
 "النهضة سد" في اإلسرائيلي الدور خلفيات.. نتنياهو إلى هرتزل من

 

 الزين عباس/ الميادين

 الجيوسياسي البعد وفي النيل، مياه من نسبة على بالسيطرة" إسرائيل" ترغب بها الخاص المائي األمن ناحية من

.. الطاقة مصادر على والهيمنة نفوذها توسيع إلى" النهضة سد" في المباشرة مشاركتها خالل من تطمح فإنها

 ؟"النهضة سد" مسألة في" إسرائيل" تتحرك فكيف

 بعملٌة ستبدأ أنها على تصر أثٌوبٌا مسدود؛ حائط   إلى" النهضة سد" حول األثٌوبٌة - المصرٌة المفاوضات وصلت

 .األمن مجلس إلى األمر رفعت واألخٌرة مصر، موافقة دون من حتى المقبل ٌولٌو/تموز شهر السد ملء

 عسكري هو ما ومنها اقتصادي سٌاسً هو ما منها المنصرمة، السنوات خالل متعددة مسارات أخذت تطورات

 ٌسمونه ما أضلع أحد النٌل، ونهر ال، كٌف. مباشر وبشكل   فٌها األبرز الحاضر كانت" إسرائٌل" أن والالفت أمنً،

 .الحدث هو" الكبرى إسرائٌل"

 النيل مياه في اإلسرائيلية األطماع تاريخ

 قّدم عندما 3091 العام إلى وتحدٌدا   اإلسرائٌلً، الكٌان تأسٌس قبل ما إلى النٌل مٌاه فً اإلسرائٌلٌة األطماع تعود

 تنضم سٌناء جزٌرة شبه فً مستوطنات بناء إلى خالله من ٌسعى مشروعا   هرتزل، تٌودور ٌةالصهٌون الحركة زعٌم

 توطٌن إلى هرتزل ٌمثلها التً الصهٌونٌة المنظمة سعت حٌث المحتلة، فلسطٌن فً المستوطنات إلى الحق وقت   فً

 .العرٌش فً الٌهود

 على أنبوب مد برٌطانٌا، خارجٌة وزٌر النسدون، على هرتزل اقترح المنطقة، تلك فً المٌاه ندرة مشكلة ولمواجهة

 تأثٌره بسبب الطلب، هذا رفضت برٌطانٌا لكن. سٌناء جزٌرة شبه إلى النٌل مٌاه لضخ السوٌس قناة تحت كبٌر عمق

 .اإلنجلٌزٌة للصناعة الحٌوي القطن محصول خاصة بالوادي، المصرٌة الزراعة مشروعات على السلبً

 تناولت ودراسات مقاالت إلى استنادا   الماضً، القرن وسبعٌنٌات ستٌنٌات فً الرغبة هذه طرح" إسرائٌل" أعادت

 عرف ما الدراسات تلك أبرز كان. اإلسرائٌلٌة المستوطنات إلى النٌل مٌاه نقل خاللها من ٌمكن التً المشارٌع

 جزء   نقل تضمن مشروع   بطرح 3052 عام فً كالً، الٌشع اإلسرائٌلً المهندس قام حٌث" كالً الٌشع مشروع"بـ

 بواسطة الغربٌة، والضفة غزة وقطاع النقب فً اإلسرائٌلٌة المستوطنات لتزوٌد سنوٌا  % 3بـ ٌقّدر النٌل مٌاه من

  .كلم 099 إلى طولها ٌصل المصرٌة، اإلسماعٌلٌة منطقة بجانب السوٌس قناة تحت تمر أنابٌب

 تعمل السوٌس قناة تحت قنوات 4 شق تضمن مشروع   بطرح ارلوزوروف، اإلسرائٌلً الخبٌر قام 3055 عام وفً

 بقوة لتدفع األمتار عشرات ٌبلغ ارتفاع   إلى المٌاه ضخ ذلك بعد لٌتم رئٌسٌة، سحب   نقطة إلى العذبة المٌاه دفع على

  .النقب صحراء إلى فرعٌة أقنٌة وعبر سٌناء ساحل نحو الثقل

 فً والخبراء المهندسٌن على حكرا   المحتلة فلسطٌن داخل اإلسرائٌلٌة المستوطنات إلى النٌل مٌاه نقل مشارٌع تكن لم

 إلى زٌارته خالل 3055 عام من نوفمبر/الثانً تشرٌن وفً السادات، أنور المصري الرئٌس إن بل االحتالل، كٌان

 زمزم آبار" لتصبح المحتلة، القدس إلى النٌل مٌاه لنقل ٌهدف والذي ،"السالم ترعة" مشروع طرح المحتلة القدس

 دفاعها وباسم العظٌم وأزهرها مصر باسم" بالقول هذا التطبٌعً مشروعه غلّف المصري الرئٌس أن إذ ،"الجدٌدة

 االتفاقٌات بذلك متجاوزا   ،"الثالثة السماوٌة باألدٌان المؤمنٌن لكل زمزم آبار هً النٌل مٌاه تصبح السالم عن



 من لطرف   النٌل مٌاه بٌع بموجبها ٌُمنع والذي النٌل وادي حوض ودول مصر بٌن 3030 وعام 3000 عام الموقعة

  .الحوض دول خارج

 الجيوسياسي والقرار المائي األمن

 والسودان، وأثٌوبٌا مصر بٌن الدائرة" النهضة سد" أزمة فً اإلسرائٌلً التموضع خلفٌات لفهم مهمة السابقة المقدمة

 البعد فً أّما. المائً األمن ناحٌة من هذا النٌل، مٌاه من نسبة على السطو فً اإلسرائٌلٌة غبةالر من انطالقا   وذلك

 ما أبرزها، النٌل نهر ٌعد التً الطاقة مصادر على والهٌمنة نفوذها توسٌع إلى تطمح" إسرائٌل" فإن الجٌوسٌاسً،

 .األفرٌقٌة والقارة األوسط الشرق فً السٌاسً موقفها سٌعزز

". إسرائٌل"لـ بالنسبة أساسٌة حاجة كانت اإلسرائٌلٌة للمستوطنات المٌاه تأمٌن مسألة فإن المائً، األمن ٌخص فٌما

 خطرة اإلسرائٌلٌون الخبراء ٌعتبرها بأزمة تمر" إسرائٌل" أن األخٌرة، العقود خالل عدٌدة دراسات أظهرت وقد

 .مثٌل لها ٌسبق لم بصورة حتاللاال كٌان اقتصاد تهدد المائٌة، الثروة ٌخص بما جدا  

 والمٌاه النهرٌة وأحواضها المحتلة فلسطٌن بحٌرات من الكثٌر أن األخٌرة السنوات فً اإلسرائٌلً اإلعالم وذكر

 خطٌر بشكل طبرٌا بحٌرة اقتربت حٌث عام، 399 منذ مثٌل لها ٌسبق لم التً المستوٌات أدنى إلى وصلت الجوفٌة

 إلى البحٌرة مٌاه ترسل التً المٌاه مضخات من السحب أنابٌب تحت ٌقع الذي المستوى وهو ،"األسود الخط" من

 .المجاورة البلدات

 بمقدار المٌاه فً زٌادة تأمٌن ٌحّتم المستوطنات وبناء العٌش مستوى تحسٌن أن ٌظهر اإلسرائٌلٌة الدراسات وفً

 حساب على ثلثه تأمٌن الضروري من فٌكون ذلك على الحصول تعثَّر فإذا. عام كل مكعب متر ملٌون 499

 برنامج بفعل تحصل التً األضرار عن النظر بغض واجتماعٌة اقتصادٌة أزمة إلى ٌؤدي ما الزراعٌة، المشارٌع

 ".السكانً التوزٌع"

 النٌل، بنهر المرتبطة" النهضة سد" مسألة فً مباشر بشكل التواجد إلى اإلسرائٌلٌة السلطات تدفع العوامل، تلك كل

 الهادفة المشارٌع إحٌاء إعادة الحقة مرحلة   فً سٌخولها الذي واألمنً السٌاسً وجودها فرض أجل من وذلك

 ،"المائً أمنها" ٌخص فٌما حالٌا   تعانٌه ما لخطورة نظرا   المحتلة، فلسطٌن فً المستوطنات إلى النهر مٌاه إلٌصال

 .المستوطنٌن من المزٌد واستقدام التوسع فً المتزاٌدة رغبتها ظلّ  فً

 المباحثات فً المطروحة المشارٌع أهم من كان المحتلة، فلسطٌن إلى النٌل مٌاه نقل أن السٌاق، هذا فً وٌذكر

 ذلك، عن التنازل بعدم اإلسرائٌلٌون المفاوضون تمسك حٌث ،3000 عام فٌٌنا فً عقدت التً األطراف، المتعددة

 دان وهو اإلسرائٌلٌن المفاوضٌن أحد. النٌل مٌاه ضمنها ومن المستقبل فً ٌاهالم إلى" إسرائٌل" حاجة ذرٌعة تحت

  ."المٌاه بشأن ٌجادل أال فٌنبغً السالم، ٌقصد أحد كان إذا" صراحة قالها ساالزفسكً،

 حقبة إلى تعود التً الفكرة، أصل خالل من" النهضة سد" مسألة فً" إسرائٌل"لـ الجٌوسٌاسً البعد وٌبرز

 توجه بعد وذلك ،"إسرائٌل" حلٌفتها لصالح األمٌركٌة اإلدارة بها قامت دراسة نتٌجة كان السد أن باعتبار الستٌنٌات،

 ."العالً السد" بناء إلى الناصر، عبد جمال برئاسة مصر

 

 04 ٌحدد أن قبل ،3042-3034 عامً بٌن دراسات بعدة األمٌركً الزراعً االستصالح مكتب قام الفترة، تلك فً

 وسد ماندٌا، مابٌل، كارادوبً،: "وهً الرئٌسً، األزرق النٌل على سدود 2 أهمها، أثٌوبٌا فً السدود إلنشاء موقعا  

 الدراسات وجاءت. السدود إنشاء بعد استصالحها سٌتم التً الزراعٌة األراضً إلى باإلضافة(" النهضة) الحدود



 أثٌوبً رفض ذلك رافق ،3035 عام أبابا أدٌس سلطات مع واشنطن وقعتها التً الرسمٌة االتفاقٌة إثر األمٌركٌة

 .النٌل نهر لدول مشتركة فنٌة هٌئة بتشكٌل الناصر عبد لعرض

 وأمنٌة سٌاسٌة قنوات فتح ٌخولها استراتٌجٌا   ومنفذا   أفرٌقٌا، باتجاه لها ممرا   أثٌوبٌا جعل إلى" إسرائٌل" وتسعى

 أثٌوبٌا دول مع تعاونها خالل من المنطقة فً المستمر صراعها فً داعما   تكون األفرٌقً القرن فً وعسكرٌة

 .الٌمن سٌما وال األحمر البحر منطقة فً التطورات خالل من ذلك تعزز وقد وجٌبوتً، وأرتٌرٌا

 "النهضة سد" في حاضرة" إسرائيل"

 بنٌامٌن اإلسرائٌلٌة الحكومة رئٌس قاله ما تحدٌدا   هذا ،"المائٌة مواردها من لتستفٌد تكنولوجٌا   أثٌوبٌا سندعم"

 اعتبر نتنٌاهو كالم. ابابا أدٌس إلى زٌارته خالل وذلك 0934 عام ٌولٌو/تموز فً األثٌوبً البرلمان أمام نتنٌاهو،

 افتتاح مع تزامن وأنه سٌما ال ،"النهضة سد" ٌخص بما مصر مع نزاعها مسألة فً ابابا أدٌس لـ واضحا   دعما  

 .لزٌارته ذاته الشهر فً األزرق النٌل مٌاه على السد من األولى المرحلة األثٌوبٌة السلطات

 وزارة فً األفرٌقٌة للشؤون العام المدٌر نائبة أعلنت حٌث تتالت، أثٌوبٌا لـ الداعمة اإلسرائٌلٌة التصرٌحات

 تجربتها لتقاسم" أبٌب تل استعداد عن ،0930 عام دٌسمبر/األول كانون فً شٌلٌن، آٌنات اإلسرائٌلٌة الخارجٌة

 أن موراف، رافائٌل إثٌوبٌا لدى اإلسرائٌلً السفٌر إعالن ذلك، سبق. ابابا أدٌس مع" المٌاه إدارة فً الواسعة

 .إثٌوبٌا فً الحدٌث الري نظام إدخال على تعمل" إسرائٌل"

 نشر أكملت" إسرائٌل" أن 0930 عام ٌولٌو/تموز فً اإلسرائٌلً" دٌبكا" موقع كشف السٌاسً، الدعم إلى وإضافة

 ".النهضة سد" حول "Spyder-MR" اإلسرائٌلٌة الصوارٌخ منظومة

 تحدث ٌوسف، هٌالوي" إسرائٌل" لدى السابق األثٌوبً السفٌر فإن المعلومات، لتلك اإلسرائٌلٌة السلطات نفً ورغم

 أكد ٌوسف". النهضة سد" محطة فٌها بما أثٌوبٌا فً الكهرباء محطات إدارة عقود على إسرائٌلٌة شركة استحواذ عن

 مشروعات تنفٌذ عن فضال   والمٌاه، والكهرباء الري بمجاالت أثٌوبٌا فً ٌعملون مستثمرا   029 لدٌها" إسرائٌل" أن

 أنظمة لتطوٌر دوالر ملٌون 099 تموٌل مع بالتوازي السد، بناء إتمام بعد األثٌوبٌة المٌاه خالل من ضخمة ري

 .الري

 فً تفاوضً فرٌق أسسها وضع مصر، مع أثٌوبٌا تتبعها التً التفاوض آلٌة أن إلى المعطٌات من العدٌد وتشٌر هذا

 المخابرات فً سابق وكٌل وهو كمحً ودٌفٌد موفاز، شاؤول األسبق الخارجٌة وزٌر ومنهم اإلسرائٌلٌة الخارجٌة

 لجمع اإلسرائٌلً المركزي البنك فً ،"شعبً اكتتاب" بافتتاح اإلسرائٌلٌة الحكومة قامت كما". الموساد" اإلسرائٌلٌة

 باستقدام األثٌوبٌة الحكومة قٌام إلى وصوال   ،"النهضة سد" مشروع لخدمة واألذون السندات إلى الموجهة التبرعات

 فٌه كشف وقت   فً. الثانٌة المرحلة طوال والتنفٌذ التجرٌب مراحل فً للعمل اإلسرائٌلٌن والفنٌٌن الخبراء من العدٌد

 مخصص األثٌوبٌة المٌاه وزارة فً كامل طابق وجود عن ٌوسف، حٌدر األسبق السودانٌة الري وزارة وكٌل

 .اإلسرائٌلٌٌن المٌاه لخبراء

 اإلسرائيلية األهداف

 المصري لرفضا إزاء النٌل، نهر مٌاه من لالستفادة مشارٌعها فرض فً الماضٌة، العقود خالل" إسرائٌل" فشلت

 فلسطٌن إلى" النٌل مٌاه" إٌصال حول تلك تصرٌحاته اصطدمت الذي السادات، أعلنه كان ما رغم لذلك، المتكرر

 مبارك، حسنً الرئٌس به استمر ما وهو الفكرة، عن التخلً إلى دفعته كبٌرة وشعبٌة سٌاسٌة بمعارضة المحتلة،

 .السٌسً الفتاح وعبد مرسً محمد الرئٌسان وبعده



 نقل مشارٌع إلى للعودة واقتصادٌا ، سٌاسٌا   دفعها أجل من مصر على القصوى الضغوط مبدأ ضمن" إسرائٌل" تسٌر

" النهضة سد" مسألة فً المباشر تدخلها خالل من فلسطٌن، فً المحتلة والمدن المستوطنات باتجاه" النٌل مٌاه"

 باتجاه الدفع إلى ذلك، خالل من أبٌب تل وتسعى. والسٌاسً المائً وأمنها مصر ضد السلبٌة تداعٌاتها على والتأثٌر

 ترى ما األثٌوبٌة، البوابة من النٌل، نهر بمٌاه معنً وكطرف   األولى، بالدرجة أوسطٌة شرق" دولة"كـ بها االعتراف

  .النهر مٌاه من لالستفادة ذلك بعد" حقا  " فٌه

 األراضً عبر المحتلة فلسطٌن باتجاه النٌل مٌاه تدفق ٌعٌق" النهضة سد" أن اإلسرائٌلٌة األوساط بعض ترى وفٌما

 هذا فً ألثٌوبٌا والداعم القوي اإلسرائٌلً الحضور فإن للضغوط، مصر رضخت ما إذا الحق وقت   فً المصرٌة

 من) أثٌوبٌا فً والكهربائٌة المائٌة المشروعات فً كبٌرة بنسبة تتحكم باتت أبٌب تل أن إذ. ذلك بغٌر ٌشً الملف

 مصر حصول ضمان مع المصب، إلى المنبع من النٌل، مٌاه بتدفق الحقة مرحلة فً تتحكم سٌجعلها ما ،(المنبع دول

 مقابل إلٌها المٌاه وصول" إسرائٌل" تشترط أن بمعنى ،"المصب" ضمن من هً تكون أن على معٌنة، نسبة على

 ."األزرق النٌل مٌاه لتصدٌر اإلثٌوبً البنك"بـ أثٌوبٌا مع شراكتها خالل من وذلك مصر، إلى بوصوله السماح

 إٌست مٌدل" موقع قاله ما سٌناء،وفق فً  عنها معلن غٌر ضخمة أنفاق 4  مصر بناء هو الشكوك، تلك عّزز وما

 الموقع وأشار". إسرائٌل إلى النٌل مٌاه إٌصال" هو منها الهدف أن مرجحا   ،0934 عام فً البرٌطانً" أوبزرفر

 أي تعلن لم أنها إال للقطارات واحد ونفق للسٌارات أنفاق 1 ستبنً أنها أعلنت المصرٌة الحكومة" أن إلى البرٌطانً

 ".بها العمل جاري أخرى أنفاق ستة عن شىء

 هو ،"النهضة سد" ٌخص بما حالٌا   مصر منها تعانً التً األزمة أسس دراسة فً عنه الحدٌث ٌمكن ما أبرز لعلّ 

 الماضً، القرن سبعٌنٌات مطلع الناصر عبد جمال المصري الرئٌس رحٌل بعد أفرٌقٌا فً المصري الدور تراجع

 الحفاظ إلى الهادفة أولوٌاته ضمن أغلقها الناصر عبد كان القارة، إلى للدخول عدٌدة منافذ وجد إسرائٌلً دور   لصالح

 .خاصة المصري القومً األمن ومصالح عامة، األفرٌقٌة المصالح تخدم استراتٌجٌة سٌاسة على

 بالرغبات ترتبط خلفٌات لها بل السودانٌة،-األثٌوبٌة-المصرٌة بالمفاوضات فقط ٌتعلق ال" النهضة سد" مسألة حل

 جهة   من األفرٌقٌة القارة باتجاه التوسع وعلى جهة، من النٌل حوض فً الطاقة مصادر على بالهٌمنة اإلسرائٌلٌة

" النٌل مٌاه" من ٌستثنٌها حلّ  أيّ  على توافق لن" النهضة سد" فً األبرز الحاضر" إسرائٌل" فإن لذا،. أخرى

 .األحمر البحر سواحل وعلى النهر، حوض دول فً توسعها وٌقّوض

 األطماع أن واضح بشكل   ٌظهر مصر، إلٌها تحتاج التً والري الشرب مٌاه من% 09 النٌل نهر ٌوفر وبٌنما

 هً إثٌوبٌا أن باعتبار النٌل، حوض دول تماسك على وتؤثر المصري، القومً األمن بمصالح تصطدم اإلسرائٌلٌة

 الدفع أجل من حٌوٌة أهمٌة لها النٌل، على تبنٌه الذي النهضة، سد من تولٌدها المتوقع الكهرباء إن تقول األخرى

 جمٌع مصالح تحفظ مشتركة اتفاقات إلى أثٌوبٌا رأسهم وعلى الحوض دول تتوجه أن ٌمكن فهل. البلد تنمٌة بمشارٌع

 فً سٌنجح" تسد فّرق" قاعدة على المباشر اإلسرائٌلً الدخول أن أم اإلسرائٌلٌة؟ والرغبات األطماع عن بعٌدا   الدول

 ".والتفكك؟ التصادم من المزٌد إلى الحوض دول دفع


