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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 وصلت ِإليه على الرابط اآلتي: اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال  -3

الع عليها عند بحثه بمجموعة من الخ ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
طوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها
َ
يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق  صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . كر )مصدر سابق(حالة تكرار اقتباس املصدر يذ

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي لي
ً

و الرفض، فضال
َ
حدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

 نوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث يجب تثبيت ع

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال يجب

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 
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ن ير  -6
َ
ساس في يجب على الباحث أ

َ
اعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة و )ِإشكالي 
َ
 البحث( . البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون
َ
هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  سلو
ُ
فكاره يجب مراعاة تصميم البحث وأ

َ
ب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

 د من موضوعاتها يجب على ال
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
باحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا تضم  التفاصيل الواردة آن
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون ال            
َ
ر جميع األ ِ

بحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            

 

 

 



 ويــــاتـــــملحتا

 الصفحــة العنـــــوان                

 اللغة العربية حبوث

ب في صناعة اإِلعراب(ت
 

ال
ُّ
ة للمرفوعات في كتاب )تمرين الط وجه اإِلعرابي 

َ
للشيخ  نوع األ

)ت زهري 
َ
حمد حسين الساداني                      هـ(905خالد األ

َ
 محمد ذنون فتحيو  نسرين أ

1 - 26 

نموذًجا - الوعي بتاريخ العجم القديم في الشعر الجاهلي   
ُ
كاسرة أ

َ
 -األ

 و باسم إدريس قاسم سالم صديق حامد إِ                                                              
27 - 46 

هـ( في كتابه 1117وتي لظاهرتي )اإلظهار واإلدغام( عند الدمياطي )ت:التوجيه الص

ة- )ِإتحاف فضالء البشر(  و عبدالستار فاضل خضركاللة أحمد كاللي       -دراسة تحليلي 
47 - 64 

-التذكير والتأنيث  هـ(911داللة ظاهرة العدول في كتاب )معترك األقران( للسيوطي )ت

نموذًجا
ُ
برم                                              -أ

َ
ار ليندا باكوز أ

 
 و منال صالح الدين الصف

65 - 84 

ات  اإِلشاري 

 و آن تحسين الجلبي تمارة نبيل اليامور                                                                  
85 - 94 

لف اللين
َ
محمد بن يعقوب الفيروز آبادي  ةمقدمة في علم حروف الهجاء في باب األ

 رافع ِإبراهيم محمد ِإبراهيم                                            تحقيق و دراسة هـ ( 817)ت
95 - 128 

ندلس ي  )ت: 
َ
خالق البن حزم األ

َ
ب في كتاب مداواة النفوس وتهذيب األ

 
 هـ(456التشبيه املرك

 و شيماء أحمد محمدعلي عبد علي الهاشمي                                                            
129 - 162 

معجم وتوثيق _ باب  هـ(392الشاهد النحوي الشعري في شروح اللمع البن جني )ت 

_
ً
 و صباح حسين محمد خالدة عمر سليمان                            املفعول املطلق أنموذجا

163 - 176 

ةالتأويل في ضو ة املعرفي   نماذج مختارة من شعر محمد بن حازم الباهلي   ء التداولي 

 و عبدهللا خليف خضيرعال هاني صبري                                                                  
177 - 204 

ي )ت:
 
هـ(: 392التعليل الصرفي في الدرس اللغوي ألبنية األفعال املزيدة عند ابن ِجن

 و هالل علي محمود مصعب يونس طركي سلوم                               الخصائص محوًرا
205 - 238 
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239 - 258 

رياض  دراسة نحوية داللية في كتاب اإِلظهار في مقام ضمير الرفع )املتصل، املنفصل(

 هـ 676الصالحين من كالم سيد املرسلين للنووي  ت 

 و رحاب جاسم العطيوي  فاتن سالم محمود                                                           

259 - 282 

ِ من كتاب الجيم ألبي عمرو الشيباني جمٌع ودراسةمرو 
 يات األسعدي 
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َ
 سعدية أ
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َ
از أ  و فو 
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 قيس عمر محمد                                                                                              
371 - 394 

حمد جار هللا
َ
ة العنونة في شعر أ  شعري 

 محمد طه عبد املعين                                                                                        
395 - 414 

ة سلوبي 
ُ
ة ابن الرومي  في رثاء البصرة دراسة أ  ميمي 

 طارق حسين علي                                                                                             
415 - 442 

ةاملشـتقات في القصائد ا ة داللي  نموذًجا ملعلقات دراسة صرفي 
ُ
 معلقة زهير بن أبي سلمى أ
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443 - 474 

 واحلضارة اإِلسالميَّةتاريخ حبوث ال                                                                    

 

 م( وعالقته بعلماء عصره 1363هـ/764صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت: 

 نهال عبد الوهاب  وناصر عبد الرزاق عبد الرحمن                                                  
475 - 494 

 حركة مجتمع السلم )حمس( ودورها السياس ي في الجزائر

حمد                                                           
َ
حمد خالد أ

َ
از أ  و سعد توفيق عزيز البز 

495 - 520 

ة لقيام دولتهم سنة  ة للمغول والبداية الرسمي   م 1205هـ/ 603الجذور التاريخي 

 و نزار محمد قادر زياد عالء محمود                                                                      
521 - 542 

ة وقضايا العرب في املغرب العربي ) )قضية شريط  (1998-1973محكمة العدل الدولي 

وزو نموذًجا(
َ
ديب الضاحي و مجول محمد محمود                                         أ

َ
نسام أ

َ
 أ

543 - 560 

الى العراق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر هجرة القبائل من الجزيرة العربية 
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561 - 600 

ثرها على دول حوض النيل من القرن العشرين ولغاية عام 
َ
زمة املياه وأ

َ
 2015أ

            ِإطالل سالم حنا                                                                                              
601 - 624 

 م(1209-هــ606البن مماتي ) املالمح االقتصادية من خالل كتاب قوانين الدواوين

                                                                                     
َ
 شرف عبد الجبار محمدأ

625 - 642 

ة في العصر الراشدي حوال االقتصادي 
َ
 األ

 نشتيمان علي صالح                                                                                          
643 - 666 

ات التي واجهت امللك فيصل    1933-1921التحدي 

اس                                                                                     اس ِإسماعيل الرو   عب 
667 - 690 

سلحتهم  
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715 – 764 

 -الحوار املسيحي   لمي  في العراق الحاليالحوار الديني  وبناء السالم وترسيخ التعايش الس
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َ
 و أ

819 – 842 
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َ
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دب والنصوص للصف الرابع العلمي من وجهة نظر تدريسييها   
َ
 تقويم كتاب مادة األ

حمد                                                                                      
َ
 عدنان حازم عبد أ

893 – 914 

س
َ
ة وعالقتها بأ ة في املرونة املعرفي  ة التربية للعلوم اإِلنساني  م لدى طلبة كلي 

ُّ
اليب التعل

 شيماء طلب النجماوي                                                                جامعة املوصل     
915 – 972 

 حبوث القانون

من العام 
َ
 اإِلطار املفاهيمي  ملنظومة األ

 و مجيد خضر أحمد ل أحمد مصلح جمي                                                               
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ثرها على دول حوض النيل من القرن العشرين َأزمة املياه وَأ 

 2951ولغاية عام 

  حناالقس طالل سامل ِإ

02/22/2222 تأريخ القبول:       2/9/2222 تأريخ التقديم:     
 المستخمص: 

الَمشاكل التي تواجُو دول حوض النيل عمى الَصعيدين  َأبرزُتعد ُمشكمة المياه من      
ا ُدول الَمصب مصر والسودان، ي والدولي وُتؤثر عمى الَعالقات فيما َبينيا َتحديدً االقميم

 .لَضمان َمصالحيا في المنطقة اإِلفريقيَّةسَيما َمع ُمحاولة الدول الَغربية التقُرب من الدول 

ومن ُىنا جاءت دراستنا لَبيان َطبيعة الُمشكمة وتأثيرىا عمى َعالقات مصر بدول         
َتفاقيما َمع بداية ِإلى  تدَّ أَ يا ومن ثُم َتوضيح الدوافع التي سبابَ أَ ، لَمعرفة النيل َحوض

 القرن الَحادي والعشرون. 

المَسائل التي كاَنت  َأبرزُسدود عمى حوض َنير النيِل ، من نشاء الا ِ فَمسألة المياه و       
ح سالِإلى  ، وَتحولتالَتوتر والَتصعيد َبين مصَر ودول الحوضِإلى  ومازاَلت ُتؤدي

زمة بَسبب نمو َحجم الُسكان والتَنمية االقتصادية، ء الَ و نشِإلى  سياسي واقتصادي، لَتصل
الُنيوض، وَتحسين المستَوى االجتَماعي ِإلى  وُمحاوالت دول حوض النيل َكافة

 واالقتصادي لمواطنييا.

 ، نير النيل، معالجة(.: )مشكمة المياه، دول حوض النيل، مصرالكممات المفتاحية     

 :مقدمة
 القدارة مدن كبيدرة رقعدة مجدراه حدول ترسدم الديي النيدار َأبدرز مدن النيدل نيدر ُيعدد        
 طدول مطدارالَ  الدائمة بالقاليم تمر طريقيا وفي الميال، آلالف مياىو تجريِإي  ،اإِلفريقيَّة
 كدم، وِبديلك ُيَعدد ٔٚٙٙيدا يصدُل طول بعدَد رحمدة المتوسدط البحدرِ  فدي المصدب لينتيي العام،

                                                 

 الحمدانية /جامعة  التربيةكمية قسم التاريخ//ُأستاذ مساعد. 
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دأَ  العدالِم، فدي َنيدر طدولَ أَ   الطاقدات اكبدر ُىمدا ومصدرَ  فالسدودان االسدتغالل ناحيدةِ  مدن امَّ
تقاسدم  حدول الخدالف الديي كداَن ومدازاَل مصددرَ  اَلمدر، لمياىدوِ  اسدتغالالً  كثدروالَ  الطبيعيدة
دا يدؤدي فدي كثيدر مدن الَ  النيدل، حدوض دول بدين مياىدو  لتدأمين بينيدا التدوترِإلدى  حيدانِممَّ

 الحدوض دولِ  عمدى بالضدغطِ  التدي تقدومُ  الجنبيدة الددول مطالدب وتمبيدة المائيدة، احتياجاتيدا
( ).  

يتَكدددون َحدددوض َنيدددر النيدددل ِمدددن َثالثدددة احدددواِض فرعيدددة ىدددَي َحدددوض َىضدددبة الُبحيدددرات       
ض الثالثدِة ُمتبايندة حدواية وحوُض َبحدر الَغدزال، وىديِه الَ االستوائيِة ، وحوُض اليضبة االثيوب

خر، ويغطددي َحددوض النيددل الددركَن الشددمالي الشددرقي ِمددن منيددا بدداآلَأي  ا وال َيددرتبطُ فددي َمناخيدد
ِإلدى  ، وتبدُا اقصى مناِبع النيل فدي الجندوِب بدالقرِب مدن ُبحيدرة تَنجاقيدا، ويمتددُ  اإِلفريقيَّةالَقارِة 

، تضددُم عشددر ٕمميددون كددم ٔ.ٖوَمصددبِو فددي البحددِر الُمتوسددِط ، وتُقدددر مَسدداحة الحددوض ِبنحدد
 -ارتيريددا -ِإثيوبيددا -الكونغددو -بورندددي -رواندددا -انيدداتنز  -كينيددا –وغندددا ل مددن أَ دول ىددي كدد

 .( ) مصر -السودان
سنويا، وىدَو اجَمدالي مدا يسدقُط  ٖمميار م ٓٓٙٔيبمُغ االنتَفاع المائي لنيَر النيل َنحو        

َنصيب ُكل َفدرٍد مدن مدواطني دَول الَحدوض الَعشدر  ُمتوسط نَّ َأمطار، َأي أَ َعمى الحوِض ِمن 
ُمعظدم  َأنَّ ِإالَّ    د حاَلة الدوفرة الَكميدة لمميداهِ اليي يؤك اَلمرَسنويا،  ٖمَٛٚٛٗنحو ِإلى  يصلُ 

جمددالَي َمواردىددا المائيددة الُمتجددددة،  مددن إِ ا َضددئياًل َقدددرً ِإالَّ    دوَل النيددل َعدددا مصددر ال تسددَتخدم
% وتَنزانيدددا ٕ% وكينيدددا ٔتسدددَتيمك َنحدددو  ِإثيوبيدددابدددع َكميدددات َضدددئيمة فمدددَثال وَتسدددتيمك دول الَمن

 مطداراَن َحجدم الُمتوسدط الَسدنوي ل َ ِإلدى  %، وُتشير التَقديرات٘% وبوَرندىٔ% والكونغو ٖ
 ٗٛيراد َنير النيدل ال َيتجداوز َسنويا بيَنما إِ  ٖمميار م ٜٓٓحو عمى ُدول َمنابع النيل ُيقدر بنَ 

الدديي ِينبددع مددن  اَلزرق% مددن ِمياىددو ِمددن النيددل َٚٛأي  منيددا ٖمميددار م ٕٚيددأتي  ٖمميددار م
 ٖمميدار م ٕٔنحدو َأي  ظمدىحيرات العُ نطقة البُ من مَ % َٖٔبينما يأتي  ِإثيوبياُبحيرة تانا في 

                                                 
 ،ٚٗٔحسين سالم ابو شويشة ، حوض النيل واالطماع الصييونية، ص ( )

 PDF created with pdf Factory Pro trial version www.pdffactory.com 
، القاىرة، )تموز، ٔٛٔضياء الدين القوصي ،من اين تأتي مياه النيل؟، َمجمة السياسة الدولية، ع ( )

