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ملخص

الكبير. وهو ملف شائك ومعقد وقد أفرز  النهضة اإلثيوبي  تهدف هذه الدراسة لمعرفة موقف السودان الرسمي إزاء أزمة سد 
العديد من الخالفات وتضارب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر مما خلق أزمة سياسية بين الدولتين. وتنطلق الدراسة من فرضية 
أساسية مفادها أن موقف السودان غير واضح في بعض جوانبه ويتسم بالضبابية والتذبذب، كما أن الدراسات لم تتناوله بالتفصيل 
ولم تبينه بطريقة مستفيضة. واستنتجت الدراسة أن موقف السودان تجاه مشروع سد النهضة اإلثيوبي في عهد حكومة البشير لم 
يتأثر بمعايير موضوعية بقدر ما كان يتأرجح خاضعاً لضغوط التحالفات الخارجية مع إثيوبيا تارة ومع مصر تارة أخرى ليتبنى 
في األخير موقفاً توفيقياً يحاول عدم خسارة أي طرف سياسياً. وقد تحول الموقف السوداني بعد ذلك نتيجة للتغيير الذي أحدثته 
ثورة ديسمبر 8102 على نظام اإلنقاذ الحاكم في السودان. فحرصت حكومة السودان االنتقالية أن تتبنى موقفاً يراعي مصلحة 
السودان وأمنه المائي كأولوية قصوى رغم التحديات التي تجابه آلية صناعة القرار في هذه الحكومة والتي هي محل شد وجذب 
بين أطراف المعادلة السياسية الحاكمة في السودان ما شأنه أن يؤثر على موقف السودان من ملف سد النهضة ويجعله متردداً وال 

يتسم باالستمرارية والثبات. 
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Öz: Bu çalışma, Sudan’ın Büyük Etiyopya Rönesans Barajı )GERD( krizine ilişkin resmi konumunu 
incelemeyi amaçlamaktadır. Söz konusu kriz Etiyopya ile Mısır arasında birçok anlaşmazlığa sebep olan, 
tarafların birbiriyle çelişen görüşlere sahip olduğu ve iki ülke arasında siyasi bir kriz doğuran karmaşık ve 
tartışmalı bir konudur. Çalışma, Sudan’ın pozisyonunu - bazı yönleriyle - belirsiz ve dalgalı olarak nitelen-
diren temel bir hipoteze dayanmaktadır. Buna ek olarak, alanda yapılan diğer çalışmalar konuyu yeterince 
ayrıntılı olarak ele almamakta ve derinlemesine incelememektedir. Bu çalışma, Ömer el-Beşir hükümeti 
döneminde Sudan’ın GERD projesine yönelik tutumunun nesnel kriterlerden etkilenmediği, aksine bazen 
Etiyopya ile bazen de Mısır ile kurulan ittifakların baskısı altında dalgalı bir grafik çizdiği sonucuna var-
mıştır. Ancak Sudan hükümeti nihayetinde siyasi olarak herhangi bir ortağını kaybetmemeyi hedefleyen 
uzlaşmacı bir pozisyon alma kararlığı göstermiştir. Sudan’ın konumu, Ömer el-Beşir iktidarına karşı ger-
çekleşen Aralık 2018 devriminden sonra değişmiştir. Sudan’ın geçici hükümeti, karar alma mekanizması-
nın karşılaştığı zorluklara rağmen ülkenin çıkarlarını ve su güvenliğini öncelikli bir husus olarak gören bir 
tutum benimsemeye istekli olmuştur. Karşılaşılan zorluklar, her şeyden önce Sudan siyasetinin önde gelen 
partileri arasındaki çekişmeden kaynaklanmaktadır; bu çekişme Sudan’ın GERD politikasını etkileyecek, 
bu politikayı kararsız ve sürdürülebilir olmayan bir hale getirecektir.

Anahtar Kelimeler: Büyük Etiyopya Rönesans Barajı )GERD( krizi, Sudan’ın sorunlu tutumu, tarihi 
haklar, doğal haklar, su güvenliği.
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Abstract: This study aims to realize the official position of Sudan regarding the crisis of the Grand 
Ethiopian Renaissance Dam )GERD(. It is a complex and controversial issue, that has produced many 
disagreements and conflicting views between Ethiopia and Egypt, which created a political crisis between 
the two countries. The study is based on a primary hypothesis, that the position of Sudan - in some of its 
aspects- is unclear and is characterized as hazy and fluctuated. Additionally, other studies did not address 
it in detail or illustrate it thoroughly. The study concluded that Sudan’s position towards the GERD project 
during the era of Bashir’s government was not affected by objective criteria, rather than swinging under the 
pressure of external alliances with Ethiopia at sometimes, and with Egypt at other times. Until the Sudanese 
government eventually adopted a compromising position that seeks not to politically lose any partner. The 
Sudanese position has transformed afterward, due to the change brought by the Dec. 2018 revolution over 
the Inqath )Rescue( Regime in Sudan. The transitional government of Sudan was keen to adopt a position, 
that takes into consideration Sudan’s interest and water security as a top priority, despite the challenges 
facing its decision-making mechanism. The latter is a tug-of-war among the ruling parties of the political 
equation in Sudan, which would affect Sudan’s position on the GERD file and make it indecisive and 
non-sustainable.

Key Words: The Grand Ethiopian Renaissance Dam )GERD( crisis, position of Sudan, historical rights, 
natural rights, water security.
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  المقدمة

ائدھا وتأثيراتھا على الدول ولتعدد فوذلك  ،الدول واألمم على مر العصور والسنين بإنشاء وعمل السدود اھتمت
لتباين  وقد حظى سد النھضة بزخم كبير ودراسات أكاديمية عديدة .والمجتمعات التي يؤثر عليھا قيام السد بصورة مباشرة

يتأثر بھا قيام السد ويؤثر بھا في ھذه الدول.  يوھي إثيوبيا والسودان ومصر تجاه العديد من الجوانب الت لدول الثالثا مواقف
لضخامته؛ فھو حين اكتماله سيصبح األكبر في إفريقيا يمثل السد أھمية قصوى في برنامجھا النھضوي وذلك  ثيوبياإل فبالنسبة

الرغم من أن إثيوبيا تمد نھر ب، فالتصدير للخارجمن الطاقة الكھربائية مع إمكانية غيغاواط)  6(ميغاواط  6,000وسينتج حوالي 
أما مصر  1ن السد ضرورة ملحة إلثيوبيا.أمما يعني  ،% من سكانھا محرومون من الكھرباء80% من مياھه إال أن 86 ـالنيل ب

% من الشعب المصري يعتمد على النيل 96حيث أن  بالتالي أمنھا الغذائي ترى أن السد يؤثر بصورة مباشرة على أمنھا المائيف
ً  . فيما ظل موقف السودان من ملف سد النھضة غامضاً كمورد رئيس للمياه ومن ھنا تأتي أھمية ھذه الدراسة لتناولھا  .وفضفاضا

وھل يمكن  ،ثيوبياإبين السودان ومصر ووما ھي أوجه الخالف  ،موقف السودان تجاه قيام السد والذي يمكن أن يحققه للسودان
 أن يؤثر موقف السودان على بناء السد بصورة عامة.

ً احتدم الصراع بشكل واضح بين مصر وإثيوبيا موعد ملء بحيرة سد النھضة اإلثيوبي حلول مع  ً و اعالميا  سياسيا
 ً  فتاريخياً  بين الطرفين؛ليست ھي األولى  بشأن قضية مياه النيل . وھذه الجولة الراھنة من الصراع بين إثيوبيا ومصرودبلوماسيا

إلى معاھدتين: حقوقھا الطبيعية" في مياه النيل ب"شھدت الدولتان نزاعات متكررة بسبب المياه. وتستند مصر عند المطالبة 
ومعاھدة عام بموافقتھا، والتي تضمن لمصر عدم قيام أي من دول حوض النيل بعمل مشروعات على النيل إال  1929معاھدة 
% من 25% بينما حصل السودان على نسبة 75على نصيب األسد من مياه النيل بنسبة  بموجبھا والتي حصلت مصر 1959
في االتفاق من  ، ولم تكن طرفاً وترفض إثيوبيا االعتراف بالمعاھدتين؛ كونھا لم تكن من المستعمرات البريطانية  2مياھه.
بالتالي تجاھل الجانب المصري لوجود إثيوبيا كدولة ذات مصدر رئيسي لمياه نھر  ،ولم يتم استشارتھا أو التنسيق معھا ،أساسه

في  وتم تكرار الخطأ مرة أخرى .غير ملزمة لھا 1929تفاقية عام ن إتعتبر إثيوبيا أبالتالي  النيل ودولة حرة ذات سيادة، و
وسط ھذا و عليهو 3.ث تم رفض طلب إثيوبيا المتكرر بشأن المشاركة في المفاوضاتحي ،بين مصر والسودان 1959إتفاقية 

ً ة موقف السودان من أزمة سد النھض يصبح ىالتباعد في المواقف والرؤ على لكل من إثيوبيا ومصر على حد سواء؛  جوھريا
 تظھرلذا اعتبار أن كسب تأييد موقف السودان من شأنه أن يقوي موقف الدولة التي تنجح في جذب موقف السودان إلى جانبھا. 

  لتأثير عليه.ل تومحاوالسد النھضة  أزمة طرفيمن  لموقف السودانيلستقطاب اال مساعي جليًا

 تحليل منھجالمنھج المقارن للمقارنة بين مواقف الدول الثالثة ورؤيتھم ألزمة السد. كما تستخدم تستخدم ھذه الدراسة 
صدرتھا الحكومة السودانية منذ بداية المشروع، وتحليل نتائج أالبيانات التي  بعض وذلك بتحليل مضمون ؛المضمون

اشنطن إلى قرار الجامعة العربية األخير والصادر في أو و أبابا االجتماعات العديدة سواء في عنتيبي أو الخرطوم أو أديس
  . إذ يمكن ھذا المنھج من استخالص موقف السودان بصورة علمية موضوعية.2020مطلع مارس 

بالتركيز على السدود الواقعة على  وسلبياتھا وفوائدھاتنقسم الورقة إلى عدة محاور تبدأ بالتأطير المفاھيمي للسدود 
األنھار الدولية وما لذلك من مآالت. ثم تأخذ الورقة مستوى آخر من النقاش وتستعرض بدايات مشروع سد النھضة وموقف 

اإلثيوبي وتتعرف على محددات رأي الطرفين عن كثب.  -السودان منه. وتنتقل في محور ثالث وتحلل جوھر الخالف المصري
الرابع تتطرق الدراسة لمآالت السد على األمن المائي في السودان. وتركز جل محورھا الخامس في تحليل  وفي محورھا

                                                               
1- Yohannes Yihdego, Alamgir Khalil, and Hilmi S. Salem (2017). Nile River’s Basin Dispute: Perspectives of the Grand Ethiopian Renaissance  
Dam (GERD). Global Journal of HUMAN-SOCIAL SCIENCE: B Geography, Geo-Sciences, Environmental Science & Disaster Management. 
17(2): Version: 1.0. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/317372179_Nile_River's_Basin_Dispute_Perspectives_of_the_Grand_Ethiopian_Renaissance_Dam_G
ERD).  

  .14م. ص2014، مارس 7، مجلة سياسات عربية، العدد أحمد محمد أبو زيد، "الضفة األخرى: الرؤية اإلثيوبية للصراع على مياه النيل" 2-
   https://caramellaapp.com/abdutahir/ZZdpENNQB/atfaqyat-nhr-alnyl-byn-altarykh-walwaqaعبده طاھر(كاتب إثيوبي)، اتفاقيات النيل بين التاريخ والواقع،   -3

1 Yohannes Yihdego, Alamgir Khalil, and Hilmi S. Salem (2017). Nile River’s Basin Dispute: Perspectives of the Grand Ethiopian Renaissance 
Dam (GERD). Global Journal of HUMAN-SOCIAL SCIENCE: B Geography, Geo-Sciences, Environmental Science & Disaster Management. 
17(2): Version: 1.0. URL: https://www.researchgate.net/publication/317372179_Nile_River’s_Basin_Dispute_Perspectives_of_the_Grand_
Ethiopian_Renaissance_Dam_GERD). 
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تخصص الورقة جزًءا  وأخيراً  .2018في ظل التغييرات السياسية التي شھدھا السودان منذ ديسمبر  تحوالت الموقف السوداني
  سادًسا لعرض آخر مستجدات أزمة سد النھضة اإلثيوبي.

