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 رئيسة املؤمتر واللجنة العلمية

 أ.د. سرور طاليب
 

دورية  عن  عبارة  المؤتمرات  أعمال  سلسلة كتاب 
عن   فصليا  تصدر  محكمة  البحث دولية  جيل  مركز 

     العلم  
ف  المشاركة  البحثية  األوراق  بنشر    

تعن 
م  تلت     

والن  العلم   البحث  جيل  مركز  مؤتمرات 
 ية وتتوافر فيها األصالة العلمية. بالموضوعية والمنهج

ف عىل هذه الدورية رئيسة المركز وهيئة تحكيم   يشر
صياغة  ولجنة  عدد،  بكل  خاصة  وأخرى  ثابتة 

 التوصيات. 
إثراء    

ف  المساهمة  إىل  السلسلة  هذه  تهدف 
تلتمس    

الن  العلمية  والبحوث  بالدراسات  المكتبات 
العرب    العالم     

ف  الواقع  ومتطلبات  العرص   قضايا 
 .  واإلسالم 

وط ومعايير نشر األوراق البحثية:   شر

  أحد المحاور األساسية لموضوع المؤتمر   •
أن تكون ف 

أو   ندوات    
ف  بها  المشاركة  سبقت  قد  يكون   

ّ
وأال

شر من قبل؛
ّ
 مؤتمرات أو تم تقديمها للن

  الكتابة  وأن   •
ه ف  يجب مراعاة المنهج العلم  ومعايتر

ّ  باألصالة  حليل؛ تتمتر
ّ
  الت

ية ف 
ّ
 والجد

ين )  •  حجم20أال تتجاوز عشر
ً
   (A4) ( صفحة

ً
شاملة

 المراجع والمالحق؛

 بخط (MICROSOFT WORD) تكتب عىل برنامج •
Traditional Arabic    للمت      14حجم بالنسبة 

و العربية،  وبخـــط  11باللغة  للهوامش،   بالنسبة 
Time new Roman     للمت     12بحجم بالنسبة 
 بالنسبة للهوامش؛  10باللغة األجنبية وبحجم 

النشر   • م لغة 
ّ
ويقد الفرنسية،  أو  ية  اإلنجلتر  العربية، 

يتجاوز   ال  ملخص  العربية   10معها  باللغة  أسطر 
ية  .واالنجلتر 

ية. يكت  •  ب العنوان باللغة العربية واالنجلتر 

  ينتم  إليها   •
يكتب الباحث اسمه واسم المؤسسة الن 

 باألحرف العربية والالتينية. 

  نهاية كل صفحة،   •
 ف 
ً
وضع الهوامش والتعليقات آليا

  نهاية الورقة
 .والمراجع والفهارس والمالحق ف 

اللجنة  • قبل  من  للتحكيم  البحثية  االوراق  تخضع 
 العلمية التحكيمية. 

ط • يشت  للنشر  الورقة  قبول  حال    
دراجها ضمن إل   ف 

الدورية   التعديالت  هذه  بكافة  الباحث  ام  إلت  
 المطلوبة. 

 أعضاء اللجنة العلمية الثابتة:

 ( جامعة بني سويف)  أ.د. رحاب فايز أحمد سيد يوسف

 ( املحكمة العليا الشرعية في القدس)  أ.د. ماهر خضير 

 ( جامعة  طرابلس، ليبيا)  الهدى حمادأ. د . نور 

  ( مدريد في   جامعة كومبلوتنس ي)  د. العبساوي عماد

 د. الداودي نورالدين )جامعة عبد املالك السعدي( 

 د. شريف أحمد بعلوشة )النيابة العامة في فلسطين( 

 د. نوارة  حسين )جامعة مولود معمري( أ.

 :للعددأعضاء اللجنة العلمية 

 أ.د. االخضر عزي  )جامعة محمد بوضياف، الجزائر( 

 أ.د. ماهر خضير )رئيس املحكمة العليا الشرعية في فلسطين( 

 )جامعة مولود معمري، الجزائر( حسين نوارة  أ.د. 

 أ.م.د. احمد طارق ياسين )جامعة املوصل، العراق( 

 د. إسحق علي محمد  )جامعة املغتربين ، السودان(   

 د. العبساوي عماد )جامعة كومبلوتنس ي بمدريد، إسبانيا( 

 مصر( ، الكلية التكنولوجية بوسط الوادى)  د. جمال عبده عبد العزيز سيد 

  د. خليفي عبد الكريم. )جامعة بومرداس. الجزائر  ( 

 ( 3)جامعة إبراهيم سلطان شيبوط، الجزائر  سارة مسالي د. 

 )معهد العلوم االجتماعية في الجامعة اللبنانية(  د. ليال الرفاعي 

 مصر (  - د. مجدي محمد مدني )هيئة الطاقة الذرية 

 (                    الواليات املتحدة االمريكية - أبوعاقلة  )جامعة  الشعب   د. معتز يوسف

 السودان(  - جامعة نياال )  د. يس حسن محمد عثمان 

  

ا عىل:  
ّ
ترسل الملخصات واألبحاث حرصي

conferences@jilrc.com 
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  الفهرس
 الصفحة  

 7 التوطئة  •

 9 البيان الختامي •

 11 )رئيسة مركز جيل البحث العلمي(  : أ.د. سرور طالبيامللتقىرئيسة كلمة  •

اقع التنمية  )   تأثيرات الصراعات الداخلية االثيوبية وأزمة سد النهضة على  مصر والسودان • قراءة في و

العليا    ( 2021-2020واتجاهاتها   االفريقية  الدراسات  )كلية  الدايم محمد حسين  جامعة    -أحمد عبد 

 القاهرة ( 

13 

عثمان حسن عثمان/ جامعة املغتربين /  ،  أثر األزمات الدولية الراهنة على أوضاع الالجئين في السودان •

 السودان 

37 

15 رمضان أحمد العمر، الجامعة اللبنانية. ،  2020-2011األزمة السورية وتأثيرها على االقتصاد السوري  •  

اقع اللبناني  •  71             .سمر يونس، جامعة بيروت العربية، 2020-2011أزمة النزوح السوري وتداعياتها على الو

 93 .تونس  - جامعة سوسةطالل عبدهللا الندابي،   ،  وتداعياتها على املنطقة والعالم جذور األزمة اليمنية •

،  على املستوى االجتماعي واالقتصادي الجزائري   19تداعيات تراجع أسعار النفط خالل جائحة كوفيد •

 . 2يفعاشوري عبدهللا، جامعة محمد ملين دباغين سط 

091  

الشريعة   • من  )تطبيقات  األوكرانية  الروسية  الحرب  ظل  في  الغذائي  األمن  تحقيق  استراتيجيات 

 . 1بسمة مطالبي، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة الجزائر  االسالمية( 

119 

• Aggression and International Law, Younes BENMAHAMMED, faculty of humanities and 

social sciences, M’sila University. 

141 

• The Impact of the Current International Crises on The Arab World; From A Human 

Security Perspective , Nour Abzakh , Marmara university- Istanbul – Turkey. 

151 

 

  

• The  Grand  Renaissance  Dam  Crisis:  Between  Implications  on  Egyptian  water  security

and The  Israeli occupation Political and  Economic  Benefits, BOUTKHIL  GUEMIDE, 
University Mohammed Boudiaf, Msila (Algeria) 

169 
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 :التوطئة 

منذ    العالم  قاسية    2019نهاية  يمر  اجراءات  اتخاذ  القرار  صانعي  على  وفرضت  القطاعات  أهم  شلت  متتالية  بأزمات 

 .ومصيرية في شتى املجاالت

في فرض إغالقات متكررة نتج عنها ركودا اقتصاديا ومجموعة من التداعيات االجتماعية    19فلقد تسببت جائحة كوفيد

 .واألمنية ... إلخ

الذي كانت فيه   الوقت  اندلعت  وفي  الزمن للتعامل مع هذه األزمة الصحية وكبح تداعياتها املختلفة،  الدول تتسابق مع 

األخرى   التبعات  عن  ناهيك  واالستراتيجية،  السياسية  التحالفات  طالت  أزمات جديدة  محدثة  األوكرانية،  الروسية  الحرب 

 كنقص الغذاء والطاقة وأزمة الالجئين في قلب أوروبا. 

 : امللتقىأهداف 

تداعياتها    لجميع  املسبق  لالستعداد  العربي  الوطن  على  الراهنة  الدولية  األزمات  مخاطر  دراسة  إلى  امللتقى  هذا  يهدف 

 املتوقعة والتعامل معها وإدارتها من خالل وضع وتطوير استراتيجيات تضمن التخفيف من أثارها املحتملة والسيطرة عليها. 

 : امللتقىحماور 

محاور   واستراتيجياامللتقى  ستتناول  العربي  تآليات  الوطن  على  الراهنة  الدولية  األزمات  تداعيات  وجه  إدارة  وعلى   ،

 الخصوص: 

 .تحديد التداعيات املحتملة لألزمات الدولية الراهنة .1

 .تأثير األزمات الدولية الراهنة على الوطن العربي .2

 .إدارة التداعيات االقتصادية .3

 .إدارة التداعيات االجتماعية .4

 .التداعيات الصحيةإدارة   .5

  .إدارة التداعيات على األنظمة التعليمية .6

 .إدارة التداعيات السياسية واألمنية .7

 .آلية إدارة أزمة الغذاء والطاقة .8

    دور البحث العلمي في مواكبة األزمات واقتراح الحلول وإدارتها. .9
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 الدولي احملكم حولللملتقى البيان اخلتامي 

 تداعيات األزمات الدولية الراهنة على الوطن العربي
 2022|10|31لبنان 

 

العلمية   العاملي للمؤسسات  البحث العلمي     UNSCINتحت رعاية االتحاد  تحت  امللتقى الدولي املحكم  نظم مركز جيل 

سرور    أ.د.  األمينة العامة لالتحاد ورئيسة املركزتحت اشرف  "،  الراهنة على الوطن العربيتداعيات األزمات الدولية  عنوان "  

من لبنان، الجزائر، مصر، السودان،  جامعات  عدة   من  طالبي، بمشاركة أعضاء لجانه العلمية التحكيمية وأساتذة وباحثين

 . تونس،  تركيا وأمريكا

تداعياتها  دراسة  إلى    امللتقى  ولقد هدف    لجميع  املسبق  العربي لالستعداد  الوطن  الراهنة على  الدولية  األزمات  مخاطر 

 املتوقعة والتعامل معها وإدارتها من خالل وضع وتطوير استراتيجيات تضمن التخفيف من أثارها املحتملة والسيطرة عليها. 