 .ٔ؛ ولالطالع عمى دول حوض النيل ينظر الممحق َرقم ٖٛ(، صٕٓٔٓ
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 النيدل بنسدبةَ  عمدى ميداهَ  ااسديً اسَ  صدر اعتمداداً الزراعيدة فدي مِ  اَلراضديعظم عتمد مُ تَ َبينما  .( )
َساسددي لمميدداِه رد الَ َمياىددو الَمددو  ن الَحيدداة الَرئيسددي لمصددَر وُتعددد  وبدديلك ُيعددد َشددريا( )% ٘٘،٘

الَسطحية الَعيبة وَتعتمد َعميو في االستعَماالت الزراعيدة والَصدناعية والَمنزليدة وال ُتمبدي َمدوارد 
َعديب َبينمدا َتحصدل َعمدى % َفقدط ِمدن احتَياجاتيدا ِمدن الَمداء الِ٘إالَّ    الِميداه الَمائيدة الَداخميدة 

 مطددار% ِمددن َنيددر النيددل عمددى َعكددس َجميددع ُدول الَحددوض ااُلخددرى التددي تسددُقط َعمييددا الَ ٜ٘
 .( )بَغزارة وتًَتوافر لديَيا َكميات َىائمة ِمن الِمياه الَجوفية ولَدييا انَيار اخرى َعديدة

لالمحور    -  يل.بين مصر ودول حوض الن شكمة المياهمُ : دوافع اأَلوَّ
ِإي  نيدددل؛دول حدددوض الِإلدددى  قدددارة افريقًيدددا وبصدددَفة َخاصدددةِإلدددى  تَنتمدددي ِمصدددر تاريخًيدددا      

َتربُطيمددا َعالقددات َقائمددة َعمددى َوحدددة الَيدددف والَمصددير والَحيدداة الُمشددتركة َوىددي َحقدداُئق ثابتددًة 
القُدددماء  الَمصدريون َوقتندا الَحاضدر، وَوجددِإلدى  اسدتَقرت وَتوَطددت ِعبدر اآلف السدنين وامتَددت

كتشداف أسدرار َمندابع النيدل واقاَمدة َعالقدات َوثيقدة َمدع ُسدكان الدوادي فدي اقصدى في َسعييم ال
 تحديات ليم افَضل َوسديمة ِلدنقميم عد  جُنوبو اًن ًنير النيل ُرغم َبعض الَعًقبات الِمالحية التي تُ 

 .( )لَروابط َبين ُدولِو أَعالي الَنير والى البالد اَلتي َترفد ِمنيا ِمياىو وتَنمية اِإلى 
 :الدوافع التاريخية لنشوء ازمة المياه-

َبددين  َخدديت الَعالقددات بددين مصددر ودول الحددوضَ فددي الَعصددر الَحددديث اشددكااًل ُمتعددددةأَ       
َعشدر الديي  التَاسدع الَقدرن فدي الَطدرفين َبدينَ  التَدوتر والُفتدور والَتصدعيد ، فَنجدُد بداَيدة الصدراعِ 

َقدام ِإي  ،والسديَطرة الَتوسدع،  فدي ٛٗٛٔ-٘ٓٛٔعمدي باشدا سدرة محًمددأُ  تبددأ عندَدما َتجدَدد
 الَحمدالت ىدِيه يرَوة وَبمغدت ِإثيوبيداخَضداع بالعديدِد ِمدن الَحمدالِت إلِ  الدَوالي محمدد عمدي باشدا

                                                 
، ٔٛٔمجمة السياسة الدولية، ع دول مَنابع النيل"،اميرة محمد عبد الحميم،" المَياه ومتطمبات التَنمية في  ( )

 .ٓٛ، صٕٓٔٓالقاىرة، َتموز، 
، مطبعة دار ٜٔٛٔ-ٜ٘ٗٔمحمد عبد المؤمن محمد عبد الغني، مصر والِصراع حول القرن االفريقي  ( )

  .ٙٔ(، صٕٔٔٓالكتب والوثائق القومية، )القاىرة، 
صددددرية...تَحديات المسددددتقبل، مَجمددددة السياسددددة الُدوليددددة، محمددددد َسددددالمان طددددايع، االحتياجددددات المائيددددة الم  ( )
  .ٔ٘ص، ٕٓٔٓ، القاىرة، تموز، ٔٛٔع
، ٔٛٔ، مجمدة السياَسددة الدوليددة، عاحمدد بدددر شدرف الدددين، الَتعداون االقتصددادي بددين ُدول حدوض النيددل  ( )

  .ٔٛٔص، ٕٓٔٓالَقاىرة، تموز، 
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ثيوبيامصر و  ، فخاضتٜٚٛٔ-ٗٙٛٔإسَماعيل  الخديوي َعيد في  لمَسيطرة َضروسا ًحربا اِ 
 َمعركدة وقعدت      عدام ففدي .النيدل َمندابع وَعمدى وَمخارِجدو َمدرالح الَبحدر َمدداخل َعمدى

 حتاللبدا بريطانيدا وقاَمدت الِمصدري، الَجديش ُىدزم فييدا الرتيريدة ُجدورا القريبدِة مدن الحدُدود 
 وُأوغنددا اريتريدا مثدل النيدل؛ حدوضِ  دول ِمدن َعددد احتالِليدا َجاندب لىإِ  ،      عام مصر
 اَلراضدي عمدى لمَسديطرة الفرنسدي - البريطداني التَندافس يمَأَسد، و  وكينيدا وُبورونددي وروانددا
 َمع َعالقاتيا بتَقوية َفرنسا قامتِإي  ُأخرى؛ َمرة النيل َحول الصراع بتَجدد أفريقيا في والَموارد

 ويلدك البديض، النيدل عمدى ًسدد بنداء بفكدَرة إقناعيدا فدي َنجَحدتو االثيوبيدة،  اإلمبراطوريدة
 ثَدم ومدن النيدل عمدى البريطانيدة الَسديطَرة َمخداطر وتَقميدل البريطداني يلموقدوِف بَوجدِو النفدوُ 

 .( )اإِلفريقيَّة القارة عمى َسيطرتيا
 :اقامة المشاريع التنموية بغياب احدى دول الحوض -

ثيوبيدداَنتيجددة السددتمَرار التَنددافس عمددى الميدداِه وقًعددت كددٌل مددن بريطانيددا و         ُمعاىدددة بينيمددا  اِ 
َمشدروع عمدى َأي  الًسدماح بققامدوَأو   الَمدادة الثالثدة ِمنيدا عمدى َعددم اقاَمدة َنًصت ٕٜٓٔعام 
باالتفدداِق ِإالَّ    َنيددر الُسددوباط ُيمكددن ان ُيوقددف تَددًدفق ِمياىيدداَأو   ُبحيددرة تَاندداَأو   اَلزرقالنيددل 

 َمدددع حُكومدددة َصددداحب الَجاللدددة البريَطددداني فدددي مصدددر اندددياك  وَكددديلك االتَفاقيدددة الُموقًعدددة عدددام
ًبدددين بريطانيدددا والُكونغدددو التدددي َنصدددت الَمدددادة الثَالثدددة ِمنيدددا ايَضدددا عمدددى تَعيدددد ُحكومدددة  ٜٙٓٔ

 بدالقُرب ِمدن َنيدر سديمميكىَأو   َمشدروع عمدىَأي  قامدةَتسمح بقِ َأو   الُكونُغو باال تُقيم االخيَرة 
 ُبحيدرة البدرتِإلدى  لن َيكون ِمن َشانو انخَفاض َتدفق الِمياه التي َتدخًنير ايزانجو ُيمكن أَ َأو  
  .( )باالتَفاق َمع الُحكومة الُسودانية ِإالَّ   

ُظيددور ُمشددكمة الِميدداه َبددين ِمصددر ِإلددى  والسددؤال الدديي يطددرُح َنفسددو َمدداىي االسددباب التددي اَدت
 وُدول الحوض؟

سدددَباب ىدددي ِبنددداء الُسددددود عمدددى النيدددل  التدددي َبددددأت بنُشدددوء فكدددَرة اقاَمدددة َكاندددت اوَلدددى الَ       
التددي كاَنددت  ٚٗٛٔشدروعات َمائيددة عمدى النيددل فددي ِمصدر منددُي َعيددد محمدد عمددي باشددا عدام مَ 

                                                 
النيدل ، مجمدة سَياسدات  ميداه عمدى لمصدراع بيدةالثيو  الرؤيدة :الخدرى الِضدفة، زيدد أبدو محمدد أحمدد  ( )

 .ٙٔ، صٕٗٔٓ، ايار، دبي، ٚعربية، ع 
مجمدددة السَياسدددة محمدددد عبدددد العزيدددز مدددرزوق، االتفاقيدددة االطاريدددة ِلددددول َحدددوض النيل...رؤيدددة قانونيدددة،   ( )

 .ٚٓٔص، ٕٓٔٓ، القاىرة، تموز، ٔٛٔالدولية، ع
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ُكميدددا تنًصدددب َحدددول َمدددد التُدددرع وتُقويدددة الُجسدددور وانًشددداء القَنددداطر الحِتجددداز الِميددداه فدددي اوَقدددات 
الدديي  َمشددروع انشددى عمددى ارِض الِواقددع ىددو َسددد اسددَوان َأبددرزوكددان  الَفيضددان وَتغييددة التُددرع ،

، ٜٙٓٔ، َقنددداطر اسددنا عدددام ٕٜٓٔسددديوط التددي اُفتتحدددت عددام ، وَقندداطر أَ ٕٜٓٔعدددام افتُددتح 
بديض جُندوب ى النيدل الَ ، وَتم انَشداء َخدزان َجبدل االولَيداء عمدٖٜٓٔقناطر نجع حمادى عام 

التدددي ًظمدددت دول الحدددوِض تنُظدددر اليَيدددا بدددتَحفظ َشدددديد، َقنددداطر الدددَدلتا  ٖٜٚٔالَخرطدددوم عدددام 
َمشدددروع كدددان ىدددو انشددداِء الَسدددد الَعدددالي لمسددديَطرة عمدددى  َأبدددرز الَّ  َأنَّ إِ  ، ،ٜٖٜٔالَجديددددة عدددام 

نددا نجددُد انيددا َلددم ُتشددكل سددَوى ُجددزء نَّ أَ  ِإالَّ  الفيضدداناِت الُمددَدمرة ، وَمددع اقاَمددة تمددَك المشددروعات
لمائيدددة لَنيدددر النيدددل فدددي َمجدددراه َبسددديط مدددن الَمشدددروعات الكبيدددرة الُممكندددة لتطدددويِر االيدددَرادات ا

   .( )وَسطوالَ  اَلعمى
التدي  سدَبابالَ  َحددّلنَّ نيدر النيدِل ُممدك َخداص ليدا أَ تمُسدك ِمصدر بَحقيدا التداريخي  يَعد        
ن كن ِمدم يدتمَ َلدالديي ( اليي سناتي عمى يكره الحقدا)االونُدجو  مشروعَتعثر الُحمول كَ ِإلى  ادت
 دولِ  َعشددرر بنيددر النيددل يُمدد ي بددانً صددر ام المِ أي الَعدداع  الددرَ عوبة إقَنددنيددا ُصددمِ  مددول لددوُ اد حُ إيَجدد
 اًل فَضدد يدم مكُ انددو مُ يم وَ راثِ ن تُدِمدد زءُ ظددرىم ُجدجيدة نَ ب وِ حَسددب عيددم لندومو مَ ن تتقاَسدأَ  يجددبُ  ندوُ أَ و 

نتصددر عصددام مُ الَسدديد  كددانو  النيددل نيددِر عمددى  اعتمددادًا ُكميدداَ  مدددُ عتَ صددرية تَ ة المِ الزراَعدد نَّ أَ عددن 
راعددددة ارة الزِ وزَ  أنً  ِإالَّ  ض النيددددلن حدددوُ ة َعدددددراَسدددد َقددددمَقددددد  اكددددارخطدددديط فدددي دَ عيددددد التَ دير مَ ُمددد
جموعددة مَ  وظًمددتشددروع المَ  طموبددة إلكمددالِ ات مَ معموَمدد سدداعدة وال أيددةِ قدددم لددو المُ م تُ صددرية َلددالمِ 

ى عمد ة ال تقدعُ المسدؤوليَ  أنً  ِإالَّ  ما فييدا السدودان بِ  اإِلفريقيَّةكانيا والدول راوح في مَ تُ  االوندجو
 يم الي دون استشدارتِ السدد الَعد يا انَشداتجزء ِمنيا لَنَّ  صرمِ  َحسب َبل تًَتحملفَ  دول الحوضِ 

 .( )ياتعددديمِ  رافَضددةار تددرة االسددتعمَ يم فددي فَ قعددت بيددنَ ي وُ التَدد عمددى االتفاقيدداتِ  ُمعتمدددة فددي يلددكَ 
الددديي َسددداىم بانَشددداء تمدددَك  ٕٙٔٓ-َٜٚٚٔوزيدددر خارجَيدددة ِمصدددر بطدددُرس بطدددرس غددداليعدددود ليَ 

وزيدر الكيربداء ديقو و َصد، ومَعداىدداً اول جَ و َحدا ليؤكدد بأنَّدالثين عامَ ن ثَ مِ  د أكثرَ عبَ الَمجموعة 
لددو  الواضددوا وَقدديم رفَ ، لكددنَ الكيربدداءِ  وليدددِ وويددة لتَ حطددات النَ خدم مصددر المَ اظددة بددأن تسددتَ اىر أبَ َمدد

                                                 
، القداىرة، ٔٛٔميدة ايدرادات النيدل، َمجمدة السياَسدة الدوليدة، عاحمد السيد النجار، نحو رؤية مَتكاممة لتن  ( )

 .  ٛٗ-ٚٗ، ص ص ٕٓٔٓتموز، 
 .َدار  ٕ، ترجمدة نداجي رمضدان  طبدين النيدل والقُددس يوميدات دبموَماسدي مصدريبطرس بطرس غالي   ( )

