بـدأ بنـاؤه فـي العـامحيـث  على مخرج بحيرة "تانـا"،    شار"

سـد ل. وكـذلك الحـال بالنسـبة (1996) ، وانتهى العمـل بـه فـي العـام(1994)العام  كتمال في  عاد لال

عبــد ( )2010) وغيرهــا مــن الســدود التــي انتهــت مــن بنــاء غالبيتهــا فــي العــام"، تانــا بلــيس"و"، "تكــزي 

 (.34: 2016العزيز،

 كــريم، تــاي) -:، لكــن تواجــه تحــديات صــعبة تتمثــل فــي اآلتــياا دولــة غنيــة مائيــإثيوبيــوتعــد 

2016 :35) 

  .والتباين الزماني والمكاني لألمطار التي تتسبب في الجفاف والفيضانات التغييرات المناخية  •

 الزيادة الكبيرة للسكان. •

 هدول أخــرى، وتصــبح أنهــار إلــى  كثــرة األنهــار التــي تنبــع وتبــدأ فــي أراضــيها، ثــم تعبــر حــدودها •

 .ةدول 12أكثر من دولية تتشارس وتتنافس في استعماالتها 

ظروفهــــا إلـــى  بحروبهـــا الداخليـــة والخارجيـــة مــــع إريتريـــا والصـــومال، باإلضـــافةا إثيوبيـــانشـــغال  •

 ت مــن طموحاتهــا فــي تنميــة طاقتهــااالقتصــادية، وقلــة التمويــل الخــارجي، كــل تلــك الظــروف حــدّ 

 الكهربائية.
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 المطلب األول 
 سد النهضة 

بناء نظامها صر منشغلة بإعادة ا في الوقت الذي كانت مإثيوبيالسد من قبل  اجاء تدشين هذ 

من عشـرة أعضـاءحيث كلت لجنة ثالثية ، إذ شُ (2011كانون الثاني )السياسي من جديد عقب ثورة  

ا وبعـض الخبـراء إثيوبيـمصر والسودان و كل من تضم  (2011بدأت أعمالها في كانون الثاني  عام)

ن مصــر والســودان، إذ اســتمرت رار المتوقعــة جــراء بنــاء الســد علــى كــل مــضــالــدوليين للنظــر فــي األ

السـد علـى مجـرى نـاء لب وقامت بتحويـل مجـرى النيـل األزرق تمهيـداً  ،ا في أعمال البنية التحتيةإثيوبي

مـن أن يمنـع هـذا السـد ، مما أثار قلق الرأي العام المصري  ،تقرير اللجنة الثالثيةبالنيل غير مكترثة 

 تاريخيـاً  صـرية منـذ القـدم دون منـازع، كونـه حقـاً ياه النيل الـذي قامـت عليـه الحضـارة المعن مصر م

 (.2-1: 2013 )علو، للقانون الدولي وفقاً 

لسـنة  ا قواعـد القـانون الـدولي لمنظمـة مجـاري األنهـار الدوليـةإثيوبيففي هذا المشروع تجاهلت  

عـن إنكارهـا كافـة الحقـوق  فضـالً  ، (1954وهي االخطار المسـبق، وعـدم االضـرار عـام )  (1997)

تفاقيـات ، بحجة أن هذه اال(1959و 1929) يمنها اتفاقيتا عام  ،ريخية المكتسبة من مياه النيلالتا

 (.6: 2013 )الدسوقي، ستعمار، كما أنها غير ملتزمة باتفاقيات لم تشارس فيهاكانت في عهد اال

تبر سد النهضة من األمثلة على السدود التي ساهمت وبشكل كبير في خلق صـراع دولـي ويع

بنـي )النهضة في منطقة ، ويقع سد نشوب المنازعات الدولية بينهاإلى  وأدى  ،ول حوض النيلبين د 

حيــث يــتم تحديـــد موقعــه فــي هـــذا  ،مــن الحــدود الســـودانية كــم تقريبـــاً  (40)علـــى بعــد  (شــنقول قمــاز

ــة واقتصـــادية ــة وجيولوجيـ ــارات جغرافيـ ــدة اعتبـ ــان لعـ ــذا المكـــان ، المكـ ــع علـــىباعتبـــار أن هـ ــل  يقـ النيـ

ممـا صـخرية البمجموعة تالل ذات طبيعـة إضافة إلى تميزه ا للمياه،  ا وتدفقً كثر توفرً هو األو   ،ق ر ز األ
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لـب عليهـا الصـخور المتحولـه، والتـي غمنطقـة يقل لبناء هذا السد. ويقع سد النهضة في أتكلفة  يوفر  

 ،هب والحديـد الغنية ببعض العناصر الهامة مثـل البالتـين والـذ  األحمرتشبه في تكوينها جبال البحر 

يطاليـة اإل (سـائلين)الجهـة المنفـذة لمشـروع سـد النهضـة شـركة ، وكانت  محاجر الرخامإلى    ضافةباإل

 (.50: 2015( )الطيب،2011ان )( حزير 16)التي تم توقيع العقد معها في 

 منـه والقريبـة المشـابهة السـدود  مـن غيـره عـن النهضـة سـد  بهـا تميز خاصةخصائص      وهناس

 ۔:وأسوان أتاتورس يسد  جغرافيا، هي

 (،1970) سـنة فيـه العمـل وانتهـى (1960) سـنة العـالي  السد   بناء  بدأ  :الزمني  العمر  في  فارق  -

 النهضـة سـد  بنـاء بدأ بينما (1992سنة ) تشغيله وبدأ (1983)سنة  أتاتورس سد  في  العمل  وبدأ

 (.2022سنة ) فيه العمل ينتهي أن ويقدر (،2013عام )

 فالســد  أتـاتورس، وسـد  العـالي مـن سـد النهضــة والسـد  كـل فـي :مســتخدمةال الحديثـة المـواد فـارق  -

 األسـواني، الطـين مـن صـماء طبقة والطمي، تتوسطه والرمال الجرانيت  رخام من بني العالي فقد 

 وهــي المدموكــة، الخرســانة تثــاقلي بنــي مــن كســد  مصــمم فهــو النهضــة أمــا ســد أتــاتورس، وكــذلك

  عصرية. تقنية ليات كعم قواعدها أرسيت  معمارية طريقة

مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه،  (167لـــ)الســد العــالي حيــرة ســع بتت فــارق الســعة للخــزان المــائي: -

بينمـا يقـدر لبحيـرة سـد النهضـة أن  ،مليار متر مكعـب مـن الميـاه( 84.5لـ) تسع بحيرة أتاتورستو 

 مليار متر مكعب.( 74لـ)تسع ت

  دوافع إنشاء سد النهضة

فــي أول موقــف مــن حيــث  2011االســاس لمشــروع ســد النهضــة عــام  وضــعت اثيوبيــا حجلــر

ة إنـه ال فائـدة مـن مطالبـة مصـر بوقـف بنـاء سـد ثيوبيـقال المتحدث باسم الحكومة اإل  ،اثيوبينوعه إل
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علـــى  أكثـــر حرصـــاً ة ثيوبيــ، إذ تعـــد الحكومـــة اإلغيـــر قابـــل للتفــاوض  المشـــروع أمــراً  النهضــة، معتبـــراً 

ولكنهــا لــن تقبــل أي  ،ثيــوبيألنــه ضــخم واســتراتيجي بالنســبة للشــعب اإل ؛التأكــد مــن ســالمة المشــروع

سـيؤدي ة أن سـد النهضـة مشـروع تنمـوي ثيوبيـوتعتبـر الحكومـة اإل،  ح لوقف بناء السد أو تأخيرهاقترا

وال يمكــــــن أن يخضــــــع أليــــــة إمــــــالءات ووصــــــاية مــــــن الخــــــارج )تــــــاي  ،الطاقــــــة الكهربائيــــــة إلنتــــــاج

 (.62: 2016الكريم،

ا التـي إثيوبيـ، ومـن ضـمن هـذه الـدول اً وبؤسـ اً حوض النيل مـن أكثـر دول العـالم فقـر تعد دول  و 

دولــة علـــى مســـتوى الفقـــر  (182) مـــن (173) إذ إن ترتيبهـــا ،دولـــة فــي العـــالم (15)تعــد مـــن أفقـــر 

مليـــار شـــخص  (2.1)العـــالمي مـــن نقـــص الكهربـــاء والطاقـــة، إذ يوجـــد فـــي العـــالم أجمـــع مـــا يقـــارب 

(؛ Lopez ،2013) .في القارة األفريقية لوحـدها امليون (590)ء من ضمنهم محرومون من الكهربا

إلـــى  دولـــة ال تصـــل الكهربـــاء (55) وهـــذا يعنـــي أن قـــارة عـــدد ســـكانها يزيـــد عـــن مليـــار ممتـــدين فـــي

 (.68 :2016نصفهم )البحيري، 

انــت مــن ا، إال أنهــا تعــد مــن أكثــر الــدول التــي ععذبــة كبيــرة جــدًّ  ةا مــوارد مائيــإثيوبيــيوجــد فــي 

ــات المتكـــرر  ــيالمجاعـ ــرن الماضـ ــات القـ ــبعينيات وثمانينيـ ــي سـ ــات  ،ة فـ ــذه المجاعـ ــحية هـ إذ ذهـــب ضـ

 ا إحدى المجاعات التـي ذهـب ضـحيتها مليـون شـخص إثيوبياجتاحت    (1984)الماليين. ففي العام  

ا عـــاجزة عـــن تحقيـــق أمنهـــا الغـــذائي، ففـــي كـــل عـــام تطلـــب إثيوبيـــوال تـــزال  ،(60 :2010)النجـــار، 

: 2016 المانحـة لـيس مـن أجـل تنميتهـا وإنمـا لحمايتهـا مـن المجاعـة )الفقـي،اعدات مـن الـدول المس

30). 

غـرض تـوفير لللتنميـة سـيتم بنـاء عـدة سـدود عنهـا تـم اإلعـالن  ة التـي  ثيوبيوبحسب الخطط اإل

نتيجــة وجــود  ؛قلــة التبخــرالنهضــة  فوائــد ســد ومــن ، اإثيوبيــالطاقــة واســتغالل األراضــي الزراعيــة فــي 
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فــوق ســطح البحــر، إذا مــا قــورن بــالتبخر فــي متــرا ً ( 650) إلــى( 570)علــى ارتفــاع نحــوبحيــرة الســد 

 .(39: 2016عبد العزيز،م فوق سطح البحر( )176-160بحيرة السد العالي )

ضــيف ثــاني أكبــر سا تإثيوبيــمــم المتحــدة لشــؤون لالجئــين أن أشــارت المفوضــية الســامية لألو 

ــا، ــي إفريقيـ ــين فـ ــد  مجموعـــة لالجئـ ــنويوجـ ــر مـ ــا أكثـ ــن ألـــف الجـــئ( 847.200)فيهـ ــة،  (19) مـ دولـ

غــالبيتهم مــن دول جنــوب الســودان والصــومال وإريتريــا والســودان. حيــث يتواجــد معظــم الالجئــين فــي 

قمـاز -ا وهـي: واليـة عفـر اإلقليميـة وواليـة بنيشـنقولإثيوبيـوالية تيغـراي والمنـاطق الناشـئة األربـع فـي  

الســامية لالمــم المتحــدة  )المفوضــية يــة والواليــة اإلقليميــة الصــوماليةاإلقليماإلقليميــة وواليــة غــامبيال 

 (.2019 لشؤون لالجئين،

 تطورات مشروع سد النهضة

بعـــد أن قـــررت مصـــر إنشـــاء الســـد ، (1958) فـــي بدايـــة عـــامالنهضـــة بـــدأ الحـــديث عـــن ســـد 

علـى مشـروع السـد  رداً ، ايـإثيوبوذلك لدراسة إنشاء سدود ومشاريع تنمية علـى النيـل األزرق ب،  العالي

 العالي. 

بأمريكـا وقتهـا، وكـرد  "هيالسيالسـي"من العالقـة الوطيـدة التـي كانـت تـربط   نطالقاً اجاء ذلك  و 

حيـث وتمويل السوفيت للسد العـالى بمصـر،   ،تحاد السوفيتيرتباط نظام عبد الناصر باالافعل على  

األمثــل لمــوارد الميــاه  لالســتغاللنــب لجواالمؤسســات األمريكيــة بدراســة مكثفــة ومتعــددة ا إحــدىقامــت 

وتقســيم المــوارد  ،لألراضــي التــي يمكــن استصــالحهاكــامال ً  واشــتملت هــذه الدراســة مســحاً  ،اإثيوبيــفــي 

سـدود  (4) وكيفية استخدامها في توليد الطاقة في حوض النيل األزرق وروافده، وهي تشمل  ،المائية

وبإجمــــالي قــــدرة كهربائيــــة  ،مليــــار مكعــــب  (70)يــــة كبيــــرة علــــى النيــــل األزرق بإجمــــالي ســــعة تخزين
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ا هــذه الدراســات وحــدثتها مــن خــالل مكتــب استشــاري فرنســي إثيوبيــ( ميجــاواط، وقــد أعــدت 5,500)

(BECOMوعــ ) تــي نجحــت فــي مضــاعفة الســعة التخزينيــة للســدود والدة مكاتــب استشــارية هولنديــة 

 (.317-316 : 2017)أحمد،  

، ســاهمت فــي وضــعها ةثيوبيــالقوميــة اإل االســتراتيجيةمــن  اة جــزءثيوبيــفكــرة الســدود اإلوتعتبــر 

 دولـة متوسـطة الـدخل وذلـك بحلـول عـامإلـى  ا من دولـة فقيـرةإثيوبيالدول األوروبية كمحاولة لتحويل  

ا بحروبهــا الداخليــة إثيوبيــ انشـغلت و ، مـن خــالل إنتــاج واسـتثمار الطاقــة الكهربائيــة النظيفــة، (2025)

غــــادين مــــع الصــــومال وحــــرب األو ، (2000-1998( وكــــذلك )1991-1960 إريتريــــاوالخارجيــــة )

قتصــادية، فاكتفــت ا بثوراتهــا الداخليــة وظروفهــا االإثيوبيــنشــغال (، هــذا باإلضــافة ال1977-1978)

 ".أواش"فقط ببناء سدود صغيرة خالل ستينيات وسبعينيات القرن الماضي معظمها على نهر 

، مشــاريعها اســتكمالإلــى ا إثيوبيــفشــرعت  ،رالتغيّ بــالوضــع مــع بدايــة القــرن الحــالي بــدأ هــذا و  

، (فينشـــا)، ســـد (تـــيس أبـــاي األول)مشـــروع  :ومـــن أهـــم مشـــروعاتها التـــي ســـبقت قيـــام )ســـد النهضـــة(

ســد أو  (األلفيـة)سـد  ثـم ،(تانــا بيلـيس))نهـر عطبـره(، سـد  (تكـذي)، ســد (تـيس أبـاي الثـاني)مشـروع 

 (.262 -257: 2013 ،سلمان) (ضةالنه)

( XX) ســم الجديــد بمشــروعا عــن االفــي األوراق الرســمية قبــل اإلعــالن رســميً  الســد  ســمي وقــد  

عـدل االسـم مـن سـد  ثيـوبيوفي اجتماع مجلس الوزراء اإل،  (Millennium)ة  طلق عليه سد األلفيأو 

يعــد الهــدف و  (Grand Ethiopian Renaissance Dam) (النهضــة)ســد إلــى  (األلفيــة)

 (.202: 2015 )العوض، الطاقة الكهربائيةتوليد منه هو  األساسي
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تحاد األوروبي وروسيا والصين وإيطاليا والبنك الدولي بوقف تمويل صدر قرار رسمي من االو 

دوالر، حيــث  مليــار (3.7) بقيمــة والتــي كانــت  اثيوبيــدوليــة إلالقــروض البنــاء ســد النهضــة، وتجميــد 

ي يحظر على أي منظمـة دوليـة أو دولـة، لدولا القانون   أن  ويذكر  دوالر،  مليار  القرض الصينيكان  

مشــروع علــى النهــر ســواء مــن خــالل قــرض أو مــنح أو مســاعدات تضــر  أن تســاهم فــي تمويــل أي

 (.2014 ، العربية ( بحقوق دول أخرى 

عادت المفاوضـات مـرة أخـرى بعـد لقـاء الـرئيس المصـري عبـد الفتـاح السيسـي ورئـيس الـوزراء 

ــام(  ثيــــوبياإل ــايلي ميريــ ــامش قمــــة االعلــــى )هــ ــاد األهــ  فــــي (2014)حزيــــزان   (6) فريقــــي، فــــيتحــ

 والمصري بياناً  ثيوبيأصدر الطرفان اإل ،»ماالبو« عاصمة غينيا االستوائية، وبعد وساطة الخرطوم

بتجنــب أي ضـرر محتمــل مــن الســد  (أديـس أبابــا)بنــود، يـنص صــراحة علــى التــزام  (7)مــن  مشـتركاً 

 تئناف المفاوضـات الثالثيـة بشــأن السـد، وتشـكيل لجنـة عليــاعلـى اسـتخدامات مصـر مـن الميــاه، واسـ

تحـــت إشـــرافهم المباشـــر لتنـــاول جميـــع جوانـــب العالقـــات الثنائيـــة واإلقليميـــة فـــي المجـــاالت السياســـية 

 (.48: 2016 )تاي الكريم، منيةجتماعية واألقتصادية واالواال

»إعــالن علــى خرطوم ا بــالإثيوبيــع رؤســاء كــل مــن مصــر والســودان و وقّــ ( 7/23/2015وفــي )

اتفــاق کامــل بــين الــدول الــثالث بشــأن إلــى  ضــمن التوصــلمبــادل« يحــدد إطــار التزامــات وتعهــدات ت

 .وقواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي   سلوب أ

 (:52 :2016)تاي الكريم،" وتضمنت مبادئ االتفاق اإلطاري عشر نقاط هي

 مبدأ التنمية والتعاون اإلقليمي واالستدامة. •

 ة، حسن النوايا، المكاسب للجميع. في سد النهضة أساسها المنفعة المشترك التعاون مبدأ  •

 بدأ التعاون في تفهم االحتياجات المائية لدول المنبع والمصب.م •
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 مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن. •

 مبدأ االستخدام المنصف والمناسب.  •

 مبدأ بناء الثقة.  •

 مبدأ تبادل المعلومات والبيانات. •

 السد.مان مبدأ أ •

 مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة. •

  مبدأ التعاون في إدارة السد. •

لعنايــــة رؤســـــاء ر األمــــالوســــاطة أو إحالــــة  -مبــــدأ التســــوية الســــلمية للمنازعــــات )التوفيـــــق  •

   (.الدول/رئيس الحكومة

 المطلب الثاني 
 سد النهضة على دول حوض النيل  بناء ريأثت

 

 الـذي النهضـة سـد  عـن تنـتج قـد  التـي السـلبية اآلثـار مـن قلقُ ال  والسودان  مصر  من  كاُل   ينتاب 

 أكبـر، سـيكون  مصـر فـي التـأثير أن المياه خبراء  من  الكثير  ويعتقد   األزرق،  النيل  على  اإثيوبي  تقيمه

ا اعتمــادا تعتمــد  فهــي بديلــة، ميــاه مصــادر لهــا ليســت  الســودان، عکــس ألنهــا إذ مــن . النيــل علــى كليــًّ

 النهر. تدفق على السيطرة من مزيدا اثيوبيإ يمنح أنشأن هذا السد 

ــبةو  ــاه النيــــــل بنســــ ــة )( %97) تعتمــــــد مصــــــر علــــــى ميــــ ــا المائيــــ ، 2013لتغطيــــــة احتياجاتهــــ

Zeidan ــاه النيــل هــو تــأثير مباشــر فــي حيــاه ــالي فــإن أي تــأثير علــى حصــة مصــر مــن مي (، وبالت

مليـــار متـــر  (74) الـــذي ســـيحتجز ثيـــوبيوتـــرص مصـــر أن إنشـــاء ســـد النهضـــة اإل ،الدولـــة المصـــرية

وبيئـة وأمنيـة لمـا لـه مـن أضـرار اقتصـادية وسياسـية  ؛مكعب من المياه هو خطر على أمنهـا القـومي
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ا علـــى بنائـــه بمقـــاييس إثيوبيــزاد مـــن المخــاوف المصـــرية إزاء بنـــاء هــذا الســـد، إصـــرار  ممـــاو ، عليهــا

 ه بهــذا الحجــمراســات تفيــد بعــدم وجــود جــدوى اقتصــادية لــه فــي حالــه بنائــضــخمة مــع وجــود عــدة د 

 .(210: 2016)طايع، 

حيـث يحتـاج المـلء  سـرع وقـت،أتلـك الخزانـات فـي  ءولكي يعمل السد بكامل طاقته يجب مل

ــة فتـــرة زمنيـــة ألا ــيحرم  ( ســـنوات،7)تصـــل إلـــى ول لســـد النهضـ ــذا سـ ــديرأعلـــى -وهـ مصـــر  -قـــل تقـ

ـــ والســودان مــن تــدفق   ةعــد ذلــك كارثــيســنوية، و ال امليــار متــر مكعــب مــن حصــتهم (15)مــا يقــدر ب

لـف أ (200)لـري  اسـنوي الميـاهللتقديرات يتطلـب مليـار متـر مكعـب مـن   افطبق،  بالتحديد على مصر

ستخسـر مصــر  وبــذلك مـع كـل مليــار متـر مكعـب تخســرها مصـر مـن حصــتها المائيـة ،فـدان بمصـر

ــأ (200) ــا لـ ــي أعلنـــت عنهـ ــة التـ ــي الزراعيـ ــط استصـــالح األراضـ ــع خطـ ــإن جميـ ــالي فـ ــدان. وبالتـ ف فـ

مـن  االنتهـاءعنـدما يـتم و  ،لمواجهـة التهديـدات المقبلـة  ى خـر أعاد النظر بها مـرة  يكومة المصرية سالح

بعـد أن  كل من مصـر والسـودان إالّ إلى  بناء السد فإنه لن يتم نزول أي قطرة مياه من النيل األزرق 

ت الكهربــاء، يـتم مــلء بحيـرة الســد بالكامـل؛ ألن المخــرج الوحيــد للميـاه هــو مـن خــالل فتحـات توربينــا

حـدى هـذه التوربينـات فإنـه سـيتم وقـف إوهذا ما يزيد من خطورة بناء السد، ففي حالة تعطل أو تلـف 

عـــدة شـــهور تـــدفق الميـــاه مـــن هـــذه الفتحـــة حتـــى يـــتم إصـــالح التـــوربين والـــذي قـــد يتطلـــب إصـــالحه 

 .( 20: 2015 )رسالن،

( 30) لحكـــم بعـــد ثـــورةاإلـــى  حـــاول الـــرئيس المصـــري عبـــد الفتـــاح السيســـي بعـــد وصـــولهوقـــد 

ة، عــــن طريــــق تكثيــــف الزيــــارات ثيوبيــــتحســــين العالقــــات المترديــــة مــــع الدولــــة اإل (2013حزيــــران )

هـذه الزيـارات لــم  إال أن ،الرئاسـية بـين الطـرفين، وطـرح مشـكلة سـد النهضــة علـى المسـتوى السياسـي

المطالب المصرية، إلى  وال تزال شارعة في البناء دون النظر ،ا عن العمل بسد النهضةإثيوبيتوقف 



57 
 

ــات المصـــرية اإل ــادة العالقـ ــع الطـــرق إعـ ــاول بجميـ ــزال مصـــر تحـ ــومـــع ذلـــك ال تـ ــى  ةثيوبيـ ــا إلـ مكانتهـ

ــزة ) ــودة مصـــرعنـــد  (.70: 2016 البحيـــري،المتميـ أخـــرى بســـبب  طاولـــة المفاوضـــات مـــرةإلـــى  عـ

المتعلقـه بسـد  عمـالحيث إن أكثر مـن ثلـث األ ،وعدم وجود أي خيار غير التعاون   ،دراستها لموقفها

زالته أو حتـي إيمكن تجاهلها أو التحدث عن  ال ةواقع ةوأصبح السد اآلن حقيق  ،النهضة قد اكتملت 

لمصـر، وكـان الرهـان  ةواقعيهـوقف العمل في بنائه، وهو السبب الواضح لعدم وجود خيـارات أخـرى 

فالتكلفــة  ،النهضــة كمــال ســد التمويــل الــالزم إل ىا فــي الحصــول علــإثيوبيــفشــل  ىعلــ اً مبينــ ي المصــر 

ن تبنــي الســد مـن مواردهــا الخاصــة دون أا قـررت إثيوبيــو  ،جماليـة تقتــرب مــن الخمسـة مليــار دوالراإل

ة ثيوبيــاإل ســدود فال ،ثيــوبيني اإلعامــل الكبريــاء الــوط ىتناســ ي غيــر أن الرهــان المصــر  ،جنبــيأعــون 

ــه بنهــر النيــل قــد بــدأ فــي ال  األخــرى علــى نهــر )أومــو( الــذي اج الكهربــاء وبيعهــا لــدول نتــإعالقــة ل

 العمــالت الصــعبة وتغطيــة جــزء مــن تكلفــة ســد النهضــة ىالجــوار ممــا سيســاعدهم فــي الحصــول علــ

 (.2013)سلمان، 

 فــي احيــز النفــاذ رســميًّ  ة التــي دخلــت الدوليــ ةاتفاقيــة األمــم المتحــدة للمجــاري المائيــكمــا نصــت 

ــام ــ (،2014) آب عـ ــن الـ ــدد المطلـــوب مـ ــا العـ ــادق عليهـ ــد أن صـ ــةدول حســـب نصـــوص االبعـ ، تفاقيـ

 ىا لتحقيـق أقصــوالعمـل معًــ  ،علـى ضــرورة التعـاون التـام بــين دول الحـوض المشــترس جميعهـانصـت 

عقــد مجموعــة مــن النــدوات  وقــد تــمّ  ،دارتــهإوالمشــاركة فــي حمايتــه و  ،نتفــاع مــن الحــوض درجــات اال

التـي تشـترس فـي المجـاري نظار كافة الـدول أوظلت محط   ،هذه االتفاقية  ىعل  العالميةواالجتماعات  

ن الملكيـة والتمويـل واإلدارة المشـتركه لسـد أوأن من المؤكد  ة،تفاقيالمائية الدولية تحت مظلة هذه اال

وسـوف يفـتح التعـاون  ،لهـذا التعـاون  ةا سـوف تجسـد أروع األمثلـإثيوبيلسودان ومصر و النهضة بين ا

تركة بــين دول حــوض النيــل اإلحــدى بــين الــدول الــثالث فــي ســد النهضــة البــاب لمشــاريع أخــرى مشــ
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لتسـاهم هـذه المشـاريع فـي انتشـال مئـات الماليـين مـن  ،للمشاريع األحادية الحالية وذلك بديالً   ة،عشر 

) تقريــر االمــم  حــوض النيــل مــن الفقــر والجــوع والعطــش والظــالم الــذين يعــانون منــه اآلن ســكان دول

 (.2017المتحدة عن تنمية الموارد المائية،

 سد النهضة على السودان ثر بناءإ

مبـررة ذلـك بـأن قيامـه سـيفقد  ،على قيام السد  اعتراضهاب النهضةبدأ موقف السودان تجاه سد 

السدود السـودانية أكثـر مـن نصـف فاعليتهـا، كمـا سـيفقد األراضـي الزراعيـة السـودانية خصـوبتها، ثـم 

أكـدت  السودانية بيانـا صـحفيثم بعدها بوقت قليل أصدرت وزارة الخارجية ا ،موقف محايد إلى    تحول

، لما له من فوائد جمة على السودان فيه أن السودان لن يتضرر من إنشاء سد النهضة، بل ويدعمه

 كانــت هــي المــرة األولــى التــي يعلــن فيهــا الــرئيس عمــر البشــير مســاندة الســودان لســد النهضــةحيــث 

 (.35: 2016 )الشيخ،

يـــر ية األخيـــرة بتغثيوبيـــن لـــن يتضـــرر بـــالخطوة اإلأعلنـــت وزارة الخارجيـــة الســـودانية أن الســـودا

ا إثيوبيــوجــود مشــاورات بــين  ةمؤكــد  ،ثيــوبيســد النهضــة اإلمجــرى نهــر النيــل األزرق فــي إطــار بنــاء 

ة ثيوبيـــوأن الجهــات الفنيـــة بــوزارة الكهربـــاء والمــوارد المائيـــة أكــدت أن الخطـــوة اإل ،والســودان ومصـــر

دها صـرح الخبيـر القـانوني دكتـور أحمـد المفتـي المستشـار األخيرة ال تسـبب للسـودان أي ضـرر". بعـ

ا لمجـرى النيـل األزرق دون إثيوبيـأن تحويـل   ،التفاوض السوداني لحوض النيلالقانوني السابق لوفد  

 (.39: 2016)تاي الكريم، للقانون الدولي امشاورات ومفاوضات مع السودان ومصر يعتبر انتهاك

 خاصـة مصر، قبل من متوقعا ثيوبياإل النهضة سد   بناء  مسألة  حيال  السودان  موقف  يكن  لم

 حـدث  مثلمـا المائيـة، المسـائل فـي لمصـر تمامـا مؤيـدة لمواقـف  السـودان  اذ اتخـ  علـى  اعتادت   قد   وأنها

توقيعهــا  ومصــر الســودان رفــض  التــي( عنتيبــي اتفاقيــة) النيــل حــوض  لــدول اإلطاريــة االتفاقيــة حيــال

 .(35: 2016 )الشيخ،
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 المبحث الثاني 
 النهضة  لسد  االستراتيجية همية األ 

قـــام كــــل مـــن الســــودان ومصــــر  2011النهضـــة فــــي عــــام  بعـــد اعــــالن أثيوبيـــا البــــدء فــــي بنـــاء ســــد 
باالحتجاج بشدة على السد بحجة أنه سيسبب أضرارا بالغة بتقليله كميات المياه التي سيحملها النيل 

 ر والسودان.ولسد النهضة ايجابيات تستفيد منها كل من مصلهما، االزرق 

 المطلب األول 
 كيفية بناء سد النهضة 

مليار دوالر أمريكي، والتـي مـن المتوقـع أن تصـل  (4.8)سد النهضة نحو   إنشاء  تكلفة  ت بلغ

للتغلــب علــى المشــاكل الجيولوجيــة التــي  ،مليــار دوالر أمريكــي( 8) حــواليإلــى  فــي نهايــة المشــروع

وقد أسند هذا السد بـاألمر  ،ة السابقةثيوبيوعات اإلستواجه المشروع، كما هو معتاد في جميع المشر 

ة أنهـا تعتـزم توليـد المشـروع بالكامـل ثيوبيوذكرت الحكومة اإل ،شركة "ساليني" اإليطاليةإلى    المباشر

ــر ــا مصـ ــد اتهامهـ ــرّ  بعـ ــا تحـ ــة بأنهـ ــدول المانحـ ــحنت الشـــعب علـــى ض الـ ــد أن شـ ــاركة، وبعـ ــدم المشـ عـ

ا ومــن إثيوبيــوالــذي يعــد أكبــر مشــروع مــائي يمكــن تشــييده فــي  بأنــه مشــروع األلفيــة العظــيم ثيــوبياإل

 علــى 3 تكملـة ســد جيبــي عــن (2006) ة تعجــز منــذ نهايـة عــامثيوبيـدير بالــذكر أن الحكومــة اإلالجـ

إلــى  الـذي يصـل ،ا، بسـبب عـم تـوفر المبلـغ المطلـوب ينيــفـي ك نهـر أومـو المتجـة نحـو بحيـرة توركانـا

ة نفســها فــي مــأزق أكبــر بإنشــاء ســد ثيوبيــآلن تضــع الحكومــة اإلمليــار دوالر أمريكــي. وا (2) حــوالي

 .مليار دوالر أمريكي للسدين( 7)حوالي  توفيرالنهضة ليصبح المطلوب 

 يتكون سد النهضة من جزئين: 

 ،م(145)( وارتفاعـه RCCانة المضـغوطة )سـکيلومتر من الخر  (2)بطول    جسم السد الرئيسي .1

 مليار متر مکعب. (14)وسعة تخزينه 
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السروجي .2 بطول  Saddle dam)  السد  وارتفاع    (5)(   (8)  وعرض   ا،متر   (45)کيلومترات 

( 60)  وسعة تخزينية   ،"(IPoEأمتار بعد توصية اللجنة الدولية للخبراء "  (4)عدل من  )أمتار  

للسد  الكلية  التخزينية  السعة  لتصبح  ارتفاع سد    ، مليار متر مکعب   (74)  مليار متر مکعب، 

 (1874)مساحتها    ا،کيلومتر (  246)کيلومتر. طول البحيرة  (  2)وطوله    ،امتر   (145)  النهضة

ألف فدان من منطقة بني شنقول والغمز، وفاقد التبخر   (500)  ، تغمر بحواليامربع   اکيلومتر 

    (.176:  2016)يوسف، مليار متر مکعب في العام( 3) من البحيرة حوالي

 الدول الداعمة لسد النهضة

يظهـر وينشـر فـي دراسـات خاصـة بمنطقـة حـوض  ،حوض النيل أحياناً إن موضوع المياه في 

فريقيا، وأحيانا أخرى ينشر فـي أوأحيانا ينشر في ثنايا دراسات منطقة الشرق األوسط وشمال   ،النهر

 ،ان الميـــاه العربيـــةأو تحـــت عنـــو  ،دراســـات عربيـــة تصـــدر بشـــأن مشـــكالت الميـــاه فـــي الـــدول العربيـــة

دول داعمة لتشييد سد  هناس عدة. و ية والقضايا السياسية والعالقات الدوليةوتتداخل فيها القضايا الفن

 النهضة، منها:

يــرتبط الــدور األمريكــي فــي مجــال الميــاه بالمصــالح األساســية لهــا فــي : الواليــات المتحــدة األمريكيــة

ودعــــم الوجــــود  ،وممــــرات نقلــــه ،نتــــاج الــــنفطوالتــــي تتمحــــور حــــول الســــيطرة علــــى إ ،المنطقــــة

ق أي قوى في يوتع ،يلي بغية استمرار إسرائيل في لعب دورها كأداة تيسر هذه السيطرةاإلسرائ

ــداث أي تغ ــة مــــــن إحــــ ــخةيالمنطقــــ ــة الراســــ ــالح األمريكيــــ ــأثير فــــــي المصــــ ــأنه التــــ ــن شــــ  يــــــر مــــ

  (.215: 1996)مخيمر،

ة في إنشاء مجموعة من السـدود ألغـراض ثيوبيالسياسة اإلالسياسة األمريكية تساند لذلك فإن  

وهـي جميعهـا علـى مسـتوى التخـزين  ،اإثيوبيـالروافـد فـي داخـل   ىي وتوليد الطاقـة الكهرومائيـة علـالر 



61 
 

بية والبنك الدولي هـي التـي قـدمت التمويـل و توصيات الوكالة األمريكية واألور ف  ،السنوي أو الموسمي

 (.98: 2015)يوسف، ا حالي (7)ا وعددها إثيوبيفي داخل يدها يللسدود التي يجري تش

دراســـة الجـــدوى االقتصـــادية لبنـــاء الســـد، وتـــم إعـــادة دراســـة  (2008)ا فـــي العـــام إثيوبيـــت بـــدأ

 :2016 )البحيــري، (.2009)الجــدوى االقتصــادية لــه مــن قبــل شــركات أميركيــة حكوميــة فــي العــام 

ئـــيس المركـــز اإلقليمـــي لعلـــوم الفضـــاء فـــي األمـــم نائـــب ر  -وقـــد أكـــد الـــدكتور عـــالء النهـــري  (.206

"التشـويش  ا فـي بنـاء السـد عـن طريـقإثيوبيـالواليات المتحدة األميركيـة تقـوم بمسـاعدة  نأ  -المتحدة  

على القمر الصناعي الذي يلتقط صور السد، من أجل أن ال تقوم مصر بمتابعة مراحل بنـاء السـد، 

ا إثيوبيـوقد قامت مصر بشراء صور األقمار الصناعية من دول أخرى لمتابعة بناء السد، وتبـين أن 

 ) عبــــــد " وهــــــي صــــــناعة أميركيــــــة" Francisبوابــــــة مــــــن ماركــــــة "  (16)انتهــــــت مــــــن تركيــــــب قــــــد 

 (.47: 2016العزيز،

كونـه مشـروع أمـن قـومي بالنسـبة لهـا وبالتـالي  ة؛تامـ ةا مشـروع بنـاء السـد بسـريإثيوبيـحاطـت أ

بـدعم  عندما تقوم أمريكا بالتشويش على األقمار الصناعية التي تقوم بتصوير السـد فهـي بـذلك تقـوم

بنــوع مــن  اً المشــروع محاطــ متابعــة مراحــل بنــاء الســد، وإبقــاءبتســمح لمصــر  لكــيال" اا "لوجســتيإثيوبيــ

 السرية في مراحل بنائه، مع أن مصر حليفها المهم في الشرق األوسط.

عتبــار أن اإيطاليــا بــدعم بنــاء ســد النهضــة، بإلــى  تهــاموســائل اإلعــالم المصــرية اإل وجهــت : إيطاليــا

ال إ(، 30: 2014تقوم ببناء السد هـي شـركة "سـاليني" اإليطاليـة )شـمس الـدين،   الشركة التي

(، وقد 109:  2016أن هذه الشركة شركة خاصة وغير تابعة للحكومة اإليطالية )البحيري، 

" فـي Maurizio Massariماوريتسـيو ماسـاري""أكد هذه الحقيقة السفير اإليطـالي فـي مصـر 

م بالقول: "فيما يتعلق بالشركات اإليطالية التي تعمل في بنـاء حوار أجرته معه صحيفة األهرا
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 ،بالمقابـل "فهي شـركات خاصـة، ولـيس للحكومـة اإليطاليـة سـلطة عليهـا  ثيوبياإل  سد النهضة

باعتبـــاره  ،بنـــاء الســـد فـــي دعمها إلثيوبيـــا بـــصـــرحت الورا بولـــدريني رئيســـة البرلمـــان اإليطـــالي 

التـــي ستســـتفيد مـــن الطاقـــة  بيـــا ودول المصـــب أيضـــاً مشـــروعا ســـيؤدي إلـــى تنميـــة شـــاملة إلثيو 

 .( 48 :2016، ) عبد العزيزالمولدة من السد بأسعار مخفضة 

 الباردة،  الحرب  انتهاء بعد  اهتمامها وزاد  بأفريقيا، الكبرى   اآلسيوية  االقتصادية الدول  اهتمت :  الصين

 تلــك ومــن ي،االقتصــاد  القطــاع فــي وبــاألخص  الــدول تلــك مــن ومــؤثر قــوي  دور ظهــر حيــث 

 .وإيران والصين اليابان  الدول

 األيدولوجية ذات  الحركات  نشأة عند  الستينيات  منتصف منذ  قديم أفريقيا  في  الصيني  والتواجد 

 فبـرزت  األخيـرة، العقـود  فـي الصـين سياسـة  وتطـورت   الغربـي،  االسـتعماري   للمـد   والمقاومـة  االشتراكية

 وعسکري. ودبلوماسي اقتصادي ككيان

 ومشـاريع والسـدود  الـنفط فـي باالسـتثمار السـودان بوابـة عبـر أفريقيـا فـي  الصينية  يةالبدا  كانت 

 اآلتي: في وتمثلت  المياه

 مشاريع البنية التحتية. •

 نهر النيل. علىبناء سد مروي  •

 ."الروصيرص "تعلية خزان  •

: 2015،)يوســف اتفاقيــات فــي مجــاالت تطــوير الزراعــة والثــروة الحيوانيــةتوقيــع ثمانيــة  •

107.) 
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إذ تســتثمر داخــل هــذه القــارة مــا  ،تعــد الصــين مــن أكبــر الــدول المســتثمرة فــي القــارة األفريقيــة

 ،ةثيوبيـــدولـــة اإلبال (، وهـــي تـــولي اهتمامـــاً 20: 2017مليـــار دوالر أميركـــي )أحمـــد، ( 210)يقـــارب 

ا إثيوبيــمــن ضــمن قائمــة الــدول األكثــر اســتثمارا؛ فقــد تجــاوزت اســتثمارات الصــين فــي  هابحيــث تضــع

القـــروض الصـــين تقـــدم و  ،(102: 2016)البحيـــري،  (2011) مليـــار دوالر أميركـــي فـــي العـــام (2)

قـدم بنـك "اکسـيم" الصـيني  (2016)ا مـن أجـل قيامهـا بالمشـاريع التنمويـة؛ ففـي العـام ثيوبيالسخية إل

كينيــا  ئيربطهــا مــع مــوان ســكة حديــد  مــن أجــل إنشــاء خــط ،مليــار دوالر( 4.2) ا بقيمــةيــثيوبإل اقرضــ

إلـى  فقـد وصـلت صـادرات الصـين ،كما أن التبادل التجاري بـين البلـدين كبيـر  ،(30:  2015عالم،)

 (.2015)بصل،  (2015)مليار دوالر في العام ( 9.  3) اإثيوبي

 ا التي حصـلت علـى تـرخيص اسـتثمارإثيوبيمن جهة ثانية، يبلغ عدد المشاريع الصينية في  و 

" مدير قسم العالقات  Getahun Negashون نجاش " بحسب ما أفاد به جيتا ه اً مشروع(  993)

صــــت الصـــين علـــى زيــــادة (، وقـــد حرَ 89: 2016، ي)الفقـــ .ةثيوبيــــالعامـــة بمفوضـــية االســـتثمار اإل

 ا لرخص أجور األيدي العاملة فيها، وتوافر موارد المياه العذبة بها بكثره.إثيوبياستثماراتها في 

لصــين بشــكل رســمي تمويلهــا لبنائــه، ولكــن لــيس فقــد أعلنــت ا ،وبالنســبة لمشــروع ســد النهضــة

مليـار  (1.8) مليار دوالر أميركـي، منهـا (4, 8) ؛ فسد النهضة تكلفته المبدئيةاً بل جزئي  اً كلي  تمويالً 

من أجـل شـراء المعـدات الكهربائيـة وتوربينـات الكهربـاء، وهـذا مـا تعهـدت بـه الصـين بـأن تقـوم   دوالر

، كمــا اً ماديــ ثيــوبيلك تقــوم الصــين بــدعم بنــاء ســد النهضــة اإل(، وبــذ 2014)شــمس الــدين،  .بتمويلــه

 (.36 :2013،" )شراقي2" و " جيبي 1ا مثل: " جيبي إثيوبيمولت من قبل إنشاء عدة سدود في 

اإلســهام بأســلوب علــى السياســة اإلســرائيلية  اســتراتيجية منطقــة حــوض النيــل تقــوملبالنســبة : إســرائيل

عيـة وتــدريب وتقـدم معونـات عســكرية ببيـع السـالح والتــدريب المعونـة الفنيـة فــي مشـروعات زرا 
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ــن  ــتفيد مـ ــيانة، وتسـ ــال  نشـــاطوالصـ ــدريب المـــدني وفـــي مجـ ــدان التـ ــة فـــي ميـ المنظمـــات العالميـ

)عبـــد الملـــك،  ســـتيراد والنقـــل البحـــري ولهـــا تجـــارة متناميـــة فـــي مجـــال التصـــدير واال ،دمات الخـــ

1990 :95.) 

أطماع قديمة قدم المشروع الصهيوني ذاتـه، حيـث كـان وهي  ،في مياه النيل  وإلسرائيل أطماع

زء للحكومة البريطانية بفكرة تحويل ج  (1903)مؤسس هذا المشروع تيودور هرتزل قد تقدم منذ عام  

صحراء النقب عبر سيناء، وحاول حينها تسويق تلـك الفكـرة باعتبارهـا حيويـة مـن إلى    من مياه النيل

إسرائيل عن إلى  وذلك عن طريق شق قناة توصل مياه النيلأجل تعمير واستصالح تلك الصحراء،  

مليــون  (800) يعــادل ي مــاأمــن ميــاه النيــل  (%1) تمــد إســرائيل بحــواليحيــث طريــق قنــاة الســويس 

 (.140-139: 2012 )العاني، متر مكعب سنوياً 

 المطلب الثاني 
 اسراتيجية بناء سد النهضة

 وطـول (145)النيـل األزرق بارتفـاع  ى جـر يتكون سد النهضة من سد رئيسي خرساني علـي م

وحـــدات )توربينـــات( إلنتـــاج الكهربـــاء علـــى جـــانبي  ىوبيتـــين لتوليـــد الطاقـــة يحتويـــان علـــ ،م(1800)

النهر، وثالث قنوات لتصريف المياه والتحكم في منسوب بحيرة التخزين، وسد مكمل )سرج( بارتفاع 

ألن زيادة ارتفاع السد سوف  ؛3مليار م( 74)إلى  كم لزيادة حجم تخزين المياه (5)وطول  م    (50)

مــن  تجعــل الميــاه المخزنــة تمــر مــن المنــاطق المنخفضــة بجــوار الســد فكــان لزامــا غلــق هــذه المنــاطق

 ،كــم (150)إلــى  خــالل دراســة نمــاذج خــرائط االرتفاعــات يمكــن االســتنتاج أن يصــل طــول البحيــرة

ــافة ــأذرع بمتوســـط عـــرض ( 100)إلـــى  باإلضـ ــم أخـــرى كـ ــم، ومتوســـط عمـــق( 8)كـ ــوالي  كـ م، (8)حـ

ألــف فــدان قابلــة للــري فــي  (350)ألــف فــدان مــن إجمــالي ( 200)وســوف تغــرق بحيــرة الســد حــوالي 
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مــن الغابــات، يحتــوي  ى ألــف فــدان أخــر  (300) حــواليإلــى  منطقــة الســد )منطقــة بيلــيس(، باإلضــافة

وحــدات  (10)ة عــن ميجــاوات، عبــار  (300)وحــدة كهربائيــة، قــدرة كــل منهــا  15 ىتصــميم الســد علــ

ميجـاوات ازدادت ( 5220)على الجانب الغربي من النهـر، وخمـس علـى الجانـب الشـرقي، بإجمـالي 

صبح تعلى الجانب الشرقي ل ى ميجاوات بإضافة وحدة أخر  (6000)لتصبح  (  2012)مؤخرا بنهاية  

سـدود ئمـة أكبـر فـي قا والعاشـر عالميـاً  ،أفريقيا ىيجعل سد النهضة في المرتبة األولوحدات، مما    6

  (.80: 2015) يوسف، إنتاج الكهرباء

توجـــه وزيـــر الخارجيـــة المصـــري، ســـامح شـــكري إلـــى واشـــنطن ولقـــد أشـــارت نيـــوز عربيـــة إلـــى 

للمشـاركة فـي اجتمـاع وزراء الخارجيــة والمـوارد المائيـة لمصـر والســودان وإثيوبيـا بشـأن سـد النهضــة، 

 .الدوليوالذي تستضيفه اإلدارة األميركية بحضور البنك 

يأتي هذا االجتماع في إطار ما اتفقت عليـه األطـراف المعنيـة خـالل جولـة المفاوضـات حيث  

، مـن معـاودة وزراء الخارجيـة 2020 كـانون الثـاني  31إلـى    28األخيرة بواشنطن خـالل الفتـرة مـن  

ذلــك ، و 2020 شــباط 13و 12والمــوارد المائيــة للــدول الــثالث االجتمــاع بالعاصــمة األميركيــة يــومي 

 .1إقرار الصيغة النهائية التفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بهدف

ا المتمثلــة فــي إثيوبيــالمشـروعات المشــتركة بــين الســودان و  يســاهم ســد النهضــة فــي إقامــةحيـث 

، الل األمثــل لحصــة الســودان مــن ميــاه النيــلغالــربط الكهربــائي وتبــادل الطاقــة والزراعــة والــري واالســت

قامة خط سكة حديد ونقل نهري تجاري وخـط بـري بـين السـودان إني مشروع مقترح بتبإلى    باإلضافة

واصـالت ومشـروعات مباقي دول حوض النيـل مـع تـوفير البنيـة األساسـية للنقـل والإلى    ا ومنهإثيوبيو 

 
1https://www.skynewsarabia.com/middle-east؟؟؟؟؟ 

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1319898-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
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ــة التحتيـــة واإل ــاءات البينـ ــي الـــدخول نشـ ــد فـ ــاعد السـ ــا يسـ ــادية شـــراكات  فـــي كمـ ــالح وربـــط اقتصـ  المصـ

 والـذهب  الطبيعـي والغـاز البتـرول عن  وتنقيب   بحث   عمليات   من  الكبري   المشروعات   بإقامة  ةثيوبياإل

ســس أمــع الســودان علــى  ةثيوبيــاإلتعزيــز جهــود التطــوير وتوثيـق العالقــات و  مشــتركة، أســواق وإنشـاء

ون عـاللت أطريجاد إتبادل المصالح ومراعاة التوازن في العالقات والعمل علي تنمية الموارد المائية، و 

 (.6-65: 2017) سليمان، سرائيلي في المنطقةالمشترس بهدف الحد من النفوذ اإل

وتكمن أهمية سد النهضة في سوف يوقف الفيضانات المدمرة التي تجتـاح مـدن النيـل االزرق 

في السودان، باالضافة إلـى أنـه سـوف يحجـز جـزءا كبيـرا مـن كميـات الطمـي الضـخمة التـي يحملهـا 

عام والتـي تفـوق كميتهـا مائـة مليـون طـن وسـيعمل السـد علـى تنظـيم انسـياب النيـل النيل االزرق كل 

االزرق على مدى العـام وسـوف يسـاعد علـى التغذيـة المتواصـلة كـل اشـهر السـنة للميـاه الجوفيـة فـي 

المنطقة وهذا التنظـيم سـيعمل علـى انتظـام  االسـتخدامات المالحيـة علـى النيـل االزرق كمـا ان السـد 

مر خزان الروصيرص بحجره لكميـة الطمـي واالشـجار والمـواد االخـرى الضـخمة التـي سوف يطيل ع

يجرفها النيل باالضافة إلى أن هذه التأثيرات االيجابيـة سـتمتد الـى مصـر ويسـاعد سـد النهضـة علـى 

إطالة عمر السد العالي كما وعدت اثيوبيا ببيع جزء من كهرباء سد النهضة للسـودان ومصـر بسـعر 

 (.93-91: 2018مان،) سلالتكلفة
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 ( 105:  2015لطيب،)المراحل األولى لتجهيزات سد النهضة 
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 (105: 2018) الطيب، المنطقة المحيطة بسد النهضة
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 1أحدث صور سد النهضة  

 
















 
1https://www.almasryalyoum.com/news/details/212730 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/212730
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 الفصل الرابع 
 النهضهماهية االستراتيجية اإلسرائيلية حيال سد  
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 الفصل الرابع 
 ستراتيجية اإلسرائيلية حيال سد النهضه ماهية اال

  على  سياستها في تعتمد  فإسرائيل لها، بالنسبة وجود  مسألة اإلسرائيلية العقيدة في المياه تعتبر

  االستيطان   عملية  تتم  أن  يمكن  وال  إليها،  العالم  أنحاء  مختلف  من  اليهود   وتهجير  االستيطان  مسألة

 (.  42:  2010طا،ع) المياه وجود  دون  جدد  مهاجرين قبول أو

 دولتها  بناء  يمكن فال األرض، تأمين  قبل المائيةاحتياجاتها تأمين  في تفكر إسرائيل لذلك، فإن

  مياه   من  جزء  على  للسيطرة  واالمتداد   العربية  المياه  على  للسيطرة  إسرائيل  وسعت   المياه،  وجود   دون 

 . يلي، والمنهج التاريخيالوصفي التحل  المنهج الباحث  استخدم .(97:  2012 السامرائي،) النيل

له استراتيجية ممنهجه حيث   افريقيا  لها  فالنفوذ االسرائيلي في  تلك االستراتيجية  مطامع ان 

 ا.إثيوبي في افريقيا ومنها المطامع في  عدة

 :هما مبحثيين النهضة سد  حيال اإلسرائيلية االستراتيجية الرابع الفصل سيتناول 

   النيل. حوض دول حيال ائيليةاإلسر  االستراتيجية: األول المبحث

 ا.إثيوبي في اإلسرائيلية األطماع: الثاني المبحث
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 األول  المبحث
 النيل  حوض  دول حيال  اإلسرائيلية االستراتيجية

 فــي تحــاول  إســرائيل( أن 162: 2017( المشــار إليــه فــي النصــيرات)1990أشــار شــحاته )

حيث رحـت   النيل، حوض  في المياه مصادر في تشارس  أن  تواجهها  التي  الحادة  المائية  األزمة  ظل

 يتمثـل والـذي، (1974) عـام  (تاحـال) شـركة مدير( كالي أليشع) العديد من المشاريع منها مشروع 

 اسـم عليـه أطلـق حيـث  السـويس، قنـاة تحـت  تمـر أنابيـب  عبر النقب  صحراءإلى  النيل مياه نقل  في

  األوســط الشــرق  منطقــة فــي المائيــة المــوارد  فــي المشــاركة موضــوعوجعلــت اســرائيل   ،(الســالم ترعــة)

 .اإلسرائيلية العربية السالم مباحثات  في التفاوضية أولوياتها قائمة على

 ثابتـة حصـة علـى والحصـول المـائي أمنهـا ضـمانإلـى  الدعم تقديم خالل من  إسرائيل  وتتطلع

 المياه مثل مجاالت ال عديد منال في اإثيوبيو  إسرائيل من كل بين حقيقة شراكة وهناس،  النيل مياه  من

 المــال رأس ويبلــغ واألكاديميــة، التكنولوجيــة المجــاالت  فــي العالقــة باإلضــافة إلــىو  والتعــاون، والــري 

( 11) مشروعا، (281) في أمريكي دوالر مليون  (57)و مليار نحو اإثيوبي في المستثمر  اإلسرائيلي

 القــــارة دول فــــي عديـــدة عســــكرية ت تســـهيال علــــى للحصــــول إســـرائيل تحــــرص و  التنفيـــذ، تحــــت  منهـــا

 المبكــر لإلنــذار محطــات  وإنشــاء التجســس وقواعــد  الجويــة القواعــد  كاســتخدام اإثيوبيــ خاصــة األفريقيــة

 األجهــزة وتنظــيم بنــاء فــي بالمشــاركة إســرائيلكمــا قامــت  االســتخبارية، أنشــطتها لخدمــة واالســتطالع

: 2017، النصـــيرات )العســـكري  تاجهـــاإن تســـويق صـــفقات  وعقـــد  أفريقيـــا، فـــي الـــدول لـــبعض  األمنيـــة

131.)  
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 األول  المطلب
 إسرائيل  في المياه نقص

 ممــا بعيــد، زمــن منــذ  القــومي وأمنهــا دولــتهم تــدعيم فــي ودورهــا الميــاه أهميــةإلــى  اليهــود  تنبــه

 بعــد  أوروبــا تعميــر بواســطته تــم الــذي مارشــال مشــروع غــرار علــى مارشــال، مشــروع يتبنــون  جعلهــم

 ال إســـرائيل فــي الميــاه مشـــكلة حــل ألن ؛(50-48: 2005 العزيــز، عبـــد )الثانيــة.  العالميــة الحــرب 

جملـة  مـن العـام فـيمكعـب  3متـر مليـار( 8) أي سـنويا، النيـل مياه  من%(  1)من    أكثرإلى    تحتاج

 (.20: 2011خالد،) العام في المائية النيل واردات  هیمكعب  3 متر مليار( 85)

والشـعب،  األرض  بجانب  الصهيونية العقيدة عليها تقوم ركائز ثالثة من واحدة المياه تعتبر  إذ 

 ثــم ،(1920)عــام  حتــى( 1850)مــن  الفتــرة فــيبــال أرض  شــعب ل الصــهيونية الحركــة اهتمــت  وقــد 

 دوراً  تلعــب ( 1970) منــذ  الميــاه وظلــت (، 1970)إلـى  (1920) مــن الفتــرة فــي األرض  علــى ركـزت 

 (.1996 القريشي،) اإلسرائيلي يالقوم األمن استراتيجية في وأساسياً  مهماً 

 تعــداد  كــان وإذا المائيــة المــوارد  شــحيحة دولــة بأنهــا( 1940) ســنة قيامهــا منــذ  إســرائيل عرفــت 

 مليـون ( 230)الميـاه  مـن اسـتهالكها بلـغ وقـد  نسـمة، ألـف(  680)  يتعـدى  ال  الحـين  ذلـك  في  سكانها

 إجمــالي وبلــغ نســمة، مليــون (  5, 5) تعــدادها فــاق فقــد  االســتخدامات، لجميــع العــام فــي مكعــب  متــر

 (.161: 2011 خالد،)السنة  في مكعب  متر وثمانيمائة مليارا المياه من استهالكها

 فــي ذروتــه والــذي الغــذائي أمنهــا خــارج ألمــة أمــن ال إنــه تقــول التــي بالنظريــة إســرائيل وتــؤمن

ــفار ففـــي يـــاهبالم أصـــالً  مـــرتبط اإلســـرائيلي فـــالفكر ،(43: 2005 العزيـــز، عبـــد )المـــائي  أمنهـــا  األسـ

 الكبــرى  إســرائيل دولــة حــدود  "إن كقــولهم: مائيــة، مــدلوالت  لهــا إســرائيل دولــة حــدود  أن نجــد  اليهوديــة

 أنــواع مــن نــوع بــأي المزعومــة اإلســرائيلية الدولــة حــدود  تحديــد  يــتم ولــم النيــل"،إلــى  الفــرات  مــن تمتــد 
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 أن نجــد  لــذلك اإلســرائليين، لــدى الميــاه أهميــة علــى يــدل ممــا األخــرى  المعروفــة الجغرافيــة التضــاريس

 األول: هــدفين لهــا تحقــق والتــي الزراعــة فــي خاصــة الميــاه عنصــر علــى كبــرى  أهميــة تعلــق إســرائيل

 يكـون  حتـى األرض  في اليهودي عمل بوجوب   تؤمن  التي  اليهودية  الفلسفة  على  يبنى  والذي  عقائدي

 تنبــع وكــذلك الحاجــة، وقـت  إلســرائيل يالغــذائ األمـن لكفايــة اســتراتيجي: والثـاني بهــا، ًً التصــاقا أكثـر

 زيــادة فــي هــي التــي المهــاجرين أعــداد  احتياجــات  لمقابلــة لهــا لحاجتهــا إلســرائيل بالنســبة المــاء أهميــة

 (.117: 2014 فضل،) االستيطان سياسات  احتياجات  ولمقابلة  مطردة

 النيل منابع على السيطرة إسرائيل محاوالت

واجد في التمياه النيل واستغالله قائما، وقد نفعهم ذلك  ظل الحلم الصهيوني في السيطرة على

 طائفـة تحقيـق أجـل مـن عدد من الدول النهرية، وأخص أثيوبيا وأوغندا وكينيا؛ إن هـذا التواجـد جـاء 

 فـــي التحديـــد  وجـــه علـــى تتمثـــل واالقتصـــادية، والمائيـــة واالســـتراتيجية السياســـية المصـــالح مـــن واســـعة

  :هي رئيسية مصالح ثالث 

مردهــا لثيــودور هزتــرل المؤســس الحقيقــي للكيــان ذاتــه، الصــهيوني المشــروع قــدم قديمــة مــاعأط [1]

، الــذي قــدم خاللهــا مشــروعا مائيــة يــتم 1902الصــهيوني فــي فلســطين إثــر زيارتــه لمصــر عــام 

المصري. يهـدف المشـروع إلنشـاء التفاوض فيه مع اللورد کرومر وبطرس غالي وزير الخارجية 

ضم مليون مهجر يهودي، ينقل إليها المـاء عبـر ترعـة اإلسـماعيلية، حيـث مستوطنة في سيناء ت

تعبــر الميــاه عبــر أنابيــب مــن تحــت قــاع قنــاة الســويس، ثــم يعبــر المــاء بمحــاذاة الســاحل الشــمالي 

الحكومــــة  جنوبــــا، أبــــورديس والنويبــــع؛ وألهميــــة المشــــروع عــــرض علــــى 29حتــــى خــــط عــــرض 

مصر، ومحاولة إقناعها على أن تكـون مـدة اسـتغالل الميـاه البريطانية باعتبارها الدولة المحتلة ل

 (.148: 2007)أبوشوشة،(99ة وتسعين )تسع
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 تعتبــــر حيــــث  النيــــل، أعــــالي دول فــــي مائيــــة بمشــــروعات  االســــتثمار خــــالل مــــن أربــــاح تحقيــــق [2]

 النيـل، أعـالي دول أغلـب  بهـا تقـوم التـي ميـةالتن جهـود  فـي أساسـية ركيـزة  والـري   المياه  مشروعات 

 الكثير بين للتنافس مجاالً  بالتالي وتعتبر الدول، تلك جانب  من ضخمة ميزانيات   لها  وتخصص 

 هــذه مــن بنصــيب  الفــوز خــالل مــن اقتصــادية مكاســب  تحقيــق فــي الراغبــة الدوليــة األطــراف مــن

 تروجه  ما خالل من سواء  المشروعات،  هذه ببعض   الفوز  على  إسرائيل عملت   وقد  المشروعات،

 أو المائيـة، المـوارد  وتنميـة الصـحراء استصـالح فـي كبيـرة لخبرة امتالكها من نفسها عن  إسرائيل

 إسـرائيل نجحـت  وقـد  الشـأن، هـذا فـي المتحـدة الواليـات  مـن كامـل دعـم  علـى  حصـولها  خالل  من

 إعـــداد  بينهـــا ومـــن البحيـــرات، منطقــة فـــي المهمـــة المائيـــة المشــروعات  بـــبعض  الفـــوز فـــي بالفعــل

 الفنـــي الـــدعم مشـــاريع بعـــض  وتتفيـــذ  النيـــل ميـــاه روافـــد  مـــن ةلالســـتفاد  تفصـــيلية ودراســـات  بحـــوث 

 وروانـــدا الديمقراطيــة والكونغــو اإثيوبيـــ مــن كــل فـــي المائيــة الســدود  بنـــاء مجــال فــي والتكنولــوجي

آذار  فـي أوغنـدا مـع إسـرائيل وقعته الذي  المائي  التعاون   اتفاق  المثال  سبيل  على  ومنها  وأوغندا،

 مـــن بـــالقرب  أوغنــدا شـــمال فـــي مقاطعــات  عشـــر فـــي ري  مشــاريع تنفيـــذ  علـــى ويــنص  ،(2000)

 فكتوريـــــــا بحيــــــرة ميــــــاه مــــــن االســـــــتفادة أجــــــل مــــــن وكينيــــــا، الســـــــودان مــــــع المشــــــتركة الحــــــدود 

 (.132: 2017النصيرات،)

 مــداه  يتوقــف ضــغط وهــو المائيــة، مواردهــا علــى التــأثير محاولــة خــالل مــن مصــر علــى الضــغط [3]

 الصــدد  هــذا فــي اإلســرائيلية الضــغوط وتتركــز. بينالجــان بــين والتفــاعالت  العالقــات  طبيعــة علــى

 إسـرائيل وكانـت  والسـودان، مصـر من لكل المائية المصالح ضد  النيل أعالي  دول  تحريض   على

 خـالل السـيما سـابقة، فتـرات  فـي وتنزانيـا وأوغنـدا كينيـا مـن كل طرحتها التي المطالب   وراء  تقف

النيـل  بميـاه االنتفـاع بشـأن القائمـة التفاقيـات ا فـي النظـر  وإعـادة  الميـاه  تسـعير  حـول  التسعينيات،

 (.67: 2010الطويل،)
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 الثاني  المطلب
 ) اثيوبيا(النيل حوض دول في اإلسرائيلي التدخل 

ــاع المراقـــب  إن ــات  لألوضـ ــرائيلية والسياسـ ــدرس اإلسـ ــرائيل أن يـ ــذ  إسـ ــأتها منـ ــاول نشـ ــت  تحـ  تثبيـ

 شـأن ذات  منهـا تجعـل إقليميـة عالقـات  سامـتال خـالل  من  وذلك  األفريقية،  القارة  في  وجذورها  أسسها

 فـي سياسـية عالقـات  فهـي األفريقـي، القرن  في المائية  الموارد   تمنحها  التي  وخصوصًا العالقات   وقوة

 القــرن  دولإلــى  باالســتناد  اإلســرائيلي للجانــب  وغيرهــا وحيويــة اقتصــادية عالقــات  يتبعهــا األول المقـام

 بشـكل وأفريقيـا خصوصـا األفريقـي القـرن  دول فـي واضـحاً  جيوسياسياً  امتدادا  يعطيها  والذي  األفريقي

 .عام

 أن بوسـعه الميـاه مصادر يملك من وأن االستراتيجية، النفط  قيمة  تضاهي  المياه  أصبحت   فقد 

 مـر التـي الخانقـة المائيـة النـدرة زمـن فـي سـيما ال أمنيـا، وحتـى واقتصـاديا، سياسيا اآلخرين  في  يؤثر

 حتى المائية الثروة في التحكم إلی قوة من تملك ما بكل  إسرائيل سعت   األوسط، لذلك فقد  الشرق  بها

 ألن وذلـــك ســـالم؛ اتفاقيـــات  مـــن يربطهـــا بمـــا مكترثـــة غيـــر جيرانهـــا أمـــن حســـاب  علـــى ذلـــك تـــم وإن

 بمبدأ  يعرف ما على تقوم المائية  استراتيجيتها  أن األولى الوهلة  من  يدرس  إسرائيل  تاريخ في  المتمعن

 (.124: 2016، األيوبي) (المائي األمن)

 بمشــروع يعــرف الـذي المقبــل اإلســرائيلي المخطـط مــن تنبـع النيــل ميــاه فـي إســرائيل أطمـاع إن

 ذلــك فــي العــودة ويكفــي الســواء، علــى والمعتدلــة المتطرفــة األحــزاب  عليــه تتفــق الــذي الكبــرى  إســرائيل

إلـى  الفـرات  مـن إسـرائيل يـا حـدودس) اإلسـرائيلي الكنيسـت   مدخل  على  النورانية  اللوحة  تجسده  ماإلى  

 داوود  نجمــة بينهمـا تحصـران أفقيـين أزرقـين خطـين مـن يتكــون  الـذي إسـرائيل علـم يعبـر كمـا ،(النيـل
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النيــل  نهـر الســفلي الخـط يمثـل فيمــا الفـرات، نهــر العلـوي  الخـط ويمثــل اإلسـرائيلية، الدولــة تمثـل التـي

 (.8: 2000سامرائي،)

 البحيرات دول في اإلسرائيلي الوجود

تتكون منطقة البحيرات العظمى من ست دول هي بوروندي ، جمهورية الكنغو ) زائير سابقا ( كينيا  

 ترجــع أهميــة هــذه المنطقــة االســتراتيجية إلــى مــاتزخر بــه مــن مــوارد طبيعيــة  ،ويوغنــدا ،تنزانيــا، روانــدا

اتيجية فضــال عــن بــالموارد الزراعيــة والغابيــة والمنــاخ األنســب لمختلــف المحاصــيل اإلســتر فهــي غنيــة 

  (.160: 2000المكي،)غناها بالمعادن النفيسة ) الماس ، اليورانيوم ، الذهب ، الكوبالت والحديد (

  اهتمام من  انطالقاً   النيل  منابع فيوجوده  إلى  يهدف  البحيرات   منطقة في  اإلسرائيلي التدخلو 

 أن بعــد  جديــدة ميــاه مصــادر عــن اآلن إســرائيل وتبحــث  وبمياهــه، النيــل بنهــر االســتراتيجي إســرائيل

 ارتفعـت  حيـث  الجـوالن، مـن االنسـحاب  ورفضت   لبنان،  جنوب   احتاللإلى    المياهإلى    الحاجة  دفعتها

 ،(1991)عام    في المياه  من مكعب  متر لكل دوالرات   ثالثةإلى   إسرائيل في البحر  مياه  تحلية  تكلفة

 دوالرات  أربعةإلى  لتصل والري  زراعةال في الستخدامها  المجاري   مياه  معالجة  تكلفة  أيضا  زادت   كما

 اسـتقرارا وأكثـر تكلفـة، أقـل أخـرى  بـدائل إيجـاد إلـى  بإسـرائيل تـدفع العاليـة التكلفـة هذه  المكعب،  للمتر

 النيل. مياه مثل

 هرتــزل كتــب  وقــد  عليــه، غــالي باشــا بطــرس موافقــة رغــم (1903) هرتــزل مشــروع فشــل وقــد 

 عجـز بسـبب  والعـريش سـيناء اسـتعمار خطـة فشـل" فيـه كـرذ  روينشـلد  اللـورد إلـى  الصـدد  بهـذا  خطابا

 هـذه هرتـزل رغبـة وتشـير ."للمشـروع الضـرورية النيـل ميـاه مـن كبيـرة  كمية  عن  االستغناء  عن  مصر

 بوقـت  الدولـة قيـام قبـل حتـى للميـاه الصـهيونية االسـتراتيجية فـي هاما محورا يشكل النيل نهر أنإلى  

  .طويل
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ــم ــه لـ ــاعي تنتـ ــرائيل مسـ ــ إسـ ــاه الإليصـ ــل ميـ ــل النيـ ــة بفشـ ــزل، محاولـ ــل هرتـ ــّدم بـ ــون  قـ  المخططـ

ينيــور   بمشـروع األول المشـروع عـرف السـبعينيات، فتـرة فـي النيـل ميـاه لنقـل مشـروعين اإلسـرائيليون 

%( مـن ميـاه النيـل إلـى 1نسبة إلى واضعه المهندس االسرائيلي ينيور  ويقضي هذا المشروع بنقـل )

 (.176: 1996سنويا)القريشي،  3مليون م( 800صحراء النقب أي ما يعادل )

هــذه الفكــرة المهنــدس  ( وكــان وراء1978أيلــول ) 27أمــا المشــروع الثــاني فقــد كــان فــي عــام 

ــرائيلي ــة وإدارة الميــــاه االســ ــة فــــي دراســ ــركة" تاحــــال" المخصصــ ــل فــــي شــ ــالي" الــــذي يعمــ " اليشــــع كــ

 (.176: 1996يشي،)القر والمشروعات المائية وكان يحمل الفكرة نفسها للمشروع االول
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 الثاني  المبحث

 خصوصية االهتمام  االسرائيلي باثيوبيا  

خصوصتتي   اثيوبيتتا لتتر ااالتتاري اكللااليتت  كزوا تت  ول  تت ا  أدركتتا ااتتلاميذ وقتت    تتا 

 لهـا، األولـى النشـأة منـذ  إسـرائيل مـع عالقـات  لبنـاء إثيوبيـا ممانعـة مـن الـرغم علىو  .اازلا يجي  ليها

 إنشــاء منــذ  أصــرت  إســرائيل أن إال المنطقــة، فــي بهــا إســرائيلإلــى  ُينظــر تــيال الســلبية للنظــرة وذلــك

 دولــة وأهمهـا األفريقيــة، القـارة دول مـع عالقــات  بنـاء علـى ضــرورة الفلسـطينية األراضــي علـى دولتهـا

 دولـة أصـبحت  حتـى لـذلك، تسـتجب  لـم إثيوبيـا أن إال العالقـات  تلـك بنـاء محـاوالت  كل ورغم  إثيوبيا،

 لغـرض  اإلسـرائيلي الـدعم تمثـل إثيوبيـا، لمصـحلة عنهـا التعبيـر  صـح  إن  خيرية  بأعمال  تقوم  إسرائيل

 مــؤتمر انعقــاد  بعــد ( 1955) عــام لهــا مصــر تهديــدات  ضــد  مســاعدتها فــي إثيوبيــا مــع عالقــات  بنــاء

 ثم   إلثيوبيا،  والعسكري   السياسي  الدعم أنواع كافة  إسرائيل بعدها  وقدمت   االنحياز،  عدم  لدول  باندونج

 العسـكري  والتمـرد  اإلثيوبيـة الثـورة إخمـاد  لغـرض  اإلثيـوبي الشـأن فـي بالتدخل  إسرائيل  قامت   ذلك  بعد 

 مــن كــال أن كمــا اإلثيوبيــة، اإلســرائيلية العالقــة تتطــور بــدأت  المســاعدات  هــذه وبعــد  ،(1960)عــام 

 حت أصــب حتــى العالقــات، وبنيــت  األفكــار فتوافقــت  العــداء نفــس والمســلمين للعــرب  يحمــالن الــدولتين

 مـــن يقتـــرب  تهديـــد  أي ضـــد  العســـكرية وقاعـــدتها األفريقـــي القـــرن  فـــي إلســـرائيل العـــين بمثابـــة إثيوبيـــا

 إثيوبيــا أصــبحت  حتــى فشــيئاً  شــيئا تتطــور العالقــات  وبقيــت  ككــل، األفريقيــة للقــارة وبوابتهــا مصــالحها

 مــن الســودانو  مصــر وأهمهــا واإلســالمية العربيــة الــدول وتهــدد  المنطقــة، فــي تــأثير وذات  قويــة دولــة

 الصــومال فــي للمســلمين العســكرية والضــربات  التهديــد إلــى  باإلضــافة عنهــا، النيــل ميــاه قطــع خــالل

 وإمـــدادات  إثيوبيـــة بجهـــود  األفريقـــي القـــرن  فـــي اإلســـالمي للمجتمـــع وتنميـــة تطـــور أي ومنـــع وإثيوبيـــا

 (.157-156: 2010، رسرو ) إسرائيلية
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 :التالية لألسباب  تعود  اإثيوبي عم بعالقاتها اإلسرائيلي االهتمام دواعي إن

 .الميالد  قبل الثالث  القرن إلى  تعود  اإثيوبي مع العالقات  بأن إسرائيل في السائد  االدعاء [1]

ــود   [2] ــا وجـ ــي  الفالشـ ــفـ ــدعي اإثيوبيـ ــرائيل وتـ ــؤالء أن إسـ ــا هـ ــم الفالشـ ــة هـ ــة قبيلـ ــائعة، يهوديـ  ضـ

 كبيـرة أعـداد  وترحيـل همإلـي الوصـول مـن  اإثيوبيـب  عالقتهـا  خـالل  مـن  إسرائيل  تمكنت   وبالفعل

 يوســف المستشــرق  بواســطة الفالشــا هــؤالء عــن البحــث  عمليــة بــدأت  لقــد . إســرائيلإلــى  مــنهم

 اليهوديــة، الديانــةإلــى  وإعــادتهم المســيحية عــن إبعــادهم بهــدف( 1897) العــام منــذ  هــاليفی

 بـبعض  اتصـل أنـه إال مباشـرة بصـورة الفالشـا منـاطقإلـى  الوصـول مـن يـتمكن لـم  أنـه  ورغم

 أشـار عـنهم تقريـره كتـب  وعنـدما  أوروبـا،  يهـود   وبين  بينهم  تواصال  وخلق  الفالشية  التجمعات 

 .بيهوديتهم الفالشا هؤالء تمسكإلى  فيه

 أراضــيها فـي تجـري  حيــث  الميـاه خاصـة الطبيعيــة المـوارد  فـي غنــى مـن اإثيوبيـ بــه تمتـاز مـا [3]

 وإسـرائيل النيـل، لنهـر األساسـي د الرافـ األزرق  النيـل  ينبع  تانا  بحيرة  ومن  األنهار،  من  العديد 

إلـى  وباإلضـافة مصـادرها،إلـى  االتجـاه الطبيعي من كان  وبالتالي  المياه،  أهمية  تماما  تدرس

ــب توجــــد  الميــــاه ــذهب  مثــــل معدنيــــة مــــوارد  اإثيوبيــ  تخــــدم والتــــي وغيرهــــا والفضــــة والمــــاس الــ

 .منها العسكرية خاصة اإلسرائيلية الصناعات 

 لالتحاد  المقر البلد  فهي أخرى  ناحية ومن ناحية، من  هذا  اثيوبيإل  استراتيجي  الموقع الجيو  [4]

 2013 األمــين،)والصــومال  إريتريــا خاصــة الجـوار دول علــى تأثيرهــا لهــا أن كمــا األفريقـي،

:189-193) . 
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 األول  المطلب
 ا إثيوبي في  اإلسرائيلية المشاريع 

 فــي جهودهــا تركــزت  فقــد  لنيــل،ا لنهــر منبــع كدولــة اإثيوبيــ أهميــة لمــدى إســرائيل إلدراس نتيجــة

 (.2015عالم،)السدود  بناء برامج في وخاصة ةثيوبياإل الدولة في تواجدها دعم

 :اآلتي تحقيق في اإثيوبي موقع من االستفادة إسرائيل أرادت   وقد 

ــاد -أ ــوات  إيجـ ــادل قنـ ــاتي تبـ ــع معلومـ ــزة مـ ــتخباراتية األجهـ ــاإل االسـ ــة ةثيوبيـ ــو موجهـ ــات  نحـ  حركـ

 .عربيةوال األفريقية التحرر

 ومسـاعدة األمريكيـة، المتحـدة الواليـات  عـن بالوكالة  المنطقة  في  األمريكية  المخططات   تنفيذ -ب 

 .األفريقية القارة في التغلغل على األمريكي النفوذ 

 فــي بمــا األحمـر والبحــر أفريقيــا شـرق  دول وخاصــة األفريقيـة الــدول بقيــةإلـى  معبــراً  اتخاذهـا-ج

 .الشرقي النيل حوض  دول  ذلك

 .أفريقيا قارة في واإلسالمي العربي النفوذ  حصار في منها دةاالستفا-د 

 مصـر على الضغط يمكن خاللها من ألنه إسرائيل أمن على للحفاظ متقدماً   مركزا  اتخاذها -ه

 .النيل مياه موضوع في

 :اإثيوبي في اإلسرائيلية الشركات أهم ومن

ــة اإلســرائيلية الشــركة .1  البنــك لحســاب  اإثيوبيــ يفــ ري  وأعمــال بمشــروعات  تقــوم التــي ،المائي

ــدولي، ــافة الـ ــالإلـــى  إضـ ــركة هـــذه عـــاتق علـــى ويقـــع أوجـــادين، فـــي إنشـــائية أعمـ  تنفيـــذ  الشـ

 .اإثيوبي في المائية المشاريع
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 والبـــذور الـــري  ومعـــدات  الزراعيـــة اآلالت  بيـــع فـــي متخصصـــة وهـــي ،التجاريـــة الـــدا شـــركة  .2

 .البيطري  الطب  ومستحضرات  المبيدات وصناعة  الدواجن، وتربية

 ولهـا  الزراعيـة،  والمـواد   األدويـة  بتصـنيع  وتقـوم  ،والصـيدالنية  الكيمائيـة  للمواد  آسيا  شركة   .3

 .اإثيوبي في الطبية للمواد  مصنع

 مصـادر بتطـوير وتقـوم ميكـرون، شـركة فـي العامـة واألشـغال للبنـاء بونيـه سـوليل  شركة   .4

 .تانا بحيرة على خزانات  بناء في وساهمت  المياه،

 األمـين،)المـاء  فـي تركـز أنهـا ويالحـ  ا،إثيوبيـ فـي  العاملـة  اإلسـرائيلية  كات الشـر   أهم  هي  هذه

2013:189-193.) 

 السدود إلقامة اإلسرائيلي  الدعم

ــعى ــرائيل  تسـ ــيطرة إسـ ــاه علـــى للسـ ــل ميـ ــدم النيـ ــدعم وتقـ ــادي الـ ــتي المـ ــدول واللوجسـ ــبة لـ  الهضـ

. النيـل لنهـر األكبـر الرافـد  أراضـيها مـن ينبـع التـي ةثيوبيـاإل للدولـة الـدعم كـل تقدمحيث     االستوائية،

 الخبـرة لهـا تقـدم فهـي ا؛إثيوبيـو  إسـرائيل بـين النهضـة سـد   بنـاء  علـى  سـابقة  مائيـة  مشـاريع  عـدة  وهناس

 ســالم اتفاقيــة تربطهــا إســرائيل أن وبمــا ،(2012الســامرائي، ) والزراعــة الميــاه مجــال فــي والتكنولوجيــا

 أن تســتطيع ال فهــي المصــري، القــومي األمــن هــدد ي أن الممكــن مــن الســد  هــذا أن وتعلــم مصــر، مــع

 وتستطيع اسـرائيل مـن خـالل اثيوبيـا  الضـغط علـى مصـر.النهضة.  لسد  العلني  الدعم  بتقديم  تغامر

 والتكنولــوجي، الفنــي أو اللوجســتي الــدعم ســواء ا،ثيوبيــســري إل بشــكل الــدعم بتقــديم تقــوم فهــي لــذلك

ــدعم وحتـــى ــر المـــادي الـ ــذا المباشـــر، غيـ ــتم الســـد  فهـ ــرائيلي بتخطـــيط يـ ــوبي ولـــيس إسـ عبـــدهللا، ) .إثيـ

2014.) 
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 الفنـــي الـــدعم قـــدمت  كمـــا العظمـــی، البحيـــرات  منطقـــة فـــي ســـدود  خمســـة بـــدعم إســـرائيل قامـــت 

 بدايـــــة فـــــي قامـــــت و  ،(66: 2014 عبـــــدهللا،) وزائيـــــر روانـــــدا فـــــي ســـــدود  ثالثـــــة لبنـــــاء والتكنولـــــوجي

 اسـتأنفت  (2009)العـام  وفـي ،"فينيشـا سـد " اءبنـ فـي اإثيوبي بمساعدة الماضي القرن   من  التسعينيات 

 ةثيوبيـاإل" بيرفـاكينكو" شـركة بتمويلـه تقـوم والسد  التيجراي، بإقليم" مكالي سد "  بناء  في  العمل  إسرائيل

 (.87: 2016 البحيري،) أخرى  ةإثيوبي شركة مع بالمشاركة إسرائيل تملكها والتي

 اإثيوبيـ وأعلنـت  سـبق التـي المائية المشاريع يذ تنفل اإثيوبي مع تعاونها خالل من إسرائيل  تحاول

 األزرق  النيــل علـى سـدا (36) تشـمل مشــروعا،( 40)إلـى  عـددها ويصـل تنفيــذها، علـى عزمهـا عـن

 الطاقـــة مــن( كيلـــووات  مليــار 38) وإنتــاج الزراعيـــة، األراضــي مــن هكتـــار ألــف( 400) واستصــالح

 وقــد  األزرق، النيــل روافــد  أحــد ( فشــقا) نهــر ىعلــ التخزينــي الســد  المشــاريع هــذه أهــم ومــن الكهربائيــة،

 نفســه النهــر علــى خــزانين بإقامــة المشــروع بهــذا اإثيوبيــ وتتوســع الميــاه، مــن 3م مليــار (25) يقطــع

 علـى المشـروع هـذا لتمويـل الدولي البنك لدى  التدخل  إسرائيل  حاولت   وقد   مباشرة،  إسرائيلية  بمساعدة

 الــدولى البنــك أن إال التنفيــذ، علــى واإلشــراف الفنيــة راســات الد  وضــع اإلســرائيليون  الخبــراء يتــولى أن

 البنـكإلـى  اإثيوبي فتحولت  االقتصادية، اإثيوبي إلمكانات  بالنسبة العالية تكلفته  بسبب   المشروع  رفض 

 منشــأ علــى ســد  ببنـاء إســرائيل قامــت  كمـا المصــب، دول موافقــة مشــترًطا وافـق الــذي للتنميــة األفريقـي

 مقابــل 3م مليــار نصــف لحجــز الميــاه مــن %(75) بحــوالي النيــل يمــد  الــذي رق األز  النيــل فــروع أحــد 

فيهـــا  عســـكرية قواعـــد  إلقامـــة( فاتيمـــا) و( دهلـــك) جزيـــرة فـــي إلســـرائيل تســـهيالت  بتقـــديم اإثيوبيـــ قيـــام

 (.139: 2019حمدان)

 المشــاركة أجــل مــن اإلســرائيلية للشــركات  ســندات  بطــرح إســرائيل فــي ةثيوبيــاإل الســفارة وعملــت 

ــد  مويـــلبت ــة سـ ــ ووّقعـــت  ،(100: 2014 عـــالم،) النهضـ ــع اإثيوبيـ ــرائيلية شـــركة مـ ــل مـــن إسـ  إدارة أجـ



84 
 

 بـالتوقيع الشـركة هـذه وقامـت  السد، بكهرباء ستتحكم إسرائيل فإن وبالتالي السد، من  المولدة  الكهرباء

( 59: 2016 البحيـــري،) الجـــوار دول مـــع الكهربائيـــة الطاقـــة لتصـــدير االتفاقيـــات  مـــن العديـــد  علـــى

 إســرائيل أمــدت  وقــد  النهضــة، ســد  أمــن تتــولى اإلســرائيلية األمــن شــركات  إحــدى أن" بالــذكر والجــدير

 ســد  لبنــاء دعمهــا علـى إســرائيل بشــكر إثيـوبي مســؤول وقــام" لحمايتــه حديثـة عســكرية بمعــدات  اإثيوبيـ

دعم ويقصـد بالـ اللوجستي بالدعم تكتفي ال إسرائيل أن يعني وهذا ؛(102: 2014  واصل،)  النهضة

مباشــــر اي ان الدولــــة تشــــارس حليفتهــــا عــــن طريــــق االمــــداد بالمعلومــــات ال غيــــر االمــــداد اللوجســــتي 

 وإنمــا النهضــة، لســد  الفنــي أوالــدعم المــادي وباالســلحة إلــى  االســتخباراتية والتقنيــة وقــد يصــل الــدعم

 .السد  إلنشاء المادي الدعم بتقديم تقوم

 اإثيوبي في اإلسرائيلي التدخل أثر

 أن قبـل وذلك بالسالح، التمرد في جنوب السودان حركة  إمداد   في  اإثيوبي  إسرائيل  غلت است  لقد 

 العشــرين القـرن  مـن الخمسـينيات  نهايــة ومنـذ  إسـرائيل تقتصـر ولـم أوغنــدا،إلـى  الشـعبية الحركـة تتجـه

 الحــدود  تســتغل كانــت  بــل فحســب  الســودان وجنــوب  الشــمال بــين الخــالف شــقة توســيع علــى عملهــا

 الـــــروح فـــــيهم تضـــــخ الوقـــــت  نفـــــس وفـــــي لالجئـــــين اإلنســـــانية المعونـــــات  لتقـــــديم ةثيوبيـــــإلا الســـــودانية

 .االنفصالية

حيـث نصـت االتفاقيـة  (1972)أبابـا  أديـس  اتفاقيـة  توقيع  بعد   اإلسرائيلي  التغلغل  انحسر  ولقد 

ة حتــرام األديــان جميعــا بمــا فــي ذلــك األديــان األفريقيــة التقليديــة وعــدم إضــفاء أي صــبغة دينيــا علــى:

الثقافيــة ألهــل الجنــوب بمــا فــي ذلــك حقهــم فــي تطــوير ثقــافتهم  واالعتــراف بالخصــائص ، علــى الدولــة

 المركـز. بيـد أناالعتراف بحق الجنوب في حكم نفسه حكما ذاتيا دون  يمنـة مـن   .وفنونهم المحلية

 ســطةبوا الــدعم لــه تقــدم إســرائيل جعــل ،(1983) قرنــق جــون  الــدكتور وظهــور االتفاقيــة هــذه انهيــار
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 وصـور األخـرى، والقتاليـة التدريبيـة واألدوات  التموينيـة والمـواد  والذخائر األسلحة له قدمت  إذ   ا،إثيوبي

 مـن الـدعم توقف( 1991) التسعينيات  فترة وفي السوداني، الجيش تحركات  حول الصناعية  األقمار

 شـهدتها التـي نقسـامات لال وكـذلك ة،ثيوبيـاإل  السـودانية  والمصالحة  منقستو  نظام  لسقوط  اإثيوبي  خالل

 .وإريتريا اإثيوبي بين الحرب  اندالعإلى  إضافة الشعبية، الحركة

األهمية االستراتيجية لألخيرة في نهر النيل لكونهـا لثيوبيا إلى    اإلسرائيلي  الدعم  من  الهدف  كان  لقد 

لمسـاعدات المصدر األساسي لمياهه، حيث قامت إسرائيل بالتخطيط والمشاركة في التمويـل وتقـديم ا

اتانـا، التـي  علـى األنهـار التـي تغـذي النيـل األزرق وعلـى بحيـرة سـداً (  ۳۳الفنية االثيوبيـا فـي إقامـة )

مـن مياهـه األمـر الـذي يمكـن أن يـؤدي إلـى  3( مليـارات م6ينبع منها األخير، وذلك لحجز حوالي )

ــبة كبيـــرة ــا ، خفـــض حصـــة مصـــر والســـودان المائيـــة بنسـ  علـــى إثيوبيـــا بتحـــريض  إســـرائيل قامـــت  كمـ

 وعملـت  المشـروعات، تلـك تنفيـذ  بغـرض  والسـودان مصـر مـع المبرمـة المائيـة  االتفاقيات   من  التنصل

 السـودان جنـوب  فـي االنفصـالية الحركـة زعـيم قرنق، جون  مع باالتفاق  إثيوبيا  مع  إسرائيل وبالتنسيق

 3م مليــار( 70) نحــو ســتوفر كانــت  التــي األبــيض، النيــل علــى قنــاة جــونغلي فــي العمــل إيقــاف علــى

 والعسـكري  المـالي والعون  الدعم بتقديم «إسرائيل» تكفلت  بينهما، وقد  مناصفة  تقسم  والسودان  لمصر

 (. 168: 1996القريشي،)

إيجــاد قنــوات تبــادل معلومــاتي مــع  مــن خــالل  الســتفادة مــن موقــع أثيوبيــا لألتــيوقــد أرادت إســرائيل ا

تنفيــذ المخططــات . و حركــات التحــرر اإلفريقيــة والعربيــة األجهــزة اإلســتخباراتية األثيوبيــة موجهــة نحــو

األمريكيــة فــي المنطقــة بالوكالــة عــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة ، ومســاعدة النفــوذ األمريكــي علــى 

لــى بقيــة الــدول اإلفريقيــة وخاصــة دول شــرق إفريقيــا اتخاذهــا معبــر إو التغلغــل فــي القــارة اإلفريقيــة. 

االسـتفادة منهـا فـي حصـار النفـوذ العربـي . و ول حـوض النيـل الشـرقي والبحر األحمر بمـا فـي ذلـك د 
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 اتخاذها مركزا متقدمة للحفاظ على أمن إسرائيل ألنه من خاللها يمكنو  واإلسالمي في قارة إفريقيا. 

 (.191: 2013نيل) األمين، الضغط على مصر في موضوع  مياد ال

ن ا والســوداإثيوبيــراء خارجيــة مصــر و وز  إلــى اجتمـاع 2019/ 7/11ذكــرت قنــاة الجزيــرة  ولقـد 

ــةمـــع  ــر الخزانـ ــمة  وزيـ ــي العاصـ ــاس، فـ ــد مالبـ ــدولي ديفيـ ــك الـ ــين ورئـــيس البنـ ــتيفن منوتشـ األمريكـــي سـ

حيثث ،النهضــةيــأتي هــذا االجتمــاع اســتجابًة لــدعوة اإلدارة األمريكيــة بشــأن ســد  .األمريكيــة واشــنطن

اتفاق شامل ومستدام لملء خزان سد إلى  لوفق بيان رسمي، تجديد التزام الدول الثالث التوص  أعلن

 .النهضة وعملية التشغيل

 الثاني  المطلب
 النهضة  سد حول  النزاع إدارة سيناريوهات

 نهـر مصـادر أن فـي والسـوداني المصـري  لألمـن تهديـداً  تعـد  التي  االستراتيجية  خطورةال  تتمثل

خطورة على السودان ومصـر بسـبب  ولهذه االمر .عربية غير  أراض   وفي  أراضيهما  خارج  تقع  النيل

 اإثيوبيـــ مـــع للتعامـــل ســـيناريوهات  ثالثـــة فلمصـــر لـــذلك ة،ثيوبيـــالتـــدخالت الخارجيـــة فـــي السياســـية اإل

 :القادمة، هي المرحلة خالل

 الدولي  التحكيم: األول السيناريو

 التاريخيــــة الحقــــوق  تــــدعم التــــي النيــــل بنهــــر الخاصــــة الدوليــــة باالتفاقيــــات  تتمســــك مصــــر إن

ومــدمرة،  ســلبية آثــار لهــا ســتكون  االتفاقيــات  تلــك تغييــر علــى موافقــة أي كــون  مياهــه، فــي لمكتســبةوا

 .الجديدة المشاريع من الجديدة الموارد  نسبة من يكون  النيل بخصوص دخل تغيير أي وإن
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 والمعاهـدات  باالتفاقيـات  اإثيوبيـ اعتـراف عـدم هو الدولي القانون  خيارإلى   اللجوء  يعيق  ما  إن

تحـت  1959واتفاقيـة  1929تعتـرض أثيوبيـا علـى اتفـاقيتى عـام حيـث   النيـل بنهـر المتعلقـة ليةالدو 

كانــت بــين  1959كمــا أن اتفاقيــة عــام ، تمــت أثنــاء األحــتالل 1929زعــم أن االتفاقيــة األولــى لعــام 

 أطـراف يوافـق أن ضـرورة هنـاس فـإن أخـرى  ناحيـة مـنو   ،لسودان ولم تكن أثيوبيـا طرفـا فيـهمصر وا

 أمـام كبيـرة صـعوبات  هنـاس أن كمـا ا،إثيوبيـ ترفضـه مـا  وهـو  الـدولي،  القضـاءإلـى    اللجوء  على  لنزاعا

 فضـالً  الـدولي، القضاءإلى  النزاع بإحالة بدوره يقوم والذي األمن  مجلسإلى    األمر  يحال  أن  إمكانية

لتـرويج  إسـرائيلسـعت وقـد السد،  بناء عملية في بالبدء واقعاً   أمراً   فرضت   قد   ةثيوبياإل  الدولة  أن  عن

ــار الســـلبية  ــعير الميـــاه التـــي  علـــىاألفكـــار الجديـــدة ذات اآلثـ مـــوارد مصـــر المائيـــة، الســـيما فكـــرة تسـ

ا وكينيـــا وأوغنـــدا وتنزانيـــا فـــي فتـــرات ســـابقة، الســـيما خـــالل التســـعينيات، بشـــأن إعـــادة إثيوبيـــطرحتهـــا 

متحـدة علـى اسـتعمال مـوارد الميـاه، سـرائيل والواليـات ال، حيث حَرصـت إتفاقيات القائمةالنظر في اال

 .وإقامة السدود دون التنسيق مع مصر والسودان

 لدوليةمن خالل االتفاقات ا التفاوض: الثاني السيناريو

 التعــاون  مبــادرات  ضــمان واشــترطت  النيــل، لميــاه التفاوضــي اإلطــار تغييــر مصــر رفضــت  لقــد 

 مصـر رفضـت  األسـاس هـذا وعلى تركة،المش والمصالح التاريخية الحقوق   الحوض   دول  بين  الجديدة

 المحتمـل مـن صار مشتركاً  بياناً  أصدرتا اإثيوبيو  مصر أن غير أوغندا،  عنتيبي  اتفاقية  على  التوقيع

( 20)عــن  التخزينيــة للســد  الطاقــة تزيــد  ال أن علــى الثالثيــة اللجنــة فــي للمفاوضــات  أساســاً  يكــون  أن

 يهدد  وال الكهربائية، الطاقة من حاجتها اثيوبيإل ققيح الحالة بهذه  وهو  المياه،  من  مكعب   متر  مليار

( 2014) حزيـــران (26)فـــي  الصـــادر البيـــان وضـــع حيـــث  العـــالي، الســـد  يهـــدد  وال الخرطـــوم، مدينـــة

 .الطرفين بين المفاوضات  أسس
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 لميـاه بالنسـبة مصـر سياسـة تقـوم حيـث  ا،مكتسـبً  اتاريخيًـ   احقًـ   النيـل  مياه  في  مصر  حصة  تعد 

 دولـي التـزام وهـو المكتسـبة، التاريخيـة الحقـوق  لمبـدأ اسـتنادا الميـاه تلـك فـي  حقوقهـا  تأكيـد   علـى  النيل

  الدولية االتفاقيات  المبدأ هذا أكدت  وقد  الدولي،  العمل  عليه  وجرى   الدوليين  والقضاء  الفقه  في  استقر

 التاريخيـــة مصـــر حقـــوق  علـــى يؤكـــد  ممـــا،  1929عـــام  رأســـها تلـــك االتفاقيـــة الموقعـــة فـــي  وعلـــى 

 للقانون  طبقا زيادتها يمكن بالعكس، بل منها االنتقاص  يجوز ال، حيث النيل  نهر  مياه  في  لمكتسبةا

حيــث ذكــرت أســس هــذا االنتفــاع فــي  والتــي تبنــت مبــدأ االنتفــاع المنصــف   1966لألنهــار الــدولي

 (.276: 2015رمضان،)مادته الخامسه  وهي عدد السكان الذين يعتمدون على مياه الحوض  

 المصـالح لمنظـور ووفقـاً  التفاوضـي الخيـار علـى بنـاء النيـل نهـر حـوض  نـزاع إدارة طـارإ وفـي

 والعــادل المنصــف االســتخدام قاعــدة أو لمعيــار وفقــا النيــل حــوض  ميــاه مــع التعامــل وأن المشــتركة،

 بهــا تتمتــع التــي المائيــة الــوفرة بــين التفــاوت  فــي والمتمثــل ضــيق منظــور مــن يــتم أن يجــب  ال للميــاه

 وينبغـي والسودان، مصر وخصوصا أخرى  دول منها تعاني التي المائية والندرة الحوض  دول  غالبية

 لـــدول والمصـــالح األهـــداف منظومـــة تحقيـــق أجـــل مـــن وانـــدماجي تكـــاملي منظـــور مـــن معـــه التعامـــل

 (.6: 2013ضلع،)النيل  حوض 

ــا ومـــن ــداد  بينهـ ــيلية ودراســـات  بحـــوث  إعـ ــتفادة تفصـ ــاه روافـــد  مـــن لالسـ ــ النيـــل ميـ  بعـــض  ذ وتتفيـ

ــاريع ــدعم مشـ ــوجي الفنـــي الـ ــي والتكنولـ ــال فـ ــاء مجـ ــدود  بنـ ــي المائيـــة السـ ــل فـ ــن كـ ــ مـ ــو اإثيوبيـ  والكونغـ

 مـع إسـرائيل وقعتـه الـذي المـائي التعـاون  اتفـاق المثـال سبيل على ومنها وأوغندا، ورواندا  الديمقراطية

  .(2000)آذار  في أوغندا
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 الثالث السيناريو

 لــدول العســكرية القــدرات  ذكــر وعنــد  النهضــة، ســد  دفتســته عســكرية عمليــةإلــى  مصــر لجــوء

 منهـا تعـاني التـي الداخليـة التـوترات  أن كمـا المجـال، هـذا فـي عليهـا تتفـوق  مصـر النيل، فإن  حوض 

 ولـو عسـكرية بعمليـة للقيـام المصـرية للحكومـة دفـع عامـل تشـكل  أن  يمكـن  والتـي  النيـل،  حوض   دول

 .اإثيوبي تجاه وخاصة يدات،التهد  حيال الردعية قدراتها إلثبات   محدودة

 الخارجيــة السياســة توجهــات  طبيعــة ظــل فــي اإلطــالق، علــى وارد  غيــر االحتمــال ولكــن هــذا 

 مــن كثيــر فــيدرجــة التفكيــر والحكمــة إلــى  تصــل للتهدئــة تميــل والتــي الراهنــة، المرحلــة فــي المصــرية

 قــدرات  تمتلــك مصــر انــت ك فــإذا الخيــار، هــذا فــي التفكيــر مطــروح غيــر وبالتــالي الخارجيــة، المواقــف

 سـتكون  حـرب  فـي بـالتورط لهـا تسمح ال القدرات  هذه فإن النيل، حوض  دول باقي من أكبر  عسكرية

 العســكرية قـدراتها كــل مـن ينــال أن يمكـن مــا وهـو محــدد، غيـر عــدو أمـام العصــابات، لحـروب  أقـرب 

 العســـكرية القـــدرات  فـــإن ثالثـــة ناحيـــة ومـــن األفريقيـــة القـــارة فـــي السياســـية ومكانتهـــا بـــل واالقتصـــادية

 ،(1991) عـــام الكويــت  تحريــر حــرب  فـــي محــدود  بشــكل إال عقــود، منـــذ  اختبارهــا يــتم لــم المصــرية

 األعمال من العديد  في العسكرية المؤسسة انخراط ظل في التدريبية، المناورات  بعض  على وتقتصر

يـة ومصـر فـي غنـى عقوبـات دولإلـى  كمـا أن الخيـار العسـكري قـد يعـرض مصـر  .الداخليـة المدنيـة

 عنها.

هـــي قيامهـــا بتنفيـــذ مشـــاريع ومنهـــا اثيوبيـــا  إســـرائيل بـــدول حـــوض النيـــل  واالســـتراتيجية التـــي اتبعتهـــا

 زراعيــة عديـــدة فــي دول الحـــوض فأصـــبحت تســيطر علـــى قطاعــات اقتصـــادية عـــدة فــي تلـــك الـــدول

 وعلــى رأســها مصــر لتلــك الــدول عــن الــدول العربيــة، قويــاً  أصــبحت بــديالً أصــبح باإلضــافة إلــى أنهــا 

ــود التـــي  ــدى عقـ ــة علـــى مـ ــر العربيـ ــا غيـ ــات مـــع دول أفريقيـ ــدأت بتوثيـــق ومـــن   ،أهملـــت العالقـ ــا بـ هنـ
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عالقاتها بشكل أكثر جدية وأنشأت خطة مالحية يربط إيالت بكينيا وخطأ مالحية آخر يربط إيالت 

السياســة ام ي دوائــر اهتمــبأثيوبيــا، وباتــت العالقــة بــين إســرائيل ودول أفريقيــا تحتــل المرتبــة الثانيــة فــ

ضـمان  فـيفـي دول حـوض النيـل  تكمـن أهـداف االسـتراتيجية االسـرائيلية  ، كمـاالخارجية اإلسرائيلية

 (.238: 2013)النداوي، نيل، والنفوذ االقتصادي والتجاري األمن والنفوذ، والسيطرة على مياه ال
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 الخامس الفصل 
 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 أوالا: الخاتمة 

اهتمـت إسـرائيل بشـكل عـام بإقامــة العالقـات مـع الـدول األفريقيــة بشـكل مباشـر وغيـر مباشــر، 

توفير مخرج لها فـي المنطقـة العربيـة، ولقـد حـرص الفكـر الصـهيوني علـى االهتمـام إلى    مما سيؤدي

ــارة  ــةبالقـ ــت ال، واناألفريقيـ ــة الخار طلقـ ــارة األسياسـ ــاه القـ ــرائيلية تجـ ــة اإلسـ ــا جيـ ــوم أمنهـ ــن مفهـ ــة مـ فريقيـ

 .القومي

وجــود لهــا علــى  يستأســفقــد ســعت إســرائيل ل، قديمــة اً أطماعــفأطمــاع إســرائيل فــي النيــل تعــد 

ــر  ــرالبحـ ــة الســـيطرة و  األحمـ ــرن األمحاولـ ــي القـ ــى منطقتـ ــلعلـ ــوض النيـ ــرائيل فريقـــي وحـ ــت إسـ ، دعمـ

  ة في صراعها مع الصومال.ثيوبيوقدمت الدعم للدولة اإل، تية في جيبو ثيوبياألطماع اإل

ــزت  ــا ركـ ــرائيل  كمـ ــىإسـ ــق علـ ــى  تحقيـ ــيطرة علـ ــرات و الالسـ ــالممـ ــر اال ذ منافـ ــي البحـ ــتراتيجية فـ سـ

 ذ.ه الممرات والمنافذ منع أي قوة معادية من السيطرة على هو  األحمر

 الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية: استطاعت وقد  

   ؟ما المكانة االستراتيجية لدول حوض النيل ل:السؤال االو

بســبب موقعهــا  الكبيــرة، هميــةاأل ذات  الــدول مــن تعــد لــدول حــوض النيــل مكانــة اســتراتيجية إذ 

 المزروعـات  انتشـارإلـى  بالتـالي أدى مما المائية  الموارد   توفير العديد من  على  ساعد   الذي  الجغرافي

 خطـوط من لقربها ،اقتصاديةجيو  أهمية ذا موقعاً   النيل  حوض   منطقة  المتنوعة، كما تعد   والمحاصيل

  العربي والخليج الهندي والمحيط األحمر والبحر المتوسط، البحر عبر الدولية التجارة
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 )مصر والسودان(؟االستراتيجية لسد النهضة لدول حوض النيل هميةما األالسؤال الثاني: 

المشـروعات العديـد مـن  نهضـة فـي إقامـةاسـتراتيجية إذ يسـاهم سـد ال  أهميـةلدول حوض النيل  

فإن لسـد النهضـة   .ا المتمثلة في الربط الكهربائي وتبادل الطاقة والري إثيوبيالمشتركة بين السودان و 

وتـرص مصـر أن  ،مياه النيل هو تأثير مباشـر فـي حيـاه الدولـة المصـريةحصة مصر من  تأثير على  

يار متر مكعب من المياه هـو خطـر علـى أمنهـا مل  (74)  الذي سيحتجز  ثيوبيإنشاء سد النهضة اإل

 .عليهاوبيئة وأمنية لما له من أضرار اقتصادية وسياسية  ؛القومي

   ؟حيال سد النهضةما ماهية االستراتيجية اإلسرائيلية السؤال الثالث:  

 محاولــة علــى جانبهــا مــن إســرائيل كانــت إلســرائيل اســتراتيجية حيــال ســد النهضــة حيــث دأبــت 

 السياســــية المصــــالح مــــن واســــعة طائفــــة تحقيــــق أجــــل النيــــل مــــن حــــوض  منطقــــة فــــي ةبقــــو  التــــدخل

قيامها بتنفيذ مشاريع زراعية عديدة و   اثيوبيمن خالل تقديم الدعم اللوجستي إل  والمائية.  واالستراتيجية

 باإلضـافة إلـى أنهـا  في دول الحوض فأصبحت تسيطر على قطاعات اقتصادية عدة في تلـك الـدول

التــي أهملــت العالقــات مــع  لتلــك الــدول عــن الــدول العربيــة، وعلــى رأســها مصــر قويــاً  أصــبحت بــديالً 

 .دول أفريقيا غير العربية على مدى عقود 

 االســـتراتيجية بـــين ارتباطيـــة عالقــة" ثمـــة وقــد تمكنـــت الدراســـة مـــن اختبــار وفحـــص الفرضـــية 

 سـد ) النيل حوض  ولبد  قتهاعال خالل  من  القومي  امنها  تضمن  التي  الخارجية  وسياستها  االسرائيلية

 ."(النهضة

 التـي الخارجيـة وسياسـتها االسـرائيلية االسـتراتيجية بـين رتباطيـةاال عالقـةال"إذ أظهرت الدراسـة  

 ."(النهضة سد ) النيل حوض  بدول عالقتها خالل من القومي امنها تضمن
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 ثانياا: النتائج 

 النتائج اآلتية:إلى  الدراسة توصلت 

  يؤثر   أن  بوسعه  المياه  مصادر  يملك  االستراتيجية فمن  النفط  قيمة  ي أصبحت تضاه  أن المياه −

   اآلخرين. في

النهضة − سد  المش  ساهم  من  العديد  إقامة  النيلفي  حوض  دول  بين  المشتركة  الربط  ك  اريع 

قامة خط سكة حديد إتبني مشروع مقترح بإلى    باإلضافةالكهربائي وتبادل الطاقة والزراعة والري  

باقي دول حوض النيل مع توفير  إلى    ا ومنهإثيوبي وخط بري بين السودان و ونقل نهري تجاري  

 . نشاءات واصالت ومشروعات البينة التحتية واإل مالبنية األساسية للنقل وال

 الربط   في  المتمثلة  االقتصادية  الشركات   تفعيل  على  تعمل  إذ   المصب،  لدول  أهمية  النهضة  لسد  −

 .والري  والزراعة والطاقة الكهربائي

، حيث يؤثر على الزراعة فنهر  على مصروبيئة وأمنية  اقتصادية وسياسية    اً أضرار   النهضة  لسد  −

 النيل هو مصدر المياه الرئيسي لمصر للزراعة وللشرب.

النهضة من  استراتيجية  إلسرائيل − واسعة  أجل  واضحة حيال سد    المصالح   من  تحقيق مجموعة 

 ا إلنشاء سد النهضة.ثيوبي لدعم اللوجستي إل سرائيل تقدم افإ والمائية واالستراتيجية السياسية

كتركيا ووسط   أكثر من ثلثي األنهار التي تغذي الدول العربية منابعها من خارج المنطقة العربية −

المياه  إفريقيا منها  تنبع  التي  الدول  يجعل  ضغط  هذا  كورقة  الدول لع  سياسي  تستخدمها  ى 

  .العربية

تاريخياً  − مصر  حق  نهاالنتفاع    من  حددت حصة بمياه  التي  الدولية  اإلتفاقيات  النيل حسب  ر 

 دولي. وتعتبر اإلتفاقيات إالتزام  ،مصر
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 ثالثاا: التوصيات 

 الدراسة، فإن الدراسة توصي بما يلي:  في نتائج ما جاء إلى  ستناداً ا

وسبلأايجاد   − القارة  لل  سس  في  اإلسرائيلي  التدخل  تقليل  بهدف  النيل  حوض  دول  بين  تعاون 

يسبب  الذ األفريقية   والنزاعات  ي  وغير  والفتن  الحروب  مباشرة  بطريقة  النيل  حوض  دول  بين 

 مباشرة. 

دولة   العالقة معالتي تضبط    والمعاهدات والقوانين  لالتفاقيات   والسودان  من مصرمراجعة كل   −

 .استغالل مياه روافد نهر النيل ا حولإثيوبي

علق بمجال الطاقة الكهربائية وري  تفعيل التكامل االقتصادي بين كل من مصر والسودان فيما يت  −

   المزروعات.

الخط    علىالعمل   − رسم  بهدف  النيل  دول حوض  بين  والدراسات  للبحوث  مشترس  مركز  إيجاد 

 االستراتيجية المتعلقة بتنظيم شؤون المياه، وإيجاد الحلول اإلبداعية حول إقامة السدود. 

تعمل  على   − البحر    على البحث عن مصادر مياه اخرى خاصة أنمصر ان  لها إطاللة على 

 . األحمرالمتوسط والبحر 

نو  − واالقتصادية  إيجاد  السياسية  المستويات  مختلف  في  النيل  حوض  دول  بين  التنسيق  من  ع 

 واألمنية. 

مع اسرائيل، وذلك للمحافظة على الوحدة بين دول حوض  أن تهدد بقطع العالقات    على مصر −

 النيل.

 سد النهضة.  واالستفادة من غيلإشراس دول المصب والمجرى في إدارة وتش −
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أسلوب   − للصيغة  المفاوضا إستخدام  للوصول  والتشاور  مما ت  األطراف    النهائية  جميع  يرضي 

 اإلفريقية. ظ على وحدة التماسك واإلتحاد في القارة اوذلك للحف

 وخصوصا بين مصر والسودان. حوض النيل الحفاظ على العالقات بين الدول −

هد الزعيم الراحل جمال  عفي  كان    أفريقيا كمافي  فاعل الرئيسي  دور الإلى    على مصر العودة −

 . عبد الناصر

  النظر وإيجاد حل يرضي جميع أطراف   بية واإلتحاد األفريقي تقريب وجهات على الجامعة العر  −

 النيل.لدول حوض 
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 والمراجــــــــــــع المصادر  
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 المصادر والمراجـع 
 المراجع العربية 

 المعاجم 

 (، دار المشرق، بيروت، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر.1986األبجدي )  المنجد

 الكتب

 ، دار المستقبل الحر، القاهرة.معارك المياه في الشرق االوسط(،  1991)  أحمد، محمد سمير

 جدة.  دار العلم للطباعة والنشر،،  المياه في المستقبل(،  1992) عادل، عبد الجليل  بترجي

 للكتــاب، العامــة المصــرية الهيئــة النهضــة، ســد أزمــة: النيــل ميــاه  ومشــكلة مصــر ،(2016)زكــي،  البحيــري،
 .القاهرة 

 االنجلو المصرية للطباعة والنشر، القاهرة.  موسوعة بالد الشام،(،  2002)  ، محمد غريبجودة 

ــودان(، 2011خالـــد، عبـــد العزيـــز ) ــرائيل والسـ ــوريا إسـ ــدة(، سـ ــة جديـ ــة ومواجهـ ــاع قديمـ : مؤسســــة )أطمـ
 الصالحان للطباعة.

، بغــداد: الــذاكرة للنشــر اســتراتيجية اســتخدام الميــاه لــدول حــوض النيــل(، 2012، محمــد أمــين )الســامرائي
 والتوزيع.

، برنــامج السياســة المائيــة المصــرية تجــاه دول حــوض النيــل(، 2003) شــرف محمــد محمــد كشــك،شــرف 
 مصرية األفريقية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة.  الدراسات ال

ــدين، شـــمس ــماعيل،  الـ ــة اإلثيـــوبي النهضـــة ســـد ،(2014)إسـ ــر لـــدول والطاقـــة الميـــاه تـــوفر وحتميـ  مصـ
 .القاهرة   والتوزيع،  للنشر  روافد  والسودان،

 رة.، دار المستقبل الحر، القاهمياه النيل الوعد والوعيد  (،2000)  ، المهديالصادق

 .دار األصالة للطباعة والنشر  ،النيل من الجنة والمعاناة السودانية  (،2007) محمد  صديق، يوسف

ــه،  ــلطـ ــانوني (،2005) فيصـ ــاريخي والقـ ــياق التـ ــل السـ ــاه النيـ ــي ميـ ــريم ميرغنـ ــد الكـ ــز عبـ ــوم: مركـ ، الخرطـ
 الثقافي.
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 ، األردن.وزيع، دار زهران للنشر والتمخاطر األمن المائي العربي  ،(2010)  رواء،  الطويل

 صــفاء دار ،العربيـة المائيـة األزمـة فـي وانعكاسـاتها المائيـة السياسـات  ،(2012)وآخرون،    فارس  العاني،
 األردن.  والتوزيع،  والنشر  للطباعة

، مركــز دراســات الشــرق األوســط وأفريقيــا، المياه العربية في األمن اإلسرائيلي(،  2005عبد العزيز، فاطمــة )
 للعملة المحدودة.  شركة مطابع السودان

ــد ــك، عبـ ــة ،(1990)عـــودة،  الملـ ــرية السياسـ ــاه المصـ ــل وميـ ــي النيـ ــرن  فـ ــرين القـ ــز ،العشـ  الدراســـات مركـ
 باألهرام، مصر.  واالستراتيجية  السياسية

، مكتبــة الــدار نهر النيل بين سد األلفيـة ونهـر الكونغـو أزمـات وحلـول(، 2014)علــي   ، علي محمدعبدهللا
 .العربية: القاهرة 

 .القاهرة   الدولية،  الشروق  مكتبة  ،النيل في  إسرائيل  ،(2010)زبيدة،    عطا،

 اليوم، قطاع الثقافة، القاهرة.  سد النهضة إدارة األزمة وحدود الخطر، أخبار  (،2015، محمد )عالم 

القــاهرة،  أزمــة ســد النهضــة اإلثيــوبي قضــية سياســية إشــكالية فنيــة،(، 2014عــالم، محمــد نصــر الــدين )
 ة للنشر والخدمات الصحفية.مركز المحروس

 ،النهضــة وســد العــالي الســد دفتــي ينبــ األخضــر الســودان (2015) القــادر، عبــد األمــين إبــرا يم  العــوض،
 .الخرطوم   الوطنية،  المكتبة

 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.موسوعة السياسة(،  1979الكيالي، عبد الوهاب وآخرون )

 .الكويت  الوطني،  المجلس  ،العربية  المنطقة  في  المياه  ةأزم  ،(1996)سامر،    ،مخيمر

ــل،(، 2007المشــاط، عبــد المــنعم ) ــاه بيئــة حــوض الني ــدولي حــول المي القــاهرة، مركــز البحــوث  الصــراع ال
 والدراسات السياسية.

ــى (، 1994) محمــد عبــد المــنعم  معــين، التعــاون االســتراتيجي بــين مصــر ودول حــوض النيــل وتأثيرهــا عل
 القاهرة.، االنجلو المصرية للطباعة والنشر،  ومي المصري من القاأل

 ، مكتبة العبيكان، الرياض.استراتيجية اإلدارة اليابانية(،  1998المنيف، إبرا يم )

 .القاهرة   للنشر والتوزيع،  الشروق   دار  ،والبشر  القدر  النيل  مياه  ،(2010)أحمد،    ،النجار
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األمانـــة  -العربيــةســرائيلي فــي حــوض النيــل، جامعــة الــدول (، اســتراتيجية التغلغــل اال2013النــداوي، مهنــد)

 العامة.

 الرسائل الجامعية 

 -1995أثــر السياســات المائيــة علــى عالقــات دول حــوض النيــل ( 2017، محمــد خليــل الصــائم، )أحمــد
 .سودانرسالة دكتوراه غير منشورة في العلوم السياسية، جامعة النيلين، ال م،2016

 الخــارجي علــى صــراع الميــاه فــي حــوض النيــل،أثــر التــدخل  (،2016ادر أحمـــد )، ياســر عبــدالقاأليــوبي
 .سودانأطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة النيلين، ال

ــوبي فــي اســتراتيجية الســودان (، 2016، مــاهر ميرغنــي حســن، )الكــريم تــاي  ــام ســد النهضــة اإلثي ــر قي أث
 سالمية، السودان.رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم درمان اإل  المائية،

الرؤية االستراتيجية لعالقـات السـودان بـدول حـوض النيـل  (،2010الجيد، أبو بكر عثمان األمين عوض )
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان.  ،وأثرها على األمن القومي

األنهــار ت التــي تنشــأ حــول دور القــانون الــدولي فــي حــل النزاعــا (،2014، الطيــب علــي)البصــري حســن 
ــة: دول حــوض النيــل نموذ ســـالمية، م درمــان اإلأطروحـــة دكتــوراه غيــر منشـــورة، جامعــة أ ،جــاالدولي

 .السودان

 -مصــر  -تقــويم التجــارة الخارجيــة بــين دول حــوض النيــل الســودان  (،2011) أتــيم خمــيس مــريم حمــد، 
ــتير غيـــ ، م  2008 -م  1990كينيـــا خـــالل الفتـــرة مـــن  ــالة ماجسـ ــان أر منشـــورة، جامعـــة رسـ م درمـ

 .سالمية، السوداناإل

ــي ، (2018) الســبول، علــي ــى األمــن المــائي العرب ــات اإلســرائيلية مــع دول القــرن األفريقــي عل ــر العالق أث
 ردن.ل البيت، المفرق، األآرسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  ،2010-2017

رســالة ماجســتير غيــر  األمـن القـومي السـوداني،ثيوبي وأثـره علـى سد النهضة اإل (،  2017، النذير)سليمان
 منشورة، جامعة أم درمان االسالمية، السودان.

ــادقالطيـــب،  ــادية واالجتماليـــة والبيئيـــة المترتبـــة علـــى قيـــام ســـد (، 2015) عبـــاس، الصـ اآلثـــار االقتصـ
 سالمية، السودان.أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم درمان اإل  النهضة اإلثيوبي،
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رســالة  (،2015-2011) مــن القــومي المصــري ســد النهضــة اإلثيــوبي واأل(، 2016) ، يــزن،لعزيــزاعبــد 
 .، األردنماجستير غير منشورة، الجامعة الهاشمية

 -ثره على دول أدنى حوض النيـل أو  سرائيلي في أفريقياالوجود اإل (،2013عثمان، عبد الهادي عبــد هللا )
 .سالمية، السودانم درمان اإلأشورة، جامعة طروحة دكتوراه غير منأ  ،السودان و مصر

اإلســالميون وفلســفة الحكــم بــين النظريــة والتطبيــق فــي دول الربيــع  (،2015لــه كامــل )العجارمــة، عبــد اإل
ــة  ــونس حالـ ــر وتـ ــي: مصـ جامعـــة العلـــوم  دكتـــوراه غيـــر منشـــورة،أطروحـــة  ،2014 – 2010العربـ

 ردن.اإلسالمية العالمية، األ

 –الصــراع علــى المــوارد المائيــة فــي حــوض النيــل: دراســة حالــة الســودان  (،2003علــي، محمــد الفكــي )
 سالمية، السودان.م درمان اإلأجامعة   رسالة ماجستير غير منشورة،  ،مصر

مــن القــومي لــدول الحــوض: الســودان ه النيــل علــى األأثــر اتفاقيــات قســمة ميــا(، 2014) فضــل، دفــع هللا
 شورة، جامعة النيلين، السودان.أطروحة دكتوراه غير من  نموذجا،أومصر  

ــادق ــد، الصـ ــتراتيجية اإل(، 2017) محمـ ــرائيلية فـــي الباالسـ ــسـ ــا علـــى األحـ ــر وتأثيرهـ ــوطني ر األحمـ ــن الـ مـ
 سالمية، السودان.م درمان اإلأة دكتوراه، جامعة حطرو أ ،2016-2009  السوداني

طروحــة دكتــوراه ، أ(سـتراتيجياإدارة المياه في حـوض النيـل )منظـور  ،(2015الخالق ) يس عبد  خالدنديم،  
 سالمية، السودان.م درمان اإلأغير منشورة، جامعة 

مصــر والســودان: دراســة األمــن المــائي وأثــره علــى االســتقرار السياســي فــي (، 2017) وصــفيالنصــيرات، 
 .ردنرسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموس، األ  لة سد النهضة اإلثيوبي،اح

رســالة ماجســتير غيــر من القومي السوداني، تأثير سد النهضة اإلثيوبي على األ(،  2015)  ،النذيريوسف،  
 .، السودانسالميةمنشورة، جامعة أم درمان اإل

 دورياتال

ــين ســـالم)أبـــو شويشـــه،  ــهونية2007حسـ ــل واألطمـــاع الصـ ــوض النيـ جامعـــة -، مجلــــة الســـاتل(، حـ

 147-159(:2)1مصراته،

ــامة )األمـــين ــل اإلســـرائيل2013، أسـ ــل (، التغلغـ ــره علـــى دول حـــوض النيـ ــا، وأثـ ــا نموذجـ ــا: إثيوبيـ ــي أفريقيـ ي فـ
 .205  -174:  49السودان،   -  مجلة دراسات أفريقيةالشرقي،  
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 .237،مجلة الفتح(، مؤسسات برينتون وورز، خمسون عاما بعد أنشائها،  1994أمين،سمير)

ــد ) ــان، أحمــ ــي الحــــروب 2000البرصــ ــاه فــ ــر (، دور الميــ ــة اإلســ ــتراتيجية اإلقليميــ ــؤون ائيليةاالســ ــة شــ ، مجلــ
 .9-45( :68) 17اإلمارات،    -  اجتمالية

مجلـة الحكمـة (، قلق المستقبل لدى الشباب وعالقتــه باالتجــاه نحــو الهجــرة القســرية، 2018بعوني، شهرزاد )
 .92-76:  13،  للدراسات التربوية والنفسية

 3، ، المجلــة الديمقراطيــةســيةانقــالب فــي الخريطــة السيا نيــة:الكياالنتخابــات  (،2003تركــي، أحمــد الســيد )
(10  :)161-164. 

(: 52)14، مجلة دراسات شرق أوسـطية، أبعاد مشكلة منابع النيل للسودان ومصــر(، 2010) منىحسن،  
97 –  104. 

مجلــــة ، 2015-2013ر (، الصــــراع فــــي جنــــوب الســــودان: وأثــــره علــــى دول الجــــوا2016) نضــــال حقــــار،
 .44-20(:17)10  ،الراصد

تــأثير ســد النهضــة االثيــوبي العظــيم علــى مســتقبل المــوارد المائيــة فــي كــل مــن مصــر  (،2018حمد،أحمــد)
جامعـــــة -والســـــودان: دراســـــة فـــــي الجغرافيـــــة السياســـــية، مجلـــــة جامعـــــة كركـــــوس للدراســـــات االنســـــانية

 229ص  223-246(:2)13كركوس،

ة فـــي مصـــر ضـــة اإلثيـــوبي علـــى مســـتقبل المـــوارد المائيـــ تـــأثير ســـد النه :مقالـــة (،2015) حمـــدان، سوســـن
 305-279:  51،  مجلة الجامعة المستنصريةوالسودان،  

، حــوض النيــلإلنشــاء ســد النهضــة اإلثيــوبي وتداعياتــه علــى دول  الــدعم الخــارجي(،  2019)  حمدان، سوسن
 .125-147:  63،  مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

مجلــة  تــداعيات ثالثـــين عامــًا فــي الحكــم، مســتقبل الديمقراطيــة فــي أوغنــدا: (،2016) حســينخفاجــة، رانيــا 
 .165-161(:62)16  ،الديمقراطية

ــة العـــودة ألفريقيـــا ،(2013) الدســـوقي، أبـــو بكـــر، ، 193، المجلـــة السياســـية الدوليـــة ،ســـد النهضـــة وحتميـ
(48.) 

 .89-9:82  ،مجلة رؤى المصرية  ،مصري (، أبعاد أزمة سد النهضة والموقف ال2015)  رسالن، هاني،
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مجلـة  ،(، المسؤولية الدولية عن تنفيذ سد النهضــة فــي ضــوء احكــام القــانون الــدولي2015)  را يم بإ  رمضان،
-304(: 518)106 حصــاء والتشــريع،، الجمعيــة المصــرية لالقتصــاد السياســي واإلالمعاصــرةمصــر 
263. 

ــا، رأفـــت) ــدولي، 2019زكريـ ــانون الـ ــادل القـ ــات ومبـ ــوء االتفاقيـ ــة فـــي ضـ ــد النهضـ ــة سـ ــز العر (، أزمـ بـــي المركـ
 70-49:73،للبحوث والدراسات

 .12(:  8)  مجلة الفكر السياسية(، دراسة مقارنة بين نهر الفرات ونهر النيل،  2000)  محمدي،  ئالسامرا

مجلــة (، السياســة االســرائيلية تجــاه أفريقيــا" جنــوب الصــحراء بعــد الحــرب البــاردة، 2010ســرور،عبد الناصــر)
 .173-155(:2)5العلوم االنسانية،-جامعة الخليل للبحوث

(، ســـد النهضـــة األثيـــوبي: التحـــديات والفـــرص، المجلـــة الســـودانية للدراســـات 2013ســـلمان، ســـلمان محمـــد)
 .280-11:253الدبلوماسية،

(، ســد النهضــة األثيــوبي وآثــاره علــى الســودان، مجلــة الســودان، مركــز الســودان 2018سلمان،ســلمان محمــد)
 .89-100(:10)7للبحوث والدراسات االستراتيجية،

 .193-189(:68)17،، مجلة الديمقراطية(، رواندا: انتخابات رئاسية مثيرة للجدل2017شبانة، أيمن)

(، هيدروجيولوجيــــة نهــــري النيــــل والكونغــــو وإمكانيــــة الــــربط بينهمــــا، المجلــــة المصــــرية 2013شــــراقي،عباس)
 .23-1(:2)1لدراسات حوض النيل،

ل حـــوض النيـــل الشـــرقي علـــى ضـــوء الواقـــع المـــائي (، مســـتقبل العالقـــات البينيـــة لـــدو 2016) الشـــيخ، فيصـــل
 .7-49:  56  ،ت أفريقيةدراسا  مجلة  ،لمرحلة ما بعد قيام سد النهضة اإلثيوبي

ــي أدارة إ (،2013) ضــلع، جمــال محمــد الســيد ــل ف ــاه الني ــةإزمــة مي ، القــاهرة مؤسســة طــار العالقــات الدولي
 .6، ص 2013يونيو   15.  42األهرام، العدد

ــد، ــة مــــن منظــــور هيــــدروبوليتيكي، 2016) طــــايع، محمــ ــد النهضــ  ،مجلــــة السياســــة الدوليــــة(، مشــــروع ســ
204:44-220. 

 .2-1، ص 1339العدد    ،مجلة الجيش(. دول حوض النيل وأزمة سد النهضة،  2013حمد، )أعلو،  

-118(:18)10مجلـة الراصـد،بولتكس والدور االسرائيلي في سد النهضة، -(، الهيدرو2017عمر، عمار)
87. 
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، مجلـــة الراصـــد ،(، تـــأثير انفصـــال جنـــوب الســـودان علـــى األمـــن المـــائي الســـوداني2016) ، محمـــدالفاضـــل
10(17:)45-64. 

 .168-166(:53)14  ،رئيس جديد ونظام قديم  إثيوبيا:(،  2014)، سنية  الفقي

 .38-20:30  ، الملف المصري،العالقات االقتصادية بين مصر وإثيوبيا(،  2016)  الفقي، سنية،

، مجلــة ســرائيل: المثلــث الحــرج فــي األمــن المــائي العربــيإ(، حــوض النيــل، إثيوبيــا، 1996) ارضــ القريشــي، 
 161-5:183  ،بحوث اقتصادية عربية

مجلــة البحــوث  ،قليمــيمــن المــائي والــدور اإل(، العــرب وإثيوبيــا وإريتريــا: إشــكاليات األ2009) أحمــد، محمــود
 .61-126:  51  ،والدراسات العربية

مجلــة المســتقبل (، الــنص الكامــل التفاقيــة مبــادل وثيقــة ســد النهضــة، 2015ة العربيــة)مركــز دراســات الوحــد
 .196-193(:435)38،العربي

ــة دراســات (، الصــراع... فــي منقــة البحيــرات العظمــى أســبابه وتداعياتــه، 2000المكــي، الشــفيع محمــد) مجل
 .151-24:170،إفريقية

 .112-26:108  ،ةجمهورية تنزانيا المتحد  (،2015) سالميالمنتدى اإل

 68-55(:56)14،  مجلة الدراسات العليا(،أزمة سد النهضة: الرؤى والحلول،  2019موسى، أروى)

ــد ــداوي، مهنـ ــتراتيجية اإلإ(، 2014) النـ ــة فـــي االسـ ــي حـــوض النيـــل: دراسـ ــرائيليةســـرائيل فـ ــؤون  ،سـ مجلـــة شـ
 .236-159،241  مصر،-عربية

 ،، المجلـة السـودانية لدراسـات الـرأي العـاممصــر -انالسود -(، سد النهضة: إثيوبيا 2016)  ،حيديوسف،  
5  :200-171. 
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