 (: )حسب الترتيب األبجديمن األساتذة األفاضللجنة التوصيات  ولقد تشكلت  

 . (رئيسة امللتقى) مركز جيل البحث العلمي ، أ.د. سرور طالبي

 (. جامعة القاهرة، كلية الدراسات االفريقية العليا ) أ.د. أحمد عبد الدايم محمد حسين

                 (.1جامعة الجزائر ) د. بسمة مطالبي

 (.جامعة بيروت العربية) د. سمر يونس

 (. السودان، املغتربينجامعة  ) د. عثمان حسن عثمان 

 د. رمضان أحمد العمر )الجامعة اللبنانية(. 

 الجزائر(. –ط/د. فاطمة الزهرة رابط )جامعة عمار ثليجي

 التوصيات إلى مجُموعة من النتائج وهي:   
ُ
صت لجنة

ُ
 ولقد خل

القرار اتخاذ اجراءات قاسية  بأزمات متتالية شلت أهم القطاعات وفرضت على صانعي    2019يمر العالم منذ نهاية   •

 ومصيرية في شتى املجاالت.

معدالت النمو وانهيارات في  في    انخفاضو في فرض إغالقات متكررة نتج عنها ركودا اقتصاديا    19تسببت جائحة كوفيد •

 االجتماعي والسياس ي واألمني.  االستقراروزعزعة سعار ارتفاع األ إلى  ة، باإلضافاملاليةو األسواق النفطية  

األوكرانيةأحدثت   • الروسية  التبعات    الحرب  عن  ناهيك  واالستراتيجية،  السياسية  التحالفات  طالت  أزمات جديدة 

 . األخرى كنقص الغذاء والطاقة

 مناطق مختلفة في الوطن العربي.من أو إلى  والالجئين النازحين  ارتفاع أعداد إلى هذه األزمات   أدت  •
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 الدولية الراهنة على الوطن العربي تداعيات األزمات  ملتقى توصيات 

 استناًدا على النتائج أعاله، أوصت اللجنة على ضرورة: 

 لألزمات.ستمرة وليس كاستجابة طارئة وامل  في إطار الحكومة الرشيدةالعربية  بناء قدرات الدول  .1

  وبناء القدرات املؤسساتية ات في مختلف املجاالت  وضع استراتيجيات وخطط تهدف إلى تأمين الحد األدنى من النشاط .2

 ملواجهات كل االزمات املحتملة. 

   املشترك في شتى املجالت.واالستثمار  التعاون وتعزيز الودية بين الدول العربية العمل على تحسين العالقات  .3

املستورداتال .4 كمية  من  االقتصادية  تخفيف  التبعية  من  و   للتخلص  للمنتجات الغربية  والترويج  التجارة    تشجيع 

 العربية املحلية.  

 . لدعم التنمية الزراعية املستدامةواملياه الجوفية الحفاظ على املوارد الطبيعية  .5

العربي  تحقيق األمن الغذائي  والعمل على    رفع معدل اإلنتاج الزراعي املحلي ل  ت وضع خطط واستراتيجيا .6 واالكتفاء 

 .الذاتي

 . ةاستراتيجيشواطئ  على الدول العربية أغلبية  خاصة مع إطاللة  العناية بالثروة السمكية .7

 واستثمارها الرشيد ضمن خطة تعاون عربية في مواجهة أزمة الطاقة.   الباطنية الحفاظ على الثروات .8

 الهجرة وتحديثها لتضمين نصوص واضحة تجرم األفعال املنتهكة لحقوق الالجئين.   فوانينمراجعة  .9

زيادة الخدمات بمختلف    باإلضافة إلىمنية والبيئية،  تحت الرقابة الصحية واأل   الالجئين أو النازحينوضع مخيمات   .10

مساعدات اجتماعية  والعمل على تقديم املحلية  نواعها عن طريق التنسيق مع بعض املنظمات الدولية والجمعياتأ

 .  وغيرها منح دراسيةو 

   :بضرورةللتخفيف من تداعيات األزمات العاملية الراهنة على األنظمة التعليمية نوص ي  .11

استحداث ودعم مؤسسات إنتاجية كتعاونيات و مؤسسات مصغرة تسهم في دمج الطلبة الجامعيين واملمتهنين   •

لها   وظائف  و  مهن  في في  األولوية  باب  من  وللخريجين  األجر،  مدفوع  التربص  باب  من  بتخصصاتهم  عالقة 

 .التوظيف

لهم   • تتيح  املعلم،  كنوادي  فضاءات  تهيئة  عبر  األزمات  طالتها  التي  واإلدارية  التعليمية  الكوادر  من  االستفادة 

  .لتربوية وتقويمهامواصلة عطائهم وتشجيعهم على تدوين خبراتهم عن طريق التأليف وإعداد املناهج ا

الذي   • التعليمي(  الكادر  لدعم  )كصندوق  باملجال  واإلداريين  واملعلمين  لألساتذة  واملادي  املعنوي  الدعم  تقديم 

 .يحفظ كرامتهم ويكفي حاجتهم وهذا للحد من ظاهرة هجرتهم وتغيير مسار اهتماماتهم وتوظيفهم

بجدية وصرامة حيث أن الظاهرة في تفاقم ملحوظ وإن  االنتباه و التشديد على ظاهرة عمالة القصر ومتابعتها   •

 .لم تؤخذ بعين االعتبار فقد تصبح املدرسة من مظاهر الترف

 تطوير نظام التعليم عن بعد مع توفير استخدام تقنيات جديدة في التخصصات التطبيقية.  •

 ؛ وإيجاد حلول عملية لها لعربي على الوطن املواكبة األحداث املتسارعة وتأثيراتها دورية   إقامة ندوات ومحاضرات .12

إلى الجهات املعنية، ونشرها على نطاق واسع من خالل الصحافة واإلعالم، ومختلف مواقع    امللتقىرفع توصيات هذا   .13

 التواصل االجتماعي. 
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وأعضائهم    امللتقى  وفي األخير يدعو االتحاد العاملي للمؤسسات العلمية ومركز جيل البحث العلمي جميع املشاركين في هذا  

   ه سُتنشر أعمال  امللتقى  ومتتبعيهم، ملواصلة البحث ونشر املقاالت والدراسات املتخصصة، وبناًء على توصيات لجنة الصياغة ب

 ادرة عن مركز جيل البحث العلمي.الص املؤتمرات ضمن سلسلة أعمال 

  

 *** 

بهذا  ومن   املشاركة  العلمية  األبحاث  أهم  تصرفكم  تحت  املركز  يضع  املنطلق  التزمت  امللتقى  هذا  والتي 

  العربية   في إثراء املكتبات  هاملوضوعة من قبل لجنته العلمية املوقرة، كإسهام من  واملنهجية  باملعايير الشكلية

 قع. التي تلتمس قضايا العصر ومتطلبات الوا املحكمةبالدراسات والبحوث 

 

 سرور طاليبأ.د.  /امللتقىرئيسة 
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 يخىلي مركز جيل البحث العلمي مسؤوليته عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية 
ورة عن رأي إدارة المركز  ي هذه األبحاث بالرصر

ر
 ال تعي  اآلراء الواردة ف

   جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي  © 
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 تأثيرات الصراعات الداخلية االثيوبية وأزمة سد النهضة على  مصر والسودان 
اقع التنمية واتجاهاتها   ي ) قراءة ف  (2021-2020و

The Effects of the Internal Ethiopian Conflicts and the Renaissance Dam Crisis on Egypt and Sudan 

(Reading in the reality of development and its trends 2020-2022) 

 (  جامعة القاهرة -كلية الدراسات االفريقية العليا )  أ.د. أحمد عبد الدايم محمد حسين 

Prof. Ahmed Abd El Dayem Mohammed Hussein (Faculty of African Postgraduate Studies - Cairo University) 

 

 

 

Abstract:  

The idea of the research revolves around a fundamental point, which is the impact of the Tigray war and the 

Ethiopian Renaissance Dam crisis on Egypt and Sudan, and how an internal conflict in a country can extend 

its impact to neighboring countries, and the extent to which a country can employ its internal conflicts to 

freeze the Renaissance Dam negotiations, and thus disrupt access to Legal and binding agreement. The 

problem of the research is represented in a questionnaire about the nature of the impact of the Tigray war 

on the suspension of the Renaissance Dam negotiations and on the development trends in Egypt and Sudan. 

Testing the hypothesis that what is happening in the conflict in Ethiopia is related to the negotiations of the 

Renaissance Dam, or at least serves the Ethiopian goals in disrupting the negotiation and not reaching a legal 

and binding agreement. The directions of development work in Egypt and Sudan are related to all these 

matters, and in some areas, they are a direct result of them. In this context, the paper can be divided into four 

main Axes: The First Axis - the reality of the internal Ethiopian conflict and its parties and the problem of the 

Renaissance Dam 2020-2022. The Second Axis - the Effects of the Ethiopian Conflict and the freezing of 

negotiations on the reality of development in Egypt. The Third Axis - the Effects of the Ethiopian conflict and 

the freezing of negotiations on development work in Sudan. The Fourth Axis - the future of the Ethiopian 

conflict and the Renaissance Dam negotiations . 

 Keywords: Tigray war - Egypt - Sudan - Ethiopia - Renaissance Dam - Development 
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 : امللخص

نقطة جوهرية وهى تأثير حرب تجراي وازمة سد النهضة اإلثيوبي على مصر والسودان، وكيف يمكن  تدور فكرة البحث حول  

تجميد   فى  الداخلية  بتوظيف صراعاتها  دولة  تقوم  ان  امكانية  ومدى  مجاورة،  لدول  أثره  يمتد  أن  دولة  في  داخلي  لصراع 

وتتمثل اشكالية البحث فى استبيان طبيعة تأثير  مفاوضات سد النهضة، وبالتالي تعطيل الوصول الى اتفاق قانونى وملزم.  

