
مشروعاث السدود على وهر الىيل قبل سد الىهضت 

 االثيىبى
ومع االحتالل البرٌطانى الذى كانت له الهٌمنة على نهر النٌل بالسودان خالل •

بناء خزان سنار بوالٌة سنار  1926النصف األول من القرن العشرٌن تم فى عام 

 .بالسودان على ضفاف النٌل األزرق

تم بناء خزان جبل األولٌاء هو سد حجرى على نهر النٌل  1937وفى العام •

وبعد استقالل السودان عن الحكم البرٌطانى وتسلم السودانٌون .األبٌض بالسودان

مشروع سد الروصٌرص حٌث كانت برٌطانٌا قد بدأت العمل على اإلنشاء به عام 

 .1966ومع استقالل السودان توقف العمل به ثم عاد فى 1952

إلنشاء سد آوٌن فى أوغندا على مخرج بحٌرة  1952وتم توقٌع اتفاقٌة عام •

 فٌكتورٌا بٌن مصر وبرٌطانٌا لتولٌد الكهرباء

وبالنسبة لخزان خشم القربة على نهر عطبرة غرب مدٌنة خشم القربة التى ٌحمل •

كٌلو متر شرق مدٌنة الخرطوم فقد تم تشٌٌده فى الفترة من  560اسمها، على بعد 

ضمن إطار مشروع إعادة توطٌن سكان وادى حلفا 1964وحتى  1961عام 

 .المتأثرٌن ببناء السد العالى فى مصر

 



 مبادرة حىض الىيل 

قامت دول حوض النٌل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول  1997وفً •
تم االجتماع بٌن الدول  1998ألفضل آلٌة مشتركة للتعاون فٌما بٌنهم، والحقا فً 

من أجل إنشاء اآللٌة المشتركة فٌما  –باستثناء إرٌترٌا فً هذا الوقت  –المعنٌة 
 .بٌنهم

تم التوقٌع علً هذه االتفاقٌة باألحرف األولً فً  1999وفً فبراٌر من العام •
تنزانٌا من جانب ممثلً هذه الدول، وتم تفعٌلها الحقا فً ماٌو من نفس العام، 

 " .مبادرة حوض النٌل: "وسمٌت رسمٌا باسم

ونصت المبادرة على عدة بنود منها الحد من اإلضرار بالدول ، و حق دول •
و األمن المائً و ٌعتمد مبدأ األمن . المبادرة فً استخدام المٌاه داخل حدودها

ولدول المبادرة الحق انتستخدم الموارد المائٌة . المائً لكل دول حوض النٌل
لمنظومة نهر النٌل داخل أراضٌها آخذة فً االعتبار عدم تسبٌب األضرار 

والحماٌة والمحافظة على حوض النٌل ، وحماٌة . الجسٌمة لدول الحوض األخرى
و الحد من إدخال المبٌدات أو .ورفع جودة المٌاه من خالل مبادرة حوض النٌل

 .األشٌاء الجدٌدة على النظام اآلٌكولوجً لحوض نهر النٌل

 



 اتفاق عىتيبى

هو نقطة البداٌة الملموسة لتفاقم أزمة دول حوض  2010وٌمكننا أن نعتبر ماٌو •

من دول منابع النهر هى إثٌوبٌا وأوغندا وكٌنٌا وتنزانٌا  6النٌل، حٌث قررت 

األوغندٌة على معاهدة جدٌدة ” عنتٌبً“ورواندا وبوروندي التوقٌع فً مدٌنة 

القتسام موارده تنتهى بموجبها   لحصص التارٌخٌة لمصر والسودان وفقا 

، ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة عاما واحدا  1959و 1929التفاقٌات 

 2013لالنضمام إلى المعاهدة، ٌذكر أن دولة جنوب السودان قد أعلنت فً مارس 

 .اعتزامها االنضمام إلى معاهدة عنتٌبى

رفضت كل من القاهرة والخرطوم االتفاقٌة واعتبرتها مخالفة لكل االتفاقٌات •

الدولٌة، وأعلنت أنها ستخاطب الدول المانحة للتنبٌه على عدم قانونٌة تموٌل أي 

مشروعات مائٌة، سواء على مجري النٌل أو منابعه وإقناعها بعدم تموٌل مشروع 

ملٌار دوالر أمٌركً حسب  4.8الذي سٌتكلف نحو ” سد النهضة“سد األلفٌة 

 تصرٌحات المسئولٌن اإلثٌوبٌٌن

 



 تاريخ العالقاث المصريت االثيىبيت

كان مشروع عبد الناصر األٌدولوجى ٌقتضً : فً عهد الرئٌس عبدالناصر•

اهتماما كبٌرا بإفرٌقٌا وتحررها من االستعمار، لذا ٌبدو أن ناصر كانت تجمعه 

”  هـٌال سٌالسً“عالقات صداقة بكثٌر من الزعماء األفارقة ومنهم اإلمبراطور 

بما تالشى معه استخدام قضٌة مٌاه النٌل كورقة ضغط سٌاسً على مصر، بٌد أن 

هذا الوفاق لم ٌستمر طوٌالً، فسرعان ما نشبت الخالفات بٌن البلدٌن على خلفٌة 

 .قٌام مصر ببناء السد العالً دون أن تستشٌر دول المنبع، وهو ما عارضته إثٌوبٌا

جاء إعالن الرئٌس السادات عن مشروع لتحوٌل جزء : فً عهد الرئٌس السادات•

ألف فدان فً سٌناء لٌشعل العالقات بٌن مصر وأثٌوبٌا فً  35من مٌاه النٌل لرى 

الذى تقدم بشكوى ” هٌال سٌالسى“خلٌفة ” منجستو هٌال مارٌام“عهد االمبراطور 

إلى منظمة الوحدة األفرٌقٌة فى ذلك الوقت تتهم فٌها مصر بإساءة استخدام مٌاه 

مصر بتحوٌل « منجستو»النٌل، واحتدم الخالف إلى حد تهدٌد الرئٌس اإلثٌوبى 

مجرى نهر النٌل،فٌما وجه الرئٌس السادات خطاباً حاداً إلى إثٌوبٌا مهددا باستخدام 

 .القوة العسكرٌة



 تاريخ العالقاث المصريت االثيىبيت

فً البداٌة ساد قدر من التفهم و العالقات بٌن البلدٌن : فى عهد الرئٌس مبارك•
باللغة ( اإلخاء)، وهو ٌعنى 1983، الذى نشأ عام (األندوجو)وجها تكوٌن تجمع 

السواحلٌة، وذلك كإطار إقلٌمى للتشاور والتنسٌق بٌن دول حوض النٌل، ومع 
حدثت قطٌعة تامة فً العالقات بعد محاولة االغتٌال التً  1995قدوم عام 

تعرض لها الرئٌس السابق مبارك بأدٌس أبابا إبان زٌارته لحضور مؤتمر منظمة 
الوحدة األفرٌقٌة المنعقد هناك، بعد تصاعد لهجة التصرٌحات الرسمٌة واإلعالمٌة 

 .العدائٌة المتبادلة بٌن البلدٌن، واستمرت هذه القطٌعة حتى قٌام ثورة ٌناٌر

استغلت إثٌوبٌا حالة القطٌعة فً عالقتها مع مصر فً تعزٌز : وما بعدها 2011•
نفوذها فً دول حوض النٌل وصناعة عالقات إقلٌمٌة، كما استفادت من حالة 

التوتر السٌاسً فى مصر بعد الثورة وتطاحن الفرقاء السٌاسٌٌن فً الشروع فً 
 8ٌبلغ ارتفاعه “بناء عدة سدود أبرزها سد النهضة الذى طورت تصمٌمه القدٌم 

، ”ملٌار متر مكعب من المٌاه 11متر، وذو امكانٌات تحدد بـ  900أمتار وطوله 
من % 25إلى التصمٌم الحالى الذى سنتحدث عنه الحقا، بل وإنهاء حوالى 

 .إجمالى العمل فٌه تقرٌبا



 سد الىهضت االثيىبى

وقد اعترضت مصر على  2009وقد بدأ الحدٌث عن بناء سد النهضة منذ عام •

ذلك ووقتها نفت اثٌوبٌا وجود أى نٌة لدٌها القامة سدود تضر بمصالح مصر 

 .والسودان واستقبلت وفد رسمى مصر لتاكد لمصر ذلك 

 2011بمصر شرعت اثٌوبٌا فى ابرٌل  2011ٌناٌر  25ولكن فى اعقاب ثورة  •

فى بناء سد النهضة على النٌل االزرق دون االتفاق مع مصر أو ابالغها رسمٌا 

 . بذلك وهو عمل ٌتنافى مع األعراف والقوانٌن الدولٌة 



 سد الىهضت االثيىبى

وبالنظر لحجم السد ٌتضح مدى تأثٌره على دول  المصب فهو سد خرسانى •

مترا والمساعد  145اسطوانى رئٌسى وأخر مساعد وٌبلغ ارتفاع السد الرئٌسى 

مترا فوق سطح  640مترا وخلفه بحٌرة تخزٌت ٌصل منسوب الماء فٌها الى  60

وعلى الرغم من اعالن اثٌوبٌا أن . ملٌار متر مكعب  74البحر بسعة تخزٌن 

الغرض من انشائه انتاج الكهرباء إال أن الكثٌر من الخبراء ٌأكدون أن الهدف هو 

التحكم فى المٌاه التى تصل لدول المصب مصر والسودان  ، وتشٌر الدراسات أن 

اثٌوبٌا تهدف من وراء هذه السدود أن ٌكون لها دور القٌادة فى منطقة القرن 

االفرٌقى وحوض النٌل واحتكار الطاقة الكهربٌة فى المنطقة وتصبح صاحبة الٌد 

الطولى فى تقرٌر كمٌات المٌاه المتدفقة نحو دولتى المصب وتوقٌتاتها والتصرف 

 .فٌها 



تأثير سد الىهضت األثيىبي في مصر 

 والسىدان
قد اثبتت العدٌد من الدراسات ان للسد تأثٌر شدٌد الضرر على مصر خاصة أنه •

جزء من مشروع كبٌر باقامة اربعة سدود كبرى فى اثٌوبٌا هى كارادوٌه ، بٌكو 

وأن هذه السدود مجتمعة تتراوح سعتها التخزٌنٌة بٌن . ابو ، منداٌا ، وسد النهضة 

ملٌار متر مكعب من المٌاه أى أكثر من ثالثة أضعاف االٌراد السنوى  150-200

وبالتالى فالسعة التخزٌنٌة للسدود االثٌوبٌة سوف تخصم من . للنٌل االزرق 

مخزون المٌاه أمام السد العالى الذى ٌستخدم لسد العجز المائى الٌراد النهر فى 

مصر فى سنوات الفٌضان الشحٌح ، مما سٌترتب علٌه عودة ظاهرة الجفاف 

والعجز المائى لمصر بعد انشاء هذه السدود كما كان الوضع قبل بناء السد العالى 

وان السعة التخزٌنٌة للسدود االثٌوبٌة سوف تزٌد المساحة المزروعة فى اثٌوبٌا . 

بمقدار ملٌون فدان والمٌاه التى سوف تستخدم لرى هذه االراضى سوف تخصم 

كما ان هذه السدود سوف .بالضرورة من حصة مصر والسودان من مٌاه النهر 

تؤدى الى انخفاض فى انتاج الكهرباء من السد العالى وسٌصبح العجز المائى فى 

 .ملٌار متر مكعب  19مصر حوالى 



 فىائد السد مه وجهت الىظر األثيىبيت 

تخفٌف حمل وزن المٌاه المخزنة عند بحٌرة السد العالى والتى تسبب بعض  -1•

 .الزاللزل الخفٌفة 

مترا  570قلة تبخر مٌاه النٌل نتٌجة وجود بحٌرة السد على ارتفاع نحو   -2•

 .فوق سطح البحر 

ملٌار متر مكعب سنوٌا  420تخزٌن طمى النٌل األزرق الذى ٌقدر بنحو  -3•

 .مما ٌطٌل عمر السد السودانى والسد العالى 

 .التحكم فى الفٌضانات التى تصٌب السودان عند سد الروصٌرص  -4•

انتاج طاقة كهرومائٌة تعادل ما ٌقرب من ثالثة أضعاف الطاقة المستخدمة  -5•

 .فى أثٌوبٌا حالٌا 

 