 .ٙٛ-٘ٛ(  ص ص ٕ٘ٔٓالشروق  )القاىرة، 
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 اً عامد ٖٓعدد حطدات  ولكدن وبَ مدن المَ  ددِ وريدد َعدبتَ  يشدروع  يقضدوالمَ  بانو يريدد ليُدم المشداكل
شددددروعو عتمدددددة عمددددى مَ يربدددداء مُ الكَ  وويددددة لتوليدددددِ حطددددات نَ مَ  فددددي إنشدددداءِ   ت مصددددر أخيددددراً فكددددرَ 
   .( )ابقالسَ 

 :بقضية المياه  ةالمصريَّ  ةالحكوميَّ  العنايةضعف  -
َطويمددة اَحددد اسددَباب  قددودِ لعمددن ِقبددل الحُكومددة المصددرية  مددف نيددر النيددلمَ ىمدداِل َيددأتي إِ       

حوض النيل بسببو خاصدة فدي تسدعينيات  القات المصرية بدولِ ت العِ ر د توتَ قَ ف؛ ُمشكمِة المياه
 ادارتيداوء ة ُسدخدرى؛ نتيَجدلُ  ُمدَّةوتر من ن والتَ كانت تتأرجح بين التحسُ  الَّتي، عشرينرن الالقَ 

ل بكدر، فدي ِظدوقدت مُ  بيدا منديُ  العنايدة جدبُ ، وكدان يَ وميًّا لمصدرَ قَ  مثل أمًناً مف اليي يُ لييا المَ 
ويات، عمددى جميددع المسددتَ  اإِلفريقيَّددةائرة ارجيددة المصددرية لمدددَ ة والخَ ة المصددريَ موماسدديَ ال الدبإىَمدد

عبي، ارجيدددددة المصدددددرية، وكددددديلك عمدددددى المسدددددتوى الَشدددددالخَ   مأَ  سدددددتوى الرئاسدددددةسدددددواء عمدددددى مُ 
 ة ل مددنِ مددن الدددول الياَمدد ُتَعددد  دول حددوض النيددل، التددي  والسدديَّما، اإِلفريقيَّددةار لمدددائرة واالسددتثمَ 

اع القددادم الصددرَ  ث عددن أنً ندداك مددن تحدددً ائي. فيُ الَمدد ى بددالمنِ مددا ُيسددمَ َأو   مي المصددري،و الَقدد
   .( )ائيًّاراًعا مَ صِ  سيكونُ 
 الوسدط الَشدرقِإلدى  تَاريخيداً  ينظدرونَ  ِإثيوبيدا رار فديالَقد ُصدناعَ  خديَ وفدي المقابدل أَ        
يجابا َسمباً  المؤثرة القاليم أَحد بوصفو  مدن بَغيرىا ُمقارنة ويلك لِبالِدىم، ميالَقو  المن في وا 
 القدادم اإلقميمديَ  الفاِعدل أىميدةِ  عن الَعربية راتالثو  كشَفت وَقد .الَصحراء جنوبَ  إفريقيا دول
  لكدل القدومي المدنَ  ُييددد أن يمكن النيل حوض في دورِ  من ليا ِبما ِإثيوبياَأي  الجنوبِ  من
 مواردىدا تعظديمِإلدى  ِإثيوبيدا ىددفتِإي  الميداه، أزمدةِ  ممدف فدي ماسديَّ وال والسدودان، مصدرَ  مدن

 أزمدة بافتعدالِ  المداِم،ِإلدى  الداخميدة واالقتَصدادية السياسدية ُمشدكالتيا مدن واليدروب المائيدة،
 يناير/كانون الثاني ٕ٘ يف المصرية الثورة قيام بعدِإالَّ  حدتيا، تُخف لم مصر، مع خارجية

                                                 
،  ٕٛٓٓحدوارات مدع ُبطدرس غدالي  الَقداىرة   ٙلقاء صحفي اجراه وائل عمي مع بطدرس بطدرس غدالي  ( )

 .ٖٕٔٓ كانون الول ٗفي برنامج المصري اليوم  نشر في 
، نددص مددددددي غيددددددددددث، أزمددة سددد النيضددة والمددن المددائي المصددري، المركددز العربددي لمبحددوث والدراسددات ( )

 ، عمى الموقع:(االنترنت)المقال متاح عمى شبكة المعمومات الدولية
www.acrseg.org/    /bcraw 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/351906
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 رئديُس  تعيددِ ِإي  بابدا، لديدس مصدرية ورسدمية بيةزيداراِت َشدع مدن يلدك أعقدبَ  ومدا ، ٕٔٔٓ
 .( ) ٕٔٔٓعنتيبي التي وقعت في عام  اتفاِقية عمى الَتصديق بَعدم اإلثيوبي الوزراءِ 

 :ة اقتصاديَّ  سمعة  استعمال المياه  -
سدباب المشدكمة  فقدد تَبندى َبيدان دبمدن عدام َن َطرح ِفكرة استعمال الِمياه سمَعة َأحد أَ كا        
رض في ريودي جدانيرو مدا ُيسدمى  تَماع الَتحضيري لُمؤتمر ِقمة الَ الصادر عن االج ٕٜٜٔ

اعِتبدددار الَمددداء سدددمَعة الفَكدددر المدددائي الَجديدددد لمبندددِك الددددَولي فَقدددد َندددص الَمبددددأ الرابدددع منيدددا عمدددى 
اَكدت الدول عمى تَبني ِسياسة الَتسدعير وَتشدجيع الالمركزيدة فدي تَقدديم َخددمات ِإي  اقتَصادية؛

يَجددداد أَ  الميدداه سددَواق لمميددداِه َكددأكثر الوَسدددائل َفعاليددة فدددي َتوزيددع الَمدددوارد ِلحمايددة َنوعيدددة الميدداه واِ 
ِإلددى  الَشددحيحة ، فَقددد تمَقفددت َبعددِض دول منددابَع حددوِض النيددل فكددرة َبيددع الميدداه دوليددًا وَبددادرت

َىددداتين الددددولتين ال  نَّ َتطبيقيدددا عمدددى مصدددر والسدددودان، السددديَّما وأَ تأييدددًدىا والَسدددعي لتَنفيددديىا و 
ع َحدول مبددأ % من ُجممة االيدراد الَمدائي ِلديلَك فقدد مثًدل الِصدرأبَما ُيوازي ِإالَّ   ُتسيمان معاً 

َحددد مؤشددرات الصددراع المددائي فددي حددَوض النيددِل الدديي يشددَيد َتعارضددَا فددي بيددع الميدداه دوليددًا أَ 
َأو   مناِبعدو ودولتدٍي َمصدبُو ِلقبدوِل  الُرؤى والَتوُجيات وتَناُقضا فدي المَصدالح وَتجاُيبدا َبدين دول

َرفِض َبيِع الميداُه ُدوليدا لدَيلك َقامدت دول منداِبع الحدوَض بُمطالبدِة مصدَر والسدودان بددفِع مبمدِغ 
   .( )مالي لما يحُصالن عميِو سنويًا ِمَن المياهِ 

مددددِم ل ُ  تبنتددددو دَول الحددددوض جدددداَء ُمناِقضددددا لمجمسددددِة الخاصددددة لمجمعيددددِة العامددددة مددددا نَّ إِ        
َر تكدداُمال إلدارِة ، التددي  تَضددمنت بدديِل ُجيددد ُمنسددٍق لَتطددويِر مندداىَج اكثددٜٜٚٔالُمتحدددة لعدداِم 
الُشدعوب الفقيدرة وَجدرى فدي ىديا اإِلطداِر جِل َتركيِز اكبَر عمى احتياجداِت الفقدراء و المياه وِمن أَ 

كَبدر لمنسداِء والفقدراء شداركة أَ ظم االيَكولوجيدة وضدماِن مُ ولياِت تتمُثل بحمايِة الدنُ الَتركيز عمى أَ 

                                                 
 ٖبورندددى ولددم توقددع عمييددا  -رواندددا-تنزانيددا-كينيددا-اوغندددا–وقعددت اتفاقيددة عينتيبددي بددين كددل مددن اثيوبيددا  ( )

لُمشددترك فيمددا بينيددا، ينظددر: ىدداني دول، وكددان اىددم مددا تَضددمنتو االتفاقيددة انَشدداء مفوضددية لتَنظدديم التعدداون ا
رسالن، اتفاقية عنتيبى وازمة المياه...ابعاد ومحددات الموقف المصري، سمسمة ممف االىرام االسدتراتيجي، 

 .ٖٔ، صٖٕٔٓ، شباط، القاىرة، ٜٔ، السنة ٕٛٔع 
وض النيددل، محمددد سددالمان، تدداثير المتغيددرات الدليددة االسددتراتيجية عمددى طبيعددة التفدداعالت المائيددة فددي حدد ( )

قميدددوب،  -فدددي: االمدددن المدددائي فدددي حدددوض النيدددل: اشدددكاليات التنميدددة واالسدددتقرار، مطدددابع االىدددرام التجاريدددة
 .ٓٛٔ-ٜٚٔ(، ص ص ٕٔٔٓ)القاىرة ، 
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دارِة الميدداه َكمددا َجددرى الَتركيددز عمددى سياسدداِت ُمحددددة ُتركددُز عمددى والجماعددات المَيمشددة فددي إِ 
 .( )فضِل إلدارة المياهِ ة وِحماية الُفقراء وَخمق ُشروط أَ َخمِق بيئِة سميمَ 

 :المنبع والمصبالتدخل االقميمي والدولي واثره في تنامي الصراع السياسي بين دول -   
التشدددُدد ِتجددداه مصدددر داِخدددل غالبَيددددة دول الَحدددوض َورقدددة راِبحدددة فدددي الصددددَراع  صدددار        

نجددداِح رئددديَس ِإلدددى  السياسدددي وىدددو مدددا عَبدددرت عندددو الَعديدددد مدددن التَقدددارير الدوليدددة التدددي اَشدددارت
داِخمي َحدول الوزراَء المصدري وحزَبدو فدي َتوظيدف ىديِه الَورقدة لرفدِع َشدعبَيتو وتَندامى الِجددال الد

عددض عَمنددت َبرلمانددات بعنددَدما أَ  ٖٕٓٓالمصددري ِمنددُي ازمددَة َمسددالة االرِتبدداط بالتعدداوِن الَمددائي 
نظمددة لمتعداوِن المددائي عددن َعددِم اعتراِفيددا باالِتفاقيدات المُ  وغنددا،دوِل الحدوض كينيدا، تنزانيددا، أُ 

 .( )ية بيا ِبالموافقة الَمصرية السياَدة الَوطنية وترُبط ُمستقبَل التًنم نَّ َمَع مصر وَأَكدت أَ 
مدن " إسدرائيلَ َما "ِسديَّ والجَنبية واالقِميميدِة دوِر كبيدِر فدي اثَدارِة مشدكَمة الميداه ، ولمدوِل الَ        
ن طة ِمدددِشدددمسدددمة نَ دأت سِ َبدددِإي  ؛اَلزرقعمدددى النيدددل  دودِ اء الُسدددفدددي إنَشددد ِإثيوبيددداسددداعدة مُ  ِخدددالل

زيددارة رئدديس وزراء القدات بِ مددق العَ مثدل عُ ، وتُ ِإثيوبيددا والسديَّما النيددل ابعَ ول مَندمددع دُ  االتصداالتِ 
عم ور الددداَ دَ  "إسددرائيل"بددت عَ ، كمددا لَ ٕٗٓٓ /حزيرانل أبيددب أوائددل يونيددو، لَتدد( )زيندداوي ِإثيوبيددا
 كومدة البريطانيدة بين الحُ  ِٜٕٜٔلعام اقية مياه النيل يا اتفَ رفضِ  عن عمنَ ندا لتُ حرض لوغَ والمُ 
ومدة مدن دول حدوض النيدل أوغنددا وتنزانيدا وكينيدا والحكُ  يابة عدن عدددِ نِ   اريةتعمَ تيا االسصفَ بِ 

عواء ربدددًا َشدددحَ  مدددة ستشددديدُ القادِ  الُمددددَّةن اائيمية عمدددى يدددة إسدددرَ ر إعالمِ مصدددادِ  ، فأكددددتالمصدددرية
رب الميددداه فدددي يدددا إن َحددلَ  قريددرِ تَ  يفددد  يددديعوت أحروندددوت حيفةمددت َصدددزعً  ِإي  اه،المَيددد بسددببِ 

                                                 
مددن المددائي فددي حددوض النيددل، فددي :حددوض النيددل فددرص واشددكاليات احمددد ابددراىيم محمددود، اشددكاليات الَ  ( )

 .ٜٚ(،صٜٕٓٓبالىرام، )القاىرة،  التعاون، مركز الدراسات االستراتيجية
بعددداد السياسدددَية وَتعثدددر الُمفاوضدددات"، مجمدددة السياسدددة عبدددد الوىددداب،"دول حدددْوض النيل...الَ ايمدددن السددديد  ( )

 .ٜٙ، صٕٓٔٓ، القاىرة، تموز، ٔٛٔالدولية، ع
،الب من قبيمة َتجراي  ٜ٘٘ٔفي مدينة عدوة عام   Legesse Zenawi Melesولد االمبراطور  ( )
ثيوبية وام ارتيرية، التحق بمدرسِة وينجت العميا، شارك بالحركاِت الطالبية االثيوبية الْتي ميدت الَطريق اال

، ثم  ٜٜٚٔ-ٜ٘ٚٔلنشاة الَحركة القومية االثنية، انَضم لمجمعية الَتقدمية لُمجتمع الْتجراي خالل المدة 
الُمطمقة عمى َتحالف الَجبية الثورية  من الييمنة ٕٓٔٓلجبِة تْجراي ، تدرج في المناصب وتمكن عام 