حرب تجراي على توقف مفاوضات سد النهضة وفى اتجاهات التنمية في مصر والسودان. مختبرة فرضية مؤداها أن ما يحدث  

من صراع  فى اثيوبيا هو مرتبط بمفاوضات سد النهضة، او على االقل يخدم على االهداف االثيوبية فى تعطيل التفاوض 

عدم الوصول الى اتفاق قانوني وملزم. وان توجهات اعمال التنمية في مصر والسودان مرتبطة بكل تلك االمور، وفى بعض و 

واقع الصراع    - املجاالت تعد نتيجة مباشرة لها. وفى هذا اإلطار يمكن تقسيم الورقة إلى أربعة محاور رئيسية: املحور األول 

تأثيرات الصراع اإلثيوبي وتجميد املفاوضات على  –.املحور الثاني  2021-2020النهضةالداخلي األثيوبي وأطرافه ومشكلة سد  

تأثيرات الصراع اإلثيوبي وتجميد املفاوضات على اعمال التنمية في السودان. املحور    -واقع التنمية في مصر. املحور الثالث

 مستقبل الصراع األثيوبي ومفاوضات سد النهضة.  -الرابع

 التنمية -سد النهضة - اثيوبيا - السودان  -مصر -ية: حرب تجراي الكلمات املفتاح

 

 املقدمة:  

بدأت عملية الصراع الداخلي في إثيوبيا سياسيا في البداية بين حكومة ابى احمد وجبهة تحرير تجراي، لكنها انتهت الى حرب     

وهى سجال بين الطرفين، تارة تذهب الكفة لجبهة   2022الحين وحتى أواخر يناير . ومنذ ذلك 2020داخلية مستعرة في نوفمبر 

نوفمبر   فى  كما حدث  نفسها  ابابا  اديس  من حصار  فيقتربون  وتحالفاتها،  تجراي  للحكومة  2021تحرير  الكفة  تعود  وتارة   ،

اواخر    يلى ان تنتهى بانتهاء القتال بينهما فا  2021االثيوبية، فتتراجع الجبهة الى مناطقها في اقليم تجراي كما حدث في ديسمبر  

بين  2022يناير   األفريقي،  االتحاد  رعاية  تحت  أصبحت  والتي  النهضة،  مفاوضات سد  بتجميد  ربطها  يتم  مراحلها  كل  وفى   .

له  األطراف الثالثة، مصر والسودان وإثيوبيا. ومن هذا املنطلق تحاول الورقة أن تستكشف طبيعة هذا الصراع الذى كانت  

نتائجه السيئة على خطط التنمية الجارية فى مصر والسودان. فالحرب الداخلية اإلثيوبية أوقفت كل مخططات التنمية داخل  

اثيوبيا نفسها، واثرت على شعوبها املحلية، ما بين قتيل ومشرد ونازح، كما أثرت على جوارها اإلقليمي في كل من مصر والسودان.  

ين مصر والسودان من جهة، واثيوبيا من جهة أخرى، وال إيقاف لعمليات النزوح الجماعي التي  فال تفاوض حول سد النهضة ب

تجتاح السودان من كافة الجهات. وبالتالي انفقت مصر على تبطين الترع وتحلية املياه مليارات الجنيهات تجنبا لتأثيرات السد،  

ي شرق السودان، وصاحبها تأثير امللء األول والثاني والثالث خالل  وفيما يتعلق بالسودان فقد تأثر بأعداد الالجئين الكبيرة ف

    .2021-2020الفترة من 

وفيما يتعلق بالدراسات السابقة فغالبية ما كتب عن هذه الصراعات الداخلية كان عبارة عن مقاالت صحفية سواء باللغة  

املركز الديمقراطي العربي حول أثر الصراع الداخلي اإلثيوبي بين السلطة املركزية وجبهة    العربية او االنجليزية، لكن تأتى دراسة

، دون ان تهتم برصد التأثيرات  2021ر السياس ي اإلثيوبي، لتغطى الشق الداخلي للحرب حتى سنة  تحرير التجراي على االستقرا

على اعمال التنمية فى اثيوبيا نفسها، او مصر والسودان. وتتمثل اشكالية البحث فى استبيان طبيعة تأثير حرب تجراي على  

التنمية فى مصر والسودان. اتجاهات  النهضة وفى  مختبرة فرضية مؤداها أن ما يحدث من صراع  في    توقف مفاوضات سد 

اثيوبيا هو مرتبط بمفاوضات سد النهضة، او على االقل يخدم على االهداف االثيوبية فى تعطيل التفاوض وعدم الوصول الى  
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عد نتيجة  وملزم. وان توجهات اعمال التنمية في مصر والسودان مرتبطة بكل تلك االمور، وفى بعض املجاالت ت  ياتفاق قانون

مباشرة لها. هذا، وقد استخدم الباحث املنهج السلوكي والتاريخي وتحليل النظم فى قراءة املراحل االنتقالية التي تمر بها الدول  

الثالث، للتعرف على ابرز التحديات التى تواجهها، وقراءة الظاهرة السياسية وتفاعالتها مع البيئة املحيطة. وفى هذا السياق  

ألمرين: أولهما، التعرف على طبيعة الصراع الداخلي اإلثيوبي وتأثيرات تجميد مفاوضات سد النهضة على مصر    تهدف الورقة

يمكن   اإلطار  هذا  وفى  والسودان.  فى كل من مصر  التنمية  واملحتملة على عمليات  الواقعة  النتائج  ثانيهما، رصد  والسودان. 

                               تقسيم الورقة إلى أربعة محاور رئيسية:           

 . 2021-2020واقع الصراع الداخلي اإلثيوبي وأطرافه ومشكلة سد النهضة -املحور األول 

 تأثيرات الصراع اإلثيوبي وتجميد املفاوضات على واقع التنمية فى مصر. – املحور الثاني 

 التنمية فى السودان.  تأثيرات الصراع اإلثيوبي وتجميد املفاوضات على اعمال -املحور الثالث 

 مستقبل الصراع األثيوبي ومفاوضات سد النهضة.   -املحور الرابع 

 

افه ومشكلة سد النهضة   -املحور األول  اقع الصراع الداخلي األثيوبي وأطر  -:2021-2020و

يستهدف هذا املحور باألساس قراءة الصراع اإلثيوبي الداخلي، ودور االثنية والقبلية في إذكاء هذا الصراع وتأجيجه، ورصد    

العوامل الداخلية والخارجية املؤثرة في هذا الصراع وتأثيرها على االستقرار السياس ي واالجتماعي في إثيوبيا. وما اذا كانت طبيعة  

را فى النخبة السياسية التي قادت اثيوبيا فى املاض ي واختالفها عن الحاضر، خاصة وأن أيدى هذه النخبة  الصراع قد خلقت تغيي

موجودة فى هذا الصراع. وهل يرتبط الصراع الداخلي باإلصالحات السياسية التي أجراها ابى احمد ورؤيته الجديدة للتحول  

طيلة عقود ثالث من حكم الجبهة الثورية قد غطت على الصراع الظاهر  الديمقراطي فقط؟ أم أن التنمية التي حققتها اثيوبيا 

فوق السطح، وأن نيران الحرب كانت تشتعل خلف الرماد. فمن نواح عدة وصلت اثيوبيا ألن تكون أحد االقتصادات األسرع  

الحكومة   القديمة. وأبرمت  األنماط  إلى  إفريقيا. وأن هناك مأساة حدثت حينما تراجعت  في  برنامج  نمًوا  اتفاقية مبدئية مع 

الغذاء العاملي للسماح باملساعدات اإلنسانية. ومع ان هذا األمر كان بداية جيدة، لكن مع عدم متابعة الحكومة وإبطائها، وفى 

هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لحل األسئلة األعمق التي  بل كانت    ظل وجود عوائق بيروقراطية كثيرة، تراجعت هذه الخطوة. 

هي "الخطيئة األصلية". ومع ذلك،    1995رحها دستور إثيوبيا الفيدرالي العرقي. فقد كان حلفاء آبي أحمد يرون أن وثيقة عام  يط

فإن الكثيرين في إثيوبيا حرصوا تحت دافع االستقالل اإلقليمي، وحفاظا على هوياتهم القومية املنفصلة، ألن يعترفوا بأن الجبهة  

عاًما ، لكنها مع ذلك أحدثت تطوًرا سريًعا. ورغم أن    30د أشرفت على دولة بوليسية ما يقرب من  الشعبية لتحرير تيجراي ق

قادتها غضبوا من فقدانهم السلطة، لكنهم رأوا بأن مشاكل إثيوبيا كانت تتعمق أكثر بدون حوار وطني أوسع، وأن التوترات التي  

ضد الحكومة، كانت بسبب    2015جاجات األورومو التي اندلعت في عام  . بل إن احت (1) اندلعت في تجراي ستندلع في أماكن آخري 

نزاع بين مواطنين غالبيتهم من عرقية أورومو والحكومة، حول ملكية بعض األراض ي، فاتسعت رقعة املظاهرات لتشمل املطالبة  

االئتالف الحاكم في نهاية املطاف  بالحقوق السياسية وحقوق اإلنسان، وأدت ملقتل املئات واعتقال اآلالف. وأجبرت املظاهرات  

. وكان  2018على استبدال رئيس الوزراء هايلي مريام ديسالين بأبي أحمد، الذي ينتمي إلى عرقية األورومو، في أبريل من عام  

 
(1  ) The tragedy of Ethiopia's conflict in Tigray: Only a national dialogue can truly heal the country's divisions [Usa Region], The 

Financial Times Limited Feb 11, 2021   
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ا  جيش تحرير أورومو لسنوات عديدة هو الجناح املسلح لجبهة تحرير أورومو، لكنه انفصل عنها فى نفس التاريخ السابق، رافض 

وحين تولى أبي احمد منصبه بعد مظاهرات    .(1) اتفاقية السالم التي أبرمتها جبهة تحرير أورومو مع الحكومة اإلثيوبية الفيدرالية

ضخمة ضد حكمها القمعي، تراجعت بعدها التظاهرات، الى أن قامت جبهة تحرير تيجراي بالتمرد على القوات الحكومية عام  

 .(2)بعد خالف كبير مع أبي أحمد بشأن إصالحاته 2020

، وهي تقارب أبي مع إريتريا عدوهم اللدود، وتشكيل حزب  قرارات نيران الغضب لدى جبهة تحرير شعب تيجراي  3وقد أشعلت      

