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  چکیده

ترین رودخانه در قاره آفریقا استتتتی این ترین رودخانه جهان و پرآبکيلومتر، طولاني 0189رود نيل با 

پس از طي مسيری طولاني به سمت شمال، و  جویبار است،ای از چندین حاصل مجموعهرودخانه که 

ودی شگذر از کشورهایي که در مسير این رودخانه هستند، نهایتا وارد دریای مدیترانه در شمال آفریقا مي

رداری به نيل یعني مصر، سودان و اتيوپي داردی ميزان بهرهنقش استاسي در اقتصاد کشورهای حو  نيل

اندازه نيستتی بيشترین ميزان استااده از رود نيل مربو  به مصر و پس از آن سته کشتور از نيل به ی  

اما از اواسط دهه می مشکل چنداني ميان سه کشور به وجود نيامدی 2336ستودان و اتيوپي استی تا دهه 

در نتيجه تقا ای فزاینده مبتني بر طرحهای جدید آبياری، رشد جمعيت و سطح بالاتر زندگي، می 2336

الذکر بالا گرفتی آنچه که بر شدت رقابت ميان آنها بر ستر حقابه آب نيل ميان سته کشتور فو  رقابت

ای که ساخت می بود، به گونه1622اقدام دولت اتيوپي در ساخت سد نهضت )رنسانس( در سال  ،افزود

تی اقدامي ساخوارد مي ای سودانو تا اندازه برداری از آن صدمات جدی به اقتصاد مصراین سد و بهره

در این پژوهش که این کشور مواجه شدی  شتدید پاستخ نماند و با واکنشکه از ستوی دولت مصتر بي

آوری اطلاعات از منابع مکتوب و اینترنت استااده و برای جمع تحليلي بوده  -روش تحقيق، توصتياي 

ودان و نيل چه تاثيری بر روابط ژئوپليتيکي ميان مصر، س هيدروپليتي ، در پاسخ به این سئوال که شتده

تقابل  نيل، مصر، سودان و اتيوپي را در آستانه ی  هيدروپليتي گات که  توانمياتيوپي گذاشته است؟ 

های این پژوهش حاکي از آن است که قراردادهای استعماری، فقدان یافته قرار داده استتی  ژئوپليتيکي

، نيل در حو ه صنعت کشاورزی و زمينه تقسيم آب، افزایش جمعيت و رشد ی  مکانيسم مناسب در
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رود  های و جهاني باعث شده تا حو منطقهستاخت ستد رنسانس در اتيوپي و نهایتا دخالت قدرتهای 

در صورت  توان گاتنيل عرصته رقابت هيدروپليتيکي ميان مصتر، ستودان و اتيوپي شودی بنابراین مي

ادست بر سهم منصاانه از آب نيل از جمله عملياتي شدن سد نهضت )رنسانس( پافشاری کشورهای بال

برداری از آن توستط اتيوپي، آستيب فراواني را متوجه ميزان آب شتترب، کشتتاورزی و صنعت و بهره 

 ،توریستم مصر و تا اندازه ناچيزی آب سودان خواهد گذاشتی لذا در چنين شرایطي هيدروپليتي  نيل

 ميان مصر، سودان و اتيوپي خواهد شدی « ليتيکيتقابل ژئوپ»عرصه 

 مصر، سودان و اتيوپيیهيدروپليتي ، نيل،  :گان کلیدیواژ

 مقدمه -1

آب جوهر حيات و مایه آباداني و ی  عنصتر استاسي در حيات و ساختارهای اقتصادی تتتت اجتماعي 

آشکار « جَعَلْنَا مِنَ الْمَا ِ کلَّ شَي ٍ حَيو» ستوره شریاه انبيا   96جوامع استتی این مستاله به خوبي در آیه 

دی هيچ امنيت بيشتر را به دنبال دار های اساسي در توسعه است و توسعه نيز به نوبه خوداستی آب از مؤلاه

تواند ثبات سياسي، اقتصادی و اجتماعي خود را حاظ کشتوری در دنيا بدون برخورداری از آب کافي نمي

ن اندازی به منابع آب ستتریعتریالمللي دستتتدنيا چه در مقياس محلي، ملي و بين کنی در بستتياری از نقا 

ترین ملزومات آب یکي از اساسيی (Mokhtariheshi,2013: 59)عامل برانگيختن خشم مردم و دولتهاست

 ددهد که در بعضي از نقا  جهان، کمبودوام و تدوام بيولوژی  انساني استی امروزه شواهد آماری نشان مي

فرین آو از آنجا که بحران برآمده از کمبود منابع، همواره نزاع منابع آبي به نقطه بحران نزدی  شتتده استتت

استت، بدیهي است که مساله آب، مو وع نزاعهای امروز و آینده قرار خواهد گرفتی یعني اینکه سياست 

گير مو تتوعي باشتتد که از وجه به معنای مدنيت که با وجه انستتاني آدميت ستتر و کار دارد، اکنون باید در

ینکه کند، یعني ا« بدویت»را تبدیل به « مدنيت»توانتد برآمتده استتتتا بنتابراین بحران آب مي  حيواني او

 16 حدود کهحالي  دری (Moradi Tadi,2017: 73)بازگشتي از طبيعت ثانویه آدمي به طبيعت اوليه اوست 

مطابق محاسبات  یشيرین هستند ،آبهای جهان درصد از 1.1 دهد اما تنهاکره زمين را آب تشکيل مي درصد

درصد برای  16آب شتيرین مورد استتااده در بخشهای مختلا اقتصادی به ترتيب  ،فائو در ستطح جهاني

 16 حدود(ی FAO,2003درصد برای مصارف خانگي است ) 26درصتد برای صتنعت و  16کشتاورزی، 

توان به کشورهای واقع در منطقه جنوب غرب که در این ميان مي هستند با کمبود آب مواجه جهان کشتور

 و نمنابع آب شيری، توستعه صنایع و با توجه به افزایش جمعيتآفریقا اشتاره کردی  شتر  آستيا و شتمال
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از نقش ب آب از دیر تبدیل شتده استی «ژئوپليتيکيبحران »در برخي از کشتورها به ی   ندستترستي به آ

عه بر سر مناز« آرون ولا»بنا به گاته جغرافيدان آمریکایي  یای داشته استات منطقهمهمي در منازعبستيار 

لنهرین ابيندر  مستتيح قرنها قبل از ميلاد ،آب دارای تاریخ بستتيار طولاني استتت و اولين منازعه بر ستتر آب

 (یWolf, Yoffe & Giordano,2003:1109 - 1126روی داده است ) (عرا  کنوني)

گردیده که  ها سببالمللي نظير رودخانهتزاید آب و منافع مشترک دولتها بر سر آبهای بينکمبود رو به 

ير به عبتوان تالملل به ایاای نقش بپردازد که از آن ميکننده در ستتتياستتتت بينآب بته عنوان عتاملي تعيين

ان مثال تاکنون ستی به عنوای که روابط ژئوپليتيکي ميان کشورها را متاثر نموده انمود، مساله« هيدروپليتي »

کشتتورهای مختلا جهان برای حل مستتائل موردی مخت  به آب منعقد گردیده  پيمان بين 966بالغ بر 

المللي نيز بندهایي در ارتبا  با آب وجود پيمان بين 1666در متن بيش از ی (Hafeznia,2011:110)استتتت

 اما به محضکافي در دستترس باشتد، خوب استی به عنوان ی  ماده حياتي، زماني که به اندازه آب داردی 

جوامع انساني از هم  ،وقتي شترایط به حد بحراني برستتدآیدی بحران آب به وجود مياینکه آب کم شتود، 

ابع آب ناپذیر خواهد شدی با توجه به کمبود مناجتناب« تقابل ژئوپليتيکي»شتود و اینجاستت که پاشتيده مي

، جنگ بر سر این ماده حياتي همچنان محتمل استی نمونه بارز آن اختلاف شيرین در جهان از جمله  آفریقا

ي آفریقا شرق ميان سته کشتور اتيوپي، سودان و مصر بر سر حقابه رود نيل استی رودخانه نيل که در شمال

آبي، ستتتوبات و عطبره ستتتايد، نيلترین رود جهان استتتتی نيلکيلومتر طول، طولاني 0189قرار گرفته، با 

  يرندگکه به استثنای  نيل سايد، بقيه از ارتااعات اتيوپي سرچشمه مي های رود نيل هستندبهشاخا

(Mokhtariheshi & Ghaderihajat, 2008:48)ی 
 

 شاخابه های رود نیل .1 جدول

 هاشاخابه محل فرازآبها   درصد آبدهی
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 1٬903کيلومتر، دبي ميانگين آن  2٬086گيرد و طول آن آبي از دریاچه تانا در اتيوپي سترچشمه مينيل

 83گيردی کيلومتر مربع را در برمي 918٬666ای به مساحت مترمربع در ثانيه استت و حو ه آبخيز آن ناحيه
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ستايد که سترچشتمه آن دریاچه ویکتوریا است و از دریاچه نيلدرصتد آب نيل متعلق به نيل آبي استتی 

باشتتتدی کيلومتر مربع مي 2166666کيلومتر طول و حو تتته آبخيز آن  9166گذرد، آلبرت در اوگتانتدا مي

ته و آبي نهایتا در خارطوم سودان به هم پيوسسايد و نيلدرصتد آب نيل متعلق به نيل ستايد استتی نيل20

دهندی سومين شاخابه رود نيل، رود عطبره در شهر عطبره سودان است که در شتکل ميرود طولاني نيل را 

پيونددی این رود با وجود آنکه کوچکتر از دو رود به نيل ستتايد و آبي مي کيلومتری شتتمال خارطوم  986

 29کندی آوری ميدیگر استتت، اما آب کوههای اتيوپي و اریتره در بخشتتهای شتتمالي دریاچه تانا را جمع

های رود نيل، رود سوبات درصتد از آبدهي نيل بزر  متعلق به این شتاخه از نيل استتی از دیگر شتاخابه

گيردی این رود کوچ  در مسير حرکت خود به جنوبي سرچشمه مي است که از کشور تازه تاسيس سودان

درصد آب نيل را  20ه شودی این رود نزدی  بپيوند و در خارطوم پایتخت با نيل آبي یکي مينيل سايد مي

کشور در طول مسير رود نيل هستند و هرکدام نسبت به سهم آب خود  22دهدی اگرچه حدود تشتکيل مي

 برداری از نيل مربو  به سه کشوراما بيشتترین اختلاف در مورد نحوه بهره از این رودخانه شتکایت دارندی

 آب نيل به ی  اندازه نيستی برداری سه کشور ازميزان بهره استی اتيوپي، سودان و مصر

اما يرد، گتوسط مصر و سودان صورت مي در قسمت سالي رود نيل بيشتترین ميزان مصرف آب نيل 

کمتر از دو کشور یاد شده استی در  ،کند، ميزان مصرف آندرصد آب نيل را تامين مي 18اتيوپي که بالغ بر 

تا  ههت مصتارف خانگي و کشتاورزی باعث شدستاليان اخير مستاله افزایش جمعيت، نياز مبرم به آب ج

می اقدام به ساخت سد 1622ال ی به همين خاطر اتيوپي در ساتيوپي خواهان ستهم منصاانه از آب نيل باشد

برداری برستتد، پيامدهای مناي برای کشتتورهای ی ستتدی که اگر به مرحله بهرهنمود (رنستتانسنهضتتت )

ین ا نظامي مصر و تهدیدای که اعتراض شدید سالهمدستت رود نيل بخصتوم مصر خواهد داشتی پائين

دست رودخانه به منظور دستيابي به آب مورد نياز خود باید لذا کشورهای پائينی کشتور را به همراه داشتت

ر راه و اگحلي پيدا شد چه بهتر، و دیپلماستي آب را در دستور کار خود قرار دهند، اگر راه جوئي کنندچاره

(ی Hagget,1979:50 الذکر بود )ميان ستته کشتتور فو « تقابل ژئوپليتيکي»باید منتظر ی   ،حلي پيدا نشتتود

 هدف این پژوهش نيز بررسي این مساله استی

 مبانی نظری -2

رودلا کيلن استاد علوم سياسي دانشگاه آپسالا سوئد اصطلاح ژئوپليتي  را ابداع شد می 2133در ستال 

فيا و سياست استی این اصطلاح از زمان و ع آن از نظر ماهومي و فلساي که بيانگر رابطه متقابل ميان جغرا
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شتناور بوده و هنوز بر ستر ماهيت آن اتاا  نظر وجود نداردی ژیروید اتوتایل معتقد است که ژئوپليتي  در 

و  ااز تاریخ پرفراز و نشيبي برخوردار بوده و توانسته است در رساندن معني کلي ارتبا  بين جغرافي 16قرن 

کردن ژئوپليتي  کاری بس دشتوار استتی او معتقد استت که کيلن و سایر ستياستت موثر باشتد، اما معني

که از روابط بين  اندمتاکران امپریاليستتتي، ژئوپليتي  را به عنوان بخشتتي از دانش استتتعماری غربي فهميده

تهای مختلاي که از با وجود برداشتتت ی(Hafeznia,2011:13)کندجغرافيایي بحث ميستتتيتاستتتت و عوامل

 نام بردی بر این استتاس روابط« دانش روابط قدرت»توان از این رشتتته به عنوان ژئوپليتي  وجود دارد، مي

که  ایالملل تابع ميزان قدرت آنها در ستتاختار قدرت جهاني استتتی به گونهدولتها و کشتتورها در نظام بين

در سطوح  سلطه و توازن و احترام متقابلبر سلطه، زیر مبتي روابط کشتورها از نوع رقابتي، تقابلي و تعاملي

ای، همگي بيانگر ميزان قدرت در رابطه ميان دولتها و یا به تعبيری دیگر ای و منطقتهمختلا جهتاني، قتاره

 توان گات مطالعه این الگوهای روابط، کار ژئوپليتي  استی باشدی لذا ميروابط قدرت بين آنها مي

يين این مو وع است که چگونه فاکتورهای جغرافيایي از جمله سرزمين، جمعيت ژئوپليتي  درصدد تب

و منابع طبيعي همچون انرژی و آب بر روابط کشورها و تلاش آنها برای کسب قدرت و استيلای بر دیگران 

الملل را به شتدت متاثر نموده، مساله تامين آب شرب از موثر استتی یکي از منابع مهمي که ستياستت بين

 طرح شدیم المللي استی ميزان تاثير آب بر سياست به حدی بود که اصطلاح هيدروپليتي های بيندخانهرو

آنچه که باعث شتد تا هيدروپليتي  به عنوان ی  دانش علمي پا به عرصه ههور بگذارد یکي مساله آب به 

  سو مبود ميزان بارش از یعنوان ی  ماده حياتي و کمبود آن در کره زمين با توجه به تغييرات اقليمي و ک

زیست به این مساله زیستت در کشورهای صنعتي و توجه طرفداران محيطو از ستوی دیگر جایگاه محيط

ای از این کره خاکي و ی واقعيت دیگر این است که نوع بشر در هر گوشه(Lavasani,1994:68)مهم استت

انش های پيدایي ددیگر از مولاهلو با شتترایط بستتيار ستتخت و خشتتن طبيعي ستتکني گزیده استتت یکي 

بر سر  ،ای از این کره خاکي که قرار گرفته باشندچرا که گروههای انساني در هر نقطه اهيدروپليتي  استت

نوان ع (Araghchi, 2015:12).کنندم به منازعه ميمنتابع کمياب و ارزشتتتمند آب به رقابت پرداخته و اقدا

، نوشته «2يلآب سياست دره ن»بار در عنوان کتابي با نام  نخستيننظری هيدروپليتي  یا آب سياست، هاهرا 

توستتط دانشتتگاه ستتيراکيوز منتشتتر شتتده  می2313به کار رفته استتتا کتابي که در ستتال  1جان واتربوری

                                                           
1. Hydropolitics of the Nile valley 

2. John Waterbury 
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از آن پس هيتدروپليتيت  به عنوان زیرمجموعه ژئوپليتي  وارد ادبيات  (.Moradi tadi,2017:74)استتتت

ي نظير المللکمبود رو به تزاید آب و منافع مشتتترک دولتها بر ستتر آبهای بين ستتياستتي و دانشتتگاهي شتتدی

ا المللي و روابط دولتها بکننده در ستتتياستتتت بينها ستتتبب گردیده که آب به عنوان عاملي تعيينرودخانه

نقش موثری داشتته باشدی به بياني دیگر هيدروپليتي  به بررسي نقش آب در رفتارهای سياسي با  ،همدیگر

برداری از این منابع آبي مشتتتترک، طيا پردازدی نوع برهمکنش ميان ملتها در بهرهمقيتاستتتهای مختلا مي

گيردی با توجه به مصرف فزاینده ای از همکاری و سازگاری کامل تا ناسازگاری و جنگ را در برميگسترده

ابع، شاهد فزوني مشاجرات برداری از این منرود در بهرهده و افزایش مصرف کشورهای فرادستآب در آین

ستتتده »ني را ستتتده کنو ،هاستتتينيهيدروپليتي  ميان ملتها هستتتتيمی با توجه به این واقعيت برخي ژئوپليت

حران ای در جهان به دليل بدانند و بر این باور هستند که اغلب درگيرها و جنگهای منطقهمي «هيدروپليتي 

ای معتقدند که آب به عنوان کالائي کمياب روند در آینده، عدهبا ادامه این  برآمتده از کمبود آب خواهد بودی

 Golkarami & kavyani)ها قرار خواهد گرفتها و آشتتتتيو گرانبهتا بته جای نات در کانون رویارویي

rad,2017:116). يریهای گهای مربو  به استتااده از آب در شکلگيریهيدروپليتي  به مطالعه اثر تصتميم

ردازدی کمبود پيان کشورها با یکدیگر با روابط ميان دولتها و مردم حتي در ی  کشور ميسياسي در روابط م

ود و خای روزافزون در روابط سياسي دولتها و ملتهای المللي به گونهآب یا اجازه عبور آب از مرزهای بين

نود درصد مردم دنيا در کشورهای  ی(Mojtahedzadeh,2003:131) گذاردمي روابط کشورها با یکدیگر اثر

کنند که دارای منابع آبي مشتترک با کشتورهای دیگر هستتندی این وابستگي متقابل ممکن است زندگي مي

ا مسالمت مشترک آب ب اسي ميان کشورها شودی بيشتر منابعباعث همکاری و صلح و یا مناقشه و تنش سي

ز ابنابراین پرداختن به مسائل آبهای مرزی مشترک شودی دسي و دیپلماسي فرامرزی اداره ميو از طریق مهن

بيانيه یا  91666ای برخوردار استتت و برای مدیریت کردن آنها تا کنون بيش از حستتاستتيت و اهميت ویژه

در طول  (یArdakanian,2005:3المللي تدوین و تثبيت شتده است )معاهده بين 966کنوانستيون و حدود 

اند که بر ستر کسب امتيازهای ل جریانهای ستياستي و محور تحولات مهم بودهها محل تبادتاریخ رودخانه

 & Hafezniaبتته وقوع پيوستتتتته استتتت ) ميتتان کشتتتورهتا جنگهتتای متعتددی برداری از آنهتا،بهره

Nikbakht,2002:47 -48 ) ت بين کشورها بر سر آب گزارش شده مورد خشتون 91ستال گذشتته  86در

که کشمکش ميان کشورهای واقع در حو ه رود نيل از ،(Lotfali Zadeh and Ghavam,2017:14)استت

اعث شد آفریقا بورود استعمارگران به شمال تواند یکي از این موارد باشدی جمله مصر، سودان و اتيوپي مي
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ا ب برداری از نيل )مصر و سودان( به امضا  برسدیمی به منظور بهره2313و  2383قراردادهایي در ستالهای تا 

دهه از قراردادهای مذکور، کشورهای بالادست از جمله اتيوپي،  من استعماری خواندن  8ت بالغ بر گذش

حستتاستتيت آنچه که بر  برداری منصتتاانه از آب نيل هستتتندیآن قراردادها، خواهان اصتتلاح آن و بهره

و در اوج می 1622هيدروپليتي  نيل افزود، اقدام دولت اتيوپي در ستاخت ستد نهضت )رنسانس( در سال 

ل اسرائيل و ای مثای و فرامنطقهستياسي ناشي از انقلاب در مصر بود که از حمایت قدرتهای منطقهثباتي بي

  غرب برخوردار بودی

 روش تحقیق -3

نيز از روش  هتاآوری دادهتحليلي استتتت و برای جمع -در این پژوهش، روش تحقيق توصتتتياي 

استی در این روش، مراجعه به کتب داخلي و خارجي، بررسي اسناد و ای و اینترنتي استتااده شده کتابخانه

 مدارک، نشریات و مقالات و استااده از سایتهای اینترنتي مورد توجه قرار گرفته استی

 محیط شناسی -4

یقا هایي تا کناره شتترقي قاره آفرترین رود جهان استتت که از آفریقای استتتوایي با پيچ و خمنيل طولاني

ریزدی ویژگي منحصر به فرد کيلومتر را طي نموده و به دریا مدیترانه مي 0189است و بيش از  کشتيده شده

های جهان متمایز نموده استت، مستير حرکت آن به سمت شمال و ورود به نيل که آن را از دیگر رودخانه

العاده د که آب فو کننامروزی اشاره مي (ی جغرافيدانان و آبشناسانbarter,2002:20دریای مدیترانه استت )

ی پيچيده از اتواند مربو  به نيل آبي و ستتايد باشتتد بلکه جریان آن از مجموعهزیاد رود نيل به تنهایي نمي

هایي به هم رسانده تا رود بزرگتری به نام نيل ه است که راه خود را با پيچ و خمصتدها جویبار تشکيل شد

، شود یا به تعبيری دیگر نيلها توصتيا ميای از رودخانهعهرا شتکل دهندی از این نظر، نيل دقيقا به مجمو

کشتتور را تحت  22های رود نيل در مستتير حرکت نزدی  به استتتی عليرغم اینکه شتتاخابه« رود رودها»

اما بيشترین  دهند و هرکدام از کشورهای فو  خواهان سهم خود از این رود هستند،پوشتش خود قرار مي

اقي نقطه تل)آبي(، سودان این ستو ما بين سته کشتور اتيوپي )سرچشمه نيلبه  می2336کشتمکش از ستال 

  (یWaterbury,1979:48آبي و سايد( و مصر )دلتای رود نيل( بوده است )نيل
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 اتیوپی -4-1

کيلومتر مربع  2.266666اتيوپي کشتتوری محصتتور در خشتتکي در شتتا  آفریقا استتتی این کشتتور با 

اتيوپي از شتتمال با اریتره، از غرب به ستتودان، از شتتر  و ميليون نار جمعيت داردی  266مستتاحت، بالغ بر 

رار قارتااع سطح و نحوه جنوب شترقي با ستومالي و جيبوتي و در جنوب با کشتور کنيا همستتایه استی 

است: منطقه سرد، منطقه دمائي در ارتااع گرفتن جغرافيائي باعث بوجود آمدن سته ناحيه آب و هوائي شده

ای و خشتت  استی فصل معمول متری و منطقه گرم که آب و هوای آن به صتورت حاره 1066تا  2866

ه دنباله باشتتد که بت( ميتر استتبارندگي از نيمه ماه ژوئن تا اواستتط ماه ستتپتامبر )در مناطق جنوبي طولاني

ی اتيوپي از (Grinberg,2013) آیدا مابقي ماههای ستال خش  هستندبارشتهای متناوب فوریه تا مارس مي

تی با آبي اسباشدی دریاچه تانا در شمال سرچشمه نيلشتناستي کشوری با آب و هوای متنوع ميلحاظ بوم

يل بزر  در این کشور قرار دارد، اما سهم این های نآبي یکي از شاخابهوجود آنکه سترچشتمه اصتلي نيل

درصتتد بوده استتتی از مستتاحت  2برداری از ستتد نهضتتت )رنستتانس( حدود کشتتور تا قبل از آغاز بهره

 & Mokhtariheshi)کيلومتر آن متعلق به اتيوپي استتت 980666کيلومتر مربعي حو تته نيل،  9.692.166

Ghaderihajat,2008:50). 
 سودان -4-2

 در شمال ميليون نار جمعيت 91و  هزار کيلومتر مربع مساحت 110ستودان با ی  ميليون و جمهوری 

نيز  ال که پایتختآفریقا و در کنار دریای سر ، ميان مصر و اریتره استی آب و هوای سودان در شم شرقي

اما  یددار ، خشتت  و گرم و ستتوزان و تنها دو ماه از ستتال در آن بارندگي محدود وجوددر آن واقع شتتده

 یموسم بارندگي در سودان از ماه آوریل تا ماه سپتامبر است تری داردیجنوب ستودان به مراتب هوای خن 

رود نيل بيشترین بستر و درازای خود را در سرزمين سودان مي پيماید و پس از آن به سوی مصر روانه مي 

وم به همدیگر پيوسته و ادامه مسير خود سايد در ادامه مسير خود در شهر خارطآبي و نيلرود نيل دو  یشود

مَرَجَ »نظران سوداني بر این باورند که آیه مبارکه را در ی  بستتر مي پيمایند و از این رو برخي از صتاحب

برخورد دو رود بزر  نيل در شهر خارطوم است و به راستي در فصل بارندگي که ارتااع   «الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِيانِ

 متانتتدمي رستتتد ، بته دریتایي روان مي - متر 16یعني عمقِ حتدود - اترین ستتتطح آنرود نيتل بته بتالت

(Cockett,2010) کيلومتر مربع از مستتاحت حو تته نيل را به خود اختصتتام داده  2.313.966ی ستتودان

  .است
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 مصر -4-3

 266 ، بالغ برکيلومتر مربع مساحت 2661086شترقي قاره آفریقا استتی این کشور با  مصتر در شتمال

ترین کشتتتورهای آفریقایي و خاورميانه استتتت و اکثر ميليون نار جمعيت داردی مصتتتر یکي از پرجمعيت

هزار کيلومتر مربع  06ای استتتت که های رود نيل منطقهکنندی کرانهجمعيت آن در کنار رود نيل زندگي مي

 ی بخش عمده ایندهدهای بارور آن را تشکيل ميیعني حدود ی  بيستت و پنجم این کشتور و تنها زمين

مصتتر استتاستتا تمدني استتتی ای را در خود جای داده کشتتور، از بيابان تشتتکيل شتتده و جمعيت پراکنده

 با رود نيل داشتتتته استتتت ناگستتتستتتتني  ای تمدني که در طول حيات خود رابطه یای استتتترودختانه

(Mohamadi,2016:80)ه دریای گذرد و ستتپس بآخرین کشتتوری استتت که رود نيل از آن مي ی  مصتتر

ریزدی به این خاطر در محل پيوستتتن آن به دریا، دلتای نيل به وجود آمده که ستترزمين اصتتلي مدیترانه مي

نقا   که تنها طوریدارد به زیادی نيز کشاورزی رونق بسيارکشاورزی این کشور استی در اطراف این رود 

 کشور ه نيل متعلق به مساحت حو کيلومتر مربع از 111666حدود باشدی نيل مي رود آباد مصتر ستواحل

 .(Mokhtariheshi & Ghaderihajat,2008:50) مصر است

 

 درصد و مساحت حوضه نیل در هریک از کشورها .2جدول 
 مساحت کل حوضه / درصد مساحت از حوضه/کیلومتر مربع کشورها

 09.00 2313966 سودان

 22.10 980666 اتيوپي

 3.20 111666 مصر

 10.81 1801966 جمع کل
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 حوضه رود نیل. 1نقشه 

 های پژوهشیافته -5

پراکندگي ميزان بارش در جهان بستتيار ناهمگن بوده و به توزیع نامنظم آبهای شتتيرین در جهان کم  

خش  در شمال درصتد از خشتکيهای کره زمين به سترزمينهای خشتت  و نيمه 06کند، به طوری که مي

درصتتتد از آبهای شتتتيرین جهان را در اختيار  1تنها که شتتتود مربو  ميآفریقتا، استتتتراليتا و ختاورميانه 

ها جنگ بر ستر آب یکي از حواد  تکراری تاریخ است که اگرچه در دوردست. (Shotar,2007:60)دارد

های گذشته، بسيار تکرار شده و احتمال تکرار آن در آینده نيز گهگاهي اتاا  افتاده استت، اما در طول دهه

بر این باور هستند که جنگهای جهاني اول و دوم، بيشتر  2و نازلي چوسری استی رابرت نور قوت گرفته 

اندا در آینده نيز کشتورهای مدرن و کشتورهای جهان سوم به کمياب و تجدیدناپذیر ر  داده بر ستر منابع

ای منابع این درگيری بر (Hafeznia & Nikbakht,2002:47)شتتدت بر ستتر منابع با هم درگير خواهند بود

                                                           
1. Robert C. North & Nazli Choucri 
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ی ااز ی  سو ماهيت آب به گونهخواهد بودا زیرا و ع متااوت  ،تجدیدپذیر کمتر استت، اما در مورد آب

نداز ادهدی این ویژگي در چشمميوده و از جایي به جای دیگر تغيير مکان استت که در ی  مکان ساکن نب

سر منابع آب، مدیریت منابع آب، موجب گردیده تا اختلاف، مذاکره و همکاری بر  جغرافيای سياسي جهان

ر و ناپذیر تعاملات کشورها با یکدیگمحيطي و نقش آب در توسعه اقتصادی، بخش جدائيمستائل زیستت

درصتتد جمعيت  06بالغ بر و از ستتوی دیگر نيز  (Araghchi:2014:93)ستياستتت خارجي آنها تلقي گردد

لستر ها نياز دارندی به آب آن رودخانه کنند که همگيرودخانه مشتترکي زندگي مي 120جهان در حو ته 

ا شکل تواند قرن آینده رچگونه کمبود آب مي»در گاتاری با عنوان اینکه  ،در کنارانس آب استکهلم 2براون

و شتمال آفریقا آب است و نه  خاورميانه ، تصتریح کرده استت که مو توع جنگهای آینده در منطقه«دهد

 (ی Brown,2000:3ه و تقریبا مورد اجماع است )کاملا پذیرفته شد که اینات، مساله

جنگ بر سر آب،  : 1در ارتبا  با نستبت ميان آب و جنگ تعاریا فراواني شده استی به باور وستينگ

ود، شکه به تنشهای سياسي فرساینده و یا حتي جنگ منجر مي رقابت بر ستر منابع آب شتيرین محدود به

(ی نمونه بارز این مستاله اختلاف ميان مصر، سودان و Wolf, Yoffe & Giordano,2003:2شتود )گاته مي

. (Moraditadi:2017:81)برداری از رود نيل و ستتدستتازی بر روی آن استتتتاتيوپي در مورد نحوه بهره

گردد، الگوی می بر مي2336به دهه  استتااده از آب نيل، که ریشه آن چگونگياختلاف سته کشتور بر ستر 

لندیهای ترین رودخانه جهان است که از بنيل طولاني سه کشور را متاثر نموده استیروابط ژئوپليتيکي ميان 

منطقه گرمستتير استتتوایي در قاره آفریقا ستترچشتتمه گرفته و پس از طي مستتيری طولاني با گذر از ميان 

کشورهای دهگانه از بخشهای شرقي قاره آفریقا به سمت شمال حرکت کرده و پس از طي مسيری طولاني 

های جهان شتتتودی از جمله ویژگيهای مهم این رودخانه که آن را در ميان رودخانهدریتای مدیترانه مي وارد

شهره خام و عام کرده است یکي گذر از ميان بيابان آفریقا و دیگری حرکت از جنوب به شمال آن استی 

ز بيابان ميزان تبخير آن ای استتت که به علت گذر اهای موجود در جهان، نيل تنها رودخانهدر ميان رودخانه

درصتتد از آب خود را به خاطر تبخير از دستتت  86زیاد بوده و قبل از رستتيدن به دریای مدیترانه بالغ بر 

 (ی Hillel,1994:76دهد )مي

                                                           
1. Lester Brown 

2. Westing 
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ای از چندین جویبار است که پس از دهد که رود نيل حاصل مجموعهمطالعات جغرافيدانان نشتان مي

که آورندی در مورد اینر تلاقي کرده و نهایتا رود بزر  نيل را به وجود ميیکدیگ طي مستتتيرهای طولاني با

پيماید، هنوز برای بسياری از کارشناسان مسائل اقليم ی  معما استا چرا که این چرا نيل چنين مسيری مي

ناسان ششودی نگاه به مطالعات زمينرودخانه با وجود نزدیکي به دریای سر ، به دریای مدیترانه سرازیر مي

ز که باعث رانش آفریقا اساختي منطقه است دهد که چنين و تعي برخواستته از و عيت زميننشتان مي

جنوب به شتمال شتده و مسير حرکت نيز از آفریقای استوایي به سمت دریای مدیترانه دارای جهتي ملایم 

ای مدیون رودخانه ستتال پيش مصتتریها، ستتودانيها و اتيوپيایيها موجودیت خود را 0866بيش از استتتی 

صر به نياز مردم م ،اما در این ميانگرفتی گير استتوایي سرچشمه ميدانستتند که از مناطق مرتاع و بارانمي

يانه چرا که در طي تابستان مصریان باستان منتظر سيلابهای سالمراتب بيش از دیگر ساکنان همجوار نيل بودا 

جود گذاشتی این مواد آبرفتي باعث به وآبرفتي برجایي مي نيل بودند که  تمن شستن زمينهای آنها، مواد

آوردن دلتای نيل شتد که دارای حاصلخيزترین زمينهای کشاورزی در دوران بسيار قدیم بودی تاثير رود نيل 

در کشاورزی مصر به حدی بود که مطالعات ادوار گذشته بخصوم آثار نویسندگان کتاب عهد عتيق نشان 

بردند، بقيه نقا  در اوج فلاکت به سر ه مردم مصتر از زراعت و حاصلخيزی لذت ميدهد در ادواری کمي

 (یHerodotus,1942:60بردند )مي

شد که مهمترین مساله برای شما چيست؟ به رود نيل و جریان مداوم اگر از مصتریان باستان سئوال مي

گار باستتتتان اطلاع چنداني از کردندی با و جود آنکه مردم مصتتتر در روزاین رودختانته طویتل اشتتتاره مي

ه کردندی کار به جایي رسيده بود کهای رود نيل نداشتند، اما آثار مثبت آن را بر زندگي خود درک ميشاخابه

کردند و شتتاعران در وصتتا نيل اشتتعاری کردند، برای مداومتش قرباني ميمصتتریان نيل را عبادت مي

زمين، خشتکسالي و کمبود آب بخصوم در قاره آفریقا  گاتندی اما در شترایط فعلي، با گرم شتدن کرهمي

اهميت رود نيل برای ستاکنان همجوار نيل بيش از گذشته استی در گذشته به علت کمبود جمعيت و عدم 

درصد جمعيت آن در دلتای  16توسعه کشاورزی و اقتصادی، ساکنان اطراف نيل به استثنا  مصر که بالغ بر 

برداری از آن چندان برایشتتتان مهم نبودی اما با د، مستتتاله آب نيل و ميزان بهرهکردنرود نيل امرار معاش مي

گذشتتت زمان، افزایش خشتتکستتالي و کاهش منابع آب و تتعيت عوض شتتدی از آنجا که بخش اعظم 

شورها اند، دولتمردان این ککشتورهای همجوار نيل بخصوم اتيوپي، سودان و مصر از بيابان تشکيل شده

اندی ردهکشي به نواحي بياباني کداری از آب جهت آبياری زمين و توليد غلات، اقدام به کانالبربه منظور بهره
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با وجود جایگاهي که این رودخانه در زراعت، صتنعت و توریسم کشورهای حاشيه نيل داشته، اما رعایت 

، ساليانه محيطينظران مسائل زیستزیستي در آن چندان مورد توجه واقع نشده و بنا بر نظر صاحبمستائل

شودی بدون ش  چنين و عي بالغ بر چند هزار تن از انواع  تایعات شتيميایي در این رودخانه ریخته مي

المللي در حوزه مستائل زیست محيطي است، تهدیدکننده ماهيان، گذشتته از اینکه ناقض پيمانهای مهم بين

 (ی Dodds,2000:40دانند )یه خود ميميگوها، آبزیان دریایي و حيات کساني است که نيل را منبع تغذ

کرد این سيلها لجنزارهای حاصلخيز را بر کردن ميساله رود نيل شروع به طغيان از زمانهای قدیم که هر

برداری بهتر از محصتتولات زراعي بودی اما کرد و کمکي برای کشتتاورزان جهت بهرهروی زمين پراکنده مي

به حدی بود که به زمينهای کشاورزی و منازل حاشيه نشينان رود نيل بعضي مواقع ميزان طغيان این سيلابها 

اولين اقدام برای گرفتی ساخت و در بقيه نقا  سال خشکسالي همه جا را فرا ميصتدمات جدی وارد مي

کنترل و مهار رود نيل در همان اوایل قرن بيستتتم ميلادی صتتورت گرفت و این کار توستتط استتتعمارگران 

ی مناسب از بردار استتعمارگران انگليسي که به دنبال مهار و بهرهبریتانيا صتورت گرفتی  اروپایي از جمله

آب رود نيل در کشتتور مصتتر  بودند، توانستتتند رهبران مصتتری را برای اقدام خود توجيه نمایندی به همين 

نه رود نيل را به اهای سد نمودند تا بتوانند سيلاب ساليخاطر مهندستان بریتانيایي نيز شروع به طراحي نقشه

خوبي مهار کرده و آن را در راستتای افزایش و بهبود محصتولات کشاورزی بخصوم پنبه و گندم به کار 

گيرندی حضور استعمارگران بریتانيایي در کشورهای حو ه نيل بخصوم مصر و اقدام آنها برای مهار رود 

شتتد، با یخيره مانع از هدر رفتن آب مي ای از ستتدهای عظيم، گذشتتته از اینکهنيل با استتتااده از مجموعه

آوردی سد سازی بر روی نيل بيشتر به ناع مصریان مناسب آب، امکان آبياری در تمام طول سال را فراهم مي

ای که به برکت صتنعت ستد ستازی، کشاورزی مصر نسبت به دیگر کشورهایي که در تمام شتد به گونه

ميزان شکوفایي آن به حدی بود که مایه تعجب ساکنان حو ته رود نيل بودند، رشتد چشمگيری یافت و 

ه دنبال آن بودند ها بدلتای نيل شتده بودی سد سازی منجر به رونق توليد گندم و پنبه در مصر شدی بریتانيایي

مقدار توليد گندم و پنبه را در مصتتر بالا برده و گذشتتته از نياز محلي، قادر به صتتادر کردن آن به خارج از 

دی کشتورهای بریتانيا و ایالات متحده آمریکا از جمله مشتریان عمده گندم و پنبه مصر بودند و کشتور باشتن

کردندی گذشتته از  انگليس و آمریکا، کشورهای دیگری همچون فرانسه و بخش اعظم آن را خریداری مي

 ی (Herodotus,1942:72 - 84نصيب نبودند )بلژی  از رونق کشاورزی مصر بي
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 واز آنجا که مهمترین دغدغه بریتانيا بعد از انقلاب صتتنعتي، تهيه و توليد پنبه برای صتتنایع ریستتندگي 

بافندگي این کشتتور بود، تمام تلاش خود را برای افزایش توليد پنبه در مصتتر انجام دادی استتتعمار بریتانيا در 

طول سال افزایش دهدی برای حل این اولين اقدام در مصتر کوشتيد تا مقدار آب یخيره در این کشور را در 

های های که آنها اقدام به تهيه برناممشتکل مهندستان بریتانيایي آنچه که در توان داشتند انجام دادندی به گونه

نظير و هيچ وقت به یهن مردم مصتتر چه در دوره باستتتان و چه در آن آبياری نمودند که در نوع خود بي

د محصتول در تمام طول سال نيازمند ساخت سدهایي بود که بتوانند آب را موقع خطور نکردی اقدام به تولي

در خود یخيره نموده تا هر وقت لازم باشتد از آن استتااده شتودی سدهای ساخته شده قادر بودند با یخيره 

کردن و مهار ستتيلاب ستتاليانه، آب لازم را برای کشتتاورزی در طول ستتال مهار نمایندی بنابراین کشتتاورزان 

در طول سال قادر بودند چندین بار اقدام به توليد محصول نمایند و علاوه بر مصرف داخلي، بقيه را  مصری

 برای صادرات به خارج از مصر آماده نمایندی 

در جنوب شهر آسوان سد کوچکي طراحي و به بهره برداری رسيدی می 2361در همين راستتا در سال  

ستتابقه بود تغييراتي صورت آن زمان در نوع خود طرحي بي ه تابه مرور زمان در طرح این ستد کوچ  ک

مهندسان به منظور استااده بهتر از نيل بر ميزان ارتااع می 2399و  2321ای که در طي سالهای گرفت به گونه

این ستد افزودندی اما عليرغم افزایش ارتااع مشتاهده شتد که واقعا چنان ستدی با چنان گنجایشي، توانایي 

نخستين  می2313از نيل را نداردی نياز به آب جهت مصترف و کشتاورزی باعث شد تا در سال  برداریبهره

و  با امضای انگلستان می3231 بر استاس پيمان ستال برداری از نيل به امضتا  برستدیقرارداد مربو  به بهره

های آبياری هروژمصر دارای حق وتو بر پو  ديرس، بخش بيشتری از آب رود نيل به مصر و سودان ميایتاليا

ای که بدون اجازه مصر، سودان و اتيوپي، حق ساختن هيچ به گونهو سدسازی کشورهای سرچشمه استی 

بنا  .(Farshadgohr,1988:56) در آن زمان مصر تحت استعمار انگلستان بودمخزن آبي دیگری را نداشتندی 

ميليارد مترمکعب آب وارد  01ستتالانه حدود ، به علت فراواني آب رودخانه نيل، می2313بر قرارداد ستتال 

ميليارد مترمکعب آب سهم سودان بود و در نتيجه حدود ی  سوم آبهای نيل بدون استااده  0مصر و حدود 

پيشتتنهاد برای ستتاخت ی  ستتد عمده در . )Blake & Drysdale(1996:128,شتدوارد دریای مدیترانه مي

 را نمایان ستتاختی در نتيجه قرارداد دیگری برای بهره می2313 تترورت تجدید نظر در قرارداد استتوان 

ميليارد  88به امضتتا  رستتيدی طبق آن قرارداد، مصتتر ستتالانه می 2383کامل از آب رود نيل در ستتال  برداری

ميليارد مترمکعب که افزایش نسبي آن به مراتب  21.8کرد، در حالي که ستودان مترمکعب آب دریافت مي
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 26بيش از مقدار آبي که در آن ستال نياز داشته است، بهره برداری نمودی حدود بيش از مصتر بود و حتي 

 (ی illel,1994:82Hميليارد مترمکعب آب هم از جهت تلاات تبخير و تراوش در مخازن منظور شده است )

می( در کشور مصر، منجر به تحول در حيات مصریان شد و همه جامعه مصر 2316آبگيری سد آسوان )

روت جدید شتری  بودندی ميزان تاثير ستد آسوان بر روی شکوفایي این کشور آفریقایي به حدی در این ث

بود کته برای نخستتتتين بتار ميزان درآمتد در این کشتتتور بته حتدی فزوني یتافت که بودجه لازم جهت 

گذاری در آموزش و پرورش و بهداشتتت و درمان فراهم شتتدی بخشتتي از بودجه کشتتور به ایجاد ستترمایه

و توسعه مراکز علمي اختصام یافتی و ع بهداشت و درمان در مصر به مراتب بهتر شدی دولت مدارس 

مصر اقدام به ساخت مراکز درماني و بيمارستان در شهرها و مراکز درماني در نواحي روستایي نمودی وجود 

ود، درآورده ببيماریهایي همچون ستترخ ، آبله و وبا که بستتياری از کودکان مصتتری و آفریقایي را از پای 

کنترل شتتدی ميزان طول عمر و اميد به زندگي افزایش یافتی به منظور جلوگيری از شتتيوع بيماریها، دولت 

مصتر اقدام به تاستيس ستيستم فا لاب شهری نمودی گذشته از تامين آب شرب، کشاورزی و بهداشت و 

صتنعت بر  در توسعه  درمان، کارکرد دیگری که ستد آستوان داشتت تامين بر  بودی بدون شت  فزوني

گي و های ریسندها از جمله کارخانهای که تعداد کارخانهصتنعتي مصتر نيز تاثير بستزائي داشتتی به گونه

بافندگي به واسطه توليد پنبه در این کشور فزوني یافتی بر رفاه مردم افزوده شد و اقشار مرفه در این کشور 

خود بودند، چيزی که تا قبل از رونق بر  چندان مرسوم نبودی قادر به استااده از وسایل نوین برقي در منزل 

 محققان در مطالعات خود معتقد بودند که رود نيل کليد ثبات اقتصتتادی، ستتياستتي و اجتماعي مصتتر شتتد

(.Mardokhi, 2008:60) اودکرد خوب ببرداری ميرونق مصر تا زماني که این کشور به تنهایي از نيل بهره 

چرا که آب فراوان نيل توليد گندم، پنبه و بر  در این کشتور را به حد اشتباع رسانده بود و گذشته از آنکه 

کرد، بخش بزرگي از توليدات کشتاورزی مصتریان به کشتورهای بزر  صنعتي نياز مصتریان را تامين مي

 شدیصادر مي

م آن ریافت که ميزان توليد پنبه و گندبرداری از این کشور ددر مصتر، بریتانيا پس از چندین ستال بهره

کننده نيازهای این کشور صنعتي باشدی بنابراین آنها در محاسبات خود دیگر در حدی نيست که بتواند تامين

برداری از رود نيل و سدسازی بر روی آن در درون این اند با بهرهبه این نتيجه رستيدند که اگر آنها توانسته

و گندم را به مقدار بستتيار زیادی بالا ببرند، قادر خواهند بود که این کار را خارج از  کشتتور، ميزان توليد پنبه

کشور مصر و در دیگر کشورهای حو ه نيل نيز به انجام برسانندی به همين خاطر در ادامه برنامه استعماری 



 دومهای جغرافيای سياسي                                                شماره مجلّة پژوهش                                               80

 

برداری از هرهد که با بخود کوشتيدند که در کشورهای سودان و اتيوپي نيز ناوی کنندی آنان به دنبال این بودن

نيل در خارج از مصر نيز به همان نتایجي برسند که در درون مصر به آن دست یافتندی لذا به منظور دستيابي 

به پنبه و گندم بيشتتر به سودان و اتيوپي در قسمت عليا  رود نيل روی آوردندی بریتانيا به هنگام حضور در 

ای جدید بر روی نيل سايد و آبي بتواند حداکثر استااده لازم را از ستودان و اتيوپي کوشيد تا با ایجاد سده

آب  توانست،ها در اتيوپي و سودان ميبرداری صتحيح از این شتاخابهای که بهرهآنها به عمل آوردی به گونه

 هزار کيلومتر از زمينهتتای کشتتتتاورزی اتيوپي و ستتتودان را فراهم آورد 16متورد نتيتتاز بتتالتغ بتر 

(Mardokhi,2008:68)ی 

ستازی خود در کشورهای حو ه نيل این بار به اتيوپي روی آورد که دولت بریتانيا در ادامه روند ستد

انگلستان اولين سد را با هرفيت می 2318ا در این کشور واقع استی در آبي یعني دریاچه تانسترچشتمه نيل

 این ستتتد اکتاا نکردند و در ستتتال ميليون مترمکعب بر روی نيل آبي ایجاد کردندی آنها تنها به 106بتالغ بر

ستايد، ستد دیگری ایجاد کردند که ميزان هرفيت آن بالغ بر دو برابر هرفيت سدی نيز بر روی نيلمی 2391

هه ادامه داشتتت تا اینکه در ددرپي آبي دایر کرده بودندی ستتدستتازی بر روی نيل پيبود که آنها بر روی نيل

ز های بعد نيايد در کشور سودان ایجاد گردیدی این کار در دههستدو ستد بزر  دیگر بر روی نيلمی 2386

ای که ستدهای بيشتتری بر روی نيل توسط کشورهای بود به گونهمی 2306مه یافتی اما اوج آن در دهه ادا

 رود نيل یعني سودان و اتيوپي در چنين روندی که کشورهای بخش عليای ستودان و اتيوپي ستاخته شتدی

برداری آب نيل در پيش گرفته بودند برای کشور مصر که در بخش سالي نيل بود زمينه ستدستازی و بهره

چندان خوشتایند نبود چرا که برداشتت مازاد آب توستط کشتورهای بالادستت بر تامين آب این کشور و 

 ی(Smith,1966:111-128) گذاشتاقتصاد کشاورزی آن تاثير مناي مي

ستاختن ستد در قستمت بالادست باعث شد تا سدهای مصر در زمينه استااده از سيلابهای ساليانه رود 

شتتد تا برخلاف گذشتتته که ستتدهای مصتتر از آب پر نيل شترکای جدیدی پيدا کنندی این مستتاله باعث مي

ین مصر این بود که مردم ا شتدند، مقدار یخيره آبي آنها کاهش یابدی پيامد مناي چنين و عي برای مردممي

دی نصيب شونکشتور از ميزان آب مورد نياز خود در فصتل خش  سال جهت انجام فعاليت کشاورزی بي

یها ای جز التماس از دولت بریتانيا نداشتی مصردولت مصر که از چنين اتااقي بسيار متحير شده بود، چاره

ازند نيل در سودان و اتيوپي متوقا س قسمت عليای که روند سدسازی را در از دولت بریتانيا تقا ا کردند

تا آب لازم برای یخيره در ستد آسوان با محدودیت مواجه نشودی دولت بریتانيا به خواسته مصریها توجهي 
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، ستودان و مصر داشت، سدسازی را ادامه داد زیرا آنچه نکرد و با توجه به ناویی که در کشتورهای اتيوپي

بود منافع ملي این کشتور بودی مستاله کاهش منابع آب در بخش سالي رود نيل نتيجه که برای بریتانيا مهم 

درخواستتت آن در بالادستتت بودی در نتيجه ستتدهایي که بریتانيا در ستتودان و اتيوپي ستتاخت، باعث رونق 

های قبل به آن دستتت یافته بودند، در این برهه اقتصتادی این کشتتورها شتد و آنچه را که مصتتریها در دهه

 ی(Grinberg,2013) صيب کشورهای بالادست حو ه نيل شدن

کشتورهای ستودان و اتيوپي که در گذشتته بستيار فقير بوده، در نتيجه ستدسازی از بهداشت و تغذیه 

تری برخوردار شتدند و اميد به زندگي در ميان آنها افزایش یافتی چنين و عيتي منجر به افزایش مناستب

ه باعث ای کوني جمعيت نيز درخواست برای آب را  بيشتر کردی مسالهجمعيت در این دو کشور شد و فز

برداری از آن شده استی این ی  واقعيت بود که مصریها عليرغم اینکه بيشتر پيچيدگي آب نيل و نحوه بهره

بردندی دانيل هيلل استتتتاد دانشتتتگاه بردنتد، بيشتتتتر از دیگران از نيتل بهره ميآبي رنج مياز دیگران از بي

استاچوست آمریکا معتقد است که الگوی درخواست و استااده از آب در حو ه رود نيل با الگوی تامين م

 کنند کمتر از دیگران ازآن در تضاد استی معضل این است که کشورهایي که بخش عمده آب را تامين مي

متر از آب این اند، کبرندی نواحي مرطوب استتتتوایي که در بخش عليا  رود نيل واقع شتتتدهنيل ستتتهم مي

ستازدی اتيوپي، سودان و کنند زیرا که آب و هوای مرطوب آبياری را غير  تروری ميرودخانه استتااده مي

ند اکنند، اما در تامين آب، کمترین دخالت را داشتتتهبخصتتوم مصتتر بيشتتترین استتتااده را از رود نيل مي

(Hillel,1994:122ی ستد)رفته برای کشور مصر درد  ه رفتهستازی در قستمت بالادست نيل و مشکلاتي ک

به جای اتکا  به سيل ساليانه مصر، به فکر  می2386شتد تا مصریان در اواسط دهه شتد، باعث سترستاز مي

ستتد  هایروش دیگری برای تامين آب خود بياتندی به همين خاطر ستتاخت ستتد بزرگتری را در نزدیکي

 قدیمي آسوان را در دستور کار خود قرار دادندی

گردد او با توجه به نياز مار  مصر به آب، جمال عبدالناصر بر مي ستاخت سد بلند آسوان به زمانایده 

ستد بزرگي به نام ستد بلند آستوان در جوار ستد قدیمي را در دستتور کار دولت قرار دادی ناصر هدف از 

امين ين تستاخت چنين ستدی را مهار بيشتر آب، افزایش یخيره آن برای استااده در فصل خش  و همچن

بر  دانستی از نظر جمال عبدالناصر آینده مصر در گرو ساخت این سد بودی این سد که با طرحي عظيم و 

است، به برقراری جریان مداوم آب در تمام طول های رودخانه نيل ستاخته شتده برای جلوگيری از طغيان

گون کشتتور مصتتر را تأمين ها و منازل مستتکوني شتتهرهای گوناستتال کم  کرده و همچنين بر  کارخانه
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این پروژه عظيم قرار بود که با کم  ریزی برای ستاخت این ستد در آلمان صورت گرفتی کندی برنامهمي

مالي غربيها راه اندازی شود اما چون به واسطه ملي شدن کانال سوئز رابطه ميان مصر و غرب تيره شده بود 

شوروی حساب باز کرد و در نهایت با کم  مالي جمال عبدالناصر برای تکميل این سد روی کم  مالي 

آغاز شتدی این ستد که از خاک و سنگ گرانيت، خاک می 2306آنها عمليات ستد بلند آستوان در آغاز دهه 

 06متر،  قطر تاج آن  222کيلومتر، طول آن برابر با   9/0رس و سيمان ساخته شده است عرض آن برابر با 

(ی Waterbury,1979:36متر است ) 318رودخانه قرار داشت حدود  متر و  تخامت پایه ستد که بر بستتر

کيلومتری ستد قدیمي آستوان ستاخته شد و سد گرانشي )ثابت ماندن بر نيروی گرانش  0که در این ستد 

با حضور مقامات کشورها از جمله مقامات مصر و شوروی به بهره  می2316نهایتا در سال زمين( نام داشت، 

 866گام انباشتتته شتتدن آب رودخانه در پشتتت این ستتد، مخزن آبي به طول بيش از برداری رستتيدی به هن

می(، این مخزن بزر  آبي 2316جمهور فقيد مصر )شودی با مر  جمال عبدالناصر رئيسکيلومتر تشکيل مي

 ایرای برای اتيوپي و سهيچ سهميه شود کهملاحظه مي ین ترتيبه اب نامگذاری شتدی« دریاچه ناصتر»به نام 

 (یCooley,1984:22) در نظر گرفته نشده است حو ه نيلکشورهای 

اما ی  دگرگوني  مشتتکل چنداني بين کشتتورهای مصتتر، ستتودان و اتيوپي پيش نيامدیمی 2336تا دهه 

ي اسلامي هه ملتوان آن را برآمده از بافت مردمي ت سياسي و توانمند شدن گروه سياسي جبچشمگير که مي

در پيوند ميان مصتتر و ستتودان بر ستتر آب رود نيل روی داده استتتی با به قدرت می 2336دانستتت در دهه 

، پاسداری از سهم سودان از آب رود نيل به عنوان یکي از می2313ظام جبهه ملي اسلامي در سال رستيدن ن

به موجب پيماني که ميان سودان و می 2332رجي سودان تبدیل شدی در سال مهمترین مستائل ستياست خا

گيری عادلانه از رود نيل بسته شد، روابط ميان مصر و سودان به هم خوردی چنين پيماني ر ستر بهرهاتيوپي ب

، برداری عادلانه از رود نيل بر اساس قوانين جهاني استبيانگر به رسميت شناخته شدن حق اتيوپي در بهره

تی و سودان را فراهم ساخ کشمکش ميان مصر ای که به  رر مصر تمام شدی لذا چنين پيماني زمينهمستاله

ميان مصر و سودان لطمه می 2383ای به پيمان سال شد به گونهچنين پيماني که ميان اتيوپي و ستودان بسته 

 وارد کرد چرا که با پيمان جدید اتيوپي نيز به جرگه مدعيان جدی آب حو ه نيل پيوست

(Khani & Agha Sayed Abulghasem, 2012:169)  به جان حستتني مبارک در قصتتد نافرجام ستتو

باعث تيره شتدن روابط ميان مصر با سودان شدی آنچه که ابعاد می 2338ل آدیس آبابا پایتخت اتيوپي در ستا

چند  یاین ماجرا را بسيار پيچيده کرد مظنون بودن به دست داشتن گروههای تندرو اسلامي در این ماجرا بود
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مصتتر، ترابي رهبر جبهه ملي استتلامي ستتودان را متهم به جمهور مبارک رئيسروز بعد از این اتاا  حستتني

دستت داشتتن در سو  قصد به جان خود کرد و به آنها هشدار داد در صورتي که چنين اتااقي دیگر تکرار 

الترابي رهبر اسلامي سودان تهدید کرد که سهم شتود با واکنش مصر مواجه خواهد شدی پس از اینکه حسن

اهد گرفت، مصر به او هشدار داد که با آتش بازی نکندی جدال ميان دو کشور آب مصر را از این کشور خو

از مجادله سياسي فراتر رفتی گشتهای نظامي دو کشور در جزیره حلایب با یکدیگر درگير شدند و حاصل 

این برخوردهای نظامي کشتته شتدن چند ستوداني بودی به این ترتيب بعد از سالها، حو ه رود نيل شاهد 

بودی عليرغم آنکه سودان پيوندهای راهبردی خود با « پسران دره رود نيل»مصتر و سودان ملقب به  برخورد

 امهنمصر را همچنان پس از سه دهه متوالي نگه داشته است، اما دیپلماسي این کشور با اتيوپي و بستن پيمان

اقدامي  ر با مصر دانستی چنينحرمتي به پيمانهای این کشوتوان نوعي بيتوجهي به مصتر را ميبا آن و بي

توان نابرابری افریقایي بودی به طور کلي مي -از سوی سودان نتيجه او اع نابسامان داخلي این کشور عربي 

محيطي را عامل دگرگوني بافت جمعيتي این کشور و عاملي  ستاختار جامعه سودان و کمبود منابع زیست

 داد کردیدر راستای کاهش توانمندی مصر در سودان قلم

در نتيجه تقا تای فزاینده مبتني بر طرحهای جدید آبياری، رشد جمعيت و می 2336اما از اواستط دهه 

ه نيل  های حودولتالذکر بالا گرفتی ستطح بالاتر زندگي، رقابت بر سر حقابه آب نيل ميان سه کشور فو 

نداشتند و از همين رو تنها به مقدار اندکي از  چنداني در گذشته از ميزان نياز خود به آب این رودخانه اطلاع

توستتعه طرحهای   اکنون به دليل کردندیآب این رودخانه برای مصتتارف شتترب و کشتتاورزی بستتنده مي

به سمت استااده بيشتر از آب نيل که پيامدهای آن آشکار   کشتاورزی در پي افزایش جمعيت، این رویکرد

مترمکعب  ميليارد 12نيازمند می 1686 مصر تا سالکشور گویند مي شده است، تغيير یافته استی کارشناسان

تواند نيازهای جمعيت خود را تامين در غير این صتتورت نمي یاش خواهد بودآب فراتر از ستتهميه کنوني

ه دهانه رود نيل با ایجاد سد )مانند سد آسوان در مصر و برخي سدها در  تهمانگونه که دولتهای حو کندی

ي استتااده بهينه از آب رود نيل مانند توليد بر  و استتااده برای مصتارف کشتاورزی هستند ستودان( در پ

 برخي کشتورهای سرشاخه نيل مانند اتيوپي و اوگاندا نيز در پي ساخت سد برای توليد انرژی بر  هستندی

( 1616 – 1628در برنامه پنج ساله دوم خود ) های اصتلي رودخانه نيلاتيوپي به عنوان یکي از سترشتاخه

می 2333در سال هزار مگاوات برساندی  21مگاوات به بيش از  1166 صتدد است تا توليد بر  خود را ازدر

کشتورهای حو ه رود نيل از مصر، اتيوپي و سودان گرفته تا بروندی، رواندا، کنيا، اوگاندا، کنگو ویی که در 
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به امضا   «ابتکار عمل دولتهای حو ه نيل» مه ای را موسوم به توافقناباشند توافقنامهکشتور مي 22مجموع 

ست دای که نتيجه اعتراض کشورهای بالادست نيل به ميزان سهم کشورهای پائينرستاندندی چنين توافقنامه

در پي افزایش تنش در روابط این کشورها و کاهش بود، نتوانستت آنچنان که باید و شتاید کارستاز باشدی 

کنارانس دیگری به ابتکار می 1626تا اینکه در سال  برگزار شتد دیگری شتدید ميزان آب، جلستات متعدد

ميان « عنتيبي»ای به نام کشتتورهای واقع در قستتمت عليا  رود نيل برگزار شتتدی در این کنارانس توافقنامه

ارانس نبه امضا  نهایي رسيدی مااد این ک بروندی، اتيوپي، کنيا، رواندا، تانزانيا و اوگاندانمایندگان کشتورهای 

تعيين چهارچوب همکاری و اصتلاح توافقنامه قبلي نيل بودی در این توافقنامه کشتورهای سودان و مصر به 

ادیده گرفته ندر توافقنامه مذکور  با بيان اینکه حقو  آنهاکننده آب نيل عنوان بزرگترین کشتورهای مصرف

 شده است از امضای آن خودداری کردندی

ثباتي سياسي در اعتراض کشتورهای حو ته نيل، بخصتوم در سایه بيو در ميان می 1622در ستال 

کشتور مصر که نتيجه بهار عربي و ساقط شدن حسني مبارک از قدرت بود، دولت اتيوپي با حمایت پيدا و 

ای و جهاني عمليات ستتاخت ستتد نهضتتت )رنستتانس( را آغاز کردی هدف قدرتهای پنهان قدرتهای منطقه

ز حمایت از ستاخت ستد رنستانس ایجاد چالش ژئوپليتيکي برای مصر استی خارجي از جمله استرائيل ا

 ای و جهاني بر عليه مصر و سوداناستااده از این متغيير بارها و بارها توسط قدرتهای خارجي اعم از منطقه

ودان ای سآفریقا صتورت گرفته استتی نگاه به موقعيت جغرافيایي مصتر و تا اندازهدر خاورميانه و شتمال

دهد که این دو کشتور بخصوم مصر از کشورهای دخيل در تحولات منطقه خاورميانه هستندی ان مينشت

( و هيچ صلحي در منطقه می1620گویند هيچ جنگي در خاورميانه بدون ستوریه )قبل از نقل استت که مي

رارداد کمپ ( اتاا  نخواهد افتادی در زمان حکومت مبارک بر مصر و بر اساس قمی1622بدون مصر )قبل از 

ر ترین دوست اسرائيل در منطقه، مصآميز بود و شاید صميمي( رابطه مصر و اسرائيل مسالمت2313دیوید )

ر آفریقا از جمله مبارک دبودی اما بعد از وقوع  بهار عربي که باعث ستاقط شدن حاکمان دیکتاتور در شمال

ی لذا دولتمردان اسرائيل عليرغم سقو  مصتر شتدی دوران دوستتي ميان مصتر و استرائيل تقریبا به سترآمد

المسلمين و سرکار آمدن ژنرال عبدالاتاح سيسي، همواره نگران تحولات سياسي در مصر بوده و برای اخوان

اند تا از تمام عوامل برای  ربه زدن به امنيت این کشور اینکه از این بابت خيالشتان راحت باشتد، کوشيده

 عربي استااده کنندی 
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برای  ربه زدن به مصر و سودان به عنوان کشورهای می 1622در اولين ابتکار خود در سال ها استرائيلي

چرا که  اتشنه و نيازمند به نيل، ابتدا و در اولين اقدام، در طرح تجزیه سودان جنوبي مشارکت جدی نمودند

ه نيل وی دیگر شاخمسلمان و سرشار از منابع انرژی از جمله نات بود و از سسودان جنوبي ی  کشور غير

ستايد پس از حرکت از دریاچه ویکتوریا وارد سودان جنوبي شده و بعدا وارد سودان شمالي و نهایتا مصر 

شتد یعني در واقع رژیم استرائيل با استتااده از جغرافيای ستودان جنوبي عملا ستتودان و مصر را دچار مي

توان به پيوند ميان استترائيل و اتيوپي يماز ستتوی دیگر . (Mohammadi,2011:42) چالش ژئوپليتيکي کرد

يوند ، در پکنندهای نيل آبي زندگي ميرچشتتمهدر اطراف ستت اشتتاره کردی وجود قبایل یهودی در اتيوپي که

معروف هستتند در سال  2«یهودیان فلاشتا»این قبایل یهودی که به ی ميان استرائيل و اتيوپي موثر بوده استت

هزار نار از آنها در راستای افزایش تعداد یهودیان در برابر مسلمانان و اعراب فلسطيني  266می حدود 2310

نار باقيمانده نيز به اسرائيل منتقل شوند،  16666می تعداد 1661به اسرائيل کوچانده شدند و قرار بود تا سال 

اده ابزاری از آنها و تحت فشتتار قرار دادن مصتتر و ستتودان در مواقع اما به دليل نياز رژیم تلاویو به استتتا

از طریق تهدید به ایجاد ستتد و تاستتيستتات آبي و عمران مناطق محل ستتکونت آنها، تمایلي به  ا تتطراری

استرائيل در نظام سياسي اتيوپي بسيار  .(Mokhtariheshi & Ghaderihajat,2008:52) کوچاندن آنها ندارد

تتا از این طریق بتوانتد از این کشتتتور نيز برای ایجتاد محتدودیتت بر عليه ستتتودان و  ناوی کرده استتتت

آبي در این کشور واقع شده استی در حال حا ر چرا که سرچشمه نيل االخصوم مصر استااده نمایدعلي

هدف اصلي  به طورکلي باشندیدر اتيوپي مشغول تقویت ارتش آن کشور مي اسرائيلصدها مستشار نظامي 

تضعيا مصر از راه ایجاد محدودیت در منابع آبي آن کشور به عنوان دشمن قدیمي و  رائيل از این کاراست

می مصر ساير اتيوپي را در قاهره برای ادای تو يحاتي در مورد 2313در سال  رقيب کنوني خود مي باشتدی

احدا  سد بر روی نيل آبي در این کشور و برنامه آنها برای  2فعاليت هيدرولوژیستتها و مهندسان اسرائيلي

شتتد، احضتتار کردی در همان زمان نمایندگان تخمين زده مي ميليارد متر مکعب 82که گنجایش آن حدود 

مساله دیگر دخالت قدرتهای غربي در این زمينه آبابا شدندی مجلس مصتر خواستتار اقدام نظامي عليه آدیس

ار مصر به اندی اعمال فشرنسانس نقش بسزائي داشتهسد شدن ام به اتيوپي در عملياتي استت که با اعطای و

می باعث شد تا اتيوپي به قدرتهای اروپایي روی 2336بان  توستعه آفریقا در ندادن وام به اتيوپي در ستال 
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ميليارد دلار از کشتتورهای اروپایي وام گرفتی گذشتتته از اتيوپي،  9حدود  می1663اتيوپي در ستتال آوردی 

   اندیگذاری در دیگر کشورهای بالادست نيل نمودهم به سرمایهقدرتهای اروپایي اقدا

ای برای تقسيم آب نيل تصویب کرد تا جایگزین پيمان دوران پارلمان اتيوپي موافقتنامهمی 1629در سال

ست تری از آب نيل بداتيوپي قصد داشت که با ساختن این سد سهم عادلانه استتعمار این کشتورها شتودی

هزار  0با توجه به هرفيت  ای به آنها نخواهد زدیو ستودان اطمينان داده بود که هيچ صدمهآورد و به مصتر 

مگاواتي توليد بر  ستد نهضت نه تنها اتيوپي به خودکاائي در زمينه توليد بر  دست خواهد یافت بلکه به 

سط اتيوپي توی  صادرکننده بر  در منطقه حتي به مصر تبدیل خواهد شدی انتخاب نام نهضت )رنسانس( 

گيری استتت، رنستتانس اتيوپي به عنوان قدرت برای این ستتد، تصتتادفي نبوده استتتی آنچه در حال شتتکل

هه دوم دساخت این سد را در  که اتيوپي ای مجهز به آن ویژگيهائي استت که تاکنون نداشتته استتیمنطقه

ده و گاته انا تاکنون به پایان نرستتدا امانبه پایان برستت می1628قرار بود تا ستتال  ،هآغاز کردميلادی  12قرن 

ميليارد مترمکعبي با  16سد نهضت با مخزن حدودا  .درصتد آن، تکميل شتده است 09شتود که حدود مي

شتش هزار مگاوات هرفيت، بزرگترین سد قاره آفریقا و دهمين سد جهان در زمينه توليد بر  خواهد بود 

ود و شقه مرزی اتيوپي و سودان ساخته ميد در منطکه سته برابر توليد بر  ستد آستوان مي باشتدی این س

ميليارد دلار  1/0متر طول تاج مي باشتدی پروژه ستاخت سد نهضت با هزینه  2166متر ارتااع و  208دارای 

ا رفت که مراحل ساخت این سد تدر حالي که انتظار مي توستط شترکت ایتاليایي ستاليني اجرا شده استی

به  دیگر تا چند سالساخت آن  می(1621وزیر اتيوپي )، بنا بر گاته نخستبرسدبه پایان می 1616پایان ستال 

این ی علت عمده این تاخير همان مخالات جدی مصتتر و بعضتتا ستتودان با آن استتتی تاخير خواهد افتاد

ا که شود، اما برای آنهکشتورها معتقدند که بهره برداری از این ستد برای اتيوپي ی  رنسانس محسوب مي

 باشدیاند آغاز تباهي ميت سالي رود نيل واقع شدهدر قسم

يوپي از رود برداری اتای که حتي تضتتمين پارلمان اتيوپي نيز نتوانستتته که آنها را مجاب به بهرهبه گونه

تيوپي ا ،شدن سد رنسانس مخالات کرده و مقامات آنبه شدت با نهایي برخلاف ستودان، مصرنيل نمایندی 

نيل رود های جمعيت آن کشور در کرانهاز درصد  16بالغ بر  چرا که ااندئوپليتيکي نمودهژرا تهدید به تقابل

در کوتاه مدت، بدون شتت   ی(Barzgar,2007:204)کننددرصتتد از خاک مصتتر زندگي مي 9.8یعني در 

 تواند تأثير قابلمي نيل، آب درصتد مصرف 38و  مصتر توجه به جمعيت روزافزونکاهش آب رود نيل با 

ود و شخصتوم اینکه در دلتای نيل، یعني جایي که آب وارد قاهره ميتوجهي بر اقتصتاد مصتر بگذاردی ب
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ها روی کشتتاورزی این قستتمت و مصتتریهستتتند  خصتتوم از قاهره به بعد، جمعيت انبوهي ستتاکنب

نه تنها ، کاهش آب در نتيجهی ها درآمد ناتي ندارند، صتتادرات خرما دارنداندی مصتتریگذاری کردهستترمایه

، بلکه به لحاظ اقليمي نيز منجر به زندمي مصریانبه بخش کشتاورزی و بخش شتهری  را ید تربات زیا

 ی(Ghanadbashi,2018)شودگرمي هوا در این کشور مي

قرار  سو  قصدمورد که در حاشتيه نشتستت ستازمان وحدت آفریاا حستني مبارک  می2338از ستال 

پس از  مبارک و ناآراميهای اتيوپي قطع گردیدی انقلاب مردم مصر و سرنگوني حسني و مصر روابط گرفتی

فرصتت بسيار مناسبي برای اتيوپي جهت تحقق رویای ساخت سد نهضت فراهم آوردی محمد مرسي،  ،آن

آميز  هدیدتدر سخناني که پس از سترنگوني مبارک بر سر کار آمده بود  ي مصتررئيس جمهور دولت انقلاب

م که چنانچه لازم باشد، به گزینه نظامي متوسل خواهيم دهمي مصتر هشتدار جمهوررئيسبه عنوان : گات

آن  پس از موهبت استی برای نيلنيز رودخانه نيل برای مصر موهبت و مصر  چرا که از نظر مرستيا شتد

که مصر به  2«سایکواستراتژی»اتيوپي از که  ستخنگوی وزارت امور خارجه اتيوپي، در پاستخ اههار داشت

ی این کشتتور هرگونه حق نيز رها نخواهند کردندارد و حتي کار ستتاختمان ستتد را  باکي راه انداخته استتت 

به حساب  «حقو  مستعمراتي غيرقانوني»کند و آن را بيشتتر تاریخي مصتر بر آبهای رودخانه نيل را رد مي

  آوردیمي

 نگرش مصر و سودان نسبت به ساخت سد رنسانس -

دهد که این دو کشور که از ابتدای قرن بيستم مطالعات صورت گرفته در مورد مصر و سودان نشان مي

م اند، نگاه و نگراني یکساني نسبت به ساخت این سد عظيتا به امروز بيشتترین استتااده را از آب نيل برده

با از رونق  د و آن را تقریبا برابرای نسبت به ساخت این سد دارنای که مصتریها نگاه بدبينانهندارندی به گونه

ده های آن بودانند که حيات و ممات آن در طول تاریخ مدیون این رود و شاخابهافتادن این کشور عربي مي

نمایندی اما در عوض سودانيها که این سد در حد فاصل و تمام تحولات را در این زمينه به شتدت دنبال مي

کيلومتری این کشور قرار دارد نه تنها   06شتود و در فاصله تقریبا ه ميمرز ميان این کشتور و اتيوپي ستاخت

ها بر خلاف کنندی بدون ش  نگاه مثبت سودانينگراني ندارند، بلکه اتااقا با دیده مثبت به این قضتيه نگاه مي

 مصریها، حکایت از مزایای ساخت این سد برای آنها داردی
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 تنهض سد ساخت مصر با مخالفت دلائل  -1

ميليارد مترمکعب آب در پشتتتت ی  ستتتد به معنای تهدید دائم مناطق پایين  16یخيره حدود  -الف 

 ،نيل هایسرشاخه مخربو یا سيلابهای از دیدگاه مصریها در صورتي که به واسطه جنگ باشدی دستت مي

سد نهضت موجب  - ب  دریای مدیترانه نابود خواهد شدی ستد نهضت بشکند عملا همه شهرهای مسير تا

به پائين دستتتت  رودخانهميزان آب جاری تبخير مقتدار قتابتل توجهي از آب رودخانه و در نتيجه کاهش 

 خواهد شدی

اشتتد در بميليارد مترمعکب که حدود ی  هشتتتم آب نيل مي 26د هر ستتال حدود وشتتتخمين زده مي

 مخزن به توجه با سال هس طول در نهضت ستد  ستریع آبگيری -ج  شتودیدریاچه ستد آستوان تبخير مي

از  آن، (استتت شتتده برآروده مترمکعب ميليارد 10 تا 09 از ستتد مخزن حجم) مترمکعبي ميليارد 16 حدودا

 86 کاهش معنای به اقدام این کندی لذای  ستتوم آب نيل به ستتمت مصتتر جلوگيری ميحرکت نزدی  به 

 -د  اشتیمصر خواهد دکشاورزی ات بسيار مخربي بر تاثير که باشدمي نيل از مصر کنوني سهميه درصدی

یخيره آب در ستد نهضتت عملا موجب کاهش توان ستد آسوان در توليد بر  خواهد شد که با توجه به 

بحران جدی در زمينه بر   بحران انرژی در مصتر و گراني اخير بهای سوخت در آن کشور عملا مصر را با

تواند آب و هوای مصر مي آب جریان کاهش ،اقليمي نيز و عيت به لحاظ -ذ  و انرژی روبرو خواهد کردی

                                                                                        شودی           مصر  کشور به ی  اقليم گرم و خش  در بخشهای زیادی ازرا دستخوش تحول نموده و منجر 

 نگاه مثبت سودان به ساخت سد رنسانسدلایل   -2

ابي برخلاف مصر مثبت ارزی مو تع سودان نسبت به ساخت سد نهضتهمانطور که در بالا گاته شتد 

شتود چرا که ستودانيها اميدوار هستند، از نزدیکي جغرافيایي به سد نهضت در مرز این کشور با اتيوپي، مي

رطوم اميدوار خاسد به نحو احسن استااده نمایندی دولتمردان این حداکثر استااده را برده و بتوانند از مزایای 

ميزان هرفيت آبياری را به  - الفد: بتواند مزایای زیر را برای آنها فراهم نمای ستتداین ستتاخت هستتتند که 

با توجه به فراواني  - جشتتود موجب افزایش توليد بر  در این کشتتور مي -ب بردی مقدار بيشتتتری بالا مي

های کشاورزی حاصتلخيزی آن در کشتور سودان، زمينه لازم را برای مشارکت دو کشور در پروژه زمين و

 سايد است و همچنين بخشآبي و نيلبا توجه به اینکه ستودان محل تلاقي دو رود نيل - دآوردی فراهم مي

 اگهاني سيلابهاییابد، از وقوع ناعظم رود نيل در خاک ستودان به سمت شمال، مصر و مدیترانه جریان مي
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با توجه به وستتعت زیاد حو تته آبریز رود نيل در کشتتور  -ذ کندی نگر در این کشتتور جلوگيری ميطغيا

 هوا شودی بهتر تواند منجر به تعادلسودان، این اتاا  به لحاظ اقليمي نيز مي

از  برداریهرهب امکان اتيوپي خاک در سد دریاچه اطراف بلندیهای و پستي و جغرافيایي شترایط دليل به

هموار و  زمينهای ،ماندی در مقابل با کنترل سيلابهای نيل توسط سد جدیدآبهای دریاچه سد محدود باقي مي

ی شد دخواهن برخوردار منظم آبياری امکان از گرفته قرار سد دست حاصتلخيز ستودان که در پایين بستيار

دان با ساخت سد نهضت را سو در را غوبمر زمين هکتار هزار 866 رفتن زیرکشت امکان مطالعات برخي

شتتود تکيمل این ستتد دارای بيشتتترین مضتترات برای بنابراین ملاحظه مي. (Salehi,2017)ندمطرح کرده ا

ری که شوندی عليرغم درخواستهای مکرکشتور مصر است و سودانيها بيشتر از آنکه متضرر شوند، متناع مي

ای نتيجه ،دانمناي ستد نهضتت بر روی کشور خود داشته مصتریها از دولت اتيوپي برای بررستي تاثيرات

اتيوپي تاکنون به درخواستتتهای مصتتر مبني بر لزوم انجام مطالعات فني برای بررستتي لحاظ نشتتده استتتی 

مل انجام ع مقابل توجه بوده و عملا تلاش کرده آن کشور را درتاثيرات مناي احدا  سد نهضت بر مصر بي

چنين درخواست ميانجيگيری برخي کشورهای عربي برای شروع مذاکرات فني شتده قرار دهدی اتيوپي هم

مصر تلاش  ،از ابتدای مطرح شدن ساخت سد نهضت پاسخ گذاشته استیبين اتيوپي، سودان و مصر را بي

ميليارد مترمکعب متقاعد کندی با نپذیرفتن طرح مزبور مصتتر  22کرد اتيوپي را به ستتاخت ستتدی با هرفيت 

درپي که هرفيت ستتد نهضت را داشته باشد کرد اتيوپي را به ستاخت ستدهای کوچ  و پي دوباره تلاش

  متقاعد کند که باز هم اتيوپي با آن مخالات کردی

برخلاف قاهره که ساخت سد النهضه )رنسانس( را برای خود مساله مر  و زندگي  ستودان مقابل،در 

اعلام کرده که این ستد با ستتياستهایش سازگاری ستودان ا زیرا مي گيردجانب آدیس آبابا را  ،داندمي

ار رود نيل بسيآب  روی ميزان سهميه اش از ه اما مصتر نستبت به ساخت این سد و تاثير آن ب ،دارد

این حمایت از اتيوپي و عدم حمایت از مصر شدیدا باعث تضعيا موقعيت قاهره شده  نگران استی

استتتی به همين دليل قاهره به تقویت روابط خود با خارطوم نياز دارد تا در خصتتوم مستتأله ستتد 

وجود ثبات ستياستي در دو کشتور مصر و سودان که در شرایط فعلي هر دو از آن  دیتنها نمان رنستانس

ت این تواند در تقویاز ی  سو و دیپلماسي فعال آب ميان دو کشور از سوی دیگر، مي نصتيب هستتندبي

بدون شت  در شرایط فعلي رقابت شدید ژئوپليتيکي بيشتر ميان مصر و اتيوپي است و روابط موثر باشتدی 

  این سد استی برداری نهایي ازبهرهنماید، « تقابل ژئوپليتيکي»تواند این رقابت را تبدیل به ی  آنچه که مي
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، اما به دليل تهدید مصریها و درصتد پيشترفت فيزیکي داشتته است  06آنکه این ستد بالغ بر با وجود 

هام ای از اببرداری نهایي در هالهاثرات مخربي که این سد بر روی حيات انساني و کشاورزی آنها دارد، بهره

 به توجه  اند که باگزینه حمله نظامي مصتتر را در این زمينه مطرح کرده ای از کارشتتناستتانعده داردی قرار

 ویژهه بی سدر مي نظر به محدود بسيار گزینه این امکان مصر در موجود اقتصادی کنوني سياسي و و عيت

 کميته حاشتتيه درمی 1621ستتپتامبر  در تاریخ یشتتد خواهد روبرو الملليبين جامعه واکنش با اقدام این که

یقا وزرای خارجه مصتتر و اتيوپي دیدار و گاتگو کردندی بر استتاس بيانيه وزارت امور آفر اتحادیه اجرایي

در این دیدار از همتای اتيوپيایي خود خواستار تکميل مطالعات  این کشور خارجه وزیر امور ،خارجه مصر

 طرف کردن تاثيرات مزبور در استترع وقت شده استیبر مصتر وروی اثيرات مناي ستد نهضتت بر فني ت

می بود که 1621مذاکرات دیپلماتي  ميان دو طرف همچنان ادامه دارد، آخرین دور مذاکرات در پایان ستتال 

ل حتا رستتتيدن به ی  راه نتيجه بود، اما طرفين علاقمندی خود را به ادامه مذاکرات در این زمينهاگرچه بي

 دیابراز داشتن مناسب

 گیرینتیجه -6

 یروی بشتریت استت که نياز به اقدام اصولي و فوری داردترین مستائل پيشبحران آب یکي از جدی

شتواهد آماری حکایت از آن دارد که در بعضي از نقا  جهان، کمبود منابع آبي به نقطه بحران نزدی  شده 
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آفرین استتت، بدیهي استتت که مستتاله آب، استتت و از آنجا که بحران برآمده از کمبود منابع، همواره نزاع

دهد کره زمين را آب تشکيل مي درصد 16که حالي  درمو وع نزاعهای امروز و آینده قرار خواهد گرفتی 

هستند که در  با کمبود آب مواجه جهان کشور 16 ی حدودشيرین هستند ،آبهای جهان درصد از 1.1 اما تنها

هزار سال است که مصر، بالغ بر چند اشاره کردی« حو ته رود نيل»توان به کشتورهای واقع در این ميان مي

دانند که از مناطق پرباران استتتوایي ستترچشمه نيل مي ستودان و اتيوپي موجودیت خود را مدیون رودخانه

هد در به حدی بود که مطالعات نشان ميزراعت مصتاثير رود نيل در کشتاورزی و به عنوان مثال ردی گيمي

بردند، بقيه نقا  در اوج خشتتکستتالي و ي که ملت مصتتر از زراعت و حاصتتلخيزی لذت ميدر روزگاران

بدون شت  در گذشته آب نيل به علت وفور، کمبود جمعيت کشورهای واقع در  بردندیفلاکت به ستر مي

بودی اما با ورود استتتعمار به قاره آفریقا در قرن « کالای عمومي»ی   ،حو تته نيل و عدم نياز فراوان به آب

برداری از آب نيل برای کشتاورزی از ی  ستو و در ادامه افزایش جمعيت در ميان کشورهای می و بهره23

تبدیل  «کالای استراتژی »و نياز فراوان به آب در اواستط قرن بيستتم، آب نيل به ی   نيل  تهواقع در حو

ميان بریتانيا و ایتاليا منعقد شده، به علت فراواني آب رودخانه  می 2313اساس قراردادی که در سال  برشتدی 

ميليارد متر مکعب آب ستتهم کشتتور  0ميليارد متر مکعب آب وارد مصتتر و حدود  01نيل، ستتالانه حدود 

هدنامه مصر و عگردیدی  می 2383ستودان بودی پيشنهاد برای توسعه سد اسوان در مصر منجر به انعقاد پيمان 

 مورد را ميليارد متر مکعبي آب نيل 18درصد از جریان  11د تا ادبه مصر اجازه مي می2383دان در سال سو

 درصد و بقيه سهم کشور سودان بودی 2دهد، درحالي که سهم اتيوپي  قرار استااده

طح زیر دید آبياری، افزایش سبه این سو در نتيجه تقا ای فزاینده مبتني بر طرحهای ج می 2336از دهه 

ان از آن تعبير توکشت، رشد جمعيت ویی رقابت بر سر حقابه آب نيل ميان سه کشور فو  بالا گرفت که مي

به  ای که بر روابط ژئوپليتيکي آنها تاثير مناي گذاشته استی این اختلاف زمانينمودی مساله« هيدروپليتي »به 

در دستور کار خود  می 1622) رنسانس( را در سال  سد نهضت اوج خود رستيد که دولت اتيوپي ستاخت

ای که نه تنها منجر به چالش ميان مصتتر و اتيوپي شتتد، بلکه روابط مصتتر و ستتودان را نيز قرار دادی مستتاله

دستتتخوش تحول نمودی چالشتتي که قدرتهای خارجي از جمله استترائيل و غرب نيز در افزایش آن دخيل 

دند که ستاخت سد رنسانس، باعث آسيب رساندن به حيات انساني و کشاورزی بودندی مصتریها معتقد بو

مقابل اتيوپي با اعلام اینکه ساخت این سد هيچگونه آسيبي را متوجه کشورهای شودی اما در این کشتور مي

لاف برخی کندميبرداری از آب نيل را حق طبيعي خود قلمداد دستت از جمله مصر نخواهد کرد، بهرهپائين
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چرا که گذشته از آب فراوان برای شوندا ان از ستاخت این سد متناع ميو تا حدودی ستوداتيوپي  مصتر،

با وجود دیپلماسي فعالي که ميان دو  کشتاورزی، منبع عمده تامين بر  برای دو کشتور مذکور خواهد بودی

يجه ون مذاکرات آنها نتبرداری از آب نيل در جریان هست، اما تاکنکشتور مصتر و اتيوپي بر سر نحوه بهره

ی، منصاانه از رود نيل که نتيجه قراردادهای استعماربرداری غيربهره بدون ش مثبتي به همراه نداشته استی 

نهایتا  و آب، افزایش جمعيت و رشتد صنعت، ساخت سد رنسانسبندی تقستيم مناستب فقدان مکانيستم

بنابراین ی تنموده اسسودان و اتيوپي را متاثر  دخالت قدرتهای خارجي است، روابط ژئوپليتيکي ميان مصر،

 از جمله عملياتي شدن سد رنسانس ،در صتورت پافشاری کشورهای بالادست بر سهم منصاانه از آب نيل

آسيب فراواني را متوجه ميزان آب شرب، کشاورزی و صنعت برداری از آن توسط اتيوپي، )نهضت( و بهره 

ب ستودان خواهد گذاشتتی لذا در چنين شرایطي هيدروپليتي  نيل، توریستم مصتر و تا اندازه ناچيزی آ

 ميان مصر، سودان و اتيوپي خواهد شدی « تقابل ژئوپليتيکي»عرصه 
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