، ينظر: خيري عمر، غياب ممس ِزيناوي واثره َعمى استقرار وَتوجيات ٕٕٔٓالَشعبية االثيوبية، توفي َعام 
 .ٗٓٔ-ٖٓٔ، ص ص ٕٕٔٓ، ايمول، القاىرة، ٛٔ، السنة ٖٕٔاثيوبيا، سمسة ممف االىرام ، ع
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 د االحتكدارَ النيدل ِضد وضِ َحد دولَ  حددي الديي أبدتدوُ التَ  ، وَأنَّ قبدلالمُ  فدي العقددِ  ستندلعُ قة نطَ المَ 
 مدددك الددددولَ وضدددحة أن تِ ميددان، مُ الدددة غَ عميدددا فدددي حَ القدداىرة وجَ  بَ النيدددر أغَضددد المصددري لمندددابعِ 

د قددالل العَ ب ِخدداه ستنُشددرب المَيددَحدد نَّ أَ ائمددة يديدددات قَ شددر التَ امددت بنَ ط وقَ وَسدد لِ ًحددَأي  فضددترَ 
  .( ) قبلالمُ 

الديي  َٜٜٜٔمدم المتِحددة لَعدام التَنميدة البشدريِة الَصدادر عدن الُ وَىيا ما توقعدُو تقريدُر         
جددِل الِميدداه والِسدديما بددين الدددوُل التددي تشددَترك فددي االنَيددار الحِتمددال انددِدالع ُحددروب مددن أَ  اشددارَ 

ل وَتخدوف مدن ُحددوث ِصدراعات بديَن والبَحيرات التي َتكون الَمصدَر الرئيِس ِلمميداه ِلتمدك الددو 
خدَرى فدي العداِلم ، مصر، السدودان، ِبسدبب الميداه َأكثَدُر مدن ايدِة َمنطقدُة أُ  ِإثيوبيادول الَحوِض 

الَتزايدد المتوقدِع ِإلدى  َنظرَا لِمزيادات الُمَتَوقعة في الطمِب عمى الِمياِه ُمستَقباًل، َويعود َسبب َيلك
كبددُر تيِديددد يم أَ َبعضدديعددد ىا الَكبيددِر فددي َمشددروعاِت الددًري التددي  ِلمُسددكان ، َفضددال َعددن الَتوسددعِ 
 خدرىمدن الميداه التدي ال تُعدود مدرًة أُ  يا تسدَتخدم َكمَيدة كبِيدرةنَّ لَ  ؛ِلمستقبل االِستخدام َنيِر النيل

 .( )ِنظاِم الَنيرِإلى 
 :المياه في السياسة استعمال -

ُمتَطمبدات تفِعيدل ِخطدط اسدِتخدام واَدارة الميداه اَحدد مشِكمة أزَمة َتخِصيص المَوارد و  ِإنَّ        
اسددَباب مشددكَمة المَيدداه َفَحددوض النيددل ال ُيعدداني مددن َندددرة الميدداه َبددل ُىندداك ُوفددرة ولِكنيددا ُميددَدرة  

تَددوِيل َقضدايا الميداه َوقدد َتعددَدت اشدَكال ِإلدى  تَنداِمي االتَجاَىدات الُدوليدة الَداِفعدةِإلدى  مَما اَدى
 ٕٕمدم المَتحددة َيدوم َحَدَدت الُ ِإي  ؛جاِه من ِخالِل َدور الُمنظمات والُمؤَسسات الدَوليةَىيا االتِ 

الدَدفع َنحدو َعولمدة ىدَداف االنَمائيدة و َعداِم َيومدا لممَيداه َكمدا كدان اإِلعداَلن عدن الَ ِمن ُكدل  آيار
شدرية ِمدن َجاندب يدِة البَ ِبالتَنم والعنايدةنساِنية الَخاصدة ِبمكافحدة الفقدر مدن َجاندِب المِشكالت اإلِ 

َتسدددعيِر الميددداه خدددالل اجَتماعدددات الَييئدددة الدوِليدددة ِإلدددى  ، متَوازيدددا مدددع دعدددَوة الَبندددِك الدددُدوليآَخدددر
ددا ٕٓٓٓ آيارلمَمددوارِد الَمائيددة التددي َعقدددت فددي الىدداي فددي  ا لممحافظددة يعُكددس َتوجيددا دولًيدد ِممَّ

                                                 
مددددايو    ,  ٕٓٔٓيونيددددو  ٙئيل ودول حددددوض النيددددل نقددددال عددددن : سددددامح عبدددداس  العالقددددات بددددِين إسددددرا ( )

ٕٓٔٙ. 
http://islammemo.cc/Tkare.html 

ايمن شبانة، جدلية االمن والتنمية فدي حدوض النيدل: رؤيدة دول المندابع، فدي: االمدن المدائي فدي حدوض  ( )
 .ٛٔٔص(، ٕٔٔٓقميوب،)القاىرة ،  -النيل: اشكاليات التنمية واالستقرار، مطابع االىرام التجارية
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، ولكددن الُمفاِرقددة فددي حدددوض درة الميدداهعمددى المددوارد الطبِيعيددة َومواجيددة التَددأثيرات السددمبية َلَندد
المشددكَمة َلددم تَتعمددق ِبالندددرة وِلكددن ِبسددوء االسددتَخدام واىددَدار الميدداه بُحكددم ُطوبوغرافيتددو  نَّ النيددل أَ 

  .( )في الَكثير من الُمستنقعات 
مياه و َتسيس الُمساَلة الَمائية في ُدول الَمنبع َقد َبمَغ َحد الُمطاَلبة ِبتسعير ال ِإنَّ         

ُمَبادلتيا ِبالَنفط الَموجود في ِمصر والُسودان فَقد َدأبت ُصحف المَنبع َعمى َطرح َقضَية 
ىو ُمَقرر في النظام  اعاَدة َتوِزيع الحَصص المائية عمى ُاسس ُجديدة َتختمف عمى ما

 ةاستراِتيجي َتَبني ِسياَسةِإلى  وقد دفع يلك ُكمو ِبييه الدَول ،القاُنوني الحاِكم ِلَنير النيل
َصب المار ِيكرُىما، َجَماعية ِلدعم قَوتيا التَفاوضية والُحصول عمى تناُزالت من َدولتي الم

وغندا لالستَخدام من رواندا و بورندى وتنزانيا، وأُ  َخِر فَقد تَضاَفرت جُيود كلوِمن َجانب آ
 َمحطة  بوَجاجالي  نَّ ي يصُب في ُبحيرِة فكُتوريا كما أَ االمَثل ِلمَياه نير كجيرا الي

Bujagali  جينجا اُلوَغندية َتطرح لمطاقة الكيرَبائية التي تََقع عمى النيل شَمال َمديَنة
 .( )ِلَمشروعاِت تَنمَية َحوض النيل ُأنُمويًجا آَخر

داِبَشكل َعام َعَمى دول الَحدوض  اإِلفريقيَّةِيكية إَزاء القارة اَلمر ُتؤثر السَياَسة          ديُيدؤَ  ِممَّ
الَبداردة الَمددَخل االقتَصدادي عَقاب انِتيداء الَحدرب فقد َشيدت سياسِتيا في أَ تَفاقم الُمشِكمة ِإلى 
  William Jefferson Clintonيكدددي بيدددل جيفرسدددون كمينتدددوناَلمر عالن الدددرئيس ِبدددقِ 

سدددددداِس الِتجدددددداَرة وَلدددددديس عمددددددى أَ  ٜٜٛٔادية َمددددددَع افريقيددددددا عددددددام َشددددددراكة اقتَصدددددد (    -ٜٙٗٔ)
ُو َحددددَدَث َنددددوع مددددَن الَتعددددديل ِلَمدددددخل المسدددداَعدات ويلددددك َتحددددَت الُضددددغوط نَّددددأَ  ِإالَّ  اعدات،الُمَسدددد

التدددددي فرضدددددت َنوًعدددددا مدددددن يكيدددددة فدددددي افريقيدددددا، اَلمر الُمتَعمقدددددة ِبُمَتطمبدددددات عسدددددَكرة السياَسدددددات 
-George.W.Bushٕٓٓٔ (االبددن)يكددي جددورج بددوشاَلمر عمددَن عنَيددا الددرئيس الُمراَجعددات أَ 

مريِكيددة إضددافية لمدددوِل دات أَ عَمددن ِفيددو َعددن ُمسدداع، فددي ِسددياِق أَ ٕٗٓٓ يارآ ٗٔفددي  ٜٕٓٓ
شدًكل المَمدف المدائي ِإي  قد انَعكسدت عمدى ُدوِل حدوِض النيدل؛، وَ ٕٗٓٓمن العاِم  بدًءاالفقيرة 

                                                 
ايمدن السدديد عبدد الوىدداب، مبدادرة حددوض النيل...مددخل لتعزيددز التعداون الجمدداعي ، فدي، حددوض النيددل،  ( )

فدددددددرص واشدددددددكاليات التعددددددداون، مركدددددددز الدراسدددددددات السياسدددددددية واالسدددددددتراتيجية بمركدددددددز االىدددددددرام، )القددددددداىرة، 
 .ٜٚ(،صٜٕٓٓ

، ٔٛٔمددة السياسددة الدوليددة، عالتعدداون فددي حددوض النيددل، مجو حمدددي عبددد الددرحمن، ديناميددات الصددراع  ( )
 .ٙٙص ، ٕٓٔٓالقاىرة، تموز، 
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وَخمدق يكدي والَتمِييدد لمنفدوِي االِسدرائيمي، اَلمر ا ِفييدا َوَيلدك بالَسدعي ِلتَثبيدِت النفُدوي ساِسديً ا أَ ِمحورً 
َي بدالحرِب عمدى اإِلرىداِب،  في َكافدة الَمجداالت خصوَصدًا ِلمدا ُسدم ِإثيوبياَعالَقات َتعاوِنية َمَع 

قميمددي وَيلددك بددَأغراض نَعكددَس يلددك عمددى طبيعددِة وزِنيددا اإلِ َمكانددًة ُمتميددزة وا ِإثيوبيدداعطددى ِبمددا أَ 
 .( )صر والسودانسرائيمية، ىي َشِد االطراف الَعرِبية بامِتداداتيا في مِ َأمريكية إِ 

   :ليهاِإهدار مصر لممياه المتدفقة إِ  -
َتزايدد ِإلدى  ، وتدؤديمصر عمى ِعالقاتيدا مدع دول الحدوض َدارة المائية فيوتؤثر اإلِ          
يا، عمددى ُحصددول مصددر ففددي الَوقددت الدديي تُبدددي ِفيددو َبعددض دول الحددوض اعتراِضددالمشددكمة 

ا َسددنويً  ٖمميددار م ٓٓٔ، والدديي ال يزيددُد عددن سددد مددن الجريدداِن الَسددطحي لمنيددرِ عمددى ِحَصددة الَ 
، تنتقددُد مصددر الَكثيددر مددن دول حددوض النيددل َفددانَّ   ٖمميددار م ٘ ٘٘صددَر عمددى تحصددُل ِمنددو م

، وتَنتقدددُد رز فددي َبعدددِض الَسددنواتمميددون َفدددان ِبمحصدددول الَ  ٕالتددي تَددزرع َمسددداحة تزيددد عدددن 
البحدر المتوسدط ِإلدى  مدن الميداه ٖيدار ممم ٕٔاالَدارة المائية التي تسَمح ِبَصِرِف مايزيدد عدن 

ن يكدوَن نصديُب الَفدرد مدن وتَنتقدد أَ  ،سنويًا ِلمتًبُخر من بحيدرة ناصدر ٖمميار م ٓٔوتنتقد ترك 
كثَددر ِبددالد العدداَلم تقددُدما وىكدديا ود التددي يحصددُل َعمييددا الَفددرد فددي أَ ِميدداه الُشددرب الَنقيددة يزيددُد الُحددد

مددَع ُدوِل حددوَض النيددل تتسددُم بدداليُجوم عمددى االداَرة المائِيددة فددقن َطبيعددَة الُمفاوضددات التددي تَددِتم 
ن تدداِفع عدن ىديا اليجدوِم، عدن َطريدق اتَخداي عمدى مصدر أَ  نَّ المصرَية وسَياَستيا، ومدن ثَدم فدقِ 

    .( )ِنيا ترِشيد استيالك الَماء وتقِميل الَفاِقد في ُمخَتمف الَمَجاالتجراءات التي ِمن شأاإلِ 
 االقتَصداِدي الُمؤشدر وىدوَ ِإالَّ  تفاُقم المشكَمة،ِإلى  ُيؤدي الىمية في غاية لعام كُىناِ        

 الَبنددك عددن الصددادر التنميددة ِلتقريددر السددكان، فطبًقددا ونسددَبة الفقددر منيددا الدديي َيخضددع ِلَعوامددل،
 عدددا اَجمعًيدد فيددي  الناميددة الدددول فقددرأَ  مددن النيددل حددوض دول عددد  تُ   ٕٗٓٓ عددام فددي الدددولي
 الددول فَئدة فدي تَقدع التدي الوِحيددة الدوَلدة مصدرَ  وتَعدد  َدخداًل  الَقدل الددول ِفئدة فدي تقدعُ  مصر،
 َحدوض ِلددول الَرئيسدية الِسدمة ُتعتبدر التدي الشدِديد الِفقر حاَلة وانَعكست الُمتوِسط الَدخل َيواتِ 

                                                 
اماني الطويل، تأثيرات المتغيرات االقميمية عمى فرص التعاون في حوض النيل، في: االمن المائي فدي  ( )

(، ٕٔٔٓقميددددوب، )القددددداىرة ،  -حددددوض النيدددددل: اشددددكاليات التنميدددددة واالسددددتقرار، مطدددددابع االىددددرام التجاريدددددة
 .ٔٗٔص
ين القوصي ، جدلية االمن والتنمية في حوض النيل: الرؤية المصرية، في: االمن المدائي فدي ضياء الد ( )

 .ٕ٘(، صٕٔٔٓقميوب،)القاىرة ،  -حوض النيل : اشكاليات التنمية واالستقرار، مطابع االىرام التجارية
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التدي  بالِميداه ةالِصدم َياتَ  الَساِسية الُبنَية َتوفير َعمى الُدول ِتمك ُقدرات عَمى مصر عدا النيل
َأو   شددداممة تغِطيدددة وجدددود عدددَدم عدددن َفضدددال ُمواطِنييدددا َكافدددة، ِإلدددى  ايَصددداِليا ُطدددِرقِإلدددى  تَفتَقدددر
 حدوض دولَ  ِبدأن ومنَيدا يتضدُح لندا. الُبمددان ِتمدك ُمعَظم في الِصحي الَصرف ِلشبكات معقوَلة
 الالِزمددة الَمالِيددة المددواِرد رتددَواف عددَدم ِبمعَنددى االقتصددادي، مددائي ِبددالمفيوم فقددر مددن تَعدداني النيدل
 القطاَعدداتِإلددى  الميدداه وَتوِصدديل وَتخددزين َنقددل ، ِبمنظوَمددة الصددمة َيات الَساِسددية البنَيددة لُتشددِيد

 .( )الدول تمك ُشعوب َمن الَعريضة
دول يوات الددخل ينا يعد التقرير غير دقيق ومتناقضا فيو من جية يعد مصر من الوفي رأ 

يدا تعداني مدن فقدر شدديد، بينمدا حصدة نَّ رى يديكر بدَأنَّ دول الحدوض بأَ المتوسط ومن جية ُأخد
 خرى.ياه ىي َأقل من جميع دول الحوض الُ الفرد المصري من الم

ا الَوضدددع المدددائي ِلددددول حدددوض النيدددل ُيمثدددل َنمويَجدددا يكددداُد يكدددوُن ِمثالًيددد نَّ ِلدددَيلك نجدددد بدددأَ       
، ِبغيدداِب البنيددة االَساسددية لندددرة االقتصدداِدية المتعِمقددةة واِلتضدداِفر عواِمددل الُندددَرة المائيددة الطبيِعيدد

% مدددن ِمواطنييدددا ال ٕ٘نسدددَبة  فدددقنَّ  َمدددثاًل  ِإثيوبيددداالالزَمدددة السدددتغاَلل الميددداه المتَاحدددة ، ففدددي 
يدددا حَققدددت ِإالَّ  َأنَّ  ،ال يتمَتعدددون بَخددددمات الصدددرف الصدددحي% َٕٖتِصدددميم ميددداِه ُشدددرب َنقيدددة و

ا بنسدددبة حَقدددَق ناِتُجيدددا الَقدددومي اإلِجمدددالي نمدددوً ِإي  القتصدددادي؛ا ممُحوظدددا عمدددى المسدددتوى اتَقددددم
يا التحُسددن النِسددبي فددي الَوضددع ىدد نَّ أكيددد فددقِ ، وِبالت ٕٛٓٓعددام  ٔ.ٔٔو ٕٙٓٓعددام  ٙ.ٔٔ

سدددتقرار الدددداِخمي وكددددان مدددى الغددددياِء والًخددددمات، بَسدددَبب االقتصدددادي خمدددق َطمبدددا ُمتزايددددا عاال
 .( ) واطنييا َعمى َعكس ِمصرُمرتَِبطا َبَتوفير َحياِة افَضل ِلم

 :المحور الثاني: أثر مشكمة المياه عمى عالقة مصر بدول حوض النيل -
ِصدددياَغة الَتعددداون المدددائي الَجمددداعي فدددي حدددوض النيدددل َىددددفًا َحرَصدددت َعَميدددو ُدول  نَّ إِ         

يَجدداد ِليددة إلِ الفَكددار والتَددداُخالت الدو حددوض النيددل عمددى َتحِقيقددِو ِعبددر ِسمِسددمة مددن الُمَبدداَدرات وا
ت َحبيسددة تُبدداين اآلراء َياَغتو َكرؤَيدة اسددتَراتيجية  ظمَّدِصدد نَّ ، وَكدان مددن الواِضدح أَ حدل ِلممشددكمة

                                                 
خالت صدددفا شددداكر إبدددراىيم محمدددد، الصدددراع المدددائي بدددين مصدددر و دول حدددوض النيدددل: دراسدددة فدددي التدددد ( )

 عمى الموقع: (االنترنت)"، نص المقال متاح عمى شبكة المعمومات الدولية ٕٓٔٓ-ٜٜٓٔالخارجية"
www.watersexpert.se/Alnile.htm 

، القددداىرة، تمدددوز، ٔٛٔكدددارن ابدددو الخيدددر، ادارة الميددداه فدددي عصدددر النددددرة، مجمدددة السياسدددة الدوليدددة، ع  ( )
  .ٖٔ، صٕٓٔٓ
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تغيددرات والددَدوافع الَداِخميددة ِلدددول الَحددوض َنفسددو َوقيددود البيئددة االقِميميددة، َفضدداًل عددن تَددأثيراِت المُ 
مدددن َمجموَعدددة  بددددًءاَعديدددد ِمدددن التجددداُرب شدددَيد ال ٜٚٙٔو ِمندددي عدددام نَّدددالُدوليدددة ، فَيتضدددح َلندددا أَ 

 .( )َسناتي عمى يكِرىا ُمَفَصال الَّتياالندوجو، وصوال ِلمبادرة َحوض النيل 
عَدم ُوجود تَنِظيم َحقيقدي حتَدى اآلن َبديًن دول الحدِوض يحِسدم َعمميدة َتوزيدع الميداه،  ِإنَّ        

تَدددرى ِإي  ي َحقيقدددي َيجَمدددع ُكدددل دول الَحدددوض؛نواسدددتغالِليا ُتمِثدددل َعَقَبدددة اَمدددام ِقيدددام تَنظددديم َقدددانو 
َمددثال ان مددن حِقيددا االسددتَفادة ِمددن َىدديه الميدداه، فضددال عددن ان القيدداَدة االثيوبَيددة َتسددعى  ِإثيوبيددا

تقدِديم نفِسدديا ِإلددى  ، َٜٜٔٔبعدد إعدادة َترتيددب اوَضداع الدددول الَجديددة فددي َمرَحمدة مدا َبعددد عدام 
وض النيدل والَقددرن االفريقدي، والمدديين ُيمِكدن النظددُر اليُيمددا كفاِعدل إقميِمددي قدوي فددي َمنَطًقتدي َحدد

ِبَنددداء القدددرن اإلفريقدددي ِإلدددى  يكيدددة التدددي تسدددَعىاَلمر َكمنطقدددة ُمتِصدددمة مدددن خدددالل االسدددتراتيِجية 
َجاندِب وجددوِد تَندافس َكبيددر بدين ُدول حددوض النيدل َحددول انتَداج انددَواع ُمعيندة مددن ِإلددى  الكبيدر ،

 َعددددن وجددددود الَعديددددد مددددن ، فضدددداًل مطددددارِلكميدددداٍت َغزيددددرٍة مددددَن الَ   الَمحاِصدددديل التددددي َتحتدددداجُ 
َكمدا ُىدو الحدال  اَبعًضدي َمَع َبعِضديا الِصراعاِت والَعداوات َبين دول الَحوض واالقِتتَال الداِخم

 .( )بين الُكونغو الديمقراِطية وأوغندا 

 :مشروع مجموعة االندوجو -
َوزيددر َخارجَيتيددا بطددرس  تنِظدديم َتوِزيددع الميدداه مددن ِقبددلكانددت ُأولددى الُمَبددادرات المصددرية لِ       

وجو ومعناىددا اإلخدددوة وعدددة االندددُ جمُ مَ ب ي مِ شددروعا ُسددمَ  فددي وضدددعِ يم َأَسددالددديي  اليَغددبطددرس 
 قدددِ عَ  مً تَدد يتددو وفعددالً مِ مي بأىَ الَ ي الَعددأَ توعيددة الددر يددر النيددل لِ يددا نَ بِ  ن الدددول التددي يمددرُ كددون ِمددويتَ 
-ٜ٘ٛٔالقداىرة فدي العدوام   ٜٗٛٔكينشاسدا  ٖٜٛٔ الخرطومِ  ات فياعَ مة من االجتمَ مسِ سِ 

باظددة أَ يربدداء مدداىر يددر الكَ زِ مددن وَ  ل عمددى دعددمِ ًصددوحَ    ٜٜٔٔأديددس أبابددا   ٜٜٓٔ-ٜٛٛٔ
جدال فدي مَ  ناقشدة لمتعداونِ والمُ  النيل  لمحضدورِ  حوضِ  لِ ظرائو في دو نُ عوة لِ و دَ جً وَ  ورهِ دَ اليي بِ 

  امفدة ببعضديا بعًضدبكات الكيربداء المختَ َشد بدطِ ورَ  ،النيل يرِ دود عمى نَ يرباء من السُ وليد الكَ تَ 
                                                 

لرؤيددة الَمصددرية بددين ادارة االزمددة وصددياغة التعدداون الجمدداعي، فددي: االمددن ايمددن السدديد َعبددد الوىدداب، ا  ( )
(، ٕٔٔٓقميوب،)القاىرة ، -المائي في حوض النيل : اشكاليات التنمية واالستقرار، مطابع االىرام التجارية

 . ٚص
تعداون، ىانى رسالن، تفاُعالت البيئة السَياسية في حوض النيل، في، حوض النيل فرص واشكاليات ال  ( )

 .ٕٗ(، صٜٕٓٓمركز الدراسات السياسية واالستراتيجية بالىرام،)القاىرة،
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ينيددة ات الدِ والخالَفدد ،الفددات حددول الالجئددينالخِ  بِ بَ َسددشددات بِ ناقَ ل أثندداء المُ فَشدد شددروعَ المَ  نَّ أَ ِإالَّ 
يدي تنفِ ارشدال لِ مت مشدروع مَ تدي قددً الَ  ٜٜٓٔ عدام حددةالمتَ  مِ ل الَمدتدخُ ِإلى  لكى يَ وأدَ  ،وغيرىا

  .( )عمى أرِض الَواقع  ثم يحدُ ا من ىيا لَ يئً شَ  نَّ أَ ِإالَّ  ،المشروعِ 
    :ُمَبادرة حوض النيل-    
عددت مصددر قَ وَ َعمددى حاِلددِو بعددد ان تفاًقَمددت المشددِكمة ِنيايددة القددرن العشددرِين، فَ  اَلمددرَبقددي      
امات دَ ن اسدددتخأشدددع دول الحدددوض بِ َمددد ،المتحددددة لُ مدددم ٜٜٚٔعدددام مندددُي يدددة اإِلطار اقيدددة تفَ اال

 ،مدددةالقائِ  تباالِتَفاقيدددات قدددرَّ أَ  الَّتدددية الحَيددداض المِ غدددرَ الَ  يدددرِ ي غَ ركة ِفدددوليدددة المشدددتَ ار الدُ االنَيددد
 .( )النيل  عمى نيرِ  مقاتُ  مشاريعِ  لَيةِ المسبق  وباَلخَطارِ 
كالصدداعقة عمددى مصددر ، و َبدددأت  ِٜٜٚٔفكددَرة ُمَبددادرة حددوض النيددل عددام  جدداءت          
، ِبَمديندِة اروَشدا فدي تَنزانيدا إثدَر َتوِقيدع وَزراء  ٜٜٜٔخُي شكَمَيا الَرسمي فدي ِشدباط المبادرة  تَأ

الِميدداه لددُدَول الَحددِوض بدداَلحُرف االوَلددى َعمددى َوَقددائع االجِتمدداع اَلدديي ُخِصددَص ِلمبددادرة حددوض 
القتصدددداِدية الَيددددَدف ِمددددَن المبددددادَرة ىددددو تحِقيددددق التنِميددددة ا نَّ لنيددددل، وَقددددد اتًَفددددق الددددِوزراء عمددددى أَ ا

واالجِتماعية المسَتدامة، من خالل االنتَفاع الُمنِصف والَمنافع من َموارِد النيدل المشدَتركة كَمدا 
قددام الَبنددك الددُدولي وعدددد مددن ُمَنظمددات االمددم المتحدددة والَمدداِنحون، ِبددَدور َتسددييمي ِلممبددادرة وَقددد 

ارية بَمدينددة َعنتبددى فددي اوَغندددا َومكتددب َنَجَحددت الُمَبددادرة فددي ِعددَدِة َمَجدداالت ِمنَيددا انَشدداء ِسددكرتَ 
ِلمنيدددل الشدددرِقي بدددَأِديس اَبابدددا، وَمكتدددب  لمنيدددل فدددي البَحيدددرات االسدددتَوائية بمِديندددة كيَغدددالى بَدولدددة 

الَتَعداِوني لمنيدل،  اإِلطداررَواندا، وَتمويل عدٍد من المشاريِع المشَتركِة وبدَأ الَعَمل َعمدى ِإتَفاقيدِة 
تم الَتوقيع مدن ِقَبدل ِإي  ِة الُمناَقشات، َواَجَيت الُمفاَوضات ازَمة التوقيع َعمِيياَغير َأنُو ِمنُي َبداي

 .( )واُوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا، والتحًقت ِبيم ُبورندى ِإثيوبيا
فمسددفة مبدادرة حددوض النيددل عمدى َتجدداوز الَتَعداون التقِميدددي حددول نيدر النيددل، ِمددن  قامدت      

بَعدداد، َبددين دَول التَعدداون ُمتعدددد الَ ِإلددى  َدام َوَتوزيددع الَمددوارد الَماِئيددة ِلمنيددرُمَجددرد تَنسدديق اسددِتخ
                                                 

 .٘ٔ-ٗٔص ص   بين النيل والقدس يوميات دبموماسي  مصري  بطرس بطرس غالي  ( )
محمدددد نصدددر الددددين عدددالم، اتفاقيدددة عنتيبدددي والسددددود االثيوبيدددة الحقدددائق والتدددداعيات، مركدددز الدراسدددات   ( )

 .ٖٔ(، صٕٕٔٓتيجية بمؤسسة االىرام، )القاىرة، السياسية واالسترا
ىاني رسالن، َجدلية االمن والتنمية ِفي حوض النيدل: الرؤيدة السدودانية، فدي: االمدن المدائي فدي حدوض  ( )

 .ٛٙ(، صٕٔٔٓقميوب،)القاىرة ،  -النيل: اشكاليات التنمية واالستقرار، مطابع االىرام التجارية
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حددوض النيددل ليشددمَل َمجدداالت اخددرى كالِتجددارة والَطاقددة واالسددِتثمار وَتطددِوير المددواِرد المائيددة 
متددددادًا مِثدددل اوالَتكددداِليف، ِلددديا ِفيدددي تُ تَبددداُدل الَمنددداِفع ِإلدددى  ِلتحِقيدددق التنميدددة الُمسدددتدامة ، اسدددتَناداً 

ِإلدى  لمَتطور الُميم اليي َشِيَدُتو، اَدبيات الَتعاِون والَتكاُمل االقِميمي وُتَحِول الَمسداحات الَمائيدة
َتَصددداُعد  ِمحدددور لمتعددداوِن، وَىددديا يُعدددود ِلعواِمدددل َعديدددَدة ِمثدددَل َتزاُيدددد الَطمدددِب عمدددى الِميددداِه َنتيَجدددة

 ى ِلتحددِول الميدداهَعددَدالت الُنمددو الُسددَكاِني، وىددو مددا َأدَّ قتصددادية ، وتزاُيددد مُ احتياَجددات التنميددة اال
 .( )ستقَرار اإلقميِمي َبين الُدول المطمة َعمى الَنيرِ ِد َمصادِر الِصراع وَتيِديد االَأحَ ِإلى 

 مبادرة حوض النيل وفكرة انشاء صندوق تمويل المشروعات-
 ي، فديوالدر  المائيدة المدواردَ  زيدروَ  يددزَ  وأُبد حمدودمَ  ورالددكتُ  انَسدلِ  عمدى صدرمِ  حدترَ طَ      
 آيار/مدارس فنتَصدمُ  يروبدينَ  فدي تدِقدعُ  التدي النيدل وضَحد دولِ  مياه وزراءِ لِ  يدةدِ الجَ  ورةالدَ 

 حدوض مدىعَ  طدريالمَ  طمتساقُ لِ  ائيةالمَ  الفواقدِ  من جزءبِ  الحوض دول ةاستفادَ  فكرة ، ٕٗٓٓ
نَشد النيدل،  ؤقتدة،مُ  بصدورةِ  متنميدةِ لِ  يقديالفرِ  البندكبِ  قمَحديُ  اتشدروعَ المَ  يدلتموِ لِ  ندوقُصد اءوا 

 حوض ةآليَ  ادرةلمبَ  انونيوالقَ  سيسَ ؤ المُ  اإِلطار حول المشتركة فاوضالتَ  مجنةِ لِ  اعاجتمَ  دقِ وعُ 
 ميداهلِ  مصدرَ  اتالسدتخدامَ  يدةالتاريخِ  قدوقالحُ  مبددأَ بِ  كالتمُسد ىعَمد يلدك غدمرُ  ددتوًشد النيدل،
 لددولِ  الميداه نبدعالمَ  ولدُ  يدعبَ  عدن ثداريُ  مدا فديونَ  الجدواءِ  مطيدفِ تلِ  رةالقاىِ  تعَ سَ  كيلِ كَ ، النيل
 ةالمصدريَ  امالىدرَ  صدحيفةلِ  دزِيد بدوأَ  ودحُمدمَ  صدريالمِ  يالدرً  لدوزيرِ  يحصدرِ تَ  اومنَيد صدب،المَ 
 الميداه راءووزَ  بدراءخُ  اتاَعداجتمَ  مدن ودتدوعِ  بعِقد م،ٕٗٓٓ/شدباط رايرفبِ  فدي سدميةالرَ 
 ثداريُ  ما أن لوُ  دواأكَ  ينياوكِ  انياوتنزَ  نداأوغَ  في ياهالمِ  زراءوِ  أنَ  ِو د فيأكَ ، فريقياأَ  في راعةوالزِ 
 اَ ونيكَ  تعدىيَ  وال ،اإِلفريقيَّة محكوماتلِ  سميةالرَ  فواقِ المَ  عن عبريُ  ال ،لمصرَ  المياه يعبَ  عن
  .( )يابِ  زمتَ تم التي كوماتالحُ  وآراء ميةالرسِ  فالمواقِ  عن المرةبِ  عبرتُ  ال فيةصحُ  اتصريحَ تَ 

   (WPAَمشروع َبرنامج المياه الفريقَيا) -

                                                 
بل التعدداون َبدين دول حدوض النيدل قدراءة فددي ْخبدرات التعداون االْقميمدي، فددي: محمدد فدايز فرَحدات، مسدَتق  ( )

(، ٜٕٓٓحوض النيل فرص واشَكاليات الَتعاون، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية بالىرام،)القاىرة، 
 .ٜٗص
 نيدر حدوض دول نبدي الموقعة الدولية المائية والتدريب، االتفاقيات واالستشارات لمبحوث شركاء التنمية ( )

 .ٕٓالنيل، ورقة خمفية حول الوضع المائي في حوض النيل، مؤسسة االىرام،)القاىرة،د.ت(،ص
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َمحدُودية الموارد المائية ُتَؤثر َسمبًا عمدى اسدتَدامِة التَنميدة فدي افريِقيدا،  وانطالقًا من َأنَّ        
بتَبنددي َمشددروع َبرنددامج  َٕٗٓٓفقدد َقامددت الُحكومددة االيَطاليددة باِلتعدداون مددع الُيونسدكو فددي عددام 

اء الَقددارة رجددِلخدمددة الشددؤون المائيددة فددي عُمددوم أَ ( وىددو َمشددرُوع ُمَوجددو WPAريقَيددا) فالميدداه إلِ 
اإَليطاليددة ِبتمويددل المشددرُوع َكميددا ِلتحِقيددق اًلىددداف  اَلراضددي، وَقامددت ِوزارة البِيئددة و اإِلفريقيَّددة

ئددة ضدداِغطة مائيددًا فددي التَنمويددة ِل لِفيددة الًمَتَعِمَقددة بددالَمواِرد المائيددة، واالِمددن الَمددائي فددي ِظددل ِبي
، مددن ِخددالل تَددوِفير امددَداَدات الِميدداِه العيَبددة النظِيفددة ِلمُشددعوب اإِلفريقيَّددةمندداِطق َكثيددرة مددن القددارِة 

 .( )ِفي الَحضر والرِيف اإِلفريقيَّة
حوَضدين فدرعَيَين ُىدو حدوض النيدل ِإلدى  َقاُمت مباَدرة حِوض النيل عمى تَقِسديِم الَحدِوض     

ثيوبيددال مصددر والسددوَدان وارتِيريددا و الَشددرقي ويشددمُ  ، والثَدداني َحددوض ِنيددل الُبحيددَرات االسددِتوائية اِ 
، واشدًتَممت َعمدى لسدودانمصدر واا وبوُرونددى وِكينيدا وتِنزانيدا وُأوغنددا و وَيشمل الُكونغدو ورَواندد
ع العدداِدل ِلميدداه الَقدداُنوني والُمؤَسَسددي ِلالسددتِغالل االمثًددل، والَتوِزيدد اإِلطددارَتشددِكيل ِلجَنددة ِلَوِضددع 

تفاقيدة جديددة ، ُتَحقدق َفَواِئدد ُمَتَعدِددة ال تَقَتِصدُر ن حوض النيل الشدِرقي ِلمخدروِج باالنيل فِيما َبي
 .( )َفَقط عمى الحفاِظ َعمى ِحصة مصَر الَحالية وَلكَنيا َتزيدىا ِبَدرجة َكبيرة 

 :ونيالَقانُ  اإِلطاردور مجمس وزراء مياه دول الحوض في ِلجنة َوضع -
/كانون رمدك فدي ديسددمبَ يدة تِ طارِ يدة اإلاقِ تفَ اال مدفَ حدوض مَ  ليداه دوَ وزراء مِ  سجمدمَ تَدولى       
ل ليددة يم الوزارِ ماعدداتِ ت اجتِ واَلددتَ ِإي  ، ٕ٘ٓٓ اَلوَّ ثددم فددي ،  ٕٙٓٓ آيار بابدداأ فددي اديددس اَلوَّ

ندددددددا وغَ أُ ي  بفددددددي عنتيِبدددددد اخيددددددراً ، و ٕٚٓٓواندددددددا شددددددباط ي رِ م ِفددددددثُدددددد،  ٕٙٓٓندددددددي مددددددايو ورَ بُ 
االمددددن  أبدددددمَ  حدددداللِ إِ صددددر عمدددى ت مِ َقددددافَ ات وَ اَعدددجتمَ اال ل ىدددديهِ الَ ، وَخددددٕٚٓٓ /حزيرانيونيدددو
ق فددي سددبَ المُ  ِل خطددارنفيييددة ات التَ اءَ جددرَ اج اإلِ درَ إِ م دَ مددة وَعددائِ يددات القَ اقِ  مددن االتفَ دالً َبدد، ائي الَمدد
      .( )ِبالغَمبَيةية اقِ ق االتفَ الحِ ود ومُ يل بنُ عدِ تَ  ويكونُ  ،يةاإِلطار فاقية االتِ 

                                                 
 محمد سالمان طايع، دور المؤسسات والِقوى الدولية في َتسوية قضايا المياه: حالدة حدوض النيدل ، فدي: ( )

(، ٜٕٓٓتيجية بالىرام،)القداىرة،حوض النيل فرص واشكاليات التعاون، مركز الدراسدات السياسدية واالسدترا
 .ٗٚٔ-ٖٚٔص ص 

احمد ابدراىيم محمدود، اشدكاليات االمدن المدائي فدي حدوض النيدل، فدي: حدوض النيدل فدرص واشدكاليات   ( )
 .ٜٜ(، صٜٕٓٓالتعاون، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية بالىرام،)القاىرة،

 .ٖٔد االثيوبية الحقائق والتداعيات،صمحمد نصر الدين عالم، اتفاقية عنتيبي والسدو   ( )
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مثَدل والَتوِزيدع الَعدادل اُنوني والُمَؤسسي لالسِتغالل الَ القَ  اإِلطارَومن خالل ِلجنة َوضع       
لمياِه النيل ِفيما َبدين َحدوض النيدل الَشدرقي، ًأدَخمدت مصدر الزَيدادة المتِوقعدة ِلمواردىدا المائيدة، 

، ٕ٘ٓٓ آيارتنفيدُيىا فددي  مدوارد المائيددة التدي بدددألَقوميددة لممدن خددالل المبدادَرة ِضددمن الخِطدة ا
 طاِريددة الَجديدددة، ِلمتوصددلِ ِلمتفدداِوض ِبشددَأن االتَفاقيددة اإلِ  وَقددد اجددًرت المجَنددة اجتَماعددات متَعددددة

الَمبدادئ واُلسدس والعدراف، الُمتَفدق  بالحسدبانخدِي ة ِلجميِع االطَراف مع الَ ِصيغ ُمرضيِإلى 
 ُتركددز عمددى عدددِم اإِلِضددرار بدداآلخرين، الَّتدديوليددة ِلمميدداِه الَعددابرة ِلمحدددوِد َعمييددا فددي الَقددوانيِن الدُ 

واحتراِم الَمواثيق الدَولية وَسداعَدت ِتمدك الُمفاوضدات بالفعدِل فدي ِبنداء الِثقدة َبدين الدُدول الَمعنَيدة 
لعَمنددت فددي كددانون َنَجَحددت فددي َتضددييق ُىددوة الخالفددات، َبددل َأنَّ مصددَر أَ و  مددى ، ع ٕٚٓٓ اَلوَّ

   .( )يةاإِلطار % من َعناِصر االتفاِقية ٜٜاًنُو َتم االتفاِق عمى 
م وتَددد،  ٕٛٓٓو عدددام الكونُغددد مديندددة ض النيدددل فددديول حدددوَ راء ميددداه دُ وزَ  مجمدددُس  عَ َمدددجتَ ا      
 ميدعِ ة جَ زيدارَ بِ  ،ونغولي حينياير الكُ زِ الوَ  زاريجمس الوِ المَ  ئيُس رَ الِمياه وَقام  امِ سَ تِ قامى عَ  قاالتَفا

 مقداىرةِ يمدا لِ يارتِ فدي زِ لي وَ وَ الددُ  ندكِ البَ  ثدلِ مَ ة مُ بَ َصدحوافقيدة بِ تَ  ةِ يغَ ِصدِإلدى  متوصلِ لِ  ل الحوضِ وَ د
 فددددَ الوَ  قدددلَ نَ ِإي  ؛صدددريد المائيدددة المِ وارِ زير الَمدددوَ يمدددا ِبدددقائِ لِ وَ ،  ٜٕٓٓ /كدددانون الثدددانينايرفدددي يَ 

ا ال بددل مطمًقدد ممددة حقددوق تاريخيددةَ كَ ام ق عمددى اسددتخدَ واِفددتُ  نبددع الدول المَ  صددري بددانَّ المِ  مددوزيرِ لِ 
  .( )مصر  افقت عميوِ وَ  الَّتيية امات الحالِ تعبير االستخدَ اء بِ يا واالكتفَ م حيفَ مب منيُ طَ 

 ميداتكفُ  النيدل ميداهِ  فدي اريخيدةتَ  قوقداً حُ  يدالَ  نَّ أَ  وتَأِكيددىا عمدىر مصد صدَراروَمدع إِ       
 قدد عاتشدروُ مَأي  مدىع ،يتدوالفِ  قضلدنَ ا قًحد تمنحانيدا المتدان      )و (     نعاىددتامُ 

 مدن وروثتدانمَ  اقيتينَفداالتِ  نيِ ىداتَ  إن ولتقُد النيدل حدوض ولدُ  أنَّ ِإالَّ    صدتيا،فدي حِ  تدؤثر
 ةاَمديدا إقَ لَ  يحِتدتُ  ديددةجَ  تفاقيدة، ا      العدام فدي ِإثيوبيدا تقًعدوَ ، َفَقدد اريةاالسدتعمَ  ةالحقَبد

 تنفيديبِ الحوض  دول عُض بَ  تددىً  لبَ  ،مصرَ لِ  قةبَ المسَ  وافقةالمُ  دونِ  من يرالنَ  عمى يعشارِ مَ 
 .( )ةزايدَ تَ مُ  ائيةمَ  واردَ مَ ِإلى  وتِ جَ َحا لِ ظِ  في ير،النَ  جرىمَ  مىعَ  قمةستَ مُ  مشاريعَ 

                                                 
 .ٜٜاحمد ابراىيم محمود، اشكاليات االمن المائي في حوض النيل...، ص  ( )
  ٕ٘ٔ(،صٕ٘ٔٓمحمد نصر الدين عالم، سد النيضة، ادارة االزمة وحدود الخطر،)القاىرة،   ( )
نددص المقددال متدداح عمددى شددبكة  ،ٖٕٔٓعبددد الزىددرة الركددابي، ازمددة الميدداه بددين مصددر واثيوبيددا، حزيددران ، ( )

  عمى الموقع: (االنترنت)المعمومات الدولية
/http://www.alarabiya.net/ar/politics/           
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 :2222ودورها في توقيع اتفاقية عنتيبي عام  2229زمة أَ -
 الديي مرؤتَ الُمد عددبَ  ، ٜٕٓٓ مار مدن العدايَّدأَ  مندي جداراالنفِ  يِفد النيدل هميا أزمة تأدبَ        

 بدتالَ طَ  ماعنددَ  قراطيدة،الديمُ  الكونغدوَأي  كينشاسدا فدي النيدل حدوض دول هزراء ميداوِ  ةعقددَ 
 ىمدعَ  يدةمائِ  اتِ شدروعَ مَ  أيدةِ  ةِ اَمدإقَ  الدةِ حَ  يِفد قسدبَ المُ  ارشاور واإلخَطدمبدأ التَ بِ  املتزَ االب صرمِ 

 عدمبِ  نبعالمَ  ولدُ  امالتزَ  ةضرورَ  من وليالدُ  انونالقَ  وِ ميعَ  نُص يَ  امَ  عَ مَ  تفاقِ باال ،النيلِ  فافِ ضِ 
 هِ ميدا ةِ َصدحِ  يِفد ةريخيَّدأالت مصدرَ  حقدوق عَمد قُ ِفديتَ  مداوبِ   ،بِ َصدالمَ  دولِ ِلد ررِ َضدَأي  اثِ إحددَ 
 ارئالَطد اعاالجتَمد فدي ركاً شدتَ مُ  انداً بيَ  النيدل حدوض ولدُ  ِبقصددار خيدَرةالَ  ئدتجِ وِ فُ  قددفَ  .النيدل
 اعاجتَمد ائجتَدنَ  مدن ياوقفِ مَ  فيوِ  تدَ دَ حَ  نفسو امالعَ  من و/تموزولييُ  في ندريةاالسكَ  يفِ  دنعقِ المُ 

 يداتالجِ  ممتدزِ تَ  أن وعمدى ،بكاممدوِ  النيدل حدوض تسدتيدفُ  ادرةمَبد يدامِ قِ  سداسِ ا ىَمدا عَ اَسدكينشَ 
يدع قِ و تَ  مدن المصدب ولدُ  سدتبعادِ ابِ  كثيدرة ت حدييراتَ  رتدَ َصدوَ  بدل ، بدادرةالمُ  عمِ بددَ  حدةالمانِ 

 طالبدةمُ  فدي ئيسديةالرَ  الفالِخد قدطنُ  مدتتمثً  وقدد، ىاودَ بنُ  ىعمَ  وافقةالمُ  مدَ عَ  الةِ حَ  يفِ  االتفاقية
 االتفاقيداتِ  فدي ظدرالنَ  قعدادةِ بِ ،  وغندداأُ  ،ِإثيوبيدا، كينيدا،  تنزانيداكدل مدن  النيدل حدوض دول

 .( ) النيل حوض دول تحكمُ  التي القديمة
بتَأِسديس مَفوضدية ُعميدا واعدالِن دول الَمنبدِع َفدتح الَتوقيدع عمدى طاًلبت ِمصدر َوالسدودان       

صددالِح ُرؤيددة دوِل ، َوُمحاولددة ِإنيددِاء التفدداوض لِ  ٕٓٔٓمايو/ايددار  ٗٔاالتفاقيددِة االطارِيددة فددي 
-ٖٔ ُمدددَّةت فددي َشددرِم الًشددير ِبمصددرِ ِلميات َجولددة التفدداوِض اَلتددي بدددأَ بددَرز تَددداعِ المنَبددع َشددكاًل أَ 

ين لَمنظددور الَمصددالح ابددَرزت ُعمددَق التَباُعددد َبدديَن ُرؤيتَددين ُمَتَعارضددت الَّتددي،  ٕٓٔٓنيسددان  ٗٔ
ليدِو َكقاعددة ِلتنظديِم الَتعداون المداِئي الُمسدتَقَبِمي، فَمطَمدب المفوِضدية َيكَتِسددب حتكدام إِ الواِجدب اال

سدددِتمرار ى اَمجموعدددة مدددن الَمعددداني والدددَدالالت االيَجابيدددة، الُمرتِبطدددة ِبدددالحرص المصدددري َعمددد
ميددِق فُدددرص الَتعدداون الَجمددداِعي، ِيجددداِد اليددات ُمؤَسِسدددية ُتسدداِعُد َعمدددى َتعالَمَسددار التَفاوضددي، وا ِ 

ا َيدرتَِبُط ِبالَرغَبدة ِفدي الُمحاَفَظدة عَمدى الُمكتسدبات التدي تحَقَقدت ِمدن ِخدالل ُمبدادرة حدوض وَأيضً 

                                                 
، نص المقال نتاح عمى شبكة  "النيل نير حوض دول بين الموقعة الدولية المائية "االتفاقيات ( )

                                                      ، عمى الموقع :          (االنترنت)المعمومات الدولية 
 www.pidegypt.org 
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عمددى المنُظدور اُلَحددادي ِلممَصددالِح، النيدل، والَتطمددع َكدديلك ِلمرحمدة قاِدمددة مددن الَتعداوِن التسددتنُد 
    .( )ِبَقدِر ماَيجُب ان تُبَنى عمى قدر اَكبر من الِثقة والمصَمحة والُرؤية المشترَكة

عنددددَدما َتوَصددددمت ُكددددٌل مددددن بورندددددى  ٕٓٔٓالمائيددددة ِفددددي نيسددددان  اَلزمددددةشددددتعل َفتيددددل ا      
ثيوبياوجميورَية الكونغو الِديمقراطية و   طدار جديدداتَفداق إِ ِإلدى  وغِندا،وِتنزانيا وأُ وِكينيا ورواندا  اِ 

اتفاقيدددة عنتيبدددى َحدددول االسدددتخَدام الُمنِصدددف لَنيدددر النيدددل، ًلكدددن ِمصدددر والُسدددودان َرَفَضدددتَا َأي 
شَترطت مصر َعَدَم الَمَساَس ِبحصدِتيا التارِيخيدة ِفدي سكتَا ِبِحقوقيما التَاريخية، وااالِتفاِقية وَتم
دداِميداِه النيددل،  َمددِوِت ِبالنِسددبة َأو   الَمسددَألة ىددي َحَيدداة نَّ الَتصددعِيد واعتََبددَرت ِمصددَر أَ ِإلددى  ىَأدَّ  ِممَّ

الُحكومدددة المِصدددرية التدددي تَتَدددرك ِممفدددا ُميمدددا ِإلدددى  َلَيدددا، ولَكدددَن الُمشدددِكمة بالدرجدددِة اَلَسددداس تُعدددودُ 
 .( )ن َتيَتم ِبدوِل َحوِض النيلَأو أَ  كِممف الِمياه ُدون ان ُتعيرُه ايِة اىمَية

دَول َمنبدع حدوِض النيدل بدين خِمدس مدن  ٕٓٔٓاالتَفاقية اإِلطارية التي ُوقعت عام  إنَّ       
بدين ِتمدك الددول مدن ِجيدة ومصدر اشَعال َفتيل َبوادَر َأزمدة ِإلى  قتسام مياه الَنير ادىالَسبع ال

قة لتَقسديم ميداِه والسودان من ِجية اخرى، َكون دول المنَبع َلم َتُكن َطرَفدا فدي االتفاقَيدات السدابِ 
فددي الَوقددِت  اإِلفريقيَّددةالنيددِل، َكمددا اًن مصددر لددم تِيددتم َكثيددرًا ِبددالتطوراِت اِلسَياِسددية َعمددى الَسدداَحِة 

عَمنددت الِتَزاميددا باتَفدداقيتي التاريخَيددة َليددا فددي ميدداه النيددر وأَ الدديي َظَمددت ِفيددِو ُمَتَمِسددَكة بددالحقوِق 
ٜٕٜٔ-ٜٜٔ٘( ). 

 :بناء مشروع سد النهضة اتفاقية عنتيبي ودورها في -
َتعثُدر ِلُمبدادرة ِإلدى  َما َأَضاَفتو اتَفاقية عنتيبي اَلتدي رَفَضدَتَيا مصدر ِفيمدا بعدد  ادى نَّ إِ         

ُمفوضددَية قدداِدرة عَمددى اَدارة ِمَمددَف الَميدداه ، والَتعدداِون َبددين ُدَوِل ِإلددى  دوِل حددوض النيددل وَتحِوِليددا
صددَراِر َغاِلبَيددَة قوق التارِيخيددة َوالمكتَسددبة لمصددرالِتَفدداِق بددالحُ َحددِوض النيددل َوَيِلددَك ِلَمَسدداِس ا ، واِ 

ِلديا دة صدَياغة ُأُطدَر الَتعداون َعمدى ُأُسدس َجدِيددة؛ َعدالحوض عَمى َتَجاوز ىيه الحُقوق وا ِ دول ا
                                                 

ايمددن السدديد عبددد الوىدداب، مددازق التفدداوض ومتطمبددات االسددتراتيجية المصددرية، فددي، االمددن المددائي فددي  ( )
 .ٖٗٓ(،صٕٔٔٓقميوب،)القاىرة ،  -حوض النيل : اشكاليات التنمية واالستقرار، مطابع االىرام التجارية

، ٔٛٔمجمدة السياسدة الدوليدة، ع والء عمي البحيري، االدارة المصدرية الزمدة ميداه النيل...رؤيدة تقيمييدة، ( )
 . ٜٜص ،ٕٓٔٓالقاىرة، تموز، 

، القدددداىرة، تمددددوز، ٔٛٔمجمددددة السياسددددة الدوليددددة، ع اسددددماعيل سددددراج الدددددين، الميدددداه...حرب ام شددددراكة، ( )
 .ٖٙ، صٕٓٔٓ
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يَن ُدول َحدوض َبدا َسد الًنيضدة وَمَسداِرِه ُيمِثدُل َنُموَيَجدا ِلُمسدتَقَبِل َوَطِبيَعدة الَعالَقدات الَتعاُقديدة َبد
 ِإثيوبيداَحدد ِثمدار اتَفداق َعنتيبدي اَلديي َسدعت ن الَمراحدِل، َفسدُد النيضدة ًكدان أَ النيل في كِثير مد

   .( )مٍر َواقع َحاكم لمستقبِل العالقات الَماِئية ِلَتحويمِو لَ 
 ودِ الحدددُ ن ِمدد ربِ قمدداز، بددالقُ  -واليددة بنددي شددنقولبِ  اَلزرقيددل يضددة عمددى النِ النً  دِ َسدديَقددُع        

شددددركة سدددداليني نشدددداؤه لِ ، وَأسددددند إِ كيمددددو متددددرا ٓٗ-ٕٓنيددددا مددددن عَ  عدددددُ بِ ودانية ويَ الُسدددد-يوبيددددةاإلثِ 
َسدُد اللِفيدة ِإلدى  ميدر االِسدغيً رت تَ رَ ع إكدس، وَقدشروُ مَ  ميوِ ت عَ قَ المباشر، وأطمَ  اَلمراإليطالية ب

يتكدددون وَ  ،هيدشددديِ ة فدددي تَ العاَمددد كةتنسددديق المشدددارَ طني لِ مدددس الدددوَ جِ مَ يل الَ كِ ِشدددم تَ د تَدددَقدددوَ  ،الَكبيدددر
 ى المنددداطقِ رعدددي عَمدددسدددد فِ وَ  -RCCوطة ضدددغُ انة المَ رَسدددمدددن الخُ  ئيسددديٍ رَ  شدددروع مدددن سددددِ المَ 
ة َقدنطَ مَ يدة، وَ ائالطاقدة الكيرب توليددِ تين لِ محطَ المياه، وَ مرىا بِ غَ  منعِ ان لِ اورة لمخزً نخفضة المجَ المُ 
  ٖمميددار م ٗٚخددزين سددعة تَ بِ ، الميدداه ائضِ َفدد صددريفِ اة تَ قَنددت، وَ كيمددو فولدد ٓٓ٘طاقددة يددل بِ حوِ تَ 

نحددو  اَلزرقجددرى النيددل مَ  الدديي يعتددرُض  بمددغ طولددوُ يَ  ، فددي حددينٍ م ٘ٗٔسددد اع الَ ارتَفدد ويبمددغُ 
 .( ) آالف ميجا واط ٙوليد يمكنو تَ م، وَ ٓٓٛٔ
تَفاقيدددة عنتيبددددي وِبناءىدددا لسدددِد الَنيضدددة  َفدددرض ِعالقددددات مدددن تِوِقيعيدددا ال ِإثيوبيددداىدددَدفت      

عاوِنيدددة وتعاُقديدددة مدددن ِقَبدددل دول المنَبدددع، إلحدددداث تغييدددرًا واضدددحًا فدددي َمنَيجيدددة الُمفاوضدددات تَ 
لنيددل، وَتجدداوزًا ِلقواعددد َعدددم اَلضددَرار َوالدددفع َنحددو وَقواعددُده اَلتددي انَطمقددت مددن مَبددادرة حددوض ا

ُدول الَمصدب ِإلدى  العنايدةيَجاد تكُتالت وُتواُزنات ِقوى َجديدة في َمنطَقدة حدوض  النيدل دُون إِ 
( ). 

فرِيقيدا منيجدًا جديددًا لدم َيدتم شدِيدت العالقدات بدين ِمصدر ودول أَ  ٖٕٔٓمن َعدام  بدًءاو       
ُمحاولِة َبمدَورَة ُمَعاَدلدة َتَعاوِنيدة َشداِممة ِإلى  ، َوَلكَنُو َتَجاَوَزهُ ز ِفيو عمى الِمحَور الَمائي فقطالَترِكي

                                                 
د النيضة منياج حاكم لمعالقات المصرية االثيوبية، مجمة الممدف المصدري، ايمن السيد عبد الوىاب، س ( )
 .ٜ(، ص ٕٛٔٓ، تشرين الثاني،)القاىرة، ٔ٘ع
قددراءة فددي سددديناريوىات )أحمددد عمددي سددميمان سدددد النيضددة الثيددوبي.. ومسدددتقبل المددن القددومي المصدددري ( )

 ٖٕٔٓ/ٙ/ٖتارير اإلضافة:  (مواجية الزمة
http://www.alukah.net/culture  

"التعددداون المدددائي فدددي حدددوض النيدددل بدددين االدراك السدددمبي ومسدددؤولية االبعددداد  ايمدددن السددديد عبدددد الوىددداب،  ( )
 .ٜٚٔ، صٖٕٔٓ، ٔٔ، مج ٜٖالسياسية"، مجمة افاق افريقية، عدد
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صداِدية وِبطبيعدِة الَحدال انعَكدس يلدك نسدبَيا عمدى الَعالقدات َمدع ِلَكافة الَمَجاالت التنَموَية واالقتِ 
 .( )ِإثيوبيا

الُحكم فدي مصدر َبدَدأت مرحمدة َجديدَدة ِإلى  ( )وَمع ُوصوِل الَرئيس عبد الفتاح السيسي       
ِمددن الَعالقددات  ِفيمددا َيخددُص إَدارة ِمًمددَف الميدداه ، وَتحديدددا ممددف َسددد النيضددة  وُأعُتِمددد ِفددي ىددِيه 

ا فدددي اسدددِتئناف لَمرَحمدددة َعمدددى الَتيِدئدددة والَعدددودة ِلمحدددوار واحِتدددواء الَتصدددعيد، َفظيدددر َيلدددك َجمًيدددا
المفاَوضات َوتنفيي توِصيات المجَنة الُدولية من خالل مكَتب اسِتشاري َعداَلمي، وَقدام السِيسدي 

يدِو َعمدى حقدوِق الَشدعًبين ، َوالَقى ِخطاَبا في الَبرلماِن االثيوِبي َأَكدَد ف ٕ٘ٔٓعام  ِإثيوبياِبزيارة 
ثيوبيدافي التَنمية والَرخاء،  َوتم إطالق َألية المفاوضات الُثالثية بين ِمصر والُسودان و  حدِول  اِ 

عدالِن مبدادئ سدِد الَنيَضدة اَلتدي َتَضدمنت نيَضة،  َوَوَقدع َمعُيمدا َوثيقدة إِ الَترتيبات الَفنية ِلسد ال
الَعامددة ِلمبدداِدئ القدداُنون الددُدولي الَحاكمددة ِلمتعامددل َمددع مبددادئ اَساسددية تََتِسددق َمددَع الَقواعددد  ٓٔ

وغنددا، كينيدا، ُكدٍل مدن  روانددا، أُ ِإلدى   عن ِقياِم الرئيِس المصري بزَيدارةالنياِر الُدولية، َفضاًل 
 آيارَشدرَق افريقيدا ِفدي شدرم الشدير تنزانيا، ال بل اسَتضاَفت مصر الكوميسدا والَسدادك وتَجُمدع 

                                                 
، ٔ٘اماني الطويل، العالقدات المصدرية االثيوبيدة بدين المحدددات والتحدديات، مجمدة الممدف المصدري، ع ( )

 .ٚ-ٙ، ص ص ٕٛٔٓن الثاني، القاىرة، تشري
الُكميددددة الحربيددددة  َتخددددرج مددددن  ٜٗ٘ٔة  فددددي عددددام القدددداىر ب َحددددي الَجماليددددة فددددي السيسددددي ولددددد عبددددد الفتدددداح( )

  فضددال عددن ٜٚٛٔ، َحصددل عمددى الَماجسددتير مددن ُكميددة القددادة والرَكددان  فددي العددام ٜٚٚٔ عددام الَمصددرية
بالتخصدص نفسدو   حصدل عمدى  ٕٜٜٔ عدام الْبريطانيدة حصولو عمى الماجستير من ُكميدة الَقدادة والرَكدان

 ُكميدة الحدرب العميدا زمالدة، و ٕٓٓٓعدام  أَكاديمية َناصر العسدكرية الُعميدا ُكمية الًحرب العميا منمن  زمالة 
  تَدددرج فددي الَمناصددب الَعسددكرية ورقددي ِمددن رتبددة ِلددواء الددى رتبددة  َفريددق أول ، ثددم ٕٙٓٓ َعددام   الْمريكيددة 

أعمدن  ٖٕٔٓ  وْفي الثالث مدن تمدوز ٕٗٔٓ  ثم ُرقي الى َمرتبة ُمشير عام ٕٕٔٓاصبح وزيرا لمْدفاع عام 
،  ٖٕٔٓاىرات َحاشددة يدوم  الثالثدين مدن حزيدران َعن ْخضوعو لَرغبة الَشعب المصري الْيي َخرج فدي ُمظد

ثدم أْعمدن  إلعالن َعدم رْغبتو في اْستمرار ُحكم اإلخوان الُمسدممين اي تمدت االطاحدة  بدالرئيس ُمحمدد مرسدي
ِعدة إْجدراءات ُعِرفدت بَخارطدة الطريدق، إال أن ُمؤيددي َجماعدة اإلْخدوان والدَبعض مدن افدراد المجتمدع الدُدولي 

دث اْنقالبا َعسكريا َعمى َشرعية البالد، وَحقق عمى أثرَىا َشدعبية كبيدرة ممدا دَفعدو الدى اإلعدالن اْعتبروا ما حَ 
اسددتقالتو مددن وَزارة الدددَفاع وَترشدديحو رْسددميا النْتخابددات رَئاسددة الُجميوريددة الَمصدددرية  ٕٗٔٓفددي شدديرِ آيار 

إطددالل سددالم حنددا، "بطددرس بطددرس % لُيصددبح رئيسددا لددباِلده الددى االن  ينظددر: ٜ ٜٙوالتددي َفدداز بيددا ْبنسددبة 
 .ٕٕٕ-ٕٕٔ"، ص ص  ٕٙٔٓ- ٜٚٚٔونشاطو السياسي غالي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
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 اإِلفريقيَّدةمى َأثِرىا تم اإَلعالن عن انشداِء اول َمنطقدة ِتجدارة ُحدرة بديَن الددول ع الَّتي،  ٕ٘ٔٓ
 .( )َتِضم ما َيقِرُب من ِنصَف ُسكان القاَرة الَّتي
ثيوبيدددداِلكددددِل ِمددددن ُدول ِمصددددر و  الَمددددوارد الَمائيددددة وزَراء عاجَتَمدددد      والسددددودان فددددي العاِصددددمة  اِ 

تَدددم تِوقيدددع مدددَيكرة  تفددداُىم ُتحدددِدد الُخطدددوَط الَعريَضدددة ، و  ٕ٘ٔٓ آيارالُسدددودانية الَخرطدددوم فدددي 
مدن العدام َنفسدو  آيار َٖٕصادَق َعمييا الرؤَساء الَثالثة فدي  الَّتيالوِلية ِلكِل َبمد واىتًماماتو، 

ا، وَجَعمدت االِجتماعدات الحكوَمدات ، َوكان االجِتماع ِخطوة َرئيسية َنحو َتسوية الِصراع ِنيائًيد
ددثيددوبيالَ  يالددرأِإلددى  الددثالِث أقددربُ  صددري اسددي المَ الدبمومَ ا وجَيددة نظددر الِمصددرية فَقددد َبدددا ، َأمَّ

ة أيدِإلدى  وصلالتَ  دونَ َحاَل عد اجتماع بَ   اعِ مَ اجتِ  عقدِ لِ  راضٍ َغير  ك في المحادثاتِ ارَ يي شَ الَ 
 مصدر، لنَّ صدمحة مَ ا َمالم يُكدن فدي ي، وىَ كثرال أَ  قت ضيعون الوَ يم يُ نَّ أَ د كَّ أَ و  نتائج مرجوة، 
ويبقدددى  قدددائق جديددددة عمدددى الرضِ حَ  رضِ مدددى َفدددعَ ط ، ديدددس أبابدددا فقدددا تسددداعدَ االجتماَعدددات 

 .( )الِصراع عمى مياِه النيل يصعب تفسيره من الناحية التقميدية من وجية نظرىم  رِ استمرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
اميدددرة محمدددد عبدددد الحمددديم، سياسدددة مصدددر الخارجيدددة تجددداه دول حدددوض النيدددل، مجمدددة الممدددف المصدددري،  ( )
 .ٕٗ،ص ٕٛٔٓ،ايار، القاىرة، ٔٗع

( ) Fred H. Lawson, Egypt versus Ethiopia: The Conflict over the Nile 
Metastasizes, The International Spectator Italian Journal of International 
Affairs,Charles University in Prague, October     ,p , 
http://www.tandfonline.com/loi/rspe   
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 :الخاتمة
 ىا:َأبرز جممة من النتائج والتوصيات ِإلى  توصمنا في دراستنا         

 اَلديي َيِجدبُ  ، لديوَ يط دُ ِسدود وَ وُجدية بِ عنِ ول المَ الدُ  ينَ ة بَ يً ثات جدباحَ مُ  ُمشِكمة الِمياه تََتَطَمبُ  نَّ إِ  -
سدداعدة مُ يا لِ قددديمِ و تَ ُنددكِ مَ تددي يُ وجّيددة الَ الّيددة والتكنولُ ات المَ درَ شددمل القُددمددة تُ يِ مُ  روطٍ ُشدد قَ ِفددوِ ُه ار اختَيد
 الُمَتحددة وَبندك الَنقدد الدَدولي، الممِييدا ِصدفات َرسدمية ُدوِليدة َكد، اَلتي تَتَدَوَفر فِ  رةتحاوِ ول المُ الدُ 
 .تبمعَ يا رفعًا لِ نِ وِ زد عن كَ م تَ لَ  ات عن المياهِ اعَ في االجتمَ  دول الحوضكة ارَ شَ مُ  أنَّ ِإي 

 بدعَ َسدواَء َكاَندت دوَل المناطئة َشدول المتَ ل الددُ ُكد ةِ اركَ مِشدالميداه بِ  جية إلدارةِ طدة اسدتراتيِ اد خِ إعدَ  -
 ةياَسددّيددرات السِ غَ تَ ن مُ دًا ِمددعِيددي بَ نفِيدداميددة فددي التَ اإللزَ  عمددى ضددمانِ  مددلِ العَ  عَ ، َمددَأم دول الَمصددب

يددة المعنيددة، نظمددات غيددر الحكومِ المُ ارات المختصددة، وَ زَ الددوِ وَ  يين،ارِ راء واالستَشددَبددمشدداركة الخُ بِ 
 .ظمات الدوليةنَ ثمي المُ مَ ومُ 

فادة االسددتِ  ِبالحسددبان خدديَمددَع الَ  ييددااممين فِ دريب الَعددى لتَددأخددرَ ريددة، و ماىيِ ة جَ وعَيددرامج تَ ع َبددَوضدد -
ار اص لالسدتثمَ اع الَخدَطدشدجيع القَ تَ  َجاندبِإلدى  الجوفيدة،الميداه كَ  خدرىالَمائيدة الُ ارد وَ مدن الَمد

ء اَشددَضددياِعيا، وانَأو   يدداهان المِ قدددَ مددل فُ قَ تددي تُ ديثددة الَ ق الحَ ائددر الطُ  اسددتخدامِ ، وَ  الميدداهِ  جددالِ ي مَ ِفدد
 .ةرَ وِ طَ تَ المُ  ةِ اعَ ن الزرَ وعية عَ رامج تَ ع بَ ضَ وَ ، وَ ةمَ ادِ العَ  ممياهِ ة لِ نقيَ ات تَ طَ حَ مَ 
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The Water Crisis and its Impact on the Nile Basin Countries 

from the Twentieth Century until      

Etlal Salim Hanna 

  

Abstract 

The problem of water is one of the most important problems facing 

the Nile Basin countries at the regional and international levels, and 

it affects the relations between them, specifically the downstream 

countries Egypt and Sudan, especially with the Western countries 

trying to get closer to the African countries to ensure their interests 

in the region. 

        Hence, our study came to explain the nature of the problem and 

its impact on Egypt’s relations with the Nile Basin countries, to 

know its causes and then to clarify the motives that led to their 

agreement at the beginning of the twenty-first century. 

    The issue of water and the construction of dams on the Nile 

Basin, is one of the most important issues that was and still leads to 

tension and escalation between Egypt and the basin countries, and 

turned into a political and economic weapon, to reach the 

emergence of the crisis due to the growth of the population size and 

economic development, and the attempts of the Nile Basin countries 

to improve. the social and economic level of its citizens. 

Keywords: Water problem, Nile Basin countries, Egypt ,Nile 

rever,Treatment. 
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