  :فوائد وسلبيات السدوداًل: أو

تعتبر السدود من أعظم االختراعات البشرية من حيث تسخير ھبات الطبيعة لخدمة اإلنسان. وھي من المنشأت 
 سنة بواسطة المصريين القدامى 4000بنيت قبل  يقال أن أوائل السدود في العالم قدالھندسية التي عرفھا اإلنسان منذ القِدم؛ 

والسد ھو الجدار الذي يبنى عبر النھر من مواد  4.نھر النيل في مصر من أجل إنشاء مدينة ممفيستحويل مجرى بغرض 
  .5صخرية أو خرسانية أو ترابية لحبس المياه وخلق بحيرات اصطناعية تسمى الخزانات

لمساعدة على بنى السدود لتحقيق أغراض عديدة منھا: درء خطر الفيضانات والسيول، توفير المياه للري والشرب، اتُ 
المالحة النھرية والسياحة، وتوليد الطاقة الكھربائية الكافية، وتوفر بحيرة السد بيئة مالئمة لتنمية الثروة السمكية وإقامة 

 ً بھدف تغذية المياه الجوفية حيث تعمل على تخزين مياه  مشروعات االستزراع السمكي، كما تبنى بعض السدود خصيصا
ً األمطار الموسمية لالستف   6.ادة منھا الحقا

كثيرة تسبب أضراًرا جسيمة  يانالسدود رغم أھميتھا القصوى والتي تصب في المصلحة القومية للبلد؛ إال أنھا في أح
التھجير القسري لسكان منطقة الخزان من  وللمجتمعات المحلية التي تعيش في منطقة بناء السد. أحد أھم تلك األضرار ھ

فيھا لعدة أجيال. فعندما تغمر المياه قراھم يفقدون مصادر قوتھم ومأواھم فيصبحون معرضون ا منازلھم وأراضيھم التي عاشو
ر يدمر للفقر والجريمة. كما يصعب عليھم التكيف مع نمط الحياة الجديدة في البلدان التي اضطروا لالنتقال إليھا. فالتھجي

  7والسكان األصليون ھم غالبا أكبر ضحايا السدود. ،المجتمعات والثقافات، واألقليات اإلثنية

 ً إليوائھم اصطلح على تسميتھا بعملية  إن عملية نقل متضرري السدود من أراضيھم إلى قرى جديدة بنيت خصيصا
ً يصاحب ھذه العملية وعود من الحكومة بتعويض المھجر 8"إعادة التوطين". ً  ين من أراضيھم ماديا بحياة  ووعوداً  ومعنويا

الوطن. لكن سرعان ما يصطدم ھؤالء بتعنت  ومصلحة مصلحة العامةللأفضل على اعتبار أنھم تخلو عن مصالحھم الخاصة 
 ً ً  حكومي عند دفع التعويضات والتي غالبا زل الجديدة تكون للبقاء على قيد الحياة. كما أن المنا ال توفي تطلعاتھم وال تكفيھم أحيانا

رديئة وسيئة وتكون التربة غير خصبة للزراعة، كما ال يمكنھم الصيد أو تربية الماشية. كل ذلك إلى جانب تفشي األمراض 
  9التي ينتجھا المصب. هواألوبئة بسبب قذارة الميا

  فھل ھذه فقط ھي سلبيات إنشاء السدود؟

أنھا أضرار محلية فقط، ولكن في الحقيقة قد تكون األضرار السلبية لھذه  األولى وھلةللإن أضرار بناء السدود قد تبدو 
لتصبح أضرار ذات أبعاد  اإلنشاءات المدنية تتعدى حدود الدولة الواحدة والسكان المحليين إلى قوميات وأمم أخرى مجاورة

عدة دول. في ھذه الحالة تتمثل  اضھاحوأسم تتقا ةنھر دوليأعلى مجرى  ايتم إنشاؤھ التي ودينطبق على السد الحال. ھذا إقليمية
التحكم االستراتيجي للدولة  . ھذا باإلضافة إلىللدول األخرى همما يؤثر على كمية الميا ھافي حبس المياه في ودأضرار بناء السد

ً ھانفي مياه األ ودصاحبة السد كما يحتمل أن تؤدي ، ودعلى الزراعة بالنسبة للدول المتشاطئة مع دولة السد ر، والتأثير سلبا
  العواقب الوخيمة لبناء السدود للصراع السياسي بين الدول، وغيرھا من األضرار السلبية.

                                                               
   https://sites.google.com/site/wwwcivil10com/aboliath1. على الرابط: 2010أغسطس  4السدود على مر العصور، تمت مشاھدته في  -4

  .5. ص2006واألنھار والحقوق، دليل عمل المجتمعات المتأثرة بالسدود، شبكة األنھار الدولية، الواليات المتحدة األمريكية، شانون لورنس، السدود -  5
) على الرابط: 8/4/2020، تاريخ المشاھدة (2016سعيد بن سويلم التركي، السدود وأھميتھا في المحافظة على المياه للتنمية والتنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية،  -6

https://ejecsite.files.wordpress.com/2016/12/first-issue-arabic-6-1751.pdf  
  .10شانون لورنس، المرجع السابق، ص -  7
  .2ص شانون لورنس، المرجع السابق،  -8

   https://cutt.us/ebTGL. على الرابط: 2020أغسطس  4. تمت المشاھدة في 7/4/2017وحيد محمد مفضل، السدود .. أنواعھا ومخاطر تصدعھا أو انھيارھا.  -9
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في ھذا الصدد من الضروري التمييز بين النھر الوطني والنھر الدولي. فالنھر الوطني ھو الذي يقع منبعه ومصبه  
وجميع روافده داخل إقليم دولة واحدة، وھنا يكون لھذه الدولة وحدھا حق التصرف الكامل في ھذا النھر وتنظيم االستفادة من 

السين في فرنسا.  أما النھر الدولي (نظام المياه الدولية المشتركة) فھو النھر الذي  مياھه. مثل نھر التايمز في بريطانيا ونھر
يمتد حوضه وتجري مياھه في أكثر من دولة واحدة. وھنا تتقيد كل دولة عند استخدامھا ھذا النھر بمراعاة مصالح الدول 

 اه النھر الدولي ويُحدد حصص الدولة المتشاطئة وفقاً األخرى المشتركة معھا فيه. وينظم القانون الدولي االنتفاع المشترك بمي
 10دجلة والفرات. يألحكامه. وھذه األنھار مثل نھر النيل ونھر الدانوب ونھر الراين ونھر

  :11إن أھم أسس استخدام األنھار الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي تتمثل في اآلتي

 ألطراف المشتركة في النھر الدولي.كل انمية المستدامة لاالنتفاع المنصف والمعقول والتعاون الدولي والت.1
 الحفاظ على البيئة واحترام حقوق اإلنسان في المياه..2
 .على المجتمعات أو الدول المتضررة ضرر جوھري، وفي حين حدوث ذلك ال بد من التعويض يعدم التسبب ف.3
ً وتقديم كافة المعلومات الالزمة  اإلخطار المسبق بنية إنشاء السد.4 ً  ھندسيا ً  وجيولوجيا ً  وبيئيا ً  وزراعيا وغير  ومناخيا

  .ذلك

  : بدايات مشروع سد النھضة وموقف السودان منه:ثانيًا

%) عزمت 85حوالي على مرتفعات الھضبة اإلثيوبية وعند منابع النيل األزرق الذي يمد نھر النيل بمعظم مياھه (
 – 1954فكرة إنشاء ھذا السد قديمة ترجع للعام  12الكھرباء والغذاء.إثيوبيا على بناء سد ضخم يلبي احتياجات شعبھا من 

عندما تم تحديد الموقع النھائي لسد النھضة اإلثيوبي بواسطة مكتب الواليات المتحدة لالستصالح (إحدى إدارات  1964
رى قامت بھا الحكومة الخارجية األمريكية) خالل عملية مسح للنيل األزرق. أعقبھا بعد عشرات السنوات عملية مسح أخ

ھو عام البداية الفعلية  2011وكان العام  13من تصميم السد. االنتھاءتم  2010وفي نھاية  .2010 -2009اإلثيوبية نفسھا في 
  إعادة تسميته بسد األلفية.  تناوي حجر األساس وتميلتنفيذ المشروع حيث وضع رئيس الوزراء اإلثيوبي آنذاك ملس ز

إثيوبيا لبناء سد النھضة، كانت تجري مفاوضات دامت ألكثر من عشر سنوات، تمخضت  استعداداتبالتزامن مع 
إطارية في مدينة عنتيبي األوغندية لتحل محل  اتفاقيةعنھا توقيع دول أعالي النيل (إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا) على 

 2010مايو  14عنتيبي في  اتفاقيةتم التوقيع على . 1959و  1929السابقة التي وقعتھا دول المصب منفردة في  االتفاقيات
ً وأكثر عدالة لتوزيع مياه  ھدفت بحسب الدول الموقعة لتقاسم أفضلو بينما امتنعت  االتفاقيةتؤيد فيه  النيل. أصدرت كينيا بيانا

تفاصيل األمن المائي ب والمعني ب"،14"وھو البند فقرة واحدة في االتفاقية اعتراضھما على بسبب  مصر والسودان عن التوقيع
  14.واستخدام االتفاقيات السابقة

ووجھت باعتراض واسع من السودان  فقد؛ عنتيبي بادرة خالف بين دول منبع النيل ودول المصب اتفاقيةمثلت 
مياه النيل القائمة. فدولتا المصب لن ترضيا بأقل من نصيبھما من نھر النيل والذي اقتسمتاه  اتفاقياتومصر بسبب أنھا تتجاھل 

فيما لم تحضر قسمته، فھي اآلن دول  منصفمنفردتين، ودول أعالي النيل تعمل على تغيير ھذا الواقع بحيث يكون لھا نصيب 
  أن تستفيد أقصى استفادة من مواردھا المائية.مستقلة ذات سيادة قد تغيرت أوضاعھا التنموية والسياسية وتريد 

                                                               
  .212ركوك، العراق. ص امال وھاب، السياسة الدولية واإلقليمية للمياه المشتركة دراسة حالة سد اليسو التركي، مجلة كلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة ك  -10
، مركز األھرام للدراسات 157المالحية. مجلة السياسة الدولية العدد  للمزيد أنظر: صالح الدين عامر، اتفاقية األمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض غير  -11

  .107. ص 2004السياسية واالستراتيجية، القاھرة، 
12- Yohannes Yihdego, Alamgir Khalil, and Hilmi S. Salem (2017), Ibid. p8. 

. على الرابط: 2020أغسطس  4، تمت المشاھدة في 2020يناير 28ودان، سد النھضة: أبرز المحطات التي مرت بھا أزمة السد بين مصر وإثيوبيا والس 13-
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-51282310   

  https://cutt.us/iEx6eم. على الرابط: 4/12/2019أخطر أزمات دول حوض النيل: عنتيبي" بداية الصراع،  -14
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بالتأييد الواضح  اتسم، إال أن موقفه حيال مشروع سد النھضة 2010عنتيبي  التفاقيةعلى الرغم من رفض السودان 
والصريح إلثيوبيا منذ بدايات اإلعالن عن قيام المشروع. جاء ذلك على خلفية تصريحات رئيس الوزراء األثيوبي ملس زيناوي 

، وأن "سد النھضة لن يؤثر على مياه النيل في السودان، وال على حقوق المصريين فوائد جمة على السودان الذي أكد أن للسد
  .15المياه"الحالية في ھذه 

) أعلن السفير السوداني بإثيوبيا عن موقف السودان 2011يونيو  20ھرين من بدء بناء السد (بالتحديد في وبعد ش   
مارس  8وفي   16.توالت البيانات الرسمية بعدھا والداعمة للسدالمؤيد والداعم إلنشاء سد األلفية اإلثيوبي على النيل األزرق. 

ثيوبيا بتحويل وعندما قامت إ.  17لقيام سد النھضة بشكل كبير عن تأييد بالده آنذاك عمر البشيرصرح رئيس السودان  2012
أن ويضر بالمصالح السودانية.  لنأبدت الحكومة السودانية موافقتھا على ذلك وأعلنت أنه  2013مياه النيل األزرق في مايو 
بشأنه. وقد  االستشارةفي تقديم تفاصيل إنشاء السد، وأنھا استعانت بالمھندسين السودانيين  بكافةإثيوبيا قد أطلعت السودان 

سياسية بالنسبة للسودان بل ھو قضية بأن سد النھضة ال يمثل قضية  علي أحمد كرتي صرح وزير الخارجية السودانية آنذاك
كما أعلن  18.وال يحمل في طياته أي تبعية لمصر ، كما أن موقف السودان من سد النھضة ھو موقف توافقيمصالح وتنمية

عندما زار رئيس الوزراء ھايلي ميريام السودان؛ أن سد النھضة سيعود بالنفع على السودان  2013البشير في نھايات العالم 
  .19ومصر ونفى كل ما تردد بخصوص وجود أضرار جسيمة قد تنتج من السد 

ھي التي شھدت بدايات بقيادة الرئيس عمر البشير ) 2019أبريل وحتى  1989إن حكومة اإلنقاذ في السودان (
للسد  وغير المشروط الشديدوبعد التأييد السوداني  20. 2019إنشاء السد في  الكتمالوحتى الموعد المتوقع  مشروع سد النھضة

في بداياته مع تجاھل تام للموقف المصري المناھض؛ أصبح الموقف السوداني في نھايات عھد اإلنقاذ يضع موقف مصر في 
 ً تبعتھا زيارة البشير للقاھرة في نفس  2014يونيو  27بعدما زار الرئيس المصري السيسي السودان في  الحساب. برز ذلك جليا

  .21تنسيق وتعاون مشترك في المسائل المتصلة بحوض النيل.العام وأصبح الطرفان يتحدثان عن 

وثيقة على  2015مارس  23في  رؤساء إثيوبيا والسودان ومصر لتالفي األزمة التي سببتھا إتفاقية عنتيبي، وقع
مبدأ على مبادئ عديدة من ضمنھا  االتفاقشتمل ا. " في العاصمة السودانية الخرطوماإلثيوبيالنھضة  سد مبادئ إعالن“

ومبدأ عدم التسبب في ضرر، ومبدأ االستخدام المنصف والمناسب لموارد النيل، وغيرھا من ، المنفعة المشتركةوالتعاون 
ال من بعيد وال من قريب  –ومن الجدير ذكره أن إعالن المبادئ ذلك لم يتطرق  22المبادئ المھمة التي تعنى بإدارة سد النھضة.