جديد ليحل محل ائتالف يقوم على أساس عرقي، وتأجيل االنتخابات العامة. ومن جانبها، قالت الحكومة بأن قوات تيجراي هي  

اإلقليم في  متمركزة  اتحادية  قوات  هاجمت  عندما  الصراع  فتيل  أشعلت  س  .التي  بخطوات  أحمد  أبي  قام  لدفع  كما  ريعة 

  
ً
األثيوبية، وأنشأ حزبا جديدا الشعبية  الثورية  الديمقراطية  الجبهة  ليبرالية، وحّل تحالف  أكثر  اتجاه  في  السياسة االثيوبية 

. ولم  2020سماه حزب االزدهار. وتجاوزت جبهة تحرير شعب التيجراي الخط األحمر عندما أجرت انتخابات إقليمية في سبتمبر

 على خوض املنافسة فيها. في حين رأت الجبهة بأنه كان  تأذن الحكومة الفيدر 
ً
الية بهذه االنتخابات ولم يكن حزب االزدهار قادرا

، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى وباء كوفيد  
ً
 وتكرارا

ً
من املقرر إجراء االنتخابات الوطنية في وقت سابق من العام، وأنها أجلت مرارا

عد محدد إلجراء االقتراع. وبأن حكومتهم هي الحكومة اإلقليمية الوحيدة التي حظيت  ، وأن والية الحكومة قد انتهت دون مو 19

 . (3) حينها بتفويض من الناخبين

 رفضت جبهة تحرير    2019وظلت الجبهة قوة مؤثرة في السياسة اإلثيوبية حتى عام    
ً
 جديدا

ً
ائتالفا عندما شكل أبي أحمد، 

. حينما تحدت حكومة أبي أحمد بإجراء  2020في السلطة في تيجراي حتى سبتمبرتيجراي أن تكون جزءا منه. وظلت املجموعة 

انتخابات على الرغم من تأجيل االنتخابات على الصعيد اإلثيوبي ككل بسبب وباء فيروس كورونا. وبعد شهرين من ذلك شنت  

 على قاعدة محلية للجيش اإلثيوبي. وردا على ذلك شنت الحكومة ال
ً
 على  قوات الجبهة هجوما

ً
 كبيرا

ً
 عسكريا

ً
فيدرالية هجوما

نوفمبر   في  القتال  اندلع  النسبي  االستقرار  من  عقود  فبعد  والحكومة    2020تيجراي.  تيجراي  إقليم  حكومة  من  قوات  بين 

ضد الجبهة ، كرد على هجماتها على القوات الحكومية    2020نوفمبر   4حيث شنت أديس أبابا حملة عسكرية في  .(4) الفيدرالية

لفيدرالية في ميكيل عاصمة تيجراى، حيث أطلق أبي أحمد عملية "إلنفاذ القانون" تضمنت ضربات جوية وبرية. وبينما أعلنت  ا

الحكومة بعدها انتهاء الحرب، كشف الصراع عن صدوع عرقية، مع استمرار ورود أنباء عن وقوع هجمات في أجزاء اخرى من  

الالجئين عبر الحدود إلى السودان وصعوبة إيصال املساعدات اإلنسانية من قبل  إثيوبيا، وصاحبها توجه عشرات اآلالف من  

مع أن تصرفات جبهة تجراي كانت تقول بارتفاع مستوى اإلحباط  . و (5)املانحين الدوليين، بسبب نوبات العنف التي كانت تعوقها

املنطقة، وانه لم يتبق أمام املجلس العسكري في تجراي سوى  بينهم ولم يعد لديهم القوة والقدرة والوقت لتكثيف الحروب في  

بعد ثالثة أشهر من بدء القوات اإلثيوبية قتال الجبهة، إال أن منطقة تجراي أصبحت  ، وأنه  (6)وقت قصير للغاية ليتم أسره"

 
أحمد،  2) أبي  حكومة  ضد  صفوفها  وحدت  التي  املسلحة  الجماعات  على  تعرف  تيغراي:  في  الصراع  ، 2021أغسطس    14( 

https://www.bbc.com/arabic/world-58199865 

تشوسيا:3) فاروق  نيوز،      -(  س ي  بي  ،بي  تيغراي؟  مقاتلي  تقدم  أحمد  أبي  أوقف  كيف  إثيوبيا:  في  ،  2021ديسمبر    16الصراع 

https://www.bbc.com/arabic/world-59666290 

 ( الصراع في تيغراي: املرجع السابق.4)

 ( نفسه 5)

(6  ) Schipani, Andres: Ethiopia conflict stirs aid access concerns: Tigray crisis [Usa RegionThe Financial Times Limited Jan 22, 

2021,p.4. 

(7 ) Ethiopia: Ethiopia's spiraling conflict threatens regional stability, Asia News Monitor; Bangkok. 18 Nov 2020... . 
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اثيوبيا، وواجه الكثيرون املجاعة،  ن الناس إلى خارج  مع مقاومتها للضربات الحكومية في وضع يائس. حيث نزح مئات اآلالف م 

 .(1) وأصبح الطعام شحيًحا ويستغل في تجنيد الناس للحرب

ولتبيان أطراف الصراع ومشاكلهم واسبابها، سنجد أن منطقة تيجراي نفسها ليست جديدة في مسالة الصراعات، كونها     

وأبناء تيجراي هم ثالث أكبر مجموعة عرقية في البالد   مليون نسمة عدد سكان إثيوبيا. 122ماليين شخص من أصل  7موطن 

واليات إقليمية على أسس عرقية، تتمتع كل واحدة منها بالحكم الذاتي إلى    10بعد األورومو واألمهرة. حيث تنقسم إثيوبيا إلى  

وكان السبب    مصيرها.  حد كبير، ولكن مع وجود مؤسسات مركزية داخل كل اقليم. حيث تتمتع واليات إثيوبيا بالحق في تقرير

وراء هذه الروح اإلقليمية هو إيجاد ضمانات في العملية الديمقراطية، ففي حال انهيار الديمقراطية في حكومة املركز، ُيمكن  

    لإلقليم أن يختار الطريق الذي يناسبه.
ً
ولم يطالب بذلك سكان تيجراي فحسب، بل قادة الجماعات األخرى املهمشة تاريخيا

بما  ،
ً
إثيوبيا.   أيضا في  أكبر مجموعة عرقية  األورومو، وهي  في    فيها  العرقية األخرى  األورومو والجماعات  العديد من  وإذا كان 

 يعتزون بقوانين الحكم الذاتي  
ً
جنوب إثيوبيا قد استاؤوا من الهيمنة السياسية لجبهة تحرير شعب تيجراي، لكنهم كانوا جميعا

مجموعة عرقية في    80نزاع السياس ي صراعات ومنافسات قائمة منذ زمن، بين أكثر من  وبصفة عامة، كان وراء ال  في الدستور.

إثيوبيا. ويرى كثير من زعماء املناطق في إصالحات أبي احمد الديمقراطية فرصة لالستحواذ على نصيب أكبر من السلطة لصالح  

 . (2)  جماعاتهم

، فقد عبرت  2020نوفمبر    9فاينانشيال تايمز للصراع في إثيوبيا فى    مالمح الصراع الداخلي اإلثيوبي واضحة فى تغطيةوظهرت     

ديسمبر بأن الحكومة اإلثيوبية فقدت السيطرة على   1افتتاحيتها بأن إثيوبيا تخاطر بأن تصبح يوغوسالفيا جديدة. وقالت في 

في العراء، واستمرت أسبوعا بين جبهة  فقد حدث قتل وتذبيح فى شمال أمهرة، بل تِرك آخرون    .(3) بنسبة كبيرة  قواتها املسلحة 

تيجراي والقوات الحكومية املدعومة من قبل قوات األمهرة شبه العسكرية. تلك املعركة التى قاتل فيها مقاتلو التيجراى من  

هم  داخل منازل األهالي، وتم قصفهم من قبل الجيش اإلثيوبي من سفوح احدى الجبال القريبة. وبرر قادة التيجراى ذلك، بأن

فعلوا ما فعلوا إلجبار أبي أحمد على الجلوس على طاولة املفاوضات. لكن البعض تحدث عن االنتقام، حيث تسببت الحرب في  

. ومع أن االتحاد األفريقي تدخل برعاية جمهورية  (4) دمار في تيجراي. وُنهبت املدن، واصبحت املنطقة تحت الحصار والجوع

 حل االزمة2020االتحاد األفريقي عام جنوب افريقيا رئيس  
ً

 .2022، إال أنها استمرت مشتعلة حتى بداية عام (5)، محاوال

وتهدد التحالف بين الجماعتين، األمهرة والتيجراى، بتعميق الصراع الدائر في شمال إثيوبيا والذي أجبر مليوني شخص على    

جبهة تيجراي بعمل محاوالت  وقامت    .(6) ة إلى مساعدات إنسانيةماليين شخص في حاج  5النزوح من ديارهم، وترك أكثر من  

للوصول إلى الحدود مع جيبوتي، كونها تعرف بأن إثيوبيا غير ساحلية، وميناء جيبوتي هو شريان الحياة االقتصادية لها، وأنها  

أبابا،  إذا ما سيطرت على الطريق املؤدي إلى الحدود، ألصيب االقتصاد اإلثيوبي بالركود، وتوقف   إلى أديس  وصول البضائع 

 
(8  ) The tragedy of Ethiopia's conflict in Tigray: Only a national dialogue can truly heal the country's divisions [Usa Region], The 

Financial Times Limited Feb 11, 2021   

 ( الصراع في تيغراي: املرجع السابق.9)

(10 ) Abiy is not to blame for starting Ethiopia's conflict: Letters [Usa Region],The Financial Times Limited Apr 12, 2021,p.14   

(11 ) Both sides in Ethiopia’s conflict stand accused of war crimes: Bodies in the fields, The Economist Newspaper NA, Inc. Nov 5, 

2021   

(12)   Grand Renaissance Ethiopian Dam (GERD) negotiations resume,  Cape Town: SyndiGate Media Inc. (Jul 7, 2020) 

 ( الصراع في تيغراي: املرجع السابق.13)
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أكبر الجبهة  بيد  العاصمة  أن  (1) ولكانت فرصة سقوط  من  اإلثيوبي  األحمر  الصليب  ولهذا حذر  تيجراي  80.  منطقة  من   %

مليون من حوالي ستة    3.8وقدر الصليب األحمر أن حوالي    .واملصابة بالنزاع منكوبة ومعزولة تماًما عن املساعدات اإلنسانية 

خص هناك، بحاجة ماسة إلى املساعدة، في حين ال تحتوي املستشفيات في تيجراي على أي أدوية وال يملك األطباء  ماليين ش

حتى طعاًما ألنفسهم. وان الناس في تيجراي كانوا بحاجة إلى املواد الغذائية وغير الغذائية واملياه والصرف الصحي واإلمدادات  

 آمًنا وبدون عوائق لتلك املناطق، وأن يحترموا  الطبية والعيادات املتنقلة. وقدموا دعو 
ً
ة لجميع األطراف املعنية ملنحهم وصوال

  .(2)  فرقهم وأطباءهم ومرافقهم وعمالهم الصحيين

إثيوبيا فى نهاية الثلث الثاني    وراح مقاتلوا التيجراي في شمال يقاتلون ضد القوات املوالية للحكومة في منطقة عفر املجاورة    

بهدف طرد القوات املتحالفة مع    . حيث تمكنوا من فتح جبهة جديدة في الحرب بعد ثمانية أشهر من الصراع. 2021يناير  من  

الحكومة من املناطق األخرى التي تقاتل بجانب القوات الفيدرالية اإلثيوبية. فتوسع الصراع خارج حدود تيجراي مما زاد من  

موجات العنف في جميع أنحاء البالد والقتال في تيجراي والدعوات إلى االستقالل    أدت  مخاوف التصعيد والحرب الطويلة. حيث

مليون نسمة، وبأنها ستصبح    114بشمال إثيوبيا إلى تفاقم املخاوف من أن الحرب يمكن أن تمزق الدولة التي يبلغ عدد سكانها  

ألف شخص على ترك    54جبرت الهجمات أكثر من  فقد سيطر مقاتلوا التيجراى على أجزاء من عفر، وأ  كيوغوسالفيا السابقة.

 .  (3)إيقاف خط السكة الحديد والطريق من جيبوتي إلى إثيوبيا  يمنازلهم، لكن لم تنجح جبهة تيجراى ف

وبعد جلسة استماع لجنة الشؤون الخارجية    2021أكتوبر    22  ي وكانت القوى الخارجية مهتمة بهذا الصراع بشكل كبير، فف  

تحميل    ي، أصدر املجلس املدني اإلثيوبي األمريكي بيانا فشلوا فيه ف445مريكي بشأن قرار مجلس النواب رقم  بالكونجرس األ 

جبهة تحرير تيجراي املسؤولية الكاملة. ورفض الضغط والسماح بتدفق املساعدة اإلنسانية، ورفض اعتبارها جماعة إرهابية  

 .(4) ثر من ذلك، واصلت القتال الذي امتد إلى منطقة عفر ومنطقة أمهرةلم تقبل وقف إطالق النار من جانب الحكومة. واألك

بل وقع األفارقة حول العالم على رسالة مفتوحة تطالب االتحاد األفريقي بالتوسط في الحرب في إثيوبيا. واتفق املحللون على  

في منطقة تيجراي اإلثيوبية. وأن عدم القدرة    ضرورة التدخل إلنهاء إراقة الدماء ومنع حدوث أزمة الجئين كبيرة، وإنهاء الصراع

على منع هذا الصراع هو فشل ألفريقيا ككل، نتيجة أزمة الالجئين التي لم يشهدها العالم من قبل. وفى هذا السياق سحبت  

بيا سيعني  محذًرين من أن التفكك املحتمل إلثيو  أديس أبابا القوات التي كانت تساعد في محاربة منظمة الشباب في الصومال.

أن العالم سيشهد أزمة الجئين ال مثيل لها. وأن الصراع امتد بالفعل إلى السودان. لكن الغريب في األمر أن الفصائل املتحاربة  

إذ لم يتم مساعدة الطرفين    كانت غير راغبة في إنهاء الصراع. بل اتهمت جبهة تحرير تيجراي االتحاد األفريقي بالتحيز ألبي احمد، 

بل أبعدت الدول األفريقية، بدعم من روسيا والصين    االعتراف بأنه ال يوجد حل عسكري ملا هو في األساس مشكلة سياسية.في  

وأعلنت الواليات املتحدة فرض عقوبات جديدة على الجيش والحزب الحاكم  .(5)من تناول القضية من قبل مجلس األمن الدولي

 
تشوسيا:14) فاروق  نيوز،      -(  س ي  بي  ،بي  تيغراي؟  مقاتلي  تقدم  أحمد  أبي  أوقف  كيف  إثيوبيا:  في  ،  2021ديسمبر    16الصراع 

https://www.bbc.com/arabic/world-59666290 

(15  ) Ethiopia: Ethiopia's conflict-hit Tigray region is on the verge of a humanitarian disaster, Asia News Monitor; Bangkok 

[Bangkok]. 12 Feb 2021 . 

(16  ) Schipani, Andres: Fears grow of worsening Ethiopia conflict as new front opens: East Africa  The Financial Times Limited Jan 

22, 2021,p.6.. 

(17  ) U.S. House Foreign Affairs Committee Holds Hearing on Ethiopia's Tigray Conflict: Ethiopian Diaspora Reacts: TPLF 

Surrender and Allow International Agencies to Oversee Peace, PR Newswire Association LLC Oct 22, 2021.. 

(18 ) Ethiopia: Global calls for mediation grow over Ethiopia's conflict, Asia News Monitor; Bangkok. 02 Sep 2021... 
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انات في الدولة األفريقية، لدورهم في الصراع في إثيوبيا، حيث يساهمون في أعمال العنف  في إريتريا، وكذلك مختلف األفراد والكي

وتقويض االستقرار، وسالمة الدولة اإلثيوبية بكارثة إنسانية. ونتيجة لذلك نددت واشنطن بأن الجيش اإلرتيري يعمل في شمال  

ن وحصار للمساعدات اإلنسانية. حيث كانت ترى أن  إثيوبيا وسط تقارير عديدة عن نهب واعتداءات جنسية وقتل للمدنيي

وجود إريتريا املزعزع لالستقرار في إثيوبيا سيطيل أمد الصراع، ويشكل عقبة كبيرة أمام وقف األعمال العدائية ويهدد سالمة  

 .(1) الدولة اإلثيوبية

عن    2020نوفمبر    18  يية لجبهة تحرير تيجراي فوحين أسفر القتال الدامي بين القوات الفيدرالية اإلثيوبية والحكومة اإلقليم   

أهلية،   إلى حرب  الصراع سيؤدى  أن تصاعد  من  الدولي  املجتمع  واملدنيين، تصاعدت مخاوف  العسكريين  من  املئات  مقتل 

األفريقي القرن  في  اإلقليمي  األمن  نوفمبر  . و(2)وسيهدد  اإلنسان   2021في  انتهاكات حقوق  املتحدة عن  األمم  تقرير  في   كشف 

وظهر    .(3) منطقة تيجراي الشمالية بإثيوبيا، وأن جميع األطراف الداخلة فى النزاع قد ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب

املاليين، وخلص    2022فبراير    23فى   مقتل عشرات اآلالف وتشريد  في  تسببت  الحرب قد  بأن  املتحدة، فذكر  األمم  تحقيق 

 .(4) أطراف النزاع قد ارتكبت فظائع، بما في ذلك االغتصاب والعنف الجنس يالتحقيق إلى أن جميع  

استعاد املقاتلون من أبناء تيجراي عاصمة اقليمهم ميكيلي، حيث كانت   2021يونيو  30وفي أحدث التطورات على األرض فى    

دينة في أعقاب دخول املقاتلين التيجراى  ، ولهذا سادت مظاهر الفرح شوارع امل2020تحت سيطرة الحكومة املركزية منذ نوفمبر

الجماعات املسلحة ضد الحكومة اإلثيوبية، بأنه    إليها، بما يعنى وجود قبول محلى لجبهة تحرير تيجراى. وعبرت مجموعتان من

فى   للحكومة  مناهضة  تحالف من فصائل تسعة  في 2021أغسطس  14تم تشكيل  انتقال سياس ي  أجل  من  عليها  للضغط   ،

أكدت    إثيوبيا، أبابا،  أديس  العاصمة  نحو  املتمردين  قوات  تقدم  ومع  أحمد.  آبي  الوزراء  رئيس  على  الضغوط  من  زاد  مما 

املجموعتان، وهما جيش تحرير أورومو وحركة آجاو الديمقراطية، أن اإلعالن عن هذا التحالف حقيقي، وأن اسمه الجبهة  

أبي منذ نوفمبر    املتحدة للقوات الفيدرالية والكونفدرالية اإلثيوبية،  ، 2020ويضم جبهة تحرير تيجراي، التي تقاتل حكومة 

تصاعدت حدة الصراع الداخلي في  و   .(5)وجيش تحرير أورومو الذى أكد تحالفه مع قوات جبهة تيجراي ضد الحكومة اإلثيوبية  

وإعالن حكومة آبي أحمد حالة التعبئة  إثيوبيا، مع اقتراب جبهة تحرير تيجراي من السيطرة على العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا،  

؛ األمر الذي أنذر بإطالة أمد الصراع اإلثيوبي وتعقد أكبر في األزمة اإلثيوبية، بل وهدد وحدة الدولة  2021العامة منذ أغسطس  

جدا، وكانت  اإلثيوبية ذاتها، وفاقم من مجمل األوضاع االقتصادية في إثيوبيا. بحيث باتت التكلفة االقتصادية للحرب كبيرة  

 .(6) لها انعكاساتها املباشرة وغير املباشرة على االقتصاد اإلثيوبي

 
(19  ) Ethiopia - US sanctions Eritrea's army and ruling party for their role in Ethiopia's conflict ,Translated by Content Engine LLCCE 

Noticias Financieras, English ed.; Miami,12 Nov 2021 .. 

(20 ) Ethiopia: Ethiopia's spiraling conflict threatens regional stability, Asia News Monitor; Bangkok. 18 Nov 2020.... 

(21  ) Ethiopia: Ethiopia's Tigray conflict marked by 'extreme brutality,' possible 'war crimes', Asia News Monitor; Bangkok 

[Bangkok]. 04 Nov 2021. 

(22 ) Ethiopia: Ethiopia's Tigray conflict: Rape as a weapon of war, Asia News Monitor; Bangkok. 23 Feb 2022. 

 ( الصراع في تيغراي: املرجع السابق.23)

(24)  Samar Bagouri:- How the war in Tigray is impacting Ethiopia's economy/? https://futureuae.com/en/Home/Index/3/home. 

December 13,2021. ، 
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، أصبحت االنقسامات العرقية في إثيوبيا أعمق من أي وقت  2021ديسمبر  10وبعد أكثر من عام من الحرب في تيجراي، وفى    

األمر الذى دعا بها.  السالم  فى إحالل  الوز   مض ى، مما جعل هناك صعوبة  فى نوفمبر  رئيس  أحمد ليعلن  أبي  حالة   2021راء 

بدوافع عرقية    الطوارئ، ودعا املواطنين إلى حمل السالح ضد مقاتلي التيجراي وحلفائهم من جيش تحرير أورومو. مشيرين بأنه

تيجراي، بما في  قد تطور األمر من النهب والتعذيب إلى املذابح واالغتصاب الجماعي التي نفذتها جميع األطراف املشاركة في نزاع  

ذلك القوات الفيدرالية اإلثيوبية، وقوات الدفاع اإلرتيرية، وقوات أمهرة الخاصة، ومقاتلو جبهة تحرير تيجراي. وملا كانت إثيوبيا  

منطقة عرقية، فكان تصاعد الصراعات العرقية يثير املخاوف من أن البالد يمكن أن    11عبارة عن اتحاد فيدرالي هش من  

فقد كان مستوى الكراهية ومستوى االستقطاب شديد للغاية، وكان الوضع عنيفا ومنقسما على أسس طائفية    تتفكك بسرعة. 

عرقية، لدرجة أن فكرة بقاء إثيوبيا املوحدة بدت صعبة للغاية. بل شعر األورومو، وهم أكبر مجموعة عرقية في البالد، وتشكل  

حمد، النحيازه لنخب األمهرة، حيث فقدوا أملهم فيه، باعتباره من بنى  ٪ من سكان إثيوبيا ، باإلهمال من قبل أبي أ35نحو  

جلدتهم. األمر الذى جعل الرجل ينشر قواته في أوروميا إلسكات املعارضين لفكرته حول إثيوبيا املوحدة، لكن حدث إنتهاك من  

ا الجناح  حمل  الخلفية،  هذه  ظل  وفي  األورومو.  من  املدنيين  املرسلين ضد  الجنود  السالح،  قبل  أورومو  لجماعة  لعسكري 

 .(1) متحالفا مع مقاتلي التيجرانيين ضد أبي أحمد وهو من بنى جلدتهم

فى       مصورة  مقاطع  في  أحمد  أبي  ظهر  املهزوم،  الفيدرالي  الحكومي  للجيش  الزي 2021ديسمبر    16وتقوية  يرتدي  وهو   ،

ويراقب األفق بمنظار ويخاطب الجنود تحت ظالل األشجار، رفعا للروح  العسكري، ويسير عبر التضاريس الوعرة والجبلية،  

وفى ظل هذا الحشد الكبير منيت جبهة تحرير تيجراي بانتكاسات ضخمة وكبيرة. مع    املعنوية لجنوده وترويجا سياسيا للرجل.

كيلومترا، من العاصمة أديس أبابا ،   130أن مقاتليها كانوا يتواجدون قبل هذا التاريخ حول بلدة ديبري بيرهان، على بعد حوالي 

كيلومتر إلى ويلديا. وهذا يعني أن املتمردين فقدوا بلدات رئيسية على الطريق السريع   400قبل أن يجبروا على التراجع ملسافة  

A2  د ويجرى  خاصة وأن اتجاه الوضع األثيوبي كان نحو التصعي.(2)  الذي يربط معقلهم في تيجراي بمقر الحكومة الفيدرالية

وانهيار   القوميات،  بين  الداخلية  واألجواء  العامة  التعبئة  على  انعكاساته  له  وكانت  الدولي،  املجتمع  من  ومسمع  مرمى  على 

أغلب   في  السفير  شخص  على  البعثات  هذه  دور  اقتصر  حيث  الخارج،  في  الدبلوماسية  البعثات  أبواب  وإغالق  االقتصاد 

يتهم اإلعالم الداخلي والخارجي باملؤامرة، وتزييف الحقائق ضد دولته، داعيا املواطنين  السفارات، األمر الذى جعل آبي أحمد  

ضد   القتال  جبهة  إلى  بالتوجه  وامليليشيات  الخاصة  القوات  ووحدات  الوطني  الدفاع  قوات  إلى  باالنضمام  األثيوبيين 

بأن اقليم تيجراي عاد جزءا من إثيوبيا، وأنه لن  أكد مسؤول بارز في الجيش الحكومي اإلثيوبي    2022يناير    22.وفى  (3) تيجراي

يوقفهم أحد عن اقتحام اإلقليم، ومحو األعداء"، داعيا املواطنين اإلثيوبيين بأال يفترضوا أن الهدوء الذي ساد جبهات القتال  

الفيدرالية على املتمردين    . وبالتالي انتهت حرب تيجراى عمليا منذ هذا التاريخ بانتصار الحكومة(4) يعني "أن الحرب قد انتهت"

وفتح باب الحوار مع جبهة تحرير تيجراى، وهو الحوار الذى لم ينتج شيئا حتى وقت االنتهاء من كتابة هذه الورقة. والنهاية بتلك  

الطريقة السريعة ربما تش ي لنهاية متفق عليها، خصوصا قبل عقد قمة االتحاد األفريقي وخشية األطراف االثيوبية أن تفقد  

أديس أبابا مكانتها في ظل مطالبات بنقل مقر االتحاد األفريقي إلى إحدى العواصم األفريقية األخرى. فمن املحتمل أن الحكومة  

ا سرًيا مع الجبهة أنهى الحرب بهذه الطريقة العجيبة والسريعة. 
ً
 قد فتحت خط

 
(25 ) Ethiopia: Ethiopia's Tigray conflict threatens to break country apart, Asia News Monitor; Bangkok. 10 Dec 2021.. 

 املرجع السابق. -( فاروق تشوسيا:26)

 .https://www.sudanpost.info ( انعكاسات الصراع األثيوبي األثيوبي على دول الجوار األفريقي اآلسيوي، .27)

 . 2022يناير  22الصراع في إثيوبيا: القوات الحكومية تخطط القتحام عاصمة إقليم تيغراي بعد أسبوعين من الدعوة إلى مصالحة وطنية،  28)
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األزرق. وملا كان  بشروع اثيوبيا في بناء سد النهضة على النيل   2011مشكلة بدأت عمليا منذ سنة   يفه  أما مشكلة سد النهضة  

النيل األزرق يمد بمعظم مياه نهر النيل مما يجعله حيوًيا للمياه والطاقة واألمن الغذائي في دولتي املصب، مصر والسودان.  

كيلومتًرا من الحدود السودانية.    40نهضة اإلثيوبي الكبير على بعد  ، أعلنت الحكومة اإلثيوبية عن بناء سد ال2011ففي عام  

ميجاوات من الكهرباء، ويبلغ حجم الخزان    6000وأنه سيكون السد األكبر في إفريقيا وسابع أكبر سد في العالم ، وأنه سينتج  

مسبق بين اثيوبيا ودولتي املصب. وحين    . وهنا تكمن األزمة، في ارتفاع السد وحجم التخزين ودون اتفاق(1) مليار متر مكعب 74

كان من أهمها قرار اللجنة الثالثية   حدث جدال عقدت سلسلة من املفاوضات بين االطراف الثالث، اثيوبيا ومصر والسودان، 

ضة  باختيار مكتب فرنس ي للقيام ببعض الدراسات الهيدرولوجية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية الخاصة بتأثيرات سد النه

، ولم يتمكن املكتب الفرنس ي  من إجرائها. وعقد بعدها اتفاق مبادئ سنة  2013بناء على توصيات لجنة الخبراء الدولية لعام  

  2020دراسات. لكن بعد فشل مفاوضات واشنطن فبراير    أيلم تلتزم به اثيوبيا حيث استكملت عملية البناء ولم تجر   2015

يونيو    19التخزين األول بدون اتفاق، أرسلت مصر عدة خطابات الى مجلس األمن أول مايو و    بإجراء  والتصريحات االثيوبية

لحث اثيوبيا بعدم فرض سياسة األمر الواقع    ي. وذلك إلحاطة املجلس علما بتطورات سد النهضة ودعوة املجتمع الدول2020

يونيو   29  يلثالث. وناقش مجلس األمن القضية فوعدم اتخاذ قرار أحادي والعودة لعقد اتفاق عادل يحقق مصالح الدول ا

مقررا دعمه لجهود الدول الثالث واالتحاد األفريقي في جلسة القمة املصغرة والدعوة الى استمرار املفاوضات تحت مظلة    2020

التصعيد من جميع  مع وقف  عادل  االتحاد األفريقي، وكذا التزام األطراف الثالثة بعدم اتخاذ أي تدابير تعرقل الوصول إلى حل  

، والتحلي بالصبر واملرونة للوصول الى  2015احترام القوانين واملعاهدات الدولية وااللتزام بإعالن مبادئ سنة  وكذا    .األطراف

ولم يحرك االتحاد األفريقي    .بإرادة منفردة  3مليار م  5لتخزين    2020اثيوبيا، وقامت بالتخزين األول في يوليو    . غير أنحل وسط

. ومع اقتراب موعد امللء الثالث لسد  2021ال في امللء االول وال في امللء الثاني عندما أحيلت له القضية مرة اخرى سنة   ساكنا

، بدت جهود حل األزمة مجمدة في ظل غياب أي رد فعل من جانب االتحاد األفريقي، الوسيط  2022يوليو    11النهضة اإلثيوبي في  

التي كانت آخر محطاتها في    الرسمي الوحيد بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعدم ظهور أي بوادر الستئناف عملية التفاوض 

 . (2)2021أبريل 

اقع التنمية فى مصر: –املحور الثاني   - تأثيرات الصراع االثيوبى وتجميد املفاوضات على و

الشك أن الصراع الداخلي اإلثيوبي وتجميد مفاوضات سد النهضة كانت لها انعكاساتها على واقع التنمية في مصر وتوجهاتها.      

فمع أن مصر كانت بعيدة عن مسالة الصراع الداخلي اإلثيوبي، حتى ال تتهم بأنها املحرضة على التوترات الداخلية، إال أنها لم  

نها طرفا فى إذكاء هذا الصراع. حيث التزمت مصر الصمت االستراتيجي مع بداية األزمة ولم تصدر أي  تسلم من قبل اثيوبيا بكو 

موقف أو قرار  بشأن الصراع، سواء بدعم أحد األطراف أو الوساطة لتهدئة الصراع. ويرجع عدم اشتراكها في الصراع أو دعم  

أب وأديس  القاهرة  بين  املوقف   لحساسية 
ً
نظرا األطراف؛  اشتراك  أحد  أي  فإن  وبالتالي  اإلثيوبي،  النهضة  أزمة سد  ابا بسبب 

مصري في الصراع سُيفهم منه رسائل خاطئة، في ظل ترديد سلطات أديس أبابا أن ما يحدث هو مسألة داخلية متعلقة بسيادة  

ع في الداخل اإلثيوبي القانون مع جماعة متمردة، وأنهم قادرون على التعامل معهم. واقتضت املصلحة املصرية تهدئة الصرا

 
(29)  Elnour Mugahid:-The impact of the Grand Ethiopian Renaissances Dam on the Water-Energy-Food security nexus in 

Sudan,.Uppsala Universitet (Sweden) Publishing, Degree Year2019. 

عبداملجيد:30) ابراهيم  النهضة؟    -(  سد  أزمة  عن  األفريقية  الوساطة  غابت  عربية، 2022يونيو    9ملاذا  االندبندنت   ،

https://www.independentarabia.com/node/340016    هل من أمل في توصل االتحاد األفريقي لتسوية   -اسماعيل محمد على:  ينظر وكذلك

 https://www.independentarabia.com/node/240651، 2021يوليو  11بشأن سد النهضة؟،  األحد 

https://www.independentarabia.com/node/340016


: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات         2022    أكتوبر   – 37العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي الدولي المحكم حول: بالملتقى عدد خاص  22       2022|  10|  31 -| لبنان   تداعيات األزمات الدولية الراهنة عىل الوطن العرب 

ألن زيادة ِحدة الصراع سيؤثر بالطبع على منطقة القرن اإلفريقي من الناحية السياسية، وأن تهدئة الصراع سيكون في صالح  

مصر؛ حيث قد يؤدي زيادة تدفق الالجئين من ناحية الشمال إلى التأثير على األمن القومي املصري، وأن استمرار الصراع قد  

   .(1) واتية تستغلها الجماعات الجهادية، وهذا ما ال تريده مصر في ظل تعزيز عالقاتها مع دول القارة السمراءيخلق بيئة م
ً
فضال

عن ضرر املستثمرين الخليجيين وتعطيل مشاريعهم فى اثيوبيا، وربما يلجئون مثلما اتجه املستثمرون املصريون لرفع قضايا  

. وعلى هذا كانت مصر بعيدة عن هذا الصراع وال تتدخل فيه،  (2) وخسارتهم املاليةعلى الحكومة األثيوبية لتعطيل أعمالهم  

فكل ما يشغلها هو سد النهضة واالتفاق حوله وال يعنيها أي أمور أخرى. وحسب تصريح الرئيس عبدالفتاح السيس ي منذ بداية  

عام   املعارضة  مع  الحكومة  ضد  2016صراع  تآمري  عمل  بأي  تقوم  ال  مصر  "أن  للمعارضة  ،  دعم  أي  تقدم  أو  إثيوبيا، 

حين قال "أقول    2018. وظلت هذه هي السياسة املصرية على طول الخط. فتكراره للتصريح بصيغة أخرى سنة  (3) اإلثيوبية"

لألشقاء في السودان وإثيوبيا إن مصر ال تتآمر وال تتدخل في شئون أحد.. ونحن حريصون على عالقتنا الطيبة ويكفي ما شهدته  

، بما يش ى ان مصر لم تتدخل أو تدير الصراع فى اثيوبيا  (5)   2021(. وكرر ذات الش يء سنة  4ملنطقة خالل األعوام املاضية") ا

 لحساب مصالحها. 

وعلى هذا، انشغلت مصر بقضاياها التنموية الداخلية، فحققت حسب تقرير البنك الدولي إصالحات فى االقتصاد الكلي، مما   

بحسابات مالية محسنة، ومستوى وافر   COVID-19االقتصاد في السنوات األخيرة، واتاح لها دخول أزمة   ساعدها فى استقرار 

نسبًيا من االحتياطيات األجنبية. وكذا ساعدت إصالحات قطاع الطاقة على تعزيز كل من إمدادات الكهرباء وصادرات الغاز،  

املتجددة. الطاقة  في مصادر  االستثمارات  الخاص، وحفزت  للنشاط  الطاقة  بنسبة    وفتحت سوق  نمو حقيقي  وتم تسجيل 

 2020/2021٪ في السنة املالية  3.3ونحو    2019/2020٪ في السنة املالية  3.6وانخفض إلى    2018/2019لسنة املالية  ٪ في ا5.65

في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي خالل السنة املالية    5.7وتستهدف مصر معدل نمو  .(6)  (2021يونيو    30  -  2020يوليو    1)

لكن السؤال الذى يطرح نفسه كيف اثرت عملية الصراع    .(7) 2025-2024ي املائة في  ف  6، واالرتفاع التدريجي إلى  2022-2023

استمرار الوضع القائم بين الفرقاء اإلثيوبيين،  ف  الداخلي االثيوبية وتجميد مفاوضات سد النهضة على أعمال التنمية في مصر.

به، وفي كل األحوال يظل السد ورقة سياسية بأيدي  ال غالب وال مغلوب، لتتجمد مفاوضات السد، بينما تتواصل أعمال البناء  

 
  2012أثر الصراع الداخلي اإلثيوبي بين السلطة املركزية وجبهة تحرير التيجراي على اإلستقرار السياس ي اإلثيوبي  املركز الديمقراطى العربى: (.31)

 . 2022https://democraticac.de/?p=81801ابريل ،  28، 2021 –

 .https://www.sudanpost.info األثيوبي األثيوبي على دول الجوار األفريقي اآلسيوي، .( انعكاسات الصراع 32)

 https://www.almasryalyoum.com/news/details/1029014، 2016-10-25ال نتامر، املصرى اليوم،  -( جمعة حماهلل:33)

-https://arabic.cnn.com/middle، س ى ان ان بالعربية،2018ناير  ي  15( السيس ي: مصر ال تتآمر وال تتدخل بشؤون أحد ولن تحارب أشقاءها،  34)

east/2018/01/15/sisi-sudan-remarks 

عفيفى:35) يوسف  النهضة،     -(  سد  بشأن  السيس ي  الرئيس  تصريحات  مشروع..  وقلق  أحمر  خط 

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/7/15/2057171 

(36  ) Egypt’s macroeconomic environment has shown resilience in the face of the COVID-19 shock, yet longstanding challenges 

persist,. https://www.worldbank.org/en/country/egypt/overview#1.. 

(37 ) Egypt targets growth rate of 5.7% in 2022/23, 6% in 24/25. https://www.egypttoday.com/Article/3/111571/Egypt-targets-

growth-rate-of-5-7-in-2022-23.. 
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حد الفسيفساء العرقية، ما قد يعني مزيًدا من التشدد" ، وكل ذلك أثر على طبيعة  (1)املجموعات العرقية، بوصفه مشروًعا يِوّ

 املفاوضات ومستقبلها.  

تأك   أن  إال  اإلثيوبي،  الداخلي  النزاع  تأجيج  بوقوف مصر خلف  البعض  تلميح  تتأثر  ومع  قد  بأن مصر  تقول  أخرى،  يدات 

في   أهلية  اندالع حرب  من  املستفيدين  أكبر  من  بأن مصر  البعض  اعتقد  إثيوبيا. حيث  في  أهلية  تبعات حرب  من  اقتصاديا 

إثيوبيا، وأملحوا إلى دور مخابراتي فعال للقاهرة، أسهم في اشتعال املوقف في إقليم تيجراي. مع أن مشروع السّد يكاد يكون  

طة اإلجماع الوحيدة بين املكونات السياسية والعرقية االثيوبية، وسند الشرعية األساس ي في بلد ممزق يتلمس طريقه لسّد  نق

احتياجات مواطنيه. وبدأ مشروع السد قضية دولة تبحث عن التماسك الداخلي بقدر ما هو ضرورة للتنمية. لكن لم يكن  

يكن التعنت في املفاوضات مانعا الشتعال الحرب األهلية. حيث تعرضت  التالي لم  املشروع ضمانة نهائية للتماسك الداخلي، وب

ألف شخص في األيام األولى للصراع. وهو  20السودان، جارة إثيوبيا، ملوجة كبيرة من الالجئين املدنيين والعسكريين زادت عن 

ومة العربية"، وبالتالي على مصر من جراء هؤالء النازحين.  ما يعّد إشارة أولية لالحتماالت التي سيؤثر بها نزاع تيجراي، على املنظ

لم   اإلثيوبيين، ولهذا  الراهن لالجئين  التدفق  الخاصة، وحالة  الصراع قد يجّر السودان ألتون هذه الحرب لطبيعته  إن  بل 

ساعدات حقيقية  ، وهو بحاجة ماسة مل2020يتعاف السودان من وقع كارثة السيول والفيضانات التي ضربته في خريف عام  

وبالتالي فإن دخول  .  (2) من املجتمع الدولي والوقوف بجانبه للوفاء بهذه املهمة اإلنسانية الجليلة ملجموعات الالجئين املتزايدة"

السودان في حرب مع اثيوبيا بسبب الصراع اإلثيوبي او بسبب مشكلة الحدود في منطقة الفشقة، قد يجر مصر إلى دخول هذا  

 عن ان الحالة االقتصادية املتردية في السودان قد اضطرت الكثيرين  الحرب 
ً

وإلى هجرة املزيد من السودانيين إلى مصر. فضال

إلى ترك بلدهم واالنتقال الى مصر ريثما تستقر اوضاع السودان ويعود لحالته الطبيعية. ولعل املناورات العسكرية التي  تشارك  

 ، يبين بأن هذه التكلفة هى من نتيجة هذا الصراع والتجميد.  (3) فيها الجيش املصري والسوداني

وحالة الصراع وما صاحبها من تجميد ملفاوضات سد النهضة، جعل مصر تذهب بالقضية ملجلس االمن الدولي لثالث مرات،    

إثيوبيا باإلفراج عن كميات معين النيل االزرق، وتطالب  املياه لتعبئة نهر  تطالب باتفاقية ملزمة قانوًنا بشأن تدفقات  ة من 

النيل، خاصة في حالة حدوث جفاف ، بمجرد تشغيل السد. وتقول إثيوبيا إنها تفضل االتفاق على مبادئ توجيهية ال تحمل  

وعلى الرغم من أن السد يمكن أن يمنح املنطقة دفعة اقتصادية كبيرة، إال أن املسؤولين في الدول  (.4) مثل هذا اإلكراه القانوني

الثالث فشلوا في إبرام اتفاق حول كيفية تشغيله. بل إن الحكومة املصرية فكرت في قصف السد. خشية من أن يخنق السد  

مليون نسمة في البالد    105٪ من املياه التي يستهلكها  95مياه النيل الواهبة للحياة فيها. ولديها سبب وجيه للقلق، وهو أن حوالي  

التي تعتمد عليها الدولة في زراعة  مأخوذة من النهر. وأن السدود   الرواسب  نهر النيل غيرت الفيضانات وتدفق  السابقة على 

 .(5)  املحاصيل الغذائية

 
   https://www.bbc.com/arabic/59505446، 2021ديسمبر  2( سد النهضة: ما تأثير الصراع في إثيوبيا على قضيته؟38)

اإلثيوبي؟39) اإلقليم  في  املشتعل  الوضع  وراء  يقف  من  تيغراي:  صراع  -https://www.bbc.com/arabic/inthepress،  2020نوفمبر    16( 

54960125 

الذى عقده    يواقع التقارب املصرى السودانى بعد اسقاط عمر البشير وفرص املستقبل، اعمال املؤتمر الدول  -( أحمد عبدالدايم محمد حسين:40)

 ، ص ص متفرقات. 2021يوليو  27ركز بحوث الشرق االوسط بعنوان التكامل االقتصادي املصري السوداني بين الواقع واملأمول يوم م

(41)  Why is the Grand Ethiopian Renaissance Dam contentious?: The Economist explains,The Economist (Online. London (Feb 

11, 2021 

(42)  Ibid 
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وواقع األمر على التنمية هو ان مخاوف كبيرة قد أثيرت بشأن تأثير هذا املشروع الضخم على دولتي املصب بسبب التغيرات    

املتوقعة في كمية ونوعية املياه. وتم نشر دراسات مختلفة حول التأثيرات املحتملة لهذا السد عليهما. ومع ذلك، فقد ركزت هذه  

 على جانب واح
ً
. وكان من الصعب تقييم  (1)د من التأثير، وهو الطاقة املائية واملشاريع الزراعية واستخدام املياهالدراسات عادة

التأثير الدقيق للسد على دولتى املصب فى البداية. حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن مصر قد تفقد ما يقرب من نصف  

 .(2)حصتها من املياه إذا مألت إثيوبيا الخزان على مدى ثالث سنوات

مليون فدان    11سنجد أنها اقتربت من رقم قياس ي غير مسبوق يقترب من الـ    2021وبالنظر للمساحات املزروعة فى مصر عام    

الت  القومية الكبرى  العوينات وترعة السالم. حيث تقدر   يبعد تكملة املشروعات  نهاية التسعينات وهى توشكي وشرق  بدأت 

%، والباقي يعتمد على املياه الجوفية غير  80ع توفر احتياجاتها املائية من نهر النيل بنسبة  مليون فدان م  1.3  يمساحتها بحوال

مليون فدان تعتمد على مياه النيل    1.5في السنوات األخيرة بدأت مرحلة زراعية جديدة لزراعة  و  .املتجددة في شرق العوينات

% في مناطق عديدة بالصحراء الغربية مثل شرق  80املتجددة بنسبة  % في توشكي وسيناء، وعلى املياه الجوفية غير 20بنسبة  

العوينات والواحات الخارجة والداخلة والفرافرة والبحرية، واملغرة وغرب املنيا وسيناء، وهذا يعد استهالكا للمخزون الجوفي 

سبعينات القرن العشرين في    يفغير املتجدد، وفى هذا السياق نصح البعض بضرورة االستفادة من تجربة السعودية املؤملة  

مليار متر مكعب من مياه جوفية لم تعوض إلنتاج القمح بتكلفة أربعة أضعاف السعر    300استنزاف مخزونها الجوفي بحوالي  

 رأينا التجربة املصرية في مشروع مستقبل مصر "الدلتا الجديدة" الذى يستهدف زراعة مليون فدان فى مرحلته     .العاملي
ً
وحديثا

 على معالجة مياه الصرف الزراعي من محطة الحمام التي يتم إنشائها مع جزء من املياه الجوفيةاأل 
ً
تم تصدير ف  .ولى، معتمدا

مليار دوالر، وهذا ال يعادل كمية املياه التي تم استخدامها لزراعة    2.4بعائد حوالى    2021مليون طن منتجات زراعية عام    5.6

مليار متر مكعب، باإلضافة إلى تكاليف التقاوي واألسمدة واملبيدات والعمالة والشحن.    6ر من  تقدر بأكث   يهذه املحاصيل، والت 

الزراعي   التوسع  الغذائية عن طريق  الفجوة  وتأثيراته، ومحاولتها سد  النهضة  لسد  بدائل  ايجاد  الدولة  فإن محاولة  ثم  ومن 

القمح مثل  الرئيسية  املحاصيل  استيراد  وتقليل  واألفقي،  احتياجاتنا  الرأس ي  بكل   
ً
ذاتيا نكتفى  أن  بالضرورة  ليس  ولكن   ،

الكافي عن طريق تنمية الصادرات املصرية خاصة الصناعية، وتطوير الخريطة   الدخل  الغذائية، فاألهم هو أن يكون لديها 

الخامات الزراعية  الزراعية وصادراتها وتحويلها إلى منتجات زراعية مصنعة لالستفادة من القيمة املضافة. خاصة، وأن تصدير  

يعد خسارة مائية كبيرة وعائد محدود، كون غالبيتها محاصيل رخيصة مثل املوالح والبطاطس وبنجر العلف. وكان فى إمكانها  

السلع التي تستطيع إنتاجها بكفاءة عالية وعائد كبير، وتشتري من الدول األخرى السلع الرخيصة التي تحتاجها على   التركيز على 

 . وبالتالي فإن تكلفة سد النهضة للمحافظة على التنمية املصرية كبيرة ومرتفعة.(3) امليزة النسبية أساس مقارنة 

وإذا دخلنا مباشرة إلى أضرار التخزين لوجدنا بأنها متعددة ومكلفة أيًضا، وأن هناك فرق كبير بين وجود أضرار تعمل الدولة     

املصري، وعدم وجود املواطن  إلى  الدولة على ترشيد االستهالك، وانفاق    على عدم وصولها  أضرار على االطالق. حيث تقوم 

عشرات املليارات من الجنيهات على مشروعات تطوير الري والزراعة، وإعادة استخدام املياه، وتبطين الترع وغيرها، حتى تحافظ  

املائي للمواطنين، وهو ما جعلها العالي يضمن األمن  املليارات من الجنيهات. وفى هذا    على احتياطي مائي جيد فى السد  تنفق 

أي كمية  ف  السياق تنقسم أضرار التخزين املائي في اثيوبيا إلى عدة اضرار طبقا الحد الخبراء: أولها، أضرار مائية واقتصادية،

 
(43)  Elnour Mugahid:-Op.Cit.. 

(44)  Why is the Grand Ethiopian Renaissance :-Op.Cit. 

شراقى:45) عباس  الجديدة،    -(  الزراعية  املشروعات  ، 2022مارس    10استدامة 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10226719524833298&id=1204517905 
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األولى املباشرة،  سودانية، وهى الخسارة  -أو األعوام القادمة هي مياه مصرية  2022مياه تخزن في سد النهضة قليلة أو كبيرة، عام  

مضيفا اليها تحديد مساحة األرز    والتي لو استغلت في الزراعة لجاءت بعائد اقتصادي قدره مليار دوالر لكل مليار متر مكعب.

مليون فدان، ومصر بحاجة لزيادة املساحة، والتكاليف الباهظة بعشرات املليارات من الجنيهات فى إنشاء محطات    1.1بحوالي  

.  املياه إلعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتبطين الترع، وتطوير الري الحقلي، والتوسع في الصوب الزراعية وغيرهامعالجة  

تتمثل فى استمرار اثيوبيا لفرض سياسة األمر الواقع باتخاذ قرارات أحادية وخرقها للمرة الرابعة    ثانيها، أضرار سياسية. حيث

، واألعراف الدولية، واعالن مبادئ سد  1993،  1925،  1906،  1902،  1891ثيوبيا، اتفاقيات  لالتفاقيات املوقعة بين مصر وا

 االعالن الرئاس 2015النهضة  
ً
، بعد التخزين  2021ملجلس األمن سبتمبر    ي ، وتوصيات القمم املصغرة لالتحاد األفريقي، وأخيرا

، وقد تستمر بنفس األسلوب  2022فبراير    20فى    10ربين رقم  ( وتشغيل التو 2021يوليو    18-4( والثاني )2020يوليو    21-1األول )

 العالقات بين السودان ومصر من جهة، واثيوبيا من جهة أخرى. وقد تشجع  يعند إنشاء سدود أخرى، وأيضا مزيد من التوتر ف

  ي حرج املسئولين ف  .لنيلاتباع نفس االسلوب عند انشاء سدود على روافد نهر ا  يالطريقة االثيوبية دول منابع النيل األخرى ف

 .(1) مصر والسودان أمام شعبيهما

يؤدى إلى غضب املواطن املصري من التصرفات االثيوبية    اتفاقفتعدد التخزين أو التشغيل دون    ،ثالثها، أضرار اجتماعية

زيادة الفاقد  ، فاالحادية ويزيد االحتقان بين الشعبين، خاصة بمض ي اثيوبيا فى سياسة فرض األمر الواقع. رