
 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 
823 

 الصراع حول مياه نهر النيل                              

 أ.م. د. مصطفى جاسم حسين             م. م. ميعاد عبد الرزاق عبد الوىاب

miaadrazaq@yahoo.com          المستنصريةالجامعة -كمية العموم السياسية  
 

 :الممخص

(، فأعلنددت عدد  ٕٔٔٓ/يند ير/ٕ٘) حددداث التي تديل اليةددريل اليرل دددل  ةدد  بددارةلقدد اد  اتددل اث ابيا يد  لأ     
يد  يةدر االتدادا ، علييد  يد  ل دث ي  شرلي    ن ء تد النيضل، افق يااةف ت لخللد  عد  للدل اللدا لف اضدت 

 اينيدد  الاايدد ت اليلحدددة ااتددرا يث الددج ن نددب ابيا يدد ، للد ليفددو ال  ىضددل فقددد تدد ىيت عدددة داث فددا ليايلددو،نظددرا  ا 
 شددث  ذلدل، اتديؤبر ، اتيؤدي اتلدي ث  ن ء التد الج لقليث الحةص الي  يل ليةدر االتدادا ألغراض تي تيل

 اي  ال ذا ا لدلييي .الزراعا االةن عا، اعلج ا اانل جتل ا علج 

  .(نير النيث ، تد النيضل ، يةر، التادا ) الكممات المفتاحية:

The conflict over the water of the Nile Rever 

 Miaad Abdul Razzaq Abdul Wahhab, Dr. Mustafa Jasim Hussain 

College of Political Science/Al-Mustansiriya University 

Abstract: 

Ethiopia's exploitation of the confused Egyptian political events after the 

revolution (25/January /2011), has led to Ethiopia's announcement that it will start 

building the Renaissance Dam, according to specifications different from those it 

negotiated before with Egypt and Sudan, and due to its high costs, several countries 

contributed to its financing, besides Ethiopia, including the United States and Israel, 

for political purposes, and the completion of the construction of the dam will reduce 

the historical water shares of Egypt and Sudan, and this will negatively affect 

agricultural and industrial production, and the food security of both.  

Keywords: Nile River, Renaissance Dam, Egypt, Sudan. 
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يشد دث يد  داث الين د  غيدر  يد  ،الةر يل)يةدر االتدادا (اليةدب  لادال لة نا :البحثأىمية 
لددا لددداللا اليةدب،  تدد ب تي تددل ابيا يدد  ال تددللحق اضددرارا د يددرة، لقلدل الددااردات الي  يددل ،الةر يدل

  .لدعيي  اترا يث االااي ت اليلحدة اايريديل

علدج داللدا اليةدب، انتد ل  اآلبد ر التدل يل الن لندل عد   ند ء تدد النيضدلحند   ة البحث:يلاشكإ
  دااف  انش ء التد.ا ، اخ ةل يةريي  عن نباليي ه اللا تلح

ل علج الينيج الاةفا ل ي   ط يةل لض ريس اين خ ينطقل ال  حبلقد اعليدت  :البحثمنيجية 
حاض النيث، ي  يت ره الج ية و، اعلج الينيج الل ريخا، ليةرفل االف لي ت ااتلةي ريل اللا 

اعلج ينيج اللحليث النظيا للفتير الحليث نظيت اتلخدا  يي ه النيث  ي  داث الين   االيةب، 
 ط يةل ا ة د الداعي ت ةراع ت اليي ه فا الينطقل.

(ي  حث، ُخةص الي حث اااث لدراتل داث حاض النيدث ُ٘لتيت الدراتل الج ) :البحثىيكمية 
 تلي  الي  يدددل، اُخةدددص الي حدددث البددد نا لدراتدددل االف ليددد ت االليييدددل الي  يدددل اللدددا نظيددد اتي تددد
اث ييدد ه النيدث  ددي  داث حاضدو، اخةددص الي حدث الب لددث ل يد   ياالدد  داث حداض النيددث اتدل 

ي  الف لي ت يي ه النيث، الي حدث الرا د س تدد النيضدل اابيدا ا الد يدر، ا حدث فدا الخد يس الددار 
 الخ رنا)االلييا االدالا( فا اب رة النزاع  ي  داث الين   االيةب.

 مقدمة:

 (63)فدا القدر   الددري   ذددره ، الددرراتر حي لي  دث الد  ن ت الحيللة لج لى ل اهلل الي ء       
ينددذ  دددء الخليقددل االددج يدد  شدد ء اهلل، الطارىدد  الحيدد ة ال شددريل لددداا  ةنةددر اات تددا ىددا الا  ،(ٔ)يددرة
 علييد  أنزلند  فدذذا ى يددة األرض الدر )ي  اليد ء ددث شداء حدا( ا)انةلن  الة لجست ح نو  فق ث
 . (ٕ) ييج( زاج دث ي  اأن لت ار ت اىلزت الي ء

                                                           
يلخدص دلد ب الحد اي فدا ، ا خدرا  ال يداد القد در يحيدد  دأحيدد ع د.ا ع دد الدرحي   د  يحيدد القيد ش، ( أ. (ٔ

  http://www.al-eman.com                ،                           علج اليال ، لفتير القر   الدري 
 حج.    التارة ي   (٘يل )اآل ((ٕ

http://www.al-eman.com/
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فدا  اهلل لةد لج  ث  ضدي  اارث الةد ليا اليشدلرل، لدذلل لد  الي ء تدلةل ع لييدل، ايقدأا ي       
، اند ء فدا الحدديث الشدري  ا   (ٔ)َاَن ِّْ ُيْ  َأ َّ اْلَي َء ِلْتَيٌل َ ْيَنُيْ  ُدثُّ ِشْرٍب ُيْحَلَضٌر(س )دل  و الدري 

علدج الدرغ  يد  ا ، ٕ))ر(االند  االددأ اليد ء بداثس فدا لد ثس )اليتدليا  شدرد ء( ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ) رتداث
%(القددر ٖدا  الي ء يدارد ط يةدا يلنددد علدج اارض، اا ا  نتد ل الييد ه الةذ دل ا لزيدد عد )

ا دددد يددد  لضددد فر الدددد ل  فللةظدددي  اانلفددد ع الةددد دث  ييددد ه اانيددد ر الداليدددل، ا ، ٖ(يليدددا  دددد ٖٚ دددد)
%(يدد  يي ىددو فددا اليحيطدد ت ٜٚإلدارة الييدد ه   طريقددل علييددل يلد يلددل، الانددد)النيدداد الة لييددل، 

، ايد  نتد ل ل شدريا تدلةي ثاال  لا يني  يحناز فا نليدد لد رة انل ردليدد ، غيدر يلد ح لا اال ح ر،
  .(ٖ)دث  حيرات ااني ر%(يي ه عذ ل يانادة  شٔ، ا)ٖ(يليا  د ٛاليي ه النافيل فل لغ)

الددذي ينددري يدد  النندداب (ددد ، االاحيددد ٕ٘ٛٙث أنيدد ر الةدد ل  إذ ي لددغ طالددو)أطددا انيددر النيددث      
، اينحنددا فددا ينددراه غر دد  اشددرل ، االددج نندداب ث يةدد و فددا يةددرحيدث ين ةددو، الددج الشددي ث حيدد

غرب اا شي ث شرق، ايةاد دا ي  ليلنو نحا الشي ث، في دأ ي  خط ااتلااء الي  اراء اليداري ، 
اايطد ر الدج أخدر  شدديدة الحدرارة عدييدل اليطدر، ادليد  اللدرب النيدث يد   دايل ي  ينطقل غزيدرة 

ية و، أخذت يي ىو   للن لص، ليزداد ااعلي د علج يي ه النيدث، فد هلل تد ح نو الةد لج لتد  عيلدو 
الن رافددا، فدد ليطر لليندد    االددري لليةددب، االزراعددل اليطريددل اليطلقددل، االرعددا االدير دد ء لليندد    

فا ابيا يد  اننداب التدادا  اااغنددا، ازراعدل الدري لليةب)ديةدر االدج حدد يد  فا النناب دي  
.  ايةددددد النيددددث الددددرا ط الددددذي يددددر ط شددددي ث افريقيدددد   شددددرلي  ااتددددطي ، اياطندددد  أللددددد  (ٗ)التددددادا (

 .(٘)الحض رات د لحض رة الفرعانيل  فا يةر، احض رلا النا ل اداش شي ث التادا 

                                                           
 .القيرتارة ي   (ٕٛيل )اآل ((ٔ
 لدب، دار الدٛالحنفدا،  ددا   الةدن    فدا لرليدب الشدرا  ، ج الد تد ناااي   عاء الدي  ا ا  در    يتدةاد ((ٕ

 .ٜٕ٘، صٜٔٚٔالةلييل،  يرات، 
(، ليداز/ ٜٓٔ، يشدلل اليي ه فا افريقي  ازيل ادارة ا ندرة، ينلل اراء حاث الخليج، ع)ي   ط ي لد. يحيد ت ((ٖ

 . ٖٔ-ٕٔ، صٕٙٔٓ
د. ارااء يحيدددد فخدددري، الندددزاع اليددد  ا  دددي  داث حددداض النيدددث فدددا ضددداء اليل يدددرات النديددددة، ينلدددل دراتددد ت  ((ٗ

 .٘ٚ-ٖٚ، صٕٗٔٓ(، ٜٕتي تيل،  يت الحديل،   داد، ع)
حتددي  ياتددج، ابيا يدد   ددي  اللاانددد اليةددري االحضددار ااتددرا يلا فددا حدداض النيددث .. الددرؤ  اااشددد لي ت،  ((٘
 انتدد ل  الددج اليةددطلن الياندد ن،)الةدداد لتددييلو   لنيددث، ٕٗص، ٕٚٔٓليةدد ر ، القدد ىرة،اليدلددب الةر ددا ل، ٔط

Neilos) نظددددرة ل ريخيددددل حدددداث ازيددددل الييدددد ه فددددا حدددداض النيددددث، الحدددداار اليليددددد ،حيددددد خليددددث ارلييلددددا، نظددددرس ي 
 .ٖٕٔٓ، (ٖٚٓٗ)ع
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، يد  ين ةدو فدا  حيدرة فدلاريد  ٕ(يليدا  دد ٖ ,ٔ) نير النيدث ليي ال لغ اليت حل اللا ييلد ع      
( دالددل ىددا ااغندددا، ٔٔفددا اتددط شددرق افريقيدد ، احلددج يةدد و فددا ال حددر اليلاتددط اللشدد رل فيددو)

دينيددد ، لنزانيددد ،  ارانددددي، رااندددد، الدان دددا الدييقراطيدددل، ابيا يددد ، ارلريددد ، شدددي ث التدددادا ، ننددداب 
%(، ايد  ٓٔحل حاض النيث ي  إنيد لا يتد حل لد رة افريقيد ). لذلل لحلث يت (ٔ)التادا  ايةر

فا التنل، اىا ينيث اايط ر اللا لتقط علج  ٖ(يلي ر  ٓٓٙٔدييل اايراد الي  ا للنيث فل لغ )
داث حاض النيث، ل دث انفةد ث ننداب التدادا ، لدذلل فتيةدث نةديب ددث يدااط  يد  يدااطنا 

يدددث علددج اندداد افددرة ي  يددل، اذ ا  يةظدد  داث  ، ييدد ()تددناي  ٖ(  ٛٚٛٗ( )ٓٔداث الحدداض الددد)
%(، ا ٛٔ,٘) %( االتددادا ٜ٘الحدداض،   تددلبن ء  يةددر اللددا لةليددد علددج ييدد ه النيددث   دددنت ل)

لتددلةيث تددا  نتدد ل لليلددل، ليدد  لليلدد   ددو يدد  يدداارد ي  يددل يلنددددة، فأبيا يدد  االدان ددا ا لتددليلل 
 .(ٕ)%(٘%(، اياراندي)ٖ%(، النزاني )ٕ%(، ديني )ٔتا  )

الةددن  اانيدد ر الددج ندداعي  ىيدد س نيددر اطنددا اىددا الددذي يدددا  نري نددو فددا دالددل ااحدددة،       
انير دالاس اىا النير الييلدة يي ىو فا ادبر ي  دالل، بد  لةدب يي ىدو فدا دالدل اخدر ، لدذلل 

                                                           
فددا تدين رياى ت ياانيددل  ، تدد النيضددل اابيا ا...ايتدلق ث اايدد  القدايا اليةددري لدراءةحيدد علدج تددليي  ا ((ٔ

 https://www.alarabimag.com                                             س    علج اليال   اازيل،
 ()  اىد  داث حداض النيددث،  (ٕٔٔٓ/ٚ/ٜ)فدا عد  شدي ث التدادا  ةدد انفةد لي   ا ددالدل ننداب التدا اةد حت

،  حددر نيددر التددا  طلالاعيدد  ضددي  اللددي  ال حيددرات اافريقيددل الةظيددج، ال ددذي نيددر النيددث  ةدددة انيدد ر اندددااث د
ال دددزاث،  حدددر الن دددث)ال رت(، انيدددر)ادار(، نيدددر االشددداا، نيدددر ديدددر،  حدددر الدددزرا ، اضددد فل للةديدددد يددد  اانيددد ر 

%( يددد  الييددد ه ٘ٔينيددد ، ايددد  الدان دددا الدييقراطيدددل فليدددد النيدددث  دددد)الياتدددييل اللدددا ل دددذي راافدددد النيدددث، اابيا يددد ، اد
ارلريد ، راانددا، لنزاني ،  ارانددي، ، ل حيرة ال رت اليي ه اليلنيلدييل ا لقي  ايل يش ري  ي  يل، لقلث ي  لةيدت  أا 

اايدددد ( انشددددأ %( يدددد  ايددددراده التددددناي ااىدددد  يشدددد ريةي )خزا  ٖٔ، اليددددد ااغندددددا نيددددر النيددددث  ددددددد)التددددادا ، يةددددر 
نشدد ء تددد النيضددل اابيددا ا اتدد  ةدد ين حيدددا ، الدددع  الخدد رنا إلنظددرس ت( علددج  حيددرة فدلاريدد ، يٜٗ٘ٔفددا)

  (،ٗٙع) (،٘ٔ)الينلدددالداعي لددو علددج داث حدداض النيددث، ينلددل يردددز اليتلنةددريل للدراتدد ت الةر يددل االداليددل، 
،  ٔليةدريل لند ه داث حداض النيددث، ط، اينظدرس أشدر  يحيدد دشدل، التي تددل الي  يدل آٖٕص، ٕٛٔٓ/ايلداث

، اينظدددرس ننددداء يرعدددا، تدددد ٜٙٔ-ٛٙٔ، صٕٙٓٓاافريقيدددل،  -ليةدددريلن يةدددل القددد ىرة،  رنددد يج الدراتددد ت ا
، ٕٕٓٓ، الةر دا للنشدر االلازيد ، القد ىرة، ٔالنيضل اابيا ا االةراع اليد  ا  دي  يةدر اداث حداض النيدث، ط

ع ت التي تددديل فدددا التددددادا  االةددداي ث، يةدددددر تددد ق ذدددددره ، اينظدددرس لافيدددق اليدددددينا، لددد ري  الةددددرا ،ٕٓص
 .ٖٔٔص
علددج يتددلق ث اليدداارد الي  يددل فددا دددث يدد   لةظددي بير تددد النيضددل اابيددا ا اد. احيددد ن ندد   ع دد ب حيددد،  لددأ ((ٕ

 .ٖٕٕ، صٕٛٔٓ، ٕ(، عٖٔيةر االتادا )دراتل فا الن رافيل التي تيل(، ينلل ن يةل دردال، ينلد)

https://www.alarabimag.com/


 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 
827 

لددا  ييدد ه للدل الدالددل ندزء  يدد  حداض ىددذا النيددر الددالا، اعليددو لددا  ييدد ه اانيد ر غيددر ب  لددل، 
لنلقددث اليلددد اا لحدددد  ددذللي ، اىددذه الخ ةدديل للييدد ه ىددا اللددا لانددد يشدددات دبيددرة فددا القدد نا   ا 

 (ٕ)( أل لي  ىاس ٖ. االنيث فا يتيرلو الطايلل ي  ين ةو احلج ية و، يقت  لد)(ٔ)الدالا

اندد ، اللددي  الين دد  اا اارتدد ث ايليبددث  دددددد)ىض ل ال حيددرات ااتددلاا يل الشدديث  حيددرات فدلاريدد ، دي 
اداارد، نددارج، ال ددرت( ا)اليضدد ل اابيا يددل الشدديث النيددث اازرق، نيددر التددا  ط، انيددر عط ددرة(، 

 االلي  اليرار ايليبث   لتادا ، ب  اللي  اليةب اا ااتلق  ث ايليبث  يةر.

 (يد  % ٜ٘)عد  يقدث ا  يد  ى ييددحيدث  ليةدر، لنتد ل   الحيد ة شدري   النيدث نير ايةد       
 حةدلي  الي  يدل اب د تيةدر،  تدد   عددد لزايدد يد  ةدةا ل األيدار الدزداد الي  يدل، احلي ن ليد 

 ؤدي الج نةثي يي  ،ٖ  يلي ر )5٘٘٘ حاالا) لقدرااللا  خلت، لرا  ينذ   التنايل الااردة اليي
 .ٖ))الن فل الين طق حزا  ضي  دخلت ، ألني الحرج شديدالي  ا اليةري  الاض 

)ىندري ديتدننر( ازيدر الخ رنيدل اايريددا االول: دول حوض النيلل وسياسلتيا الماةيلة: بحثالم
ااتدد ق، لدد ث فددا تدد ةيني ت القددر  الةشددري س للتدديطرة علددج الحدايدد ت، فددا  ددد يدد  التدديطرة علددج 

 .  (ٗ)ية در الط لل، اللتيطرة علج الشةاب فةليد    لتيطرة علج ين    اليي ه

ل لدداث حداض النيدث، لل د ي  علدج افدق رؤيليد  ألىييدل ييد ه نيدر النيدث ، ف لتي تيل الي  يد        
(، ٖيليد ر   ٛٗ_ٖيليد ر  ٕٛفأي  ديني ، ففا نيلي  ا  لزيدد يد  نتد ل الييد ه اللدا لتدلخديي  يد ) 

ا  لنتددد ل لدددداث شدددرق افريقيددد  االيليبلدددل  راانددددا االدان دددا ا ارانددددي، فةلدددج الدددرغ  ييددد  لدددديي  يددد  

                                                           
، اليي دددل اليةدددريل الة يدددل للدلددد ب، ٔايشددددلل ييددد ه النيدددث.. ازيدددل تدددد النيضدددل ، ط د. زددددا ال حيدددري، يةدددر ((ٔ

 .ٔٛ، صٕٙٔٓالق ىرة، 
 .ٖٚفخري، يةدر ت ق ذدره ، صارااء  د.(ٕ)  
غيددر الداليددل فددا نيدد ر  ت اا( يتدد عد ع ددد الةدد طا شددلياي ع ددد الةدد ث، القااعددد الق نانيددل اللددا لحددد  اتددلخداي(ٖ

الشؤا  الياحيل.. ي  دراتل لط يقيل علج نير النيث، اطراحل ددلاراه، لت  الق نا  الدالا الةد  ، دليدل الحقداق، 
 . ٖ، صٕٕٔٓن يةل الق ىرة، 

د، الةراع علج اليي ه فا ينطقل الشرق اااتط)دراتل اللة ديل(، ينلل درات ت تي تيل، اح يد ع يد حد د. ((ٗ
 .ٚٓٔ، صٖٕٔٓ(، ٕٚ يت الحديل،   داد، ع)
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د ليي ه النافيل ايي ه اايطد ر االلدا لدفدا لتدد احلي ن ليد  الي  يدل علدج اليدد   اايد ن ت الي  يل
 .(ٔ)، للل ا احلي ن لي  اليتلق ليلٖ( يلي ر  ٘القريب، لدني  ط ل ت عند ني يل القر  الةشري  ب)

الدددرل ط تي تدددل ابيا يددد  الي  يدددل  ةددددة اعل ددد رات ينيددد س ط يةدددل عال ليددد  ال ينيدددل يددد  داللدددا        
يةب، اياالفي  ي  لض ي  الةراع ي  ا ي  داث النداار، اعالليد  يد  اتدرا يث، ال ةد  ليقددار ال

/التددنل( يد  انيدد لا ٖيليد ر  ٕٚاليتد ىيل الي  يدل التددنايل لنيدر النيددث، ا يد  ا  ابيا يدد  لتد ى   ددددد)
ليدا  ي ٓٓٙ/التنل( لرب اتداا ،  ينيد  لحةدث فقدط علدج )ٖيلي ر   ٗٛالاارد الي  ا الذي ي لغ )

/التدددنل(، اعلراضدددي  دددد   علدددج يشدددراع التدددد الةددد لا، الط لدددب  حةدددص ي  يدددل يلتددد ايل، اا ٖ 
لةلددددر    الف لدددد ت الي  يددددل اللددددا الةليدددد  الددددداث ااتددددلةي ريل ني  ددددل عنيدددد ، الةل ددددره انلقدددد ص يدددد  

. (ٕ)تدددي دلي ، الدددرفض االلزايددد ت اليلرل دددل علييددد ، اايددددلي  فدددا ذلدددل دينيددد  اارلريددد  اأاغنددددا النزانيددد 
/التدنل(، ايد  الييد ه التدطحيل ٖ  ٙ ,ٜٚاللتادا  ياارد ي  يل دبيرة، فنةي و يد  الييد ه النافيدل)

/التددنل(خاث نري نيدد  ٖيليدد ر   ٕ٘%(، لدنيدد  لفقددد)ٕٓ%(، اااتددلاا يل)ٓٙلليضدد لي  اابيا يددل)
 فددددا التددددادا ، اللتدددديطرة علددددج ييدددد ه النيددددث، ل يددددت  ذنشدددد ء التددددداد االخزاندددد ت، دتددددداد تددددن ر،
الراةيرص، خش  القر دل ان دث اااليد ء، فضدا علدج عقددى  لالف ليد ت يد  داث الحداض اينيد  
يةر، االلا يدا  اعلي دى  فا تي تلي  الي  يل علج نير النيث فحتب، اذ ليس للنير أيل راافد 

، لدذلل (ٖ)اا ين    فا يةر، لذلل فيا اادبدر لضدررا يد  نيدر النيدث يد   دي  ددث داث الحداض
اااللزا   ي  لفرضو  )دبموماسية المياه(ةر تي تلي  الخ رنيل علج ات س ي  يتيج  ددددة غت ي

ي  ضدرارات اليي دندل االيراندل فدا عقدث ةد ن  القدرار اليةدري، اطريقدل لة يلدو يد  ددث اشدد ث 
. اىددددذا يدددد  نةددددث الد لاي تدددديل (ٗ)الةددددراع ت  ينطقددددل حدددداض النيددددث الداخليددددل ااالليييددددل االداليددددل

، (٘)لشن  الؤدد علج فدرة اللة ا  االلييا اش و االلييدا، لللند از اليشددات الي  يدلاليةريل 
                                                           

 .ٖٕٔ، صيةدر ت ق ذدره ،  ( تات  ة ين حيدا (ٔ
اليدلدددب النددد يةا ، ٔيره علدددج اايددد  القدددايا الةر دددا، طبأ  ي تدددي  الحيددددانا،  نيدددر النيدددث الددداعدددد اهلل حتدددي ((ٕ

 . ٕٕٔص ،ٕٗٔٓالحديث، ااتدندريل، 
،   ددداد، نشددر االلازيدد ، الددذادرة للٔالنيددث، ط، اتددلرالينيل اتددلخدا  الييدد ه لددداث حدداض يحيددد احيددد التدد يرا ا ((ٖ

 .ٕٗٔ-ٜٖٔ، صٕٕٔٓ
 .ٜٕ-ٕٛصيةدر ت ق ذدره ، حتي  ياتج، ((ٗ
، ٕٗٔٓ، دار الرضاا  للنشر االلازي ، عي  ، ٔيشدلل اليي ه فا الشرق اااتط، ط ،( يحيد احيد الت يرا ا(٘
 .ٖٛٔص
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ث ل ييددر فددا ينددر  نيددر النيددث، اا فددا دييددل لدددفق حدددِ فدددث لحددرل فددا نندداب يةددر ييددد  ا  يُ 
ُيحدث لددددالر فددددا يةددددر، فيددددا  يب  ددددل لددددذدير ليدددد   نقطددددل ضددددةفي  تدددديي ىددددو اا حردلددددو، ا  للدددد لا 

دا لح نليد  اليلزايددة للييد ه اليتدلخديل فدا لنفيدذ يشد ريةي  اللنيايدل االزراعيدل النيا الليديل، اليدي
%( ي  غذا ي ، اية ن لي  ي  النيا التد نا ٓٚاالةن عيل، لللن از يشدلل اتليرادى  ألدبر ي )

 .(ٔ)اليلزايد

 : وحوضدول ة التي تنظم استغالل مياه النيل بين الثاني: االتفاقيات االقميمية الماةي بحثالم

اعلج الرغ  ي  اناد الةديد ي  االف لي ت الت  قل  شأ  يال  احةص يةر االتدادا        
يدد  ييدد ه نيددر النيددث اا انددو ياحددظ غيدد ب الف ليددل ع يددل لنيدد  دددث داث حدداض النيددث)داث الين دد  

ل  للاةث  ةد الج الف لي ت لحد  لف ةيث اللة ا  االلةيدات الازيل  خةاص  اللا االيةب(،
اي  ذلل، فيند ل الةديدد يد  الياابيدق اللدا عقددت  دي   ةدض داث الحداض، لدنظ  عيليدل  .يي ىو

اتددل اث ييدد ه النيددث فييدد   ينيدد ، عندددي  د نددت للددل الددداث يتددلةيرات لددداث انن يددل لدد  لحةددث  ةددد 
 س (ٕ)علج اتلقالي . اا رز للل االف لي ت ىا

                                                           

 . ٜٕحتي  ياتج، يةدر ت ق ذدره، ص(ٔ)
.. اللحدي ت االخيد رات، ينلدل التي تدل الداليدل اضا اليةري فا ازيل تد النيضل عي د حيدي، اليال  اللف ((ٕ

ااعدا  اليةدري اةدن عل  اتد يل الرشديدي، ، اينظدرسٖٓ، صٕٙٔٓ(، ٖٕٓ(، ع)٘ٔ، يؤتتل ااىرا ، ينلدد)
د. عيددر  ، اينظددرسٙص، ٕٚٔٓييددل، يددد اليةددري للدراتدد ت، دراتدد ت اعاالنيضددل نياذندد ، الية تددداازيدد تس 

، يةدددر تاتدد  ةدد ين حيدددا ، اينظددرس ٕٚٔٓفضددث اهلل، ن ددذة يخلةددرة  حدداث الف ليددل عنلي ددا، رأي ايقدد ات، 
  تدد   د.، اينظددرس ٕٙٔ-ٕٕٔ، اينظددرس د. زدددا ال حيددري، يةدددر تدد ق ذدددره، صٖٕ٘-ٖٕٗصتدد ق ذدددره ، 

النيث  ، اينظرس ا راىي  يتري،ٔ، صٕٛٔٓ(، لياز/ ٜٖٚ) ع، الدف ع الاطناينلل  ،النيث اأزيل لازيةو  ،شة  
ايةددددر اتددددد النيضددددل احددددراب القددددر  اافريقددددا.. دراتددددل ل ريخيددددل نيا الليديددددل ىيدرا الليديددددل ل نانيددددل تي تدددديل 

 .ٖٙٔ-ٙ٘ٔص ،ٕٗٔٓالق ىرة،  اليدل ل ااد ديييل،، ٔااتلرالينيل، ط
                

 
 
 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/397-m
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(  ددددي   ريط نيدددد  اللددددا لندددداب عدددد  يةددددر االتددددادا  فددددا ٜٔٛٔ/ٗ/٘ٔ. رالاددددداث رايدددد  لةدددد  )ٔ
اللف اض، اايط لي  اللدا د ندت لحلدث ارلريد ، فلةيددت ايط ليد  ايد    ريط نيد ،  د ا لقدي  اي يشد ري  
 علج نير النيث، ييد  ا  لقلث ي  لدفق نير النيث للداث ااخر    ير اللش ار ي  يةر يت ق .

(الةددددت  دددددي   ريط نيدددد    لني  ددددل عددددد  يةددددر االتددددادا ، اااي راطاريدددددل ٕٜٓٔ/٘/٘ٔ ليددددل ).الفٕ
اابيا يل  زع يل اي راطارى )ينليل الب نا(، نةت علج عد  ال يل اي اعي ث علدج النيدث اازرق، 

 اا  حيرة ل ن  اا نير التا  ط دا  اخط ر يت ق.

يةر االتادا ، االدان دا اللدا لةيددت  د ا  ( ي   ي   ريط ني  الييبلل لٜٙٓٔ.الف ق لند  لة  )ٖ
لقددي  اي يشدد ري  علددج ييدد ه النيلددي  اازرق ااا دديض اراافدددىي ، ييددد  ا  لقلددث يدد  دييددل الييدد ه 

 الذاى ل لينر  النير الر يس، دا  ياافقل الحدايل التادانيل.

غنددا، االدرت  حدق (ي   ي  يةر ا ريط ني  الييبلل لدث ي  التادا  النزاني  ااا ٜٕٜٔ.الف ليل )ٗ
يةر الل ريخا االط يةا فا يي ه النيدث، اعدد  ال يدل ايدل يشد ري  ديراي  يدل اا اعيد ث ري علدج 
نير النيث اا فراعو اا ين  ةو  دا  الف ق ت  ق ي  حدايل يةر، انظيت ىذه االف ليل اتلف دة 

 .%(ٕٜ,ٖ%( ي  يي ه النيث، اليةر)7ٚ,يةر ي   حيرة فدلاري ، اخةص للتادا )

( اا لل ييد  الشديث، ٜٕٜٔ(  ي  يةر االتدادا ، اند ءت يديلدل الف ليدل)ٜٜ٘ٔ.الف ليل ع  )٘
 ,55٘ض ط يي ه النيث الااةلل ليةر االتادا ، الحديد الحةدص الي  يدل لل لددي  علدج اللداالا)

 / التنل(.ٖيلي ر  ٛٔ,٘/ التنل( ا)ٖ يلي ر  

اللدددددا ادددددددت علدددددج احلدددددرا  الفددددد ليلا (عقددددددت  دددددي  ددددددث يددددد  يةدددددر اااغنددددددا ٜٜٔٔ. الف ليدددددل)ٙ
(، انةددددت علددددج اندددداب ين لشددددل ايرانةددددل التي تددددل الي  يددددل اللنظيييددددل ل حيددددرة ٖٜ٘ٔأٜٕٜ)

 فيدلاري   ي  يةر اااغندا، ضي  الحداد ااينل،  حيث ا لؤبر فا ااحلي ن ت الي  يل ليةر،

طل تد ااي  اليانادة عند اذلل عندي  ارادت ااغندا لاتي  ط لل لاليد الدير  ء، اليلالدة ي  يح
يخدددرج  حيدددرة فدلاريددد ، يق  دددث، اتدددلخدا  ال حيدددرة للخدددزي  الييددد ه لةددد لن يةدددر، االلزيدددت ااغنددددا  

ب، افقد  لي د ديء الةدر  الددالا  ذخط ر يةر االتدادا   دذلل للالد  لأبرىيد  دانييد  داالدا يةد
 ني ر الداليل اليتلقرة.لأ
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(  ي )حتددنا ي دد رل عدد  يةددر  ٖٜٜٔ/ٚ/ٔاليالدد  فددا). االف ليددل ااط ريددل اا الفدد ق القدد ىرة ٚ
ايلدديس زيندد اي عدد  ابيا يدد (، االددذي نددص علددج ايلندد ع الطددرفي  عدد  القيدد    ددأي نشدد ط اا عيددث 

، ياحدظ علدج ىدذه االف ليدل ()يلةلق  يي ه النيث، ييدد  ا  يحددث ضدرر  يةد لن الطدر  ااخدر
يددد  اعلرفدددت ضددديني   ددد لحقاق الل ريخيدددل انيددد  عقددددت  دددي  داللدددي  يتدددلقللي  ادددد يللا التدددي دة، اان

االيدلتدد ل ليةددر فددا ييدد ه النيددث، اأاةدددت ال دد ب علددج يدد  اب رلددو ابيا يدد   شددأ  االف ليدد ت اللددا 
عقدت خاث الحق ل ااتلةي ريل، الخلدا ابيا يد  عد  ل عددة التدي دة اليطلقدل علدج اانيد ر الن  ةدل 

دت علددددج اللةدددد ا   ددددي  داث الين دددد  يدددد  اراضدددديي  الددددج لط يددددق ل عدددددة االلتدددد   الينةدددد ، ااددددد
االيةددب، لزيدد دة اليدداارد الي  يددل لف  دددة نييدد  الددداث، اعلددج داللددا اليةددب  ددذث نيادىدد  للقليددث 

 الف لد ي  اليي ه.  

( لد  ٕٓٔٓ/٘/ٗٔفا)(  *).الف ليل ااط ر اللة انا لداث حاض النيث التيج )الف ليل عنلي ا(ٛ
يندد    النيددث ىدداس ابيا يدد ، دينيدد ، رااندددا، ااغندددا، لنزانيدد  بدد  ( يدد  داث ٙاللاليدد  علييدد  يدد  ل ددث)

عدددد  اعلدددرا  داث حددداض النيدددث   لحةدددل س (ٔ)( الةدددت  ارانددددي، الضدددينت االف ليدددلٕٔٔٓفدددا)
اخفدددض حةدددل (، ٜٜ٘ٔااللدددا أدددددلي  الف ليدددل عددد  )الل ريخيدددل ليةدددر االتدددادا  فدددا ييددد ه النيدددث، 

دي  أل دت االف ليدل  ندد اإلخطد ر اليتد ق،  ،ناي   (تٖيلي ر ٓٗ -ٖيلي ر   ٘.٘٘يةر الي  يل ي )
فا ح لل  ن ء أيل يشراع ت علج ضف   النير، االدذي ُألدر فدا الف ليد ت تد  قل  دي  داث حداض 

 لحدددريض ايريددددا ابيا يددد ، لدددرفض االف ليدددل االلنةدددث يددد   نادىددد ، ال دددرأت دالدددل ننددداب النيدددث. 
(، دي  ا  انضي   ٜٜ٘ٔ( ي  الف ليل)ٕٔٔٓ/ٚ/ٜالتادا   ةد انفة لي  ع  شي ث التادا  فا)

دالل نناب التادا  الف ليل عنلي ا ايط ل لي   حةلي  ي  يي ه النيث، تيةرض حةل التدادا  

                                                           

 () اللددا د نددت فددا ح لددل  رلريدد ألرضدد ء يةددر اليندد  دعييدد ، إليا يدد  يدد  اراء عقددد ىددذا االفدد ق، ر يدد  ارادت اب
ةدراع تي تدا اعتدددري يتدلير يةيد ، أا الية رضددل اابيا يدل فدا الددداخث، اللنفيدذ يشد ري  التددداد االلنييدل اللددا 

   .لريد ا  لننزى  علج اني ر ابيا ي  اليلنيل  لنير النيث
(*)لق  علج ضف    حيرة فدلاري ، د نت يقرا لحدايل ال اد لحي  اتلقالي  ع    ،نلي ا يدينل فا ااغنداع
يةر لن زت لقليث الحةص الي  يل أيل لداث حاض النيث النديدة اللا لةت  ي  االف ليل ااط ر ، اُ (ٕٜٙٔ)

           http://ar.wikipedia.org-wiki نظرس ياالتادا  ليي ه النيث، ايةنج عنلي ا فا اااغنديل درتا، 
 (، رأي ايق ات علج اليال سٕٚٔٓ/ٗ/ٖٓد. عير فضث اهلل، ن ذة يخلةرة حاث الف ليل عنلي ا)( (ٔ

www.alnilin.com  

http://ar.wikipedia.org-wiki/
http://www.alnilin.com/
http://www.alnilin.com/
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لانحف ض، دي  لتيت ىذه االف ليل داث حاض النيث الج لتيي س اااث يض  داث يند    النيدث 
 .(ٔ)داللا اليةب  (، اااخر يض ٕٔٔٓ( ل ث انفة ث نناب التادا  فا)ٛالدد)

( الدج نيلدل ٜٕٜٔ-ٜٜ٘ٔتيؤدي ال  ء الف ليلا يي ه النيدث)خطورة أو سمبيات اتفاقية عنتيبي: 
ي  النل  ج التل يل علج داللا اليةب )يةر االتادا (، االي  لقليث اعد  دف يدل الييد ه التدنايل 

علددج عدددة تدددناات،  ٖ(يليددد ر  ٗٚالااةددلل ليةددر االتدددادا  يدد  ييدد ه النيدددث، أل  التددد تدديحنز)
اتيتين ابيا ي  الدث داث حاض النيث،  ذل يل التدداد الديراي  يدل االحداانز علدج يندر  نيدر 
النيددث، اىددذا يةنددا اعطدد ء دددث داث الحدداض الحددق فددا ال يددل التددداد، اةددرار داث حدداض النيددث 

(، للخةيةددددددي   حةددددددص ي  يددددددل ليةددددددر ٜٜ٘ٔأٜٕٜا  لددددددذات ابيا يدددددد علج ال دددددد ء الفدددددد ليلا)
 ، علدددددج الدددددرغ  يددددد  انددددداد تددددد  قل لضددددد  يل اىدددددا لضددددد ء يحديدددددل الةددددددث الداليدددددل فدددددا اللتدددددادا
(،  ةد  نااز لةديث اا ال  ء الف لي ت الييد ه، شدأني  فدا ذلدل شدأ  الف ليد ت الحدداد، ٜٜٛٔالة  )

 .(ٕ)الةد ىذه الت  قل  يب  ل ل نا  يلز  الداث ااخذ  ي 

افيي  يلا ييد  إيراد ياال   مياه النيل: الثالث: مواقف دول حوض النيل من اتفاقيات بحثالم
                       س(ٖ)عددا ي  داث حاض النيث

                                    .موقلللللللف اثيوبيلللللللا:                                                                       :                                       1
(، انيدد  لرفددد النيددث ٜٜ٘ٔا  ٜٕٜٔلددرفض أبيا يدد  الفدد ليلا)  فددا دددث عيادىدد  التي تدديل،      

( فددددا  فددددا ٕٕٚ ,ٓٓٓ(، ل يدددت   تلةددداح )ٜٔٛٔ%(يددد  انيددد لا يي ىدددو، ففدددا تدددنل)٘ٛ دددد)
ينطقل حاض النيث األزرق، ب  شرعت  لنفيذ تلتلل يد  اليشد ري ، لللدأبير علدج الحةدل التدنايل 

                                                           
 .ٕٕٓٓ/ٖ/ٕٓ شأ  النيث، ةحيفل ال ي  ، نلي التادا  يدرس اانضي   الف ليل عط رق عبي  ، ا ((ٔ
 .ٕٔٔص، يةدر ت ق ذدره ، ا راىي  يتري، النيث ايةر اتد النيضل احراب القر  اافريقا ((ٕ
الةراع حاث اليي ه فا ينطقل حاض النيث دراتل فا اا ة د الق نانيل ااالف لي ت، درات ت ، عير يحيج احيد((ٖ

  https://www.ahewar.org علج اليال س، ٕ٘ٔٓ/ٛ/ٕٕ، الحاار اليليد ،  (ٜٗٓٗع )اا ح ث ل نانيل، 
  
  

 
 

  
 
 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%E3%D1+%ED%CD%ED+%C7%CD%E3%CF
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4904
https://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=200
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=200
http://www.ahewar.org/rss/default.asp?lt=3&i=8298
http://www.ahewar.org/rss/default.asp?lt=3&i=8298
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ل عدددد  ارل  طيددد    لف ليددد ت يددد  داث النيدددث األخدددر ، ديشراع)تدددد ليةدددر يددد  ييددد ه النيدددث،  حنددد
تناي  ي  حةل يةر ي  يي ه  ٖ( يلي ر  ٘.ٓفيش (علج احد راافد النيث األزرق، الذي اخلزث )

النيددث، ا)يشددراع تددليت( الُينشددأ علددج أحددد راافددد نيددر عط ددرة، ايشددراع)خار الف شدد (فا ألةددج 
فددا التددنل، ا)يشددراع اللي را(علددج  ٖ(يليدد ر  ٘.ٗ)شددرق إبيا يدد  ايأخددذ يدد  حةددل يةددر  يقدددار 

 ٖ(يلي ر  ٜ( ايقا   حنز)ٜٕٓٓنير التا  ط، ب  أنشأت)تد لديزي( علج ين    النيث فا)ش  ط/
الدر  ضدرارة ا  لحدث  الف ليدل نديددة .(   ددأعلج تدد فدا افريقيد ٛٛٔي  اليي ه، اي لدغ ارلف عدو) 

 ل اث الة دث ليي ه النيث.يحث االف لي ت القدييل، لقا  علج ات س اات

 :             .موقلللللف كينيلللللا2
%( يدد  أراضدديي  ٚٙينددذ اتددلقالي  ادينيدد  لددرفض الندددد   لف ليدد ت ييدد ه النيددث القدييددل أل )      

الزراعيددل غيددر ل  لددل للزراعددل، يدد  ا  الزراعددل ىددا دع يددل االلةدد د الدينددا، لددذلل لرغددب   لقيدد    
/ ٕٔ/ٓٔ يشدددد ري  ااتلةدددداح الزراعددددا، ا ندددد ء التددددداد لحنددددز الييدددد ه داخددددث حدددددادى ، افددددا )

( غيدر الشدرعيل اغيدر الة دلدل   الفد ق ٜٕٜٔازيرة خ رنيدل دينيد ، أل د ء الف ليدل) ( أعلنتٖٕٓٓ
يدد  أاغندددا النزانيدد ، اعلددج يةددر االتددادا  اللفدد اض يدد  نديددد يدد  داث شددرق افريقيدد  إذا أرادت 
 ااتددددددلف دة يدددددد  ييدددددد ه  حيددددددرة فدلاريدددددد .                                                      .  

 :           وغنللللللدا.موقللللللف أ3
( ييند اات  ٚٔ ,ٓٓٓنلد ج الط لدل الدير   يدل  يقددار)إل اعا  أاغنددا   علزاييد  القيد    يشدراع، 

. (االتدادا  )يةدرعلج فراع نير النيدث دا  الحةداث علدج ياافقدل يتد قل يد  داللدا اليةدب 
ض لددد  حدايددل ادا يدد  يدد  تددةت ااغندددا ادينيدد  للةددديث الف ليددل ييدد ه النيددث لخديددل دددث داث الحددا 

             يةدددددددددددددددر د ندددددددددددددددت لقددددددددددددددد  أيددددددددددددددد   ذلدددددددددددددددل.                                                 .                                                     
 :                                                          موقلف تنزانيلا .4

(  دي  يةدر ا ريط نيد ، االلدا ٜٕٜٔاللزاييد  اليطلدق   لف ليدل) اعلنت حدايل لنزاني   ةد        
لةطا ليةر حق الياافقل أا عد  الياافقل علج أي يشراع لقلرحو أيل دالدل يد  داث الحداض، 

لاتدددلف دة يددد  ييددد ه  حيدددرة فدلاريددد ، اتليضدددا فدددا إنشددد ء يشددد ريةي  دا  اتلشددد رة يةدددر، ديددد         
( لريدل ٕٗ(دد  إليةد لي  إلدج)ٓٚٔريد   ااتدطل ان  يدب ليلدد لددد)ط ل ت  لزايددى   ييد ه  حيدرة فيدلا 
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  ايتددددددددد ح ت ااتددددددددددةل فدددددددددا شددددددددددي لي  ال ر دددددددددا، للننددددددددددب ازيلددددددددددا الييددددددددد ه االنفدددددددددد  .
 من اتفاقية عنتيبي:                                     موقف مصر. 5

ندص ااضدن ، اشلرطت يةر للاليةيد  علدج الف ليدل اإلطد ر اللةد انا، ا  للضدي  االف ليدل     
 ةدددد  اليتددد س  حةدددلي  احقاليددد  الل ريخيدددل فدددا ييددد ه النيدددث، ا ضدددرارة اإلخطددد ر اليتددد ق عددد  
اليش ري  اللا تلقا   ي  داث حاض النيث، ديد  ط ل دت  د   للخدذ ددث القدرارات الخ ةدل  لةدديث 
 نددداد االف ليدددل اا الياحدددق،   إلنيددد ع الددديس   ألغل يدددل، اعندددد الليتدددل   ألغل يدددل، يندددب شدددياث 
داللددا اليةب)يةددر االتددادا (، للننددب انقتدد   داث حدداض النيددث يدد   ددي  أغل يددل داث الين دد ، 

 .                                                                            .                                                              األليددددددددددددددل داللددددددددددددددا اليةددددددددددددددب
ني  ا لي ن  فا إل يل يش ري  اللنييل فا للل الداث،  شرط أ  ا يضدر اا ااعلنت يةر ا     

يؤبر علج حةلي  فا يي ه النيث، اا حقاليد  الق نانيدل، ااتدلةدادى  للقددي  الةدا  لدداث النيدث فدا 
يندد ات اللدددريب، ال دد دث الخ ددراء، االيتدد عدة فددا إيندد د الليايددث لليشددراع ت ذات الف  دددة لددداث 

  .احلرا  حقي  فا حةلي  ي  يي ه النيث اللا حددلي  االف لي ت الق  يلالحاض،  شرط 

                                                                         س                                                                                         ملن اتفاقيلة عنتيبلي: . موقف السودان6
اافقددت التدددادا  علدددج اللاليددد  علدددج الف ليدددل ااطدد ر اللةددد انا. ايلالددد  إنضدددي   دالدددل ننددداب      

التادا  اليي ،  ت ب الةال ت الةرليل، االبق فيل، االن رافّيل، االل ري  اااللة ديل، الاطيددة اللدا 
النيليل ي  يةر االتادا . لر طي   داث ال حيرات اإلتلاا يل، االافي  ي  ىذه الداث فا نزاع لي  

ايلالد  أ  لدؤدي دارُا د يدرُا فدا الف ليدل اإلطدد ر اللةد انا لحداض النيدث، اا  لط ل د   لاليد  إلف ليددل 
 بن  يل  ي  داللا التادا  انناب التادا .

 الرابع: سد النيضة االثيوبي الكبير:  حثالمب

(، حيددث  دددأت الدراتدد ت  ااتددطل يدلددب ااتلةدداح ٜٗٙٔا  فدددرة انشدد ء التددد لدييددل ينددذ)     
( تدددا اغددراض الددري، ٖٗ( يالةدد  انشدد ء )ٕٙاايريدددا حدداث تددد النيضددل اا تددد الحددداد احدددد)

اااخدددددر  إلنلددددد ج الط لدددددل الدير   يدددددل، اا ألغدددددراض يلةدددددددة، علدددددج النيدددددث اازرق، ااىييددددد  تدددددد 
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يد ط لل لطاير ابيا ي . اي  يالد  التدد فيددا  داخدث حدداد ابيا يد  فدا ني يدل النيدث ، للال(ٔ)النيضل
، اعلج (ٕ)لي ز -( د  شي ث غرب اديس ا     الة ةيل فا ينطقل  نا شنقاثٓ٘ٚاازرق اي ةد)

-ٕٓ( يلرا، فاق يتلا  تطن ال حر، اي ةد ع  الحداد التادانيل ي   دي  )ٓٓٙ-ٓٓ٘ارلف ع )
اخليدددر  نددد ء  علدددج اتلشددد رة لُدددديت يددد  يدلدددب الاايددد ت اليلحددددة ( )نددد  يلطرفددد ( دددد ، ايةدددد يد ٓٗ

لاتلةاح، لدانو يلحد   دث يي ه اراافدد النيدث اازرق، اا ر يد  يددا  تد ب ىدذا ااخليد ر ددرد 
(  دددي  التدددادا  ايةدددر، أا علدددج انشددد ء يةدددر للتدددد الةددد لا علدددج ٜٜ٘ٔايريددددا علدددج الف ليدددل)

   نزأي  ىي س، ايلأل  التد ي(ٖ)اراضيي 

( ٖ(   ، ايضد  )ٓٓٛٔ(   اطالدو)٘ٗٔالتد الر يس علج يندر  النيدث اازرق اارلف عدو )      
لنددداات للةدددري  الييددد ه، اللدددلحد   ينتددداب  حيدددرة الخدددز ، ايددد  التدددد البددد نا فيدددا  يديدددث لدددااث 

انيدد لا /التددنل(، ايدد  ٖيليدد ر   ٗٚ( دددد  ، الددد لغ تددةل التددد الخزنيددل)٘(   اطالددو )ٓ٘اارلف عددو )
، ا ينيدد  ٖ( يليدد ر  ٛ.ٗ( ييندد ااط، ايدد  دلفددل التددد فيددا )ٕٓ٘٘ط لددل التددد يدد  الدير دد ء فيددا )

لقدددا  شدددردل تددد لينا اايط ليدددل،   نددد ء التدددد، لدددارد الشدددردل الفرنتددديل لار ينددد ت الط لدددل، الدددد يالدددت 
( ٛ.ٔ( يليد ر،،  شددث تدندات  يةدت للشدةب اابيدا ا االةد يلي  فدا الخد رج ا)ٖحدايل ابيا ي  )

يليدد ر، لييددل اللار يندد ت، ا  دلي لددو تدديدا  اد ددر تددد ديرايدد  ا فددا افريقيدد ، االة شددر ع لييدد  فددا 
 .(ٗ)لاليد الط لل الديراي  يل

 

 
                                                           

ينلدل  5ل ند ء تدد النيضدل علدج داللدا اليةدب )يةدر االتدادا ( اا ةد د النيا الليديدل ة ر ية نا علدا،انل ((ٔ
 . ٕٗٛص5 ٕٚٔٓ(5 ن يةل   داد5 يردز ال حاث اللر ايل االنفتيل5 ٕٛينلد ) ،دليل اللر يل لل ن ت

الااحددد ددد ظ ، تددد النيضددل االةالدد ت اابيا يددل اليةددريل، ينلددل دراتدد ت تي تدديل ااتددلرالينيل،  يينددد ع ددد ( د.(ٕ
 . ٕ٘ٔ، صٕ٘ٔٓ ،الحديل،   داد يت 5 (ٖٔع)

 () فقد ادرنت فا ييزانيليد  للةدد. ل  لةل  ابيا ي  ا ع  ات  اا يد   اا زي   الي  شرة فا  ن ء الت ( ٕٓٔٔ-
( فلد  يةدر  الةد ل  ىدذه اللتدييل للتدد فدا ذلدل الالدت، ا يدرار اايد   ل دي  ا  ىدذا x( يشراع اطلدق عليدو)ٕٕٔٓ

(ضددي  ٖٜٙٔالحددداد الددذي ااةددج   ن  ددو يدلددب اتلةدداح ااراضددا اايريديددل فددا تددنل)اليشددراع ىددا نفتددو تددد 
 .ٜٙ، صيةدر ت ق ذدرهرااء يحيد فخري، ( تد، اغيرت لليا ي  يد نو، ينظرس د. اٖٖ)
  .ٕٗٛ، ص يةدر ت ق ذدره انلة ر ية نا علا، ( (ٖ
 .ٚصيةدر ت ق ذدره، احيد علا تليي  ،  ينظرس، ا ٖٕٚصيةدر ت ق ذدره،  تات  ة ين حيدا ،((ٗ
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 أوال: المباحثات الدولية حول سد النيضة:

(يلي ر ٙٔ-ٗٔد   الف ق ابيا ي  ي  داللا اليةب علج ا  للرااح تةل خز  التد ي   ي )      
( فددا يةددر، ايدد  رافقيدد  ايدد  ل ةيدد  يدد  يظدد ىرات ٕٔٔٓ/يندد ير/ٕ٘اتددل لت ليدد   بددارة) ، لدنيدد ٖ 

احدايدد ت انلق ليددل ااضددطرا  ت داخليددل الرليددب يةددر ألاضدد عي  الداخليددل، فشددرعت   ندد ء التددد 
، ا دا  اخط ر يةر رتيي ، اا   لدرات ت الفنيل اليلةلقدل (ٔ)(علج النيث اازرقٕٔٔٓ/ٗ/ٕفا)
، اىا لت اي حةل يةر االتادا  يةد ، ٖ( يلي ر  ٗٚتةل خز  اد ر اذ ل لغ)، الد   (ٕ)  لتد

%(يددد  انلددد ج الدير ددد ء فدددا يةدددر، ٕٓيددد  حةدددلي ، اتددديقلث) ٖ(يليددد ر  ٜاتددديحر  يةدددر يددد  )
الخدزا  فدا عد   ااحدد، لدذلل شددلت يةدر  اتيؤبر فا حةدلي  الي  يدل اذا يد  ل يدت ابيا يد   يلد 

(خ ددراء داليددي ، ٗ(يدد  التددادا ، ا) ٕ( يدد  يةددر، ا)ٕ( يدد  ابيا يدد ، ا)ٕلننددل داليددل بابيددل، )
ل رض لقيي  الدرات ت الخ ةل   لتد،  االلا ل يت  ي  ابيا يد ، فدأدا  لقريدر اللنندل ابيا يد ، لةدد  

راء  ند ء التدد، الل د طؤ ايي طلدل ابيا يد  فدا رفدد اتلط علي  ا  لقي  اآلب ر التل يل اليلرل ل يد  ند
اللننل  للل الدرات ت، ارفض ابيا ي  يط لب يةر،  اناد خ راء داليدي  يد  ضدي  اللنندل اللدا 
لشدددر  علدددج الدراتددد ت ضدددي ن  للحي ديدددل، اعلدددج الدددرغ  يددد  ليددد   الدددداث الباث)ابيا يددد ، يةدددر، 

ئ( لد  ذلل ل  ي يدر يد  اايدر شدي  ، فقدد (  للالي  علج)اعا  الي  دٕ٘ٔٓ/ٖ/ٖٕالتادا (فا)
ل لددت داللدد  اليةددب   لتددد، ا دددث اليااةددف ت االشددراط اللددا اضددةلي  ابيا يدد ، يدد  تددةل الخددز ، 
ااتدددلخدايو ألغدددراض اللنييدددل الاليدددد الدير ددد ء، ديددد  لددد  يدددنص ااعدددا  علدددج االلدددزا    إلخطددد ر 

اعد الق نا  الدالا، ليةث التد الج اليراحث ، اأىيلت ابيا ي  لا (ٖ)اليت ق اا االف لي ت الل ريخيل
 ااخيرة فا  ن  و.

 

 
                                                           

 .ٜٙ، ٜٓص، ص د. ارااء يحيد فخري ((ٔ
 (ٖ)غيدرت ابيا يد  لتدييل التدد  فقدد ، لشدردل الينفدذة لدوا  ا  ،ط للو ااتدلية  يلاا   ،تيو ذ ال  لةل  يةر ا ((ٕ

الددج تددد النيضددل اابيددا ا ، بدد  غيرلددو الددج تددد االفيددل الد يددر، ا ةدددى  (xفددد   اتدديو فددا ال دايددل يشددراع) يددرات
، تد النيضل اابيا ا...ايتلق ث ااي  القايا اليةري لراءة فدا تدين رياى ت علا تليي   احيد نظرسالد ير، ي

 .ٚياانيل اازيل.  يةدر ت ق ذدره، ص
 .ٔ٘٘-ٓ٘٘صيةدر ت ق ذدره5 د زدا ال حيري،  ((ٖ
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 ثانيا: اآلثار السمبية لسد النيضة: 

ا ت ب اللرديب الةخري الدبير ااندتد رات االفاالدق فدا لضد ريس اليضد ل اابيا يدل،  لةرضدت 
اال حيدرات،  دث اني ر للل اليض ل الج لراد  ديي ت د يرة ي  الطيج اليلرت ل فدا ليةد   اانيد ر

يي  يؤدي الج اللقليث فا حن  حداض اللخدزي  الخد ص  تدد النيضدل فدا اليتدلق ث، األ  ينطقدل 
شرق افريقي  لنشط فييد  الدزازث، لدذا فتيلتد ب ادليد ث يلد  التدد   لةديدد يد  الدزازث اليل  يندل فدا 

  اندتددد رات لاليددد ، لبقدددث الييددد ه اليخزاندددل االلدددا لددد  لدددد  ياندددادة يددد  ل دددث، اتللتدددرب الييددد ه يددد
، (ٔ)اليضدد ل اابيا يددل، للددؤدي الددج انزالدد ت ةددخريل يلةددددة،  تدد ب التددرعل فددا لنفيددذ اليشدد ري 

، ألنددو الددي  علددج ينحدددر شددديد الاعددارة علددج ()ايددر  اللااء)حتدد   تددايل ( ا  التددد تدديني ر للق  يدد 
ر، اتيؤدي الدج اليض ل، الر ل رخاة ا للحيث بقث التد، دي  انو شيد ي  ااتينت، لذلل تيني 

اغددراق الخرطددا  فددا التددادا ، اةدداا الددج التددد الةدد لا ايدينددل اتدداا  نندداب يةددر، اتيتددل رق 
( يايدد  لقري دد ، اتددليلل   حيددرة التددد الةدد لا فددا يةددر، اتددلندف  الييدد ه الددج ٛٔاةددالو ليةددر)

 ، يدددد  الي دددد نا التدددددنيل اااراضددددا الزراعيددددل الاالةددددل يدددد   ددددي ٕ(ددددد ٕٗالدددداادي النديددددد، اتددددي رق)
(يليدا  فداح،  ةدد غدرق الدديير يند زلي  ٙ -٘التدي )النيضل االة لا(، دي  تيؤدي الدج لشدريد)

 ،ٖ(يليددددد ر  ٛ٘-ٕٗايح ةددددديلي ، اتددددديدا  علدددددج يةدددددر ا قددددد ء  حيدددددرة ن ةدددددر ف رغدددددل  يقددددددار )

. اتيلرااح الةير اافلراضدا لتدد النيضدل (ٕ)اتلية ب الااةث ي  اليي ه الق ديل ي  انيي ر التد
تددناي ، اتددلقث  ٖ( ٕٓٗ,ٓٓٓ(تددنل،  تدد ب اإلطيدد ء الشددديد الددذي يةددث الددج)ٓ٘-ٕ٘يدد   ددي  )

، اتدلة نا يةدر يد  الةندز اليد  ا  تد ب اتدلخدا  ٖ(يليد ر  ٕٔ-ٜالحةل الي  يدل ليةدر يد )

                                                           
،     اابيددا ا الداعي لددو علددج داث حدداض النيددثتددد النيضددل نشدد ء ين حيدددا ، الدددع  الخدد رنا إلةدد  تاتدد  ( (ٔ

 .ٖٕٛص يةدر ت ق ذدره،
 ()  علددج يقيدد س (ْ ٔ,٘) اللددا ي نددج  يدد  تددد النيضددل اتددينليل، اية يددث اي نددو ينخفضددل ندددا، ا للندد از اليدد دةا ،

علج اليقي س نفتو، ينظرس د. زدا ال حيدري، يةددر تد ق  ٓ(ٛاال  ل ل) التد الة لاية يث اي    ريخلر، يق رنل 
 .ٖٓ٘ذدره5 ص

، ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٓٔاللااء حت   تايل ، تد النيضل تيق  لاحده، نريدة الباار، يةر الةر يل، احيد ا ا عرب،  ((ٕ
                                                         http://www. Masralarabia        علج اليال س

عا  اليةري اةن عل اازي تس تد النيضل نياذن ، اليةيد اليةري للدرات ت التي تيل إلاات يل الرشيدي، ا
                                                                                                             س، علج اليال ٕٓاااتلرالينيل، ص

https://eipss-eg.org/wp- content/uploads/2017                                                 

https://eipss-eg.org/wp-%20content/uploads/2017
https://eipss-eg.org/wp-%20content/uploads/2017
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يدل، الحدد  ابيا يد  الد يدث ( يليا  فدا  ي  ااراضدا الزراعٕابيا ي ، يي ه تد النيضل فا زراعل)
 ييددد ه النيدددث اازرق، اتدددلقث خةدددا ل ااراضدددا الزراعيدددل التدددادانيل، لةدددد  اةددداث الطيدددج الييددد ، 
اتلقث ااراضا اليزراعل   لري، اي  ابيا ي  فل  للأبر   نيي ر التد لالاعو علج اطدرا  حددادى  

 .(ٔ)ي  التادا 

تددديل الحدددداد اافريقيدددل، اليلفدددق عليدددو دأتددد س ىيددد ث ابيا يددد  اداث حددداض النيدددث، لي ددددأ لدإ      
ال يددددل الاحدددددة اافريقيددددل، )االينةدددداص عليددددو فددددا ييبدددد ق  ينظيددددل الاحدددددة اافريقيددددل(، اللننددددب 
الحددددراب االنزاعدددد ت فييدددد   ددددي  داليدددد ، ايؤدددددد الطددددرح القدددد نانا اليةددددري ي دددددأ اللدددداارث الدددددالا 

( االق ضداس ٜٜٚٔةدث الداليل ع  )ىا الحد  الة در ع  يحديل ال ذلل للية ىدات،  ايي  يؤيد
 ذيق   لشيداتلاف دي  ع  انشد ء تدد علدج نيدر الدداناب ااار دا، اندو تيتد ب الضدرر ل ل  ريد ، 

، فيث تلال  يحديل الةدث الداليل  ن ء التد ( )داني  دالل يةب اىا ي  يش و الح لل اليةريل
 فيي  لا ُرِفَ  النزاع اليي ؟

 سد النيضة:ثالثا: التمويل الخارجي ل

( ر يس ازراء ابيا ي ، لدرارا  ليايدث التدد ذاليد ، ع در  يد  تدندات  قييدل   الخذ )يليس زين اي       
يلي ر،( للشةب اابيا ا، دي  ت ىيت عدة ني ت داليل االليييل فا عيلي ت  ن ء اليايث تد ٖ)

النيضدددل، تدددااء أدددد    ددد لقراض االخ دددرات ال شدددريل، ااعدددداد الدراتددد ت الخ ةدددل   لتدددد، اا  لاريدددد 
ا  ليايددث يشددراع زراعددا اتددلبي ري، أا  لطدداير التدددل الحديديددل  ايدد  ىددذه لار يندد ت الط لددل، ا

الني تس الةي ، ايط لي ، لرديد ، لطدر، ا)يحيدد الةد يادي( رندث ااعيد ث التدةادي، الدذي ل درع 
يليدد ر،(ألب تددةادي، لدنددو ابيددا ا اليالددد، ارفددض ال نددل الدددالا ليايددث التددد اشددلراطو، ٛٛ دددددد)

                                                           
احيد علا تليي  ، تد النيضل اابيا ا...ايتلق ث ااي  القايا اليةري لراءة فا تين رياى ت ياانيل  ((ٔ

 .اازيل، يةدر ت ق ذدره
()ددددد ، ا نددددت تدددددا يحيييدددد  يدددد   (ٓٔ طدددداث)يددددث عدددددلت لشيداتددددلاف دي  علددددج الليييدددد  يتدددد ر نيددددر الددددداناب ح

   ، اىا ي  يش و ح لل يةر ي  ابيا ي ، لذلل، ايحقق لي  يةلحل د يرة، لدنو ين لض اللزاي لي ن تالفيض 
الدنقص الدج ، اتديؤدي تدد النيضدل  يااةدف لو اليةلندل ند ء  يد  ي  ااضدرار الد يدرة اللدا تديلحقي  للخا  يةر 

الي  يددل الددج ظددا  دايددس لةيشددو يح فظدد ت يةددر %(،  تدد ب الددنقص فددا حةددل ٕ٘فددا انلدد ج الدير دد ء  نتدد ل )
، النيث ايةر اتد النيضل احدراب القدر  ا راىي  يتري اليس فقط علج يي ه النيث االري، ينظرس يةريل د يلل،

 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ، ٚٙٔ-ٙٙٔ ص ،ص 5 يةدر ت ق ذدره5اافريقا
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  ل ث ابيا يد  للدداث اللدا للشد ط  يةيد  علدج النيدر الددالا، ايشدلرط اناب ااخط ر اليت ق، ي
ياافقل  قيل الداث، دي  يرفض ال نل الدالا، ليايث التداد الد ر  اللا للت ب  أضرار اللة ديل 

 . (ٔ)د يرة، البير يش دث تي تيل ي  الداث اليلش ط ل

النزاع بين دول المنبلع والمصلب:   الخامس: الدور الخارجي)االقميمي والدولي( في اثارة بحثالم
الحداض طي ع ي  يل ي  شرة فدا ييد ه النيدث دذتدرا يث،  دث لليددي  حلف  يد  داخدث ( أUSAليس للد)

تددرا يث، للحقيددق يد تددب اتددلرالينيل اتي تدديل، الددا علددج حتدد ب د بيا يدد ، اا خدد رج الحدداض دذ
  لددذات ابيا يدد ، علددج داللددا اايدد  اليدد  ا اليةددري. فقددد حرضددت الاايدد ت اليلحدددة داث الين دد  ا 

اليةب)يةر االتادا (، لللنةث ي  الف لي ت لازي  يي ه النيدث، ألنيد  ينحفدل اغيدر ع دلدل فدا 
لازيددد  الحةدددص الي  يدددل  دددي  داث الحددداض، اىدددا يددد  لرفضدددو التدددادا  الةل دددره ييدددس  حقاليددد  

الينا االضد ي  ليةد لحي  الل ريخيل ي  يي ه النيث. ف لااي ت اليلحدة لةل ر ابيا ي  حليفي  ااتدلر 
، دانييدد  عددر يلي  (ٕ)فددا الينطقددل، اللخددذى  اداة للضدد ط علددج داللددا اليةددب دليدد  دعددت الح نددل

، ي  الااي ت اليلحدة، دراتل ياارد النيث اازرق، ()لح لفل  ضد الدي   الةييانا، طل ت ابيا ي 

                                                           
 الدع  الخ رنا انش ء  تد النيضل اابيا ا الداعي لو علج داث حاض النيث،تات  ة ين حيدا ،  ((ٔ

 .ٜٖٕ- ٖٕٛص  يةدر ت ق ذدره،
دار ، ٔ(، طٜٔٛٔ-ٜ٘ٗٔ( د. يحيددد ع ددد اليددؤي  يحيددد ع ددد ال نددا، يةددر االةددراع حدداث القددر  اافريقددا)(ٕ

 .ٛٔٔص، ٕٔٔٓالدلب االاب  ق القاييل، الق ىرة، 

()   للخطددر  ضدد  غيدر عر يددل اغيددر اتداييل، اللةر انددت ابيا يدد  فددا اتدرا يث، ح لددل يشدد  يل لح لليد ، علددج انيدد
علدج الن ندب االلةد دي،  ييد فدا ال دايدل اللةدرت عال لفرة يتيحيل اتدط  حدر يد  اليتدليي " نفتو،   ني  "نزي

 ت اللحددا  لشددردل اندددادا  ااتددرا يليل، ف تددلأنرت اتددرا يث الدد ةض يدد  نددزر ارلريدد  الخددذلي  ديراعددا للر يددل حيااندد
لدد   أريب القدداات اليتدلحل اابيا يدل، ا رتدلت ضد  طي  للددأ(ٜٙ٘ٔا ةددد) را يث لنةدليل ليدد   دأديس ا   د ،افلحدت اتد

الدبير ي  الض  ط ااترا يليي  عال ت ةدالل ي  د  ر الق دة فا النيش اابيدا ا، ايةداد تد ب اىليد   اتدرا يث 
ابيا يدد  الن ىلددت اتددرا يث ذلددل،  يدداد الفاشدد  فدا ابيا يدد   ددرغ  انيدد  دد ناا ىدددف  للنةدديرى  يدد  ل دثلاندداد ي ،  بيا يد 

تدددرا يث، ايددد  انيدد  ا لةلدددر   يدد  دييددداد، لدنيددد  انلشدددر  يددني  احددد ث دا  ىنددرلي  إل شدد عت انددداد يددرٍض يةددددٍ أا 
يةدددددر تدددد ق ذدددددره، نظددددرس د. يحيددددد ع ددددد اليددددؤي  يحيددددد ع ددددد ال نددددا، يذت يددددني  را طددددل لر طيدددد    بيا يدددد ، الخدددد
  .ٜٔٔ-ٛٔٔص
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الاايدد ت اليلحدددة يدد  لنييددل ابيا يدد ، اشدد ردت اتددرا يث يشدد ردل فنيددل  للددل الدراتددل، اد نددت غ يددل 
 س(ٔ)ا ن ء تداد لي  علج النيث اازرق ىا

.اعدادى  للقي    دار اللييا يردزي يدار حالو داث يني  ال ح ر )اليشرفل علج يضيق   ب ٔ
 اليندب(، اداث يني  ااني ر)اليشرفل علج حاض النيث( .

(عد  ابيا يد  ٖٜٜٔ/٘/ٙ  اللا اتدلقلت فدا).انش ء دي ن ت ضةيفل اة يرة حاث ابيا ي ، د رلريٕ
الردلي  ح يتل، ا ت حث لي ، االةاي ث اللا يزللي  الحراب االحردد ت اانفةد ليل االين عد ت 

 (.ٕٔٔٓاالتادا  الذي انفةث عنو ننا و فا)

.لأديد ابيا ي  علج لت   ر يس ازرا ي )يليس زين اي( ذل يل عال ت اديل ي  الدي   الةدييانا ٖ
 ي ت اليلحدة، إلحد   تيطرلي  النيا الليديل علج يةر االتادا . االاا

، لنةددث ابيا يدد  احددش للةدددير (ٕ)غ يدل اتددرا يث يدد   ندد ء التددداد فددا ابيا يد  اااغندددا االتددادا     
الط لددل.  اددد   ىددد  ىددذا اللة يددث الةددييانا اابيددا ا االنندداب التددادانا، الددج اتددل اث ييدد ه 

ا  ايةدر، لددفةيي  للند زات ادبدر  شدأ  الةدراع الةر دا الةدييانا، النيث، االض ط علج التداد
اتةا ابيا ي  لين فتل يةر فا نفاذى  االلييا فا ينطقل حداض النيدث، الرضدرار  يد  الحييدد 

ااتدددرا يليل، يددد  اندددث  لطايقيددد   -لاليددد  الشددد يلل فدددا اللة يدددث يددد  ييددد ه النيدددث،  يتددد عدة ايريديدددل
 . (ٖ)ااضة في 

 الين د اليةب)يةدر االتدادا ( اداث  داللدا  دي  النيدث ينطقدل حداض فدا لندزاعا يلرددز      
ظيفل اات تيل لي  فا داني  تر الحيد ة علج لق ت  يي ه النيث، الن ازت اليي ه الا   ابيا ي تا  لذا

لدذا فد لييزا    ، دي  الدداث األزيد تا ابد رة الحدراب  فدا الي  شدر الة يثاااتليرار اال ق ء، للة ن 
الي  ا ظث يخلا ل ير ة لن الةرب، ايزداد الخلث ي  اا لاع ااترا يلا اليتلير لياارد اليي ه 
الةر يل ي  ل لي . فيشراعي  الةييانا ير ط  ي  األرض االيي ه ي  ل ث لي   إتدرا يث، فحرةدت 

                                                           
ا د. ع ددد ااييددر ع دد س الحيدد لا، اللدددخات اانن يددل فددا ابيا يدد  الأبيرىدد  علددج اايدد   اتدد   علددا ديطدد  ، ((ٔ

-ٛٛٔ، ٙٛٔ-٘ٛٔص صص 5 ٜٕٔٓ(، ٜٚينلدل ديد لج، ع)اطراحدل ددلداراه، فا يةر االتدادا ، الي  ا 
ٜٔٛ ،ٜٕٔ-ٜٔٗ. 

, 2991 ،القرارر ام للترجمر  االشررر، مركر  اهررر, 2، ط21 مصدر للتوتر في القرر  المياهأ ا زيد،  يحياد ((ٕ

 .211ص
 .ٜٔ-ٜٓارااء فخري، يةدر ت ق ذدره، ص د. ((ٖ

https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%22
https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%22
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 دي  اتدليرار انادىد  داي  علج ا  اين د شددث يد  اللدااز   دي  خريطدل يي ىيد  اخريطدل اينيد ، ا 
 .  (ٔ)اايد نيل ا  لافر اليي ه لتد ني ، فة رت حدادى  ي  يل فا الحل ، اا الاال ، اا القاة

 .مكانة المياه في الفكر اإلسراةيمي اإلستراتيجي: 1

لليي ه يد نل يحاريل فا الفدر اإلترا يلا الةييانا ع ر اللةريح ت، اللا أطلقي  اا  ء        
اليؤتتي  للدي   الةييانا، الذي  فطناا ينذ ال دايل ألىييل اليي ه فا إنن ح ااتليرار اليشراع 

اترا يث" ااتليط نا الةييانا، الأديدا علج ذلل ىا شة رى  "ي  النيث الج الفرات أرضل ي  
 يةنا ا  نن ح ااتليرار اليشراع ااتليط نا، يلال  علج الحضار الي  ا القاي، للداي  
ال ةد الن رافا لليشراع، ا يني  لة نا إترا يث ي  نقص ح د فا ية درى  الي  يل، اللا ا لزيد 

ناارى   ية در ااترا يليل، لذا فقد لنأت لأني ر اليانادة  داثال حتب  ٖ(يليا   ٓ٘ٛٔع )
االلييا الةر ا، دأني رس األرد   فلتطي ، الح ة  نا، الليط نا، االازانا  ل ن  ،   ني س، 
االيريال  تاري ، ا حيرة ط ريل شي ث فلتطي ، اي  يي ه الضفل ال ر يل، االينطقل الت حليل، 

ن ت اي  يي ه النقب، الط ع غزة  فلتطي ، اي  يي ه الةر  االية لنل، اخ ةل  ةد اليا 
       .(ٕ)الد يرة ي  الينرة اليياديل، الق ديل ي  االح د التافيلا الت  ق، اداث أار   الشرليل

 .استراتيجيات اسراةيل في منطقة حوض النيل:2

 water militarization strategic علج  تلرالينيل عتدرة اليي ه  اترا يث للنأ  لأخذ       
يددد  علدددج الةدددةيد الدددداخلا، فدددلحد  تددديطرلي  علدددا يةددد در فأ، الةدددةيدي  الدددداخلا االخددد رنا   

الييدد ه اللددا احللليدد   دد لقاة، اايدد  علددج الةددةيد الخدد رنا ف  لتدديطرة الي  شددرة اغيددر الي  شددرة علددج 
ية در اليي ه اليحيطل  ي ، للتدد احلي ن ليد  الي  يدل اليلزايددة، اللحقيدق أىددا  تي تد لي  الي  يدل 

 س (ٖ)الينيلي  يخللفلي  ايلزاينلي  لن ه يةر اىي اللاتةيل ل نت إترا يث اتلر 

                                                           

د، الةراع علج اليي ه فا ينطقل الشرق اااتط)دراتل اللة ديل(، ينلل درات ت تي تيل، اد. ح يد ع يد حد (ٔ)
 .ٚٓٔ، صٖٕٔٓ(، ٕٚ يت الحديل،   داد، ع)

فددا الةددراع الةر ددا اإلتددرا يلا، اليردددز الةر ددا لل حدداث  لليداا يددري  ع ددد التددا  ياتددج، اليل يددر الييدددرا  ((ٕ
      http://www.acrseg.org                           ساليال  علج ،ٕٕٓٓ/ٔ/ٗٔ ،درات ت، االدرات ت

، ا د. ع دد ااييدر ع د س الحيد لا، ا اتد   علدا ديطد   ،ٕٚٛ، صيةددر تد ق ذددره، انلة ر ية نا علا ((ٖ
 =5ٕٛٔاللدخات اانن يل فا   ابيا ي  الأبيرى  علج ااي  الي  ا فا يةدر االتدادا ، يةددر تد ق ذددره، ص 

http://www.acrseg.org/41462
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%( يد  ٔي  خاث تةا اترا يث   لض ط علج يةر ألخذ نت ل) استراتيجية الدور المباشر.ٔ
ييدد ه النيدددث، اىدددا يدد  اعدددد  دددو يحيددد اندددار التددد دات ر دديس يةدددر  ندددذال اتددرا يث، خددداث ية ىددددة 

 التا  اليةريل ااترا يليل  أنو تييد اترا يث   ليي ه، ي  خاث لرعل التا ، ال  يل  ذلل. 

خداث يح ةدرة الطايدق اتدرا يث، للتي تدل اليةدريل فدا  يد  استراتيجية الدور غير المباشر .ٕ
يحيطيددددد  دا رليددددد  االليييدددددل النيليدددددل اافريقيدددددل، ع دددددر ل ل دددددث اتدددددرا يث االلةددددد دي، االتي تدددددا، 
االةتدري، ااألينا فا افريقي ، للشليت يةر تي تي  ااتلراليني ، اللحةث اتدرا يث علدج حةدل 

  ي  يل ب  لل ي  اايراد التناي لنير النيث.

لر  ي  الزي ،  ندر ييد ه النيدث ع در ةدحراء تدين ء الدج ف ةدي  فشلت اترا يث علج يد         
النقب للةير ةح ريي ، اندت طريق  ياةلي  ليي ه النيث ي  خداث ل ندا فددرة  ند ء تدد النيضدل، 

يث ف دد لرغ  يدد  دددا  الفدددرة ليتددت ابيا يددل اا انيدد  ل نليدد ،  دددع  يدد  القددا  الد ددر ، اينيدد  اتددرا 
(ل يدت ٕٔٔٓللض ط علج دالل اليةب)يةر( لللدأبير علدج حةدلي  يد  ييد ه النيدث، ففدا تدنل)

(شدخص فدا يخللد  ٓٓٔ( داث افريقيل، للرأس افددا اتدرا يلي  ينيد  ادبدر يد )٘اترا يث  زي رة لد)
ااخلة ة ت، ي  رن ث ااعي ث، افا ين ث ىندتل  ن ء التداد دي  عرضت اترا يث خدي لي  

 ندد ء التددداد، للحايددث ييدد ه النيددث، لللددأبير علددج حةددل يةددر، فد نددت الف ليددل عنلي ددا فددا ليايددث ا 
ا رز نل  ج ذلل اللحدريض، االةدت الشدرد ت ااتدرا يليل الف لد  يد  ابيا يد ، للازيد  عاا دد الدير د ء 

 .()الن لنل ي  تد النيضل

يتل ةد ا  يدا  الخي ر الةتددري ىدا ال دديث،  فا ح ث فشث النياد الد لاي تيل، . حل االزمة:3
التددداد ا لضددرب فق  ددد القدداات اليةددريل فددا حددرب الخلدديج، اللددااء )يحيددد علددج  دداث(، يؤدددد ا  

                                                                                                                                                                      

ا أحيدددد نيددد ث الةدددي د، الل ل دددث ااتدددرا يلا فدددا افريقيددد ، اليرددددز الددددييقراطا الةر دددا للدراتددد ت ااتدددلرالينيل، =
        ،علددددددددددددددددج اليالددددددددددددددددد س    ٕٕٓٓ/٘/ٜٕااللةدددددددددددددددد ديل االتي تددددددددددددددددديل، ةددددددددددددددددحيفل اليةدددددددددددددددددري اليددددددددددددددددا ، النيةدددددددددددددددددل، 

https://democraticac         
 () ع( ياتدج  د   الن دا اعلق دا ينيد ا  اناد يياد الفاش  فا افريقي ،اترا يث لينن افريقي  لراض لةيرة اليد ، ل( 

أبدددر اللددددخث اإلتدددرا يلا علدددج يلددد  تدددد النيضدددل.. لدددراءة  نددد دي يحيدددد حتدددي ،  أ. رانيددد  ، ينظدددرس افريقدددا ااةدددث
، اينظدرس  ددر شد فةا، ٕٛٔٓ،  القد ىرة ،دراتد ت ا حداث(، لشدري  اااث ٖٛ، ينلدل لدراءات افريقيدل، ع)يةدريل

                                                                                                                                                                  ،علدددددددددددج اليالددددددددددد س                                  ٕٛٔٓ/٘/ٜٔفدددددددددددا يف اضددددددددددد ت تدددددددددددد النيضدددددددددددل، الةر دددددددددددا النديدددددددددددد، اتددددددددددد طل اتدددددددددددرا يليل 

https://www.alaraby.co.uk/opinion                                                             

https://www.qiraatafrican.com/home/category/7
https://www.alaraby.co.uk/opinion
https://www.alaraby.co.uk/opinion
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  لةااري  اا   لقاات النايل،  ث لحل ج الج لن  ث ناايل للفنيرى  اىديي ، لدذا ف لخيد ر الةتددري 
أل  ابيا ي  ليتت لي  حدداد يد  يةدر، ديد  ل  ليل، يتل ةد. ال  لقا  القاات اليةريل  ضر ل ات

ا  لندداء  يةددر الددج القدداة، تدديدف  ابيا يدد  للقيدد    ددرد يي بددث ييددد  ا  يلطددار الددج لةدد  التددد 
 الحرب الة لييل الق ديل فا الشرق األاتط.اتلدا   الة لا اأي د  حيايل أخر ،

لفددد اض  شدددأ  التدددد، إلدخددد ث يليبدددث   تدددليرار الس اىدددا اارندددن، فعملللى المسلللتوا السياسلللي أملللا
اللندداء لدددث أداات القدد نا  الدددالا لحددث النزاعدد ت الي  يددل ، ا لةددديات فنيددل عليددو للحددد يدد  أضددراره

الداليدددل، د لاتددد طل، االيتددد عا الحييددددة، االلافيدددق، االلحددددي ، اذلدددل  لقددددي  شددددا  الدددج يحديدددل 
يقددد   اعيددد ث التدددد لحدددي  الةددددث الداليدددل، اا اللنددداء الدددج ينلدددس اايددد  للضددد ط علدددج ابيا يددد  إل

اتدلدي ث الدراتد ت الخ ةددل  دو، اا اللنداء لينلددس التدل  ااأليد  اافريقددا للتدايل اازيدل افريقيدد . 
ايدا  اللحرل   للاازي فا دث االن ى ت االليييل االداليل، إلب د ت ااضدرار اللدا تيلتد ب  يد  

ازيد دة الليبيدث الد لاي تدا يد  ددث  التد علج حي ة اليةريي ، ل د دث الةالد ت االزيد رات االيند ف 
 داث الحاض اخ ةل ابيا ي . 

فيدا    لةيث علج لقريب البق ف ت اازالل الحت تدي ت،  ع در  وأما عمى الصعيد الثقافي والعممي:
لخةيص اليزيد ي  اليدنن ء لن ة فض  يل لداث حاض النيث، اعلج ةةيد اللة ا  الةليا،  انش 

الدراتدددديل، لدددددث أ ندددد ء داث حدددداض النيددددث للدراتددددل فددددا الن يةدددد ت اليةددددريل، تددددااء علددددج ةددددةيد 
الدراتدد ت اااليددل اا الةليدد ، االلرديددز علددج الدددارات االيددنن فددا ااخلة ةدد ت اللدنلانيددل، تددااء 

 ااىليل. فا الن ية ت الحداييل ا  تأد ن

 ددد ت يلةدددددة لخ طدددب نيددد ىير داث الحددداض،  ل دددل يدراتدددل ذاعددد ت افريقيدددل يانيدددل،  لنشددد ء إإ 
نيد ء الةدراع ت االحدراب ااىليدل، انيل ىدذه الشدةاب، االلحدرل لالد  اا  لراعا ااىلي    تد يدال

ايتددد عدلي  فدددا عيليدددل اللنييدددل، ايح ر دددل الفقدددر ااايدددراض اليلاطندددل د ايددددز، الةددد ا  ددددث داث 
 لقليث اليدر اال خر. الحاض فا لةظي  ااتلف دة ي  دث لطرة ي ء ا 

ن ث لطاير الةال ت اليةريل اابيا يل ي  دث داث الحاض للدا  دليليد  يتدياعل، اااتدلة   
ل يددل  ةددض اليشددراع ت الةددن عيل يدد  الفاالددد الي  يددل، اا  تددلف دة  لنفيددذ اليشددراع ت اليةددريل لر

 ندد ء داث الحدداض. للقنيددل ألل اا نديددل البق فيددل، اااليشدد ردل فددا يحددا ااييددا االزراعيددل االلن ريددل، 



 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 
831 

 ه ال حدددر ذات الدلفدددل اليرلفةدددل، ايددد  حدددث يشددددلل الدددنقص فدددا الييددد ه فقدددد شدددرعت يةدددر  لحليدددل ييددد
 ع دة لداير يي ه الةر  الةحا االزراعا، الرشيد ااتليال.اا  

 بسد النيضة: .آخر التطورات المتعمقة 4

الف ق اليتادة األيريديل الخ ةدل   لف ليدل يلد  الشد يث  جالةت يةر   ألحر  األالج عل      
االتددناات الةندد  ، الندد اث أيدد   تددد النيضددل،  تددد النيضددل، اانددراءات ياانيددل حدد ات النفدد  

لنفيدذ االلزايد ت اللدا لااانلي ء ي  الدراتد ت ال ي يدل،  لللنتيق ا ليل يلزيل لحث النزاع ت، ااخر 
 ةددد  (،ٕ٘ٔٓ/ٖ/ٖٕليالدد   ددي  يةددر االتددادا  اابيا يدد  فددا)اردت  فددا الفدد ق إعددا  الي دد دئ ا

(أشددددير يدددد  اليف اضدددد ت اليةددددريل اابيا يددددل فددددا ااشددددنط ،  رع يددددل الاايدددد ت اليلحدددددة اال نددددل ٗ)
، للؤددددد يةدددر علدددج ندددديلي  احتددد  نيليددد  الدددافر اإلرادة التي تددديل الةددد دلل لدددديي  فدددا (ٔ)الددددالا

اللطلد  الدج أ  لحدذا التدادا  اابيا يد  حدذاى  فدا اللاةث الف ق يل ا يةد لن ااطدرا  البابدل 
فد   ي  اليلال  لالي  ال لدا  البابل، لدد  ابيا يد  ل ي دت عد  النالدل ااخيدرة، ، ل اليي    الف ق

%( ٙٛانندددد ز التددددد اةددددلت ليراحددددث يلقديددددل) ل دددد   نتدددد  ااعلدددد  ن  ددددب ر دددديس اليشددددراع للنزيددددرة
ل ي يددد ، للخدددا  ر ددديس ابيا يددد  اعللدددت ، (ٕ)ٕٕٓٓايفلدددرض ا  ل ددددأ عيليدددل يلددد  التدددد فدددا ليددداز

ازرا ي    ا أحيد، يد  أ  يدؤبر لاليد  ال رليد   اابيدا ا الحد لا علدج الف ليدل داليدل، علدج حيللدو 
 (، االر  تدددددديلٕٕٓٓفددددددا )يدددددد يساانلخ  يددددددل اللددددددا تيخاضددددددي  ضددددددي  اانلخ  دددددد ت اللشددددددريةيل، 

ييددد  للحدايددل ا  لتددل ث الفدد ق تددد النيضددل، للاظفددو لةدد لحي  فددا ىددذه  ، ديدد (ٕٕٓٓفددا) ب/
 .(ٖ)اانلخ   ت

                                                           

                            علج اليال   س                              ، ٕٕٓٓ/ٕ/ٜٕرايلرز  –ااشنط    ،لةيث إلني ء الف ق تد النيضلااشنط  للةيد  يااةلل ا(ٔ) 
https://www.alarabiya.net                                                                 

بيا ي  ع  انلي ع االض ط   ةد ل يب  اخل رت يةر ا  لااةث تد النيضل.. ،يحيد ع ده حتني  ((ٕ
   https://www.aljazeera.net              ، علج اليال سٕٕٓٓ/ٕ/ٕٛ(، ٚٙٓ٘ٔالق ىرة، ع) -ااشنط 

يل علج انلخ   ت  رلي نيل قدِ ابيا ي  للران  ع  حضار انلي ع ااشنط  للالي  الف ق تد النيضل، إبيا ي  اليُ  ((ٖ
فا ي يس اليق ث لخشج أ  يؤبر لالي  ال رلي   الينلخب علج االف ليل الداليل حاث تد النيضل علج أاض عي  

   online.com-east-https://middle    ، علج اليال س             2020/02/26 ،لاتي تلي  الداخلي
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