ظلت حبرا على ورق؛ فال ھي  االتفاقياتلكن يبدو أن وثيقة الخرطوم أيًضا كغيرھا من . 1959و  1929عامي  اتفاقياتإلى  –
أراد اعتبرھا خطوة "متسرعة" من الرئيس السيسي  البعض. بل أن عنه أوقفت بناء سد النھضة، وال ھي جعلت مصر ترضى

 .23تحقيق إنجاز سياسي يحسب لهبھا 

السودان مرة أخرى في  ھايلي مريام إثيوبيا والسودان زار رئيس الوزراء اإلثيوبيتأكيًدا على العالقات الجيدة بين 
ً م، 2017أغسطس  وفًدا رفيع المستوى، لمناقشة قضايا المياه واألمن في منطقة القرن اإلفريقي.  وكان من الجلي في ھذه  مترأسا

لرسمي. حيث ظھر ذلك في تصريح وزير الخارجية الزيارة استحضار المصالح المصرية في االعتبار على األقل في الخطاب ا
ني آنذاك إبراھيم غندور عندما قال:" سد النھضة مشروع تنموي إثيوبي لكنه يھم السودان ومصر وغالب النقاشات بشأنه االسود

من تجري في ھذا اإلطار الثالثي، لكن أي نقاش حول سد النھضة ھو نقاش حول تجاوز أي عقبات والتأكيد على ضمان األ

                                                               
   https://cutt.us/E590B. 2011أبريل  27زيناوى: إثيوبيا ال تبني سد النھضة لمنع تدفق المياه لمصر، 15-

   /https://sudaneseonline.com/board/425/msg. على الرابط: 2014/ 23/2ستاذ ھانئ رسالن، سلمان محمد أحمد سلمان، السوداُن وسدُّ النھضة: تعقيٌب على األ -16
17- Tesfa-Alem Tekle:Sudan’s Bashir supports Ethiopia’s Nile dam project, Sudan Tribune, March 8, 2012, retrieved on April 15, 2020. On: 
https://www.sudantribune.com/spip.php?article41839 . 

على الرابط: . 2020أغسطس  4. تمت المشاھدة في 2013-11- 28كرتي: موقف السودان من سد النھضة "توافقي" مع مصر وال يوجد فيه تبعية.  18-
http://gate.ahram.org.eg/News/423984.aspx   

  567). ص 2016زكي البحيري، مصر ومشكلة مياه النيل: أزمة سد النھضة، (الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة،  19-
  السد والضغوط اإلقليمية ھي التي أخرت اكتماله في الموعد المتوقع.إال أن مشروع تعديالت في تصميم  20-
   https://cutt.us/egVVG. على الرابط: 2020أغسطس  4. تمت المشاھدة في 2014أكتوبر،  18البشير في القاھرة للتقارب وإزالة التوترات،  -21
  /https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015م. على الرابط: 2015س مار 23اتفاق سد النھضة،   -22
   https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/04/20154672145387880.html. على الرابط: 6/4/2015بدر حسن شافعي، تقييم وثيقة إعالن مبادئ سدِّ النھضة،  -23
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كان األجدر  2015ھنا وفي إتفاقية إعالن المبادئ  24للدول الثالث وحقھا في التنمية دون أن يضار أي بلد أو آخر".المائي 
التركيز وباألرقام على حصة كل من الدول الثالثة أثناء بناء سد النھضة وبعد  –إثيوبيا والسودان ومصر –بالفرقاء الثالثة 

  من مياه النيل وكميات المياه المتفق عليھا إال أن ذلك لم يحصل. لالستفادةالزمنية منه مع ذكر المدة  االنتھاء

 فھمالبشير بمعزل عن  الرئيس عمر تحليل موقف حكومة السودان تجاه سد النھضة في عھد من الصعوبة بمكان
السودان يحظى بعالقات جيدة مصر من جھة أخرى. فقد كان بالسودان عالقات إثيوبيا من جھة وب الخارجية السودان عالقات

ھذه العالقات الودية إلى عھد  امتدت) على رأس السلطة في إثيوبيا. 2012 -1991ملس زيناوي ( يئمع إثيوبيا بدأت مع مج
حتى اآلن). فقد كانت إثيوبيا حريصة  2018) ورئيس الوزراء أبي أحمد (أبريل 2018 -2012رئيس الوزراء ھايلي ماريام (

ى عالقات متوازنة مع السودان من باب االحتياجات والمصالح المشتركة؛ فالسودان بالنسبة إلثيوبيا (الدولة على الحفاظ عل
ً  الحبيسة) يمثل منفذاً  ً  مائيا ً  استراتيجيا للنقد األجنبي، إلى جانب  مھما بالنسبة للعمالة اإلثيوبية وَمصدراً  ، كما أنه يمثل سوقاً مھما

نھر النيل وأھمية رأيه في القضايا الخالفية التي تنشأ بسبب المشاريع التي تقوم بھا إثيوبيا  أھمية السودان كشريك أصيل في
ً  على النيل، وغيرھا من المصالح الجوھرية (اقتصادياً  ً  وسياسيا   25).وأمنيا

بلغت أھمية السودان لدى إثيوبيا درجات متقدمة حدت باألخيرة أن تتغاضى في سياستھا الخارجية عن قضية 
خالل مؤتمر صحفي مشترك عقب جلسة  ھايلي ماريامالنزاعات الحدودية مع السودان وأن تعلن على لسان رئيس وزرائھا 

. وفي نفس المؤتمر صرح 26ن ھو تھديد لألمن القومي اإلثيوبي"مباحثات بالعاصمة اإلثيوبية أديس أبابا أن "أي تھديد للسودا
الرئيس السوداني السابق عمر البشير بأن "أي تھديد ألمن إثيوبيا ھو تھديد مباشر لألمن القومي السوداني" في إشارة للتكامل 

  27والتنسيق بين البلدين في كافة المجاالت.

ً المصرية فقد شھدت في  -أما العالقات السودانية ً  أواخر عھد البشير تقاربا بتدرته القاھرة لكسب تعاطف ا ملحوظا
السودان تجاه قضايا أمنھا القومي بصورة عامة وموقفھا من سد النھضة بصورة خاصة. انعكس ذلك التقارب في شكل دعم 

ھور األخيرة من البشير في الش عمر مباشر وغير مباشر قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس السوداني
وإنحياز نظام البشير للمنظومة العسكرية واألمنية على  وقد جاء ذلك على خلفية تقلبات السياسة السودانية الداخلية؛ 28حكمه.

حساب حزبه السياسي المحسوب على اإلخوان المسلمين. ولقد مثل تقارب الجنراالت (السيسي والبشير) أرضية خصبة لتحسن 
ً العالقات بين السودا لموقف  ن ومصر، وبالتالي تغير موقف السودان تجاه ملف مشروع سد النھضة حيث أصبح أكثر اكتراثا

  29الحكومة المصرية من ھذا الملف.

البشير ضحية االستقطاب الحاد من  الرئيس السابق عمر في عھد اإلثيوبي كان موقف السودان تجاه ملف سد النھضة
حلقة ضيقة من المقربين ب باالستعانة في الدولة البشير نفسه (وھو صانع القرار األول كال الجانبين اإلثيوبي والمصري. فوجد

خسر أحد حلفائه في أديس أبابا أو القاھرة بسبب قضية نھر يمسك العصا من المنتصف بحيث ال يفي موضع يجبره أن  له)
بالنفع  وغير مكتوبة قاطعة غير وعودبناء على ، ووالغذائي النيل. كل ذلك على حساب مصالح السودان الداخلية وأمنه المائي

  . اإلثيوبي سد النھضةالذي سيعود على السودان من 

  نھر النيل بين "الحقوق التاريخية" و"الحقوق الطبيعية":ثالثًا: 

بين بريطانيا التي  1929إلى معاھدتين: األولى ھي معاھدة عام  تبرر مصر حقھا التاريخي في مياه نھر النيل استناداً 
كانت تحتل مصر في ذلك الوقت، وبين حكومات المستعمرات البريطانية في حوض النيل كالسودان وأوغندا وكينيا وتنجانيقا 
                                                               

   Aug 16, 2017 .https://www.youtube.com/watch?v=-RgvcYimc-4رئيس الوزراء اإلثيوبي ھايلي مريام ديسالين يزور الخرطوم،  24-
   https://cutt.us/Rwtr0العالقات اإلثيوبية السودانية، - 25
   https://cutt.us/nrlC1إثيوبيا والسودان تعلنان التكامل وتوحيد المواقف تجاه التھديدات الخارجية، - 26
  نفس المصدر.- 27
   https://cutt.us/c5ztN،  2019أبريل  28أحمد عبد الحكيم، العالقة بين مصر والسودان... ما قبل البشير وبعده، األحد  -28
. على الرابط: 2020أغسطس  4. تمت المشاھدة في 2019-1-27السيسي والبشير،  لقاء جمع الرئيسين 13السودانية" أزلية ومتشعبة. و - العالقات "المصرية - 29

http://gate.ahram.org.eg/News/2102186.aspx   

24
25
26
27
28
29



أزمة سد النهضة وموقف السودان

437

6 
 

أو سدود على النيل إال بعد  مشاريعلھذه المعاھدة يحظر على المستعمرات البريطانية في حوض النيل بناء أي  ووفقًاوغيرھا. 
وتم بموجبھا تقسيم مياه  1959فكانت المعاھدة الثنائية بين مصر والسودان عام المعاھدة الثانية أما الحصول على موافقة مصر. 

الذي يمد نھر النيل بينھما. ھذا في مقابل الحقوق الطبيعية إلثيوبيا في نھر النيل استنادا إلى كونھا منبع النيل األزرق الكبير و
  30% من مياھه.86 ـنھر النيل ب

  مصر؟وإثيوبيا  كل من ماذا تقول

 ً  منذ أن أعلنت إثيوبيا عن نيتھا إلنشاء سد كبير على النيل األزرق؛ بدا التوجس المصري من النوايا اإلثيوبية واضحا
على المستويين الرسمي والشعبي. تطور ذلك القلق من الجانب المصري في شكل خالف مع دولة إثيوبيا خاصة عندما تبنى 

ة التي يمكن أن تلحق بمصر حال اكتمال بناء يبسلالفاعلون السياسيون المصريون نشر سرديات "خوف وتخويف" من اآلثار ال
، "السد سيؤثر على األمن المائي المصري"، "السد يتجاھل الحقوق 31مصريين"السد المزمع، ھذه السرديات مثل: "تعطيش ال

  .32التاريخية لمصر"، السد ھو "مؤامرة إثيوبية لنھب حقوق مصر في النيل"

ً  السردياتتلك مثلت     ً  كابوسا ال بد من التخلص منه. وشر  ھو . فاعتبروا أن السد اإلثيوبييقلق منام المصريين مخيفا
السابق مرسي بأن: "النخيل الذي يروى بماء النيل ظھر ذلك جليا في الخطاب الرسمي المصري عندما صرح الرئيس المصري 

. وظل يبحث مع معاونيه طرق كبح جماح إثيوبيا في إكمال بناء السد. 33إن نقصت من مياھه قطرة واحدة فدماؤنا ھي البديل"
ان يرمي من ھذه التصريحات الحماسية إلى كسب دعم داخلي فآثر أن يدغدغ وجدان المصريين الذين لكن يبدو أن مرسي ك

وأصبح يؤكد على مبدأ حسن الجوار والتعاون يعتبرون أن النيل ھو شريان الحياة بالنسبة لھم. تغير خطاب مرسي بعد ذلك 
السيسي على  الرئيس عبد الفتاح لكن على الرغم من الخطاب المصري التوفيقي حتى بعد مجيء 34ورفض الحروب مع إثيوبيا.

في الوقت نفسه لم تتخذ الحكومة المصرية أي اجراءات أو  رأس السلطة ظل سد النھضة يمثل أزمة حقيقية بين مصر وإثيوبيا.
  قرارات حتى لو كانت تحذيرية تجاه الحكومة اإلثيوبية.

دد يرى بعض المعلقين اإلثيوبيين، أنه يتعين على مصر أن تغير نظرتھا نحو مساعي إثيوبيا لبناء سد وفي ھذا الص
النھضة واعتبار أن ذلك فعل متعمد غرضه المساس من األمن القومي والسيادة المصرية. كما يجب على مصر أن تفكر في 

ين أن موقف المصري الباحثين ويشير عدد من .36دمير السدغير التلويح بالحرب والقيام بعمل عسكري لت 35بديلةحلول آليات و
يلبي مصالح الدول الثالث، وأنه  التفاقمصر خالل فترة المفاوضات كان يتسم بحسن النية واإلرادة السياسية الصادقة للتوصل 

 . 37ال بديل للخيار القانوني في حل أزمة سد النھضة

ً تنموي افيه مشروعثيوبيا على إكمال بناء سد النھضة. وترى أتصر  ً نھضوي ا قضية نضالية بمثابة ألن يكون  ارتقى ا
حيث أنه سيخفض نسب الفقر  ،وتقول السردية اإلثيوبية بأن سد النھضة سينقل إثيوبيا نقلة اقتصادية قوية اإلثيوبي. بللشع

حيث  ،ة لإلنارة ولمشروعاتھا الزراعيةوسيدرأ المجاعات التي عرفتھا إثيوبيا وسيمدھا بالطاقة الكھربائية الالزم ،العالية فيھا
إثيوبيا الحصول على الكھرباء من الطاقة المتجددة  بإمكانھذا في حين أن . من انعدام الكھرباء% من االثيوبيون 80يعاني 

 ً لقد أصبح سد النھضة بالنسبة لإلثيوبيين قضية  39ومن رواسب الصخور الزيتية. 38،طاقة الرياح والطاقة الشمسية وخصوصا

                                                               
  14أحمد محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص  -30
   https://cutt.us/GQDzW. على الرابط: 2020أغسطس  4. تمت المشاھدة في 2020يونيو  21مصر االقتصادي،  مصطفى عبد السالم، سد النھضة وتھديد أمن -31

  ).2015أحمد البرديسي، مؤامرة في منابع النيل، سد النھضة: كيف تفكر إثيوبيا؟، (كتاب الجمھورية، القاھرة،   -  32
  -https://www.skynewsarabia.com/middle-east/283268، 2013يونيو  11مرسي يحذر من المساس بالنيل،  -33
   https://cutt.us/ht8vc. على الرابط: 2020أغسطس  4. تمت المشاھدة في 2013يونيو  11مرسي يستبعد حرباً بسبب سد النھضة،  -34
 Melaku Mulualem, “Democratic peace theory vis-à-vis 'energy peace  المطروحة من وجھة نظر الكتاب اإلثيوبيين، أنظر:عن وجھات النظر األثيوبية والبدائل  -35

theory',” The Reporter (June 8, 2013(, p. 10; Demeke, p. 10  
  .22أحمد محمد أبو زيد، مرجع سابق، ص -36
) على الرابط: 2020يوليو  27م. تمت المشاھدة (2020مارس  4برنامج للخبر بقية، التلفزيون العربي،  نجالء مرعي، أزمة سد النھضة وتصعيد إثيوبيا،  37-

https://www.youtube.com/watch?v=Zc3nnHBLzCo   
38- Yohannes Yihdego, Hilmi S. Salem, and Musa Yahaya Pudza, Renewable Energy: Wind Farm Perspectives - The Case of Africa. Journal of 
Sustainable Energy Engineering, Volume 5, Number 4, December 2017, pp. 281-
306.https://www.researchgate.net/publication/322522443_Renewable_Energy_Wind_Farm_Perspectives_-_The_Case_of_Africa   38

30
31
32
33
34
35

36
37

Yohannes Yihdego, Hilmi S. Salem, and Musa Yahaya Pudza, Renewable Energy: Wind Farm Perspectives - The Case of Africa. Journal of 
Sustainable Energy Engineering, Volume 5, Number 4, December 2017, pp. 281-306.https://www.researchgate.net/publication/322522443_
Renewable_Energy_Wind_Farm_Perspectives_-_The_Case_of_Africa 

 “Democratic peace theory vis-à-vis ‘energy peace theory’,” The Reporter (June 8, 2013), p. 10; Demeke, p. 10
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وطنية جامعة تجمعھم على اختالف عرقياتھم وأديانھم وتوجھاتھم السياسية، وھو حلم الغني والفقير بمستقبل واعد، كما ويتم 
  40بناؤه بأموالھم أي بأموال إثيوبية خالصة.

 التي وقعتھا مع بريطانيا االتفاقياتترى مصر بأن في المشروع اإلثيوبي تعد على حقوقھا التاريخية التي كفلتھا لھا 
حيث ضمنت ھذه االتفاقيات لمصر الحصة الكافية والمناسبة  1959ومع السودان في  1929في  (ممثِلة عن مستعمراتھا)

إن . ومنذ القدم رسخ اإلعالم المصري مقولة أن "مصر ھي ھبة النيل" وأنه ال وجود لمصر بدون النيل . 41الستخدام مياه النيل
نھر وطني خالص ال تشترك فيه مع النيل وكأنه  الشعب فتصور المصري والت تأثيرات سياسية في أذھان الشعبلمثل ھذه المق

واألجدى لو عملت مصر على تفھم أن نھر النيل ھو نھر دولي عابر للحدود، وكما أن مصر والسودان   مصر دول أخرى.
 ً لو أسست كل دول حوض النيل إتفاقية شاملة كاملة  األجدىدولة منبع أال وھي إثيوبيا. فكان من  دولتي مصب فھنالك أيضا

   .وتحل مثل ھكذا خالفات تضمن حقوق وواجبات كل دولة

  42لتقسيم مياه النيل بين مصر والسودان: 1959وعام  1929إتفاقيات عام 

  حصة السودان  حصة مصر  اإلتفاقية

  مليارات متر مكعب سنويا 4  مليار متر مكعب سنويا 48  1929

  مليار متر مكعب سنويا 18.5  مليار متر مكعب سنويا 55.5  1959

 ً   في الجدول حصص مصر الضخمة مقارنة بحصص السودان المنخفضة. تظھر جليا

في نھر النيل. فھي دولة المنبع طبيعية  اترى إثيوبيا أن لھا حقوقفي مياه نھر النيل؛ في مقابل الحقوق التاريخية لمصر 
% من مياھه. وإذا كانت "مصر ھي ھبة النيل" فإن "النيل ھو ھبة إثيوبيا". لذلك عادة ما تدين إثيوبيا 86وتمد نھر النيل ب 

. كما أن إثيوبيا ال على النيلالرؤية المصرية في مياه النيل في اعتباره ملكية خاصة ورفضھا الشديد ألي مشروعات تقام 
ً  - البريطانية والمصرية -المصرية باالتفاقياتعترف ت فيھا، كما أنھا لم  السودانية وتعتبرھا الغية على أساس أنھا لم تكن طرفا

 ھي اتفاقيات 1959و 1929مياه النيل  اتفاقياتبأن  إثيوبيا تحاجج باإلضافة إلى ذلكالبريطاني.  االستعمارحكم تكن تحت 
  43ت مياه النيل بين السودان ومصر فقط ولم تترك شيء لبقية دول الحوض.غير منصفة ألنھا قسمو إقصائية

 44%.96للمياه على أرضھا. وأن سكانھا يعتمدون عليه بنسبة تفوق  يترى مصر أن نھر النيل ھو المصدر الرئيس
للمياه يمكنھا االعتماد وأنه ليس لھا مورد بديل للمياه العذبة غير نھر النيل، في حين أن لبقية دول حوض النيل مصادر أخرى 

 ً ً  عجزاً  عليھا من أمطار ومياه جوفية وأنھار أخرى. وأنه في حال قيام سد النھضة فإنه سيحبس المياه عن مصر مسببا  مائيا
 ً ً  45.ضخما ً  كما أنه سيؤثر على الزراعة في مصر وسيؤثر سلبا المولدة من السد العالي في  الكھرومائية على الطاقة أيضا

                                                                                                                                                                                                         
39-Yohannes Yihdego, Hilmi S. Salem, Bediaku G. Kafui, and Zarko Veljkovic (2018): Economic geology value of oil shale deposits: Ethiopia 
(Tigray) and Jordan. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 40(17): 2079-2096. DOI: 
https://doi.org/10.1080/15567036.2018.1488015 . 
URL:https://www.researchgate.net/publication/326274780_Economic_geology_value_of_oil_shale_deposits_Ethiopia_Tigray_and_Jordan).  

-https://mariamsrour.blogspot.com/2020/03/blog.   2020مارس  18مريم سرور (باحثة إثيوبية) ، سد النھضة من مشروع تنموي إلى قضية نضالية،  40-
post.html?spref=tw   

  .96البحيري، المرجع السابق. صزكي  -41
  .207،  122زكي البحيري، المرجع السابق، ص  -  42

  عبده طاھر، اتفاقيات النيل بين التاريخ والواقع، مصدر سبق ذكره. 43-
  .49زكي البحيري. المرجع السابق، ص  -  44

45- Yohannes Yihdego, Alamgir Khalil, and Hilmi S. Salem, Nile River’s Basin Dispute: Perspectives of the Grand Ethiopian Renaissance Dam 
(GERD). Ibid. 

Yohannes Yihdego, Hilmi S. Salem, Bediaku G. Kafui, and Zarko Veljkovic (2018): Economic geology value of oil shale deposits: Ethiopia 
(Tigray) and Jordan. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 40(17): 2079-2096. DOI: https://doi.org/1
0.1080/15567036.2018.1488015 . URL:https://www.researchgate.net/publication/326274780_Economic_geology_value_of_oil_shale_de-
posits_Ethiopia_Tigray_and_Jordan).

Yohannes Yihdego, Alamgir Khalil, and Hilmi S. Salem, Nile River’s Basin Dispute: Perspectives of the Grand Ethiopian Renaissance Dam 
(GERD). Ibid.
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بل و 46مصر.
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بأن سد النھض
ومصر. وأن
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م2020يوليو 

سالي محمد فريد -46
أحمد البرديسي، -47
محمد العروسي -48

6i3ZX_GczQQ

which-way/ 
مريم سرور، الم -50
إثيوبيا تعلن اكتم  51-
ملء إثيوبيا تبدأ -52
أالن غريش. من -53

46
47
48

50
51
52
53

49 Memar Ayalew Demeke, “Water Diplomacy or Water War? Which way?” The Reporter (June 8, 2013(, p. 10( on: http://www.meleszenawi.
com/egyptian-approaches-to-the-new-developments-in-the-nile-politics-water-diplomacy-or-water-war-which-way/
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المصب، كما تبين أھم السدود توضح الخريطة منبع النيل األزرق من الھضبة اإلثيوبية (بحيرة تانا) ودول حوض النيل ودول 
  .العاملة والتي تحت اإلنشاء على حوض نھر النيل

  مآالت السد على األمن المائي السوداني:رابًعا: 

  .54فوائد جمة على السودان أھمھا للسدالمدافعين عن سد النھضة أن  بعض الخبراء السودانيين يصر

 ًفقد  من الطمي الضار والتي يحملھا النيل األزرق كل عام إلى السودان. سيقوم سد النھضة بحجز كميات كبيرة جدا
كان لخمسين مليون طن من الطمي أن يتسبب في فقد خزاني سنار والروصيرص ألكثر من نصف الطاقة التخزينية 

لرسمية. للمياه والتوليدية للكھرباء نتيجة "إغالق الطمي توربينات خزان الروصيرص" بحسب التقارير الحكومية ا
 .المتواصلة للكھرباء في جميع أنحاء السودان االنقطاعاتوھو ما يفسر 

 سوف يُطيل سّد النھضة عمر خزان الروصيرص بحجزه لكمية األشجار والحيوانات والمواد األخرى الضخمة التي
 يجرفھا النيل األزرق وقت اندفاعه الحاد في شھري يوليو وأغسطس من كل عام.

سنوات، وسوف  بضع ھضة الفيضانات المدّمرة التي تجتاح مدن النيل األزرق في السودان كلسوف يوقف سّد الن
ينظّم انسياب النيل طوال العام في السودان، بدالً من موسميته الحالية التي يفيض فيھا النيل في أشھر ثالث ھي يوليو 

عية في السودان، وفي انتظام وتزايد وأغسطس وسبتمبر. وسوف يساعد انتظام االنسياب في تعّدد الدورات الزرا
 التوليد الكھربائي في خزاني الروصيرص ومروي.

 إن انسياب النيل األزرق على مدى العام سوف يساعد في التغذية المتواصلة كل أشھر السنة للمياه الجوفية في المنطقة
  .بدالً من تغذيتھا فقط في األشھر الثالث التي يفيض فيھا النيل األزرق

 ببيع كھرباء سّد النھضة للسودان ومصر بسعر التكلفة. وھذا السعر ھو حوالى ربع التكلفة لتوليد  إثيوبياوعدت
ثيوبيا بتوليدھا إالكھرباء في خزان مروي والسّد العالي. وقد بدأ السودان بالفعل في االستفادة من الكھرباء التي تقوم 

ً من سّد تكزي على ن ثيوبيا لشراء الكھرباء إھر عطبرة، بعد توقيعه على اتفاقية مع من األنھر األخرى، خصوصا
  .منھا

 وعدت اثيوبيا بمدِّ السودان بمياٍه لري مشاريع السودان الزراعية في والية النيل األزرق من بحيرة سّد النھضة عبر
  .قناة من البحيرة وحتى ھذه المشاريع، إن رغب السودان في ذلك

ن محدوداً.التبخر من البحيرة سوف يكو 

ً لكھرباء إثيوبيا منذ العام الماضي، وبسعر التكلفة، وقبل أن يكتمل سد  يضيف سلمان بأن السودان أصبح فعليًا مشتريا
 55النھضة، وبعد أن اكتملت تعلية الروصيرص.

جم السد أما معارضي سد النھضة اإلثيوبي فإنھم يرون أن خلفه مخاطر كبيرة ستلحق بالسودان. يرجع أولھا لضخامة ح
كيلومترا مربعاً، والسعة التخزينية لبحيرة السد  1874مترا، في مساحة تبلغ  1850متًرا، وعرضه  145حيث يبلغ ارتفاعه 

  56ينخفض فيه معامل األمان إلى أدنى درجاته.مليار متر مكعب. فھو بھذا الحجم الكبير  74تبلغ 

 ً ، وإذا حدث 58والبراكين 57خطرة في إثيوبيا تكثر فيھا الزالزل ةقھنالك من يؤكدون على أن سد النھضة يقع في منط أيضا
ن إوانھار السد لتلك االسباب فإن عواقبه ستكون وخيمة على منطقة القرن اإلفريقي بأكمله. يرد البعض على ھذه النقطة بالقول 

ة الذي يبنى بتقنية القرن الواحد السدود التي ُصنعت بالتقنيات القديمة لم نسمع بانھيار إحداھا يوما فھل سينھار سد النھض

                                                               
  www.salmanmasalman.orgسلمان محمد أحمد سلمان، السودان بين سدِّ النھضة والسدِّ العالي: تعقيب على األستاذ فھمي ھويدي،  -54

  وسلمان محمد أحمد سلمان ھو أحد أھم الخبراء والمستشارين لقوانين المياه باإلدارة القانونية بالبنك الدولي بواشنطن العاصمة.
   www.salmanmasalman.orgسلمان محمد أحمد سلمان، السوداُن وسدُّ النھضة: تعقيٌب على األستاذ ھانئ رسالن،  55-
  .503زكي البحيري، المرجع السابق، ص -56
   https://cutt.us/BbINC. على الرابط: 2020أغسطس  6. تمت المشاھدة في 2020مايو  2محمد خليل. تحذيرات سودانية ومصرية من انھيار سد النھضة.  -57
   /https://www.e3lam.com/172971. على الرابط: 2020أغسطس  6. تمت المشاھدة في 2016ديسمبر  18”. البراكين“ر سد النھضة بسبب يتوقع انھيا” موسى“ 58-

54

55
56
57
58
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فتضع في حسبانھا مسؤولياتھا القانونية والمالية  في المقام األول والعشرين؟ كما أن الشركات التي تبني السدود تھتم بسمعتھا
ولو أن المنطقة التي يبنى فيھا سد النھضة خطرة فعاًل النھار خزان الروصيرص الذي يقع على نفس حال انھيار السد. 

  والتأكد من معدل أمان عال للسد. ومع ذلك فإنه ال يجب تجاھل ھذه المخاطر وال بد من دراستھا جيداً  59لمنطقة.ا

ً  سيسبب عجزاً  كذلك من مشروع سد النھضة أنه على السودان إن من المخاطر المتوقعة نتيجة لحبس المياه في بحيرة  مائيا
لعدم وصول الطمي، ونقص المساحات المزروعة بالري الحوضي، وتغيير سيقلل من خصوبة األراضي الزراعية  السد، كما

  60التركيبة البيئية في السودان نتيجة للتخزين في بحيرة السد.

تكمن في الفترة الزمنية التي ستمأل إثيوبيا فيھا بحيرة سد النھضة، فھي التي ستحدد حجم األضرار إن المشكلة الحقيقية 
وكلما طالت تلك الفترة كلما قلت المخاطر المتمثلة في نقص كميات المياه الواصلة لدولتي التي ستلحق بالسودان ومصر. 

في ھذا الشأن قمة إفريقية  وقد انعقدت المصب. وبالفعل فإن ھذه النقطة ھي جوھر النقاش والمفاوضات التي تجري مع إثيوبيا.
دان ومصر وبرعاية اإلتحاد اإلفريقي ولكنھا لم تسفر عن بين رؤساء الدول الثالث إثيوبيا والسو 2020يوليو  21في  مصغرة

    61شامل. التفاقبشأن ملئ السد وتشغيله، وتم التفاھم فقط حول استمرار التفاوض لحين الوصول  اتفاقأي 

  :م2018بعد  تحوالت الموقف السودانيخامًسا: 

بين الشق العسكري والشق المدني الموالين  في السلطة شراكة التفاق وفقًاالحالية في السودان  االنتقاليةأتت الحكومة 
أن ينھي فترة قيادة المجلس العسكري االنتقالي  االتفاق. كان من شأن ھذا 2018ديسمبر  19 عقب للتغيير السياسي في السودان

 ً الدولة. والجدير بالذكر على عكس التوقعات التي كانت تحذر من تفكك  للحكم في السودان، وأن يمھد النتقال سلس وھادئ نسبيا
ً  بانتمائھمفي ھذا الصدد أن شعور السودانيين  والذي  أثناء حفل التوقيع على الوثيقة الدستورية في الخرطوم اإلفريقي كان طاغيا

ً خاصة من إثيوبيا ممثلة في رئيس وزرائھا أبي أحمد ،كبيرالفريقي اإل بفضل الدعم تم تعاطف  شكلفي  ؛ والذي انعكس الحقا
  62.الرأي العام السوداني مع القضايا الداخلية اإلثيوبية

عملھا بشأن ملف سد النھضة. ذلك النشغال رئاسة  السابق في السودان نظام السياسيواصلت اللجنة التي تنتمي إلى ال
مجلس الوزراء والمجلس السيادي بملفات داخلية وخارجية حرجة وأكثر أھمية لمتطلبات المرحلة الحالية للمواطن السوداني. 

ملف ولكن برز فيما بعد تطورين رئيسيين فيما يخص مشروع سد النھضة على خلفية قرب موعد ملئ خزان السد. مما جعل 
  :63المياه وسد النھضة يحظى بأھمية قصوى بالنسبة للحكومة السودانية. ھذين التطورين ھما

من أجل التوصل إلى اتفاق  2020فبراير  28و 27يومي  شنطنالمفاوضات التي انطلقت في العاصمة األمريكية وا
فيما  ،االتفاقوتحفظ السودان على  األخير االجتماعنھائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النھضة. تغيبت إثيوبيا عن 

 المطروح. االتفاقوقعت مصر منفردة باألحرف األولى على 
، في مقابل جدية ھا من تغيب إثيوبيا عن المفاوضاتئاستيا عن وزارة الخارجية المصرية في بيان لھابدت أوقد  

على تنفيذ  سن النية، وتأكيداً لح نھائي يضمن مصالح الدول الثالث وإبداءاً  التفاقمصر ورغبتھا في التوصل 
وتبرر  2015.64مارس  23االلتزامات الواردة في اتفاق إعالن المبادئ المبرم بين مصر والسودان وأثيوبيا في 

الجولة التي كان يفترض بھا أن تكون األخيرة في المباحثات؛ بأنھا لم تنه بعد مشاوراتھا إثيوبيا طلبھا في تأجيل 
مع أصحاب المصلحة بالبالد. ويبدو أن نتيجة تلك المشاورات أملت على إثيوبيا أن تعلن عن نيتھا في عدم الداخلية 

                                                               
  سلمان محمد، تعقيب على األستاذ ھاني رسالن. مصدر سابق.- 59
  .165سالي محمد فريد. مصدر سابق. ص  -60
   https://cutt.us/dmnfU. على الرابط: 2020أغسطس  6. تمت المشاھدة في 21/7/2020قمة أفريقية مصغرة.. اتفاق على استمرار التفاوض بشأن سد النھضة. - 61
. على الرابط: 2020أغسطس  6. تمت المشاھدة في 15/03/2020تغيير الموقف لصالح مصر. محمد مصطفى جامع، فوائد كبيرة للسودان من سد النھضة.. لھذا يصعب على حميدتي  -62

https://www.noonpost.com/content/36324   
   https://cutt.us/o89yU. على الرابط: 2020أغسطس  6في  . تمت المشاھدة2020يونيو  16أماني الطويل، ھل تحول الموقف السوداني بشأن سد النھضة؟ -63
   -https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1324566، 2020فبراير  29واشنطن تتعھد بمواصلة مفاوضات سد النھضة.. ومصر "مستاءة"، سكاي نيوز بالعربية،  64-

59
60
61
62

63
64
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المشاركة في أي مفاوضات حول سد النھضة "من شأنھا أن تضر بالمصالح الوطنية للبالد"، وأنھا ستفعل فقط ما 
  65تمليه عليھا المصلحة الوطنية.

يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية الداعم لمصر والذي  4/3/2020بتاريخ  قرار جامعة الدول العربية الصادر"
لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيھا إثيوبيا". وعلى الفور أعلنت وزارة الخارجية اإلثيوبية رفضھا قرار 

من وزارة خارجيته جامعة الدول العربية ووصفته بأنه قرار منحاز. فيما تحفظ السودان على القرار في بيان صادر 
  5/3/2020.66بتاريخ 

إثيوبيا في ملف سد  ينحاز إلى واشنطن حفيظة القاھرة، فنددت األخيرة بأن السودان اتفاق على الخرطومأثار تحفظ 
قرار جامعة الدول ل كما أثار تحفظ السودان للمرة الثانية 67.العليا على حساب مصلحته الوطنية ومصالح مصر النھضة

تحول  تشير إلىواسعا في مصر، فتصدر ھذا الخبر افتتاحية الصحف المصرية في اليوم التالي بعناوين  العربية جداًل 
السودان بعمقه العربي والجامعة العربية، وأن السودان بتحفظه قد  ارتباطوفك  ،"خطير" في موقف السودان لصالح إثيوبيا

بأن موقف السودان بالضرورة مطابق لموقفھا. وأن أي فطالما كانت مصر تسلم  .68"أفرغ مشروع القرار من مضمونه"
  انحراف عن ھذا التطابق ھو بطبيعة الحال انحياز للطرف اآلخر وتأكيد على خالفات مع القاھرة. 

مؤيدو في السودان. ف 2018ديسمبر  أعقبالتغيير الذي  نتيجةالموقف السوداني الرسمي إزاء سد النھضة  تحول
من سد النھضة موحد وينسجم مع الثورة التي ترفع شعار  الحالي "الموقف السودانيالتغيير السياسي في السودان يرون أن 

وھو موقف أصيل نابع من حسابات المصلحة الوطنية، ومبنيًا على ما توصل إليه الخبراء والمختصون  69السودان أواًل"
شريك أصيل في نھر النيل ويرفض االستقطاب  على أساس أن السودانن خسائره. أن المكاسب من السد أكبر م رأواالذين 

   70أو انتزاع التوقيع لطرف ضد اآلخر.

وقد يبرز سؤال مھم في ھذا الصدد: ھل يمكن أن يكون ھنالك تأثر سوداني بإسرائيل وموقفھا الداعم إلثيوبيا ومسألة 
وبين رئيس الوزراء  –عبد الفتاح البرھان  –في ظل التقارب بين رئيس مجلس السيادة السوداني  سد النھضة خصوصاً 
ھنا يؤكد الرئيس البرھان بنفسه أن غرض التقارب مع إسرائيل أتى "في إطار بحث السودان عن اإلسرائيلي نتنياھو؟ 

النھضة، فالسودان ومصر يجمعھم مصير  وأن ذلك لن يؤثر على موقف السودان من سد ،71مصالحه الوطنية واألمنية"
لضمان تدفق مائي آمن، بالحصص التي تحفظ حقوق  من مشاركته في ملف سد النھضة السودان جاھداً  واحد، كما يسعى

  72كل من مصر والسودان وإثيوبيا.

أوج تعقيداته وتصاعد أزماته، ومع ذلك فھي تحاول أن تتعامل معه الحكومة الحالية ورثت ملف سد النھضة في 
التالي وبواشنطن ناقص غير مكتمل األطراف،  اتفاقفھي ترى أن بعقالنية وتريث دون أن تضر بمصالح إثيوبيا ومصر. 

قرار جامعة ودان من لموقف السأما بالنسبة  73لم تكتمل فيھا كل التفاصيل. اتفاقفال جدوى من التوقيع الجزئي على مسودة 
، وأن قرار الجامعة السد يرجع باألساس لتفادي الصدام بين الدول العربية وإثيوبيا ما شأنه أن يضر بقضيةفالدول العربية 

كان يضع في االعتبار مصالح مصر فقط وذلك يتعارض مع توجه الحكومة الحالية في السودان التي تعمل على تغليب 
  74.لسودانل من المائياألعلى  مصلحة الوطنية والحفاظال

                                                               
   /https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/4م. 4/3/2020تصعيد إثيوبيا وخيارات مصر.. تساؤالت وإجابات عن أزمة سد النھضة،  -65
  .12. ص 2020)، األكاديمية العليا للدراسات اإلستراتيجية واألمنية، العدد الثاني، الخرطوم، مارس 2سارة الحبيب محمد أحمد، سد النھضة والراھن السياسي ( -66

   /https://www.alhurra.com/sudan/2020/03/09، 2020مارس  09نھضة يثير حفيظة مصر، حياد أم انحياز؟ موقف السودان من أزمة سد ال-  67
   /https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2020/03/09، 2020مارس  09مصر: السودان أفرغ قرار الجامعة بشأن سد النھضة من مضمونه،  -68
  /https://www.raialyoum.com/index.php، ”السودان أوالً “الموقف السوداني من سد النھضة موحد وينسجم مع الثورة التي ترفع شعار  محمد مصطفى جامع، 69-

   https://www.aa.com.tr/ar، 15.04.2020السودان عن سد "النھضة": نرفض محاوالت االستقطاب من طرفي األزمة،  70-
   https://cutt.us/20yOu. على الرابط: 2020أغسطس  6. تمت المشاھدة في 2020فبراير  14بيع مع إسرائيل لمصلحة السودان، التط»: الشرق األوسط«البرھان لـ  71-
  نفس المصدر. 72-

  https://suna-sd.net/ar/single?id=636420وكالة السودان لألنباء، مؤتمر صحفي لوزارة الري عبر وسائل التواصل االجتماعي، -  73
   https://0i.is/SOOuما وراء التحفظ السوداني على بيان الجامعة العربية بشأن سد النھضة؟   -74
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ملف سد تؤثر على موقف السودان من قد شكالية حقيقية إ فھي م2018بالنسبة آللية صناعة القرار السوداني بعد 
ً ف النھضة.  ةارتبطت بتحالفات السودان الخارجي ةفإن صناعة القرار في السودان تجاه قضايا المياه بصفه عام كما ذكر سابقا

ً ؟ بدورھا بمسألة من يحكموالتي تأثرت   1959والسودان تفاقية مياه النيل بين مصر إوافق إبراھيم عبود علي  تاريخيا
لمصر في  وكان مسانداً  ة،من اعتقاده بأن مصلحة مصر ھي مصلحة السودان، واتبع عمر البشير نفس السياس انطالقاً 

فاعتبرھا عدوه االستراتيجي  ؛حكم منقستو أثناءة ضد حكمه ملجأ المعارض كانتقضايا المياه، ولم ينس النميري أن إثيوبيا 
سويا إتفاقية الدفاع  القاھرة وأبرموافي المقابل كان يتمتع النميري بعالقات طيبة مع السادات في و، األھم إلى جانب ليبيا

  .التي أعطت مصر مزايا في حاليب 1976 المشترك

 ً ً  إن ملف سد النھضة بشكله الحالي يمثل تحديا وذلك فيما يخص آلية صناعة  .االنتقاليةبالنسبة لحكومة السودان  صعبا
(الشق  القرار السوداني بالنسبة لسد النھضة والتي فيما يبدو أنھا محل شد وجذب بين أطراف المعادلة السياسية الحاكمة

تتزايد ومن ھنا  ص.الدراسات الفنية من الجھات ذات االختصا على حساب العسكري والشق المدني في الحكومة)
وأن  ةالمخاوف بشأن آلية صناعة القرار السوداني من ناحية عدم خضوعھا لمعايير موضوعيه وتأثرھا بالضغوط الخارجي

  والثبات. باالستمراريةتظل مترددة وال تتسم 

ذلك تحاول حكومة السودان االنتقالية القفز على التحديات التي تواجھھا وتعمل جاھدة على تنفيذ على الرغم من 
يتمثل في جانبين: جانب فني وجانب سياسي. الجانب الفني معني بالتأكيد  والذي في ما يخص ملف سد النھضةأولوياتھا 

أما  75ھذا المشروع. فيالنھضة تطغى على آماله  على المخاوف من انھيار السد مما يجعل مخاوف السودان من إنشاء سد
شامل  التفاقالجانب السياسي فيتمثل في إصرار الحكومة السودانية في مواصلة المفاوضات بين الدول الثالث للوصول 

بمعزل عن  ھامع جزئي ثنائي باتفاقإثيوبي يُعنى  القتراحكامل يرضي جميع األطراف. والشاھد في األمر رفض السودان 
؛ جاء ذلك في خطاب رئيس الوزراء السوداني عبد هللا حمدوك في رده على رئيس الوزراء اإلثيوبي أكد فيه أن مصر
 االتفاقلوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينھا في  جزئيا للمرحلة األولى لملء السد ال يمكن الموافقة عليه "نظراً  اتفاقاً 

   .76ت وسالمة السد واآلثار البيئية واالجتماعية"ومن ضمنھا آلية التنسيق وتبادل البيانا

عملية التفاوض عقب ھذا الرفض مباشرة أخذت الخرطوم على عاتقھا مسألة إدارة اجتماعات ثالثية تھيء الستئناف 
وبالفعل فقد استؤنفت المفاوضات الثالثية بشان ملء  77.% من نقاط الخالف90بمرجعية مسار واشنطن الذي قطع نحو 

، بحضور ثالثة مراقبين من الواليات المتحدة األمريكية ومفوضية اإلتحاد األوربي 2020يونيو  9سد النھضة في وتشغيل 
" أصبح من الجلي 19كوفيد  -كوروناوعلى خلفية الظروف الصحية التي يمر بھا العالم بعد تفشي وباء " .78فريقياإوجنوب 

االعتماد على المؤتمرات الرقمية والوسائل التكنلوجية األخرى كطريقة حتمية تعثر آلية التفاوض الدبلوماسي العادية، و
ت؟ ھل ستنجح مصر والسودان في ثني عن ھذه االجتماعا ضفما الذي سيتمخ بديلة للقاء األطراف المعنية بالمفاوضات.
تخلي مصر والسودان عن "حقوقھما  اتجاهھل ستضغط إثيوبيا في  ؟خزان السد ءإثيوبيا عن مخططاتھا بشأن موعد مل

  شامل كامل يرضي جميع األطراف ويحل األزمة؟ باتفاقالتاريخية" في مياه النيل؟ ھل ستثمر المفاوضات 

  تعميق أزمة سد النھضة: سادًسا: 

حسًما مما عمق األزمة بين إثيوبيا ومصر والسودان؛ وذلك على دخل ملف سد النھضة مرحلة جديدة من عمره أشد 
عن التوصل إلى  )2020يوليو  21يونيو و 26( الدول الثالثلرؤساء  لقمة اإلفريقية المصغرةل المتكرر خفاقاالفية خل

ما  79شامل حول أھم القضايا الخالفية العالقة مثل موعد ملئ وتشغيل السد والتفاھم حول الجوانب الفنية وأمان السد. اتفاق

                                                               
   https://cutt.us/mmvkk، 14.05.2020سد النھضة" اإلثيوبي، تاريخ النشر:وزير سوداني: ھناك مخاوف من انھيار " -75
   https://cutt.us/GvVwoى الرابط: وزارة الري والموارد المائية.  خطاب السيد رئيس الوزراء عبدهللا حمدوك في رده على رسالة السيد رئيس الوزراء االثيوبي ابي احمد. عل -76

   https://cutt.us/zoPk9، 25.05.2020الخرطوم.. بدء ترتيبات استئناف مفاوضات سد النھضة،  - 77
  . https://cutt.us/dCowM. 2020يونيو  10مراقبين،  3استكمال مفاوضات سد النھضة بالفيديو كونفرانس بحضور -  78

   https://cutt.us/ho4In. على الرابط: 2020أغسطس  7. تمت المشاھدة في 2020يوليو  22سد النھضة.. خبراء يحذرون من تداعيات فشل القمة األفريقية.  -79
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 المشيئة اكمال ھذه الخطوة خزان السد ساعدھا في ءالمرحلة األولى من ملمنفردة على بدء إثيوبيا  إقدامزاد األمر سوءا 
  80الحصول على مبتغاھا.اإللھية على شكل أمطار غزيرة عجلت من 

التابع لألمم المتحدة األمن الدولي و السلم بطلب من القاھرة وافقت الدول الثالث على إحالة ملف سد النھضة لمجلس
طالبت مصر مجلس و 2020يونيو 29عقد المجلس جلسته بتاريخ  81رغبتھا في حل الخالفات بالطرق السلمية.تأكيدا على 

يتضمن اإلجراءات الضرورية لحماية  التفاققبل التوصل اتخاذ إجراءات أحادية بملء السد  ماألمن بقرار يلزم إثيوبيا بعد
لكن لم  .مليون مصري 100نيل قضية وجودية ألكثر من ، مشددة على كون مياه الحقوق دولتي المصب، مصر والسودان

وقد أعلن مجلس األمن في وقت  ،82مواصلة الحوار بين الدول الثالثةإلى  بالدعوةيسفر اللقاء عن أي نتائج واضحة واكتفى 
وأنه  أنه "سيراقب تطورات أزمة سد النھضة بين مصر والسودان وإثيوبيا خالل شھر يوليو تحت رئاسة ألمانيا،الحق 

  83سيعقد اجتماعا في حال دعت إليه الحاجة ".

 دعتلذا  سد النھضة ھو شأن إفريقي خالص ملفلجوء مصر المتكرر لمجلس األمن على اعتبار أن إثيوبيا رفضت 
بين الدول  - عن بعد-  االجتماعات استؤنفتوبالفعل  84.اإلتحاد اإلفريقي القضية تأخذ مسارھا فيترك إلى  مجلس األمن

بوساطة من جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة اإلتحاد اإلفريقي وبمشاركة رؤساء كينيا والكونغو  2020يوليو  3في  الثالث
 21في ومالي وبحضور مراقبين من الواليات المتحدة واإلتحاد األوربي. توجت ھذه المفاوضات بقمة إفريقية مصغرة 

خزان السد  ءافض ألي إجراءات أحادية تقوم بھا إثيوبيا لملبموقفھما الرخاللھا السودان ومصر  تمسكت 2020يوليو 
   85جوانب أخرى تتعلق بالمشاريع المستقبلية على النيل األزرق. التفاوض حولباإلضافة إلى 

 إثيوبيا أعلنتفقد يحل األزمة بين أطراف النزاع.  اتفاقتفض إلى لكن يبدو أن كل تلك المحادثات والمفاوضات لم 
 ً ساعدھا  2020يوليو  21بتاريخ  المرحلة األولى من ملء سد النھضة إنھاء عنعلى لسان رئيس وزرائھا آبي أحمد  رسميا

عبرت مصر والسودان عن رفضھما للملء األحادي الذي قامت  86.في إنجاز ھذه المرحلة موسم ھطول األمطار في إثيوبيا
 رغبة عاھدة تضمن تقاسم مياه النيل األزرق في المستقبل متجاھاللمقترح اإلثيوبي بشأن التوصل لمتا ابه إثيوبيا كما رفض

باإلضافة إلى رغبتھما في  خاصة في موسم الجفاف وتشغيل سد النھضة ءمل نبشأ التفاقالسودان ومصر في التوصل 
ا في ممشاركتھتعليق  ومصر ووسط ھذا التباعد في الرؤى أعلنت السودان 87.إيجاد آلية قانونية لفض النزاعات 

  88.شروطا جديدة تھالمزيد من التشاور الداخلي نتيجة تغيير إثيوبيا ألجندة التفاوض وإضافالمفاوضات الثالثية 

 بين مصر وإثيوبيا بلغت حد مشادات كالمية بين الطرفين. كبيراً  شھدت توتراً  2020المحادثات األخيرة في أغسطس 
ً تتمسك حكومة إثيوبيا ف ضمان حقھا في ھو  بح جل ھمھابل أص ،في إكمال مشروع سد النھضة بموقفھا في المضي قدما

يعينھا في مسعاھا التأييد  أدركت أن مصر والسودان ترفضان ذلك.بعد أن  على النيل األزرق إجراء مشاريع مستقبلية
ى اإلتحاد اإلفريقي فتعقد آمالھا علأما الحكومة المصرية  89الشعب اإلثيوبي ومباركتھم لما تقوم به حكومتھم. الواسع من

ً  اتفاقاً وتطلب  إلى حسم القضايا العالقة في ھذا  يالسودان ومن جانبه يدعو الوفد المفاوض .عبر جدول زمني محدد ملزما

                                                               
   https://cutt.us/ShWQN. على الرابط: 2020أغسطس  7. تمت المشاھدة في 2020يوليو  22ملء السد بالتزامن مع القمة اإلفريقية.  -80
   https://cutt.us/bRyJf. على الرابط: 2020أغسطس  6. تمت المشاھدة في 2020يونيو  30ص "سد النھضة"، أھم ما دار في جلسة مجلس األمن بخصو 81-
   https://cutt.us/AAR6Sم. على الرابط: 2020أغسطس  6. تمت المشاھدة في 2020يونيو  29جلسة مفتوحة لمجلس األمن حول سد النھضة استجابة لطلب مصر.  اليوم.. -82

   https://cutt.us/5WPVg. على الرابط: 2020أغسطس  6. تمت المشاھدة في 2020يوليو  2أول قرار من مجلس األمن الدولي بشأن أزمة "سد النھضة". 2019سد النھضة، إثيوبيا -  83
   https://cutt.us/KRtdz. على الرابط: 2020أغسطس  6. تمت المشاھدة في 2020يونيو  30إثيوبيا ترفض دور مجلس األمن في أزمة "سد النھضة".  84-

85 . على الرابط: 2020أغسطس  7. تمت المشاھدة في 2020يوليو  21». سد النھضة«السودان يكشف كواليس القمة األفريقية المصغرة حول - 
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2000723   

   https://cutt.us/7rEbe. على الرابط: 2020أغسطس  7. تمت المشاھدة في 2020يوليو  21إثيوبيا تعلن انتھاء المرحلة األولى من ملء سد النھضة.  86-
   https://cutt.us/hGxTh. على الرابط: 2020أغسطس  6. تمت المشاھدة في 2020أغسطس  6 االتحاد االفريقي: مفاوضات سد النھضة في مرحلة حرجة. 87-
 https://cutt.us/SRk5i. على الرابط: 2020أغسطس  6. تمت المشاھدة في 2020أغسطس  6وزير الري السوداني: تعليق التفاوض حول سد النھضة إلضافة إثيوبيا شروطا جديدة.  88-

   https://cutt.us/fx4IH. على الرابط: 2020أغسطس  6. تمت المشاھدة في 2020أغسطس  6أنظر أيضا: تعثر جديد في مفاوضات سد النھضة، 
. على الرابط: 2020أغسطس  7. تمت المشاھدة في 2020أغسطس  6ق يحرمنا من مشاريع مستقبلية ومصر تلجأ لالتحاد األفريقي. سد النھضة.. إثيوبيا: لن نوقع أي اتفا -89

https://cutt.us/INof9   

12 
 

ملف سد تؤثر على موقف السودان من قد شكالية حقيقية إ فھي م2018بالنسبة آللية صناعة القرار السوداني بعد 
ً ف النھضة.  ةارتبطت بتحالفات السودان الخارجي ةفإن صناعة القرار في السودان تجاه قضايا المياه بصفه عام كما ذكر سابقا

ً ؟ بدورھا بمسألة من يحكموالتي تأثرت   1959والسودان تفاقية مياه النيل بين مصر إوافق إبراھيم عبود علي  تاريخيا
لمصر في  وكان مسانداً  ة،من اعتقاده بأن مصلحة مصر ھي مصلحة السودان، واتبع عمر البشير نفس السياس انطالقاً 

فاعتبرھا عدوه االستراتيجي  ؛حكم منقستو أثناءة ضد حكمه ملجأ المعارض كانتقضايا المياه، ولم ينس النميري أن إثيوبيا 
سويا إتفاقية الدفاع  القاھرة وأبرموافي المقابل كان يتمتع النميري بعالقات طيبة مع السادات في و، األھم إلى جانب ليبيا

  .التي أعطت مصر مزايا في حاليب 1976 المشترك

 ً ً  إن ملف سد النھضة بشكله الحالي يمثل تحديا وذلك فيما يخص آلية صناعة  .االنتقاليةبالنسبة لحكومة السودان  صعبا
(الشق  القرار السوداني بالنسبة لسد النھضة والتي فيما يبدو أنھا محل شد وجذب بين أطراف المعادلة السياسية الحاكمة

تتزايد ومن ھنا  ص.الدراسات الفنية من الجھات ذات االختصا على حساب العسكري والشق المدني في الحكومة)
وأن  ةالمخاوف بشأن آلية صناعة القرار السوداني من ناحية عدم خضوعھا لمعايير موضوعيه وتأثرھا بالضغوط الخارجي

  والثبات. باالستمراريةتظل مترددة وال تتسم 

ذلك تحاول حكومة السودان االنتقالية القفز على التحديات التي تواجھھا وتعمل جاھدة على تنفيذ على الرغم من 
يتمثل في جانبين: جانب فني وجانب سياسي. الجانب الفني معني بالتأكيد  والذي في ما يخص ملف سد النھضةأولوياتھا 

أما  75ھذا المشروع. فيالنھضة تطغى على آماله  على المخاوف من انھيار السد مما يجعل مخاوف السودان من إنشاء سد
شامل  التفاقالجانب السياسي فيتمثل في إصرار الحكومة السودانية في مواصلة المفاوضات بين الدول الثالث للوصول 

بمعزل عن  ھامع جزئي ثنائي باتفاقإثيوبي يُعنى  القتراحكامل يرضي جميع األطراف. والشاھد في األمر رفض السودان 
؛ جاء ذلك في خطاب رئيس الوزراء السوداني عبد هللا حمدوك في رده على رئيس الوزراء اإلثيوبي أكد فيه أن مصر
 االتفاقلوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينھا في  جزئيا للمرحلة األولى لملء السد ال يمكن الموافقة عليه "نظراً  اتفاقاً 

   .76ت وسالمة السد واآلثار البيئية واالجتماعية"ومن ضمنھا آلية التنسيق وتبادل البيانا

عملية التفاوض عقب ھذا الرفض مباشرة أخذت الخرطوم على عاتقھا مسألة إدارة اجتماعات ثالثية تھيء الستئناف 
وبالفعل فقد استؤنفت المفاوضات الثالثية بشان ملء  77.% من نقاط الخالف90بمرجعية مسار واشنطن الذي قطع نحو 

، بحضور ثالثة مراقبين من الواليات المتحدة األمريكية ومفوضية اإلتحاد األوربي 2020يونيو  9سد النھضة في وتشغيل 
" أصبح من الجلي 19كوفيد  -كوروناوعلى خلفية الظروف الصحية التي يمر بھا العالم بعد تفشي وباء " .78فريقياإوجنوب 

االعتماد على المؤتمرات الرقمية والوسائل التكنلوجية األخرى كطريقة حتمية تعثر آلية التفاوض الدبلوماسي العادية، و
ت؟ ھل ستنجح مصر والسودان في ثني عن ھذه االجتماعا ضفما الذي سيتمخ بديلة للقاء األطراف المعنية بالمفاوضات.
تخلي مصر والسودان عن "حقوقھما  اتجاهھل ستضغط إثيوبيا في  ؟خزان السد ءإثيوبيا عن مخططاتھا بشأن موعد مل

  شامل كامل يرضي جميع األطراف ويحل األزمة؟ باتفاقالتاريخية" في مياه النيل؟ ھل ستثمر المفاوضات 

  تعميق أزمة سد النھضة: سادًسا: 

حسًما مما عمق األزمة بين إثيوبيا ومصر والسودان؛ وذلك على دخل ملف سد النھضة مرحلة جديدة من عمره أشد 
عن التوصل إلى  )2020يوليو  21يونيو و 26( الدول الثالثلرؤساء  لقمة اإلفريقية المصغرةل المتكرر خفاقاالفية خل

ما  79شامل حول أھم القضايا الخالفية العالقة مثل موعد ملئ وتشغيل السد والتفاھم حول الجوانب الفنية وأمان السد. اتفاق

                                                               
   https://cutt.us/mmvkk، 14.05.2020سد النھضة" اإلثيوبي، تاريخ النشر:وزير سوداني: ھناك مخاوف من انھيار " -75
   https://cutt.us/GvVwoى الرابط: وزارة الري والموارد المائية.  خطاب السيد رئيس الوزراء عبدهللا حمدوك في رده على رسالة السيد رئيس الوزراء االثيوبي ابي احمد. عل -76

   https://cutt.us/zoPk9، 25.05.2020الخرطوم.. بدء ترتيبات استئناف مفاوضات سد النھضة،  - 77
  . https://cutt.us/dCowM. 2020يونيو  10مراقبين،  3استكمال مفاوضات سد النھضة بالفيديو كونفرانس بحضور -  78

   https://cutt.us/ho4In. على الرابط: 2020أغسطس  7. تمت المشاھدة في 2020يوليو  22سد النھضة.. خبراء يحذرون من تداعيات فشل القمة األفريقية.  -79
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وسط أجواء متشائمة إثر تعثر المفاوضات ووصول أزمة سد كل ذلك  90الملف عبر المراقبين الدوليين والوساطة اإلفريقية.
 مسدود.النھضة إلى طريق 

 :الخاتمة

 ً ً  منذ البداية كان موقف السودان من سد النھضة موقفا إلثيوبيا. على اعتبار أن للسد فوائد كثيرة قد  ومسانداً  داعما
ً  يجنيھا السودان. ثم تحول تحوالً  ً  طفيفا ً  في نھاية عھد حكومة البشير وأصبح موقفا يحاول عدم خسارة مصر أو إثيوبيا  توفيقيا

النيل وحان  هسياسيا، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين دولة المنبع ودولة المصب. فإثيوبيا ترى أن لھا حقوقا طبيعية في ميا
 لحقوقھا التاريخية التي كفلتھا لھا صارخاً  وقت االستفادة القصوى منھا، في حين ترى مصر أن سد النھضة يمثل تعدياً 

  .1959و 1929في عام  السابقة االتفاقيات

 اتفاقبعد مجيء الحكومة االنتقالية الحالية في السودان برزت مستجدات مھمة على طاولة قضية سد النھضة مثل 
واشنطن وقرار الجامعة العربية الداعم لمصر، وبين اصرار القاھرة على مواصلة الضغط الدبلوماسي، ورفض أديس أبابا 

والدول العربية في الشؤون اإلفريقية؛ برز موقف الخرطوم المتحفظ والمتريث ليبني قراره بناء على حسابات  تدخل أمريكا
  على الرغم من التحديات الداخلية التي تواجه آلية صناعة القرار السوداني. المصلحة السودانية 

دانية) على اعتبار أن السودان شريك وتصر حكومة السودان على مواصلة المفاوضات الثالثية (إثيوبية، مصرية، سو
 ً ويحسم القضايا  جامع شامل يرضي جميع األطراف التفاق. وتعمل جاھدة من أجل الوصول أصيل في نھر النيل وليس وسيطا

وفي ظل تعثر المفاوضات مع إثيوبيا وتعمق أزمة سد النھضة يعلق السودان مشاركته في المفاوضات لغرض  الخالفية والعالقة.
التشاور الداخلي ودراسة المستجدات باستفاضة على أمل العودة إلى طاولة المفاوضات التي تسري برعاية إفريقية ومراقبة 

  أممية وأوربية. 

  :النتائج

ً . شكالية موقف السودانإأزمة سد النھضة و :ھو الورقة البحثية ھذه إن موضوع  وھو موضوع يثير جداًل نظريًا واسعا
في األوساط األكاديمية والسياسية وعلى مستوى الخبراء والمختصين والفنيين في كل من إثيوبيا ومصر. كما أنه 

الرسمي إزاء ھذا الملف ولشح الدراسات  السودان موضوع إشكالي فيما يخص حالة السودان لغموض موقف
ھذا يعني أنه يجب على الحكومة السودانية تقديم رؤيا شاملة تكون مبنية على تقارير فنية  السودانية في ھذا الجانب.

وبيئية ومائية واقتصادية واجتماعية واستراتيجية ينتج عنھا موقف استراتيجي وسياسي واضح ترتكز عليھا الحكومة 
 ة في قراراتھا فيما يخص سد النھضة وما يترتب عليه ملئ خزان السد.السوداني

. وذلك بتحليل مضمون بعض البيانات والتصريحات التي تحليل المضمون ومنھج المقارن منھجالالورقة  استخدمت
الخرطوم أو أصدرتھا الحكومة السودانية منذ بداية المشروع، وتحليل نتائج االجتماعات العديدة سواء في عنتيبي أو 

. إذ يمكن ھذا المنھج من 2020 أو واشنطن إلى قرار الجامعة العربية والصادر في مطلع مارس ھذا العام أبابا أديس
 .في معظم أحواله. وھو موقف توفيقي استخالص موقف السودان بصورة علمية موضوعية

تم تقسيم الورقة إلى عدة محاور بدأت بالتأطير المفاھيمي للسدود وأھميتھا ومخاطرھا بالتركيز على السدود الواقعة 
على األنھار الدولية وما لذلك من مآالت. ثم أخذت الورقة مستوى آخر من النقاش فاستعرضت بدايات مشروع سد 

اإلثيوبي للتعرف على  -لت جوھر الخالف المصريالنھضة وموقف السودان منه. وانتقلت في محور ثالث وحل
محددات رأي الطرفين عن كثب. وفي محورھا الرابع تطرقت الدراسة لمآالت السد على األمن المائي في السودان. 

                                                               
. على الرابط: 2020أغسطس  7. تمت المشاھدة في 2020أغسطس  4د الوقت.مفاوضات سد النھضة.. مشادات مصرية إثيوبية والسودان يدعو للحسم وواشنطن تحذر من نفا 90-

https://cutt.us/em1FW   
90
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وسط أجواء متشائمة إثر تعثر المفاوضات ووصول أزمة سد كل ذلك  90الملف عبر المراقبين الدوليين والوساطة اإلفريقية.
 مسدود.النھضة إلى طريق 

 :الخاتمة

 ً ً  منذ البداية كان موقف السودان من سد النھضة موقفا إلثيوبيا. على اعتبار أن للسد فوائد كثيرة قد  ومسانداً  داعما
ً  يجنيھا السودان. ثم تحول تحوالً  ً  طفيفا ً  في نھاية عھد حكومة البشير وأصبح موقفا يحاول عدم خسارة مصر أو إثيوبيا  توفيقيا

النيل وحان  هسياسيا، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين دولة المنبع ودولة المصب. فإثيوبيا ترى أن لھا حقوقا طبيعية في ميا
 لحقوقھا التاريخية التي كفلتھا لھا صارخاً  وقت االستفادة القصوى منھا، في حين ترى مصر أن سد النھضة يمثل تعدياً 

  .1959و 1929في عام  السابقة االتفاقيات

 اتفاقبعد مجيء الحكومة االنتقالية الحالية في السودان برزت مستجدات مھمة على طاولة قضية سد النھضة مثل 
واشنطن وقرار الجامعة العربية الداعم لمصر، وبين اصرار القاھرة على مواصلة الضغط الدبلوماسي، ورفض أديس أبابا 

والدول العربية في الشؤون اإلفريقية؛ برز موقف الخرطوم المتحفظ والمتريث ليبني قراره بناء على حسابات  تدخل أمريكا
  على الرغم من التحديات الداخلية التي تواجه آلية صناعة القرار السوداني. المصلحة السودانية 

دانية) على اعتبار أن السودان شريك وتصر حكومة السودان على مواصلة المفاوضات الثالثية (إثيوبية، مصرية، سو
 ً ويحسم القضايا  جامع شامل يرضي جميع األطراف التفاق. وتعمل جاھدة من أجل الوصول أصيل في نھر النيل وليس وسيطا

وفي ظل تعثر المفاوضات مع إثيوبيا وتعمق أزمة سد النھضة يعلق السودان مشاركته في المفاوضات لغرض  الخالفية والعالقة.
التشاور الداخلي ودراسة المستجدات باستفاضة على أمل العودة إلى طاولة المفاوضات التي تسري برعاية إفريقية ومراقبة 

  أممية وأوربية. 

  :النتائج

ً . شكالية موقف السودانإأزمة سد النھضة و :ھو الورقة البحثية ھذه إن موضوع  وھو موضوع يثير جداًل نظريًا واسعا
في األوساط األكاديمية والسياسية وعلى مستوى الخبراء والمختصين والفنيين في كل من إثيوبيا ومصر. كما أنه 

الرسمي إزاء ھذا الملف ولشح الدراسات  السودان موضوع إشكالي فيما يخص حالة السودان لغموض موقف
ھذا يعني أنه يجب على الحكومة السودانية تقديم رؤيا شاملة تكون مبنية على تقارير فنية  السودانية في ھذا الجانب.

وبيئية ومائية واقتصادية واجتماعية واستراتيجية ينتج عنھا موقف استراتيجي وسياسي واضح ترتكز عليھا الحكومة 
 ة في قراراتھا فيما يخص سد النھضة وما يترتب عليه ملئ خزان السد.السوداني

. وذلك بتحليل مضمون بعض البيانات والتصريحات التي تحليل المضمون ومنھج المقارن منھجالالورقة  استخدمت
الخرطوم أو أصدرتھا الحكومة السودانية منذ بداية المشروع، وتحليل نتائج االجتماعات العديدة سواء في عنتيبي أو 

. إذ يمكن ھذا المنھج من 2020 أو واشنطن إلى قرار الجامعة العربية والصادر في مطلع مارس ھذا العام أبابا أديس
 .في معظم أحواله. وھو موقف توفيقي استخالص موقف السودان بصورة علمية موضوعية

تم تقسيم الورقة إلى عدة محاور بدأت بالتأطير المفاھيمي للسدود وأھميتھا ومخاطرھا بالتركيز على السدود الواقعة 
على األنھار الدولية وما لذلك من مآالت. ثم أخذت الورقة مستوى آخر من النقاش فاستعرضت بدايات مشروع سد 

اإلثيوبي للتعرف على  -لت جوھر الخالف المصريالنھضة وموقف السودان منه. وانتقلت في محور ثالث وحل
محددات رأي الطرفين عن كثب. وفي محورھا الرابع تطرقت الدراسة لمآالت السد على األمن المائي في السودان. 

                                                               
. على الرابط: 2020أغسطس  7. تمت المشاھدة في 2020أغسطس  4د الوقت.مفاوضات سد النھضة.. مشادات مصرية إثيوبية والسودان يدعو للحسم وواشنطن تحذر من نفا 90-

https://cutt.us/em1FW   
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بعد مجيء حكومة  بعد ثورة ديسمبر أي فيما ركزت جل محورھا الخامس في تحليل تحوالت الموقف السوداني
 واختتمت الدراسة أعمالھا بعرض آخر مستجدات أزمة سد النھضة. .والبرھان قيادة حمدوكباالنتقالية السودان 

 ً طبيعية في مياه النيل  أضحى ملف سد النھضة بمثابة أزمة حقيقية بين إثيوبيا ومصر؛ فإثيوبيا ترى أن لھا حقوقا
ى مصر أن سد النھضة يمثل تعديا (حيث أنھا منبع النيل األزرق) وقد حان وقت االستفادة القصوى منھا، في حين تر

 ).1959و 1929( في عامي صارخا لحقوقھا التاريخية التي كفلتھا لھا االتفاقيات السابقة

عن سد النھضة أن له فوائد عدة بالنسبة للسودان، فھو سيحجز كميات الطمي الضارة والتي تصل  ونيصر المدافع
السودان، وھو الذي سيقي السودان من الفيضانات المتكررة،  يالمياه ف بكميات كبيرة للسودان كما سيحمي خزانات

كما أنه سيمد السودان بالطاقة الكھربائية التي يحتاجھا وبسعر التكلفة فقط، وغيرھا من المنافع. وفي المقابل يرى 
فية بعض الخبراء والفنيون أن لسد النھضة مخاطر جمة على السودان أھمھا أن سد النھضة يقع في منطقة جغرا

خطرة ومھددة بالزالزل والبراكين مما يجعل احتمالية انھيار السد عالية بالتالي غرق مدن سودانية بالكامل لقرب السد 
 الشديد من الحدود السودانية.

الدراسة أن موقف السودان من مشروع سد النھضة اإلثيوبي غير واضح في بعض جوانبه ويتسم بالضبابية  ترى
 فتوصلتوالتذبذب، وأن الدراسات لم تتناوله بالتفصيل وتبينه بطريقة مستفيضة. وقد تم إثبات ذلك من خالل البحث؛ 

 –1989 بقيادة عمر البشير ابقة (حكومة اإلنقاذالحكومة السأن سبب تأرجح الموقف السوداني في عھد  إلى الدراسة
بقيادة  أما في عھد الحكومة االنتقالية الحالية. ثيوبياسودان الخارجية مع مصر وإلتحالفات اليرجع بشكل كبير  )2019

فإن سبب ضبابية الموقف الرسمي السوداني يتمثل في التحدي الداخلي الذي تواجھه  رئيس الوزراء عبد هللا حمدوك
لحكومة في كل ملفاتھا التي على الطاولة بشكل عام، ھذا التحدي يكمن في معظمه في آلية صناعة القرار السوداني ا

الشق العسكري والتي يمثلھا  2018ديسمبر والذي ھو محل شد وجذب أطراف المعادلة السياسية في سودان ما بعد 
  مع غياب للثقة بين الطرفين.  الحاكمين والشق المدني

ً منذ البداية توصلت الورقة إلى نتيجة أساسية مفادھا أنه و ً  كان موقف السودان من سد النھضة موقفا ومساندا  داعما
ً إلثيوبيا. على اعتبار أن للسد فوائد كثيرة قد يجنيھا السودان. ثم تحول تحواًل  في نھاية عھد حكومة البشير   طفيفا

 ً ً  وأصبح موقفا ً يحاول عدم خسارة مصر  توفيقيا دولة  تحسن عالقات الجوار مع، وذلك على خلفية أو إثيوبيا سياسيا
  .الدولتين وبناء تحالفات مع المنبع ودولة المصب

بعد مجيء الحكومة االنتقالية الحالية في السودان برزت مستجدات مھمة على طاولة قضية سد النھضة أما 
وقرار  وبروز الواليات المتحدة كوسيط في ملف السد ألول مرة، واشنطن المفاوضات التي تمت فيمثل 

مواصلة الضغط الدبلوماسي، ورفض أديس أبابا وبين اصرار القاھرة على  .الجامعة العربية الداعم لمصر
الخرطوم المتحفظ والمتريث ليبني  حكومة تدخل أمريكا والدول العربية في الشؤون اإلفريقية؛ برز موقف

على الرغم من التحديات الداخلية التي تواجه آلية صناعة على حسابات المصلحة السودانية قراره بناء 
  القرار السوداني.

شريك على اعتبار أن السودان  (إثيوبية، مصرية، سودانية) مواصلة المفاوضات الثالثية السودان على تصر حكومة
ً  أصيل في نھر النيل  شامل يرضي جميع األطراف.وجامع  التفاقل الوصو وتعمل جاھدة من أجل. وليس وسيطا

عبر تقنية  إلكترونياً  2020يونيو  9في  ن ملء وتشغيل سد النھضةأبش استؤنفت المفاوضات الثالثية وبالفعل فقد
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https://www.aa.com.tr/ar  

  https://cutt.us/7S5fE: 21.05.2020%، تاريخ النشر:73إثيوبيا تعلن اكتمال سد النھضة بنسبة    

  https://cutt.us/zoPk9، 25.05.2020الخرطوم.. بدء ترتيبات استئناف مفاوضات سد النھضة،   
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  https://cutt.us/nrlC1إثيوبيا والسودان تعلنان التكامل وتوحيد المواقف تجاه التھديدات الخارجية،   

: 2020يوليو  15إثيوبيا تبدأ ملء خزان سد النھضة بعد فشل المحادثات مع السودان ومصر،   
https://cutt.us/ZWbtv  
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، 2019أبريل  28أحمد عبد الحكيم، العالقة بين مصر والسودان... ما قبل البشير وبعده، األحد   
https://cutt.us/c5ztN  

  اإلنترنت:: ثالثًا

  /https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015م: 2015مارس  23سد النھضة،  اتفاق

. Aug 16, 2017رئيس الوزراء اإلثيوبي ھايلي مريام ديسالين يزور الخرطوم، 
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-https://www.skynewsarabia.com/middle، 2013يونيو  11مرسي يحذر من المساس بالنيل، 
east/283268-  

   ً   https://cutt.us/ht8vc: 2013يونيو  11بسبب سد النھضة،  مرسي يستبعد حربا
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وزارة الري والموارد المائية.  خطاب السيد رئيس الوزراء عبدهللا حمدوك في رده على رسالة السيد رئيس الوزراء 
  https://cutt.us/GvVwoحمد: أاالثيوبي ابي 

  https://cutt.us/Rwtr0السودانية،  اإلثيوبيةالعالقات 

، 14.05.2020وزير سوداني: ھناك مخاوف من انھيار "سد النھضة" اإلثيوبي، تاريخ النشر:
https://cutt.us/mmvkk   

  https://sites.google.com/site/wwwcivil10com/aboliath1السدود على مر العصور:   

: 2013-11- 28موقف السودان من سد النھضة "توافقي" مع مصر وال يوجد فيه تبعية.  كرتي:  
http://gate.ahram.org.eg/News/423984.aspx  

  https://cutt.us/20yOu: 2020فبراير  14التطبيع مع إسرائيل لمصلحة السودان، »: الشرق األوسط«البرھان لـ   

  https://cutt.us/dmnfU: 21/7/2020قمة أفريقية مصغرة.. اتفاق على استمرار التفاوض بشأن سد النھضة.   

  https://cutt.us/egVVG: 2014أكتوبر،  18البشير في القاھرة للتقارب وإزالة التوترات،   

  /https://www.e3lam.com/172971: 2016ديسمبر  18”. البراكين“يتوقع انھيار سد النھضة بسبب ” موسى“  

  https://0i.is/SOOuما وراء التحفظ السوداني على بيان الجامعة العربية بشأن سد النھضة؟  

: 2020يناير 28سد النھضة: أبرز المحطات التي مرت بھا أزمة السد بين مصر وإثيوبيا والسودان،   
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-51282310  

   https://cutt.us/dCowM. 2020يونيو  10مراقبين،  3استكمال مفاوضات سد النھضة بالفيديو كونفرانس بحضور  

  https://cutt.us/ho4In: 2020يوليو  22سد النھضة.. خبراء يحذرون من تداعيات فشل القمة األفريقية.  

  https://cutt.us/ShWQN: 2020يوليو  22ملء السد بالتزامن مع القمة اإلفريقية. 

  https://cutt.us/bRyJf: 2020يونيو  30أھم ما دار في جلسة مجلس األمن بخصوص "سد النھضة"، 

: 2020يونيو  29اليوم.. جلسة مفتوحة لمجلس األمن حول سد النھضة استجابة لطلب مصر. 
https://cutt.us/AAR6S  

 2020يوليو  2أول قرار من مجلس األمن الدولي بشأن أزمة "سد النھضة".  2019سد النھضة، إثيوبيا 
https://cutt.us/5WPVg  

  https://cutt.us/KRtdz: 2020يونيو  30إثيوبيا ترفض دور مجلس األمن في أزمة "سد النھضة". 

: 2020يوليو  21». سد النھضة«السودان يكشف كواليس القمة األفريقية المصغرة حول 
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2000723  

  https://cutt.us/7rEbe: 2020يوليو  21إثيوبيا تعلن انتھاء المرحلة األولى من ملء سد النھضة. 

  https://cutt.us/hGxTh: 2020أغسطس  6حاد االفريقي: مفاوضات سد النھضة في مرحلة حرجة. اإلت

ً يالسوادن يوزير الر : 2020أغسطس  6جديدة.  : تعليق التفاوض حول سد النھضة إلضافة إثيوبيا شروطا
https://cutt.us/SRk5i  

 https://cutt.us/fx4IH: 2020أغسطس  6تعثر جديد في مفاوضات سد النھضة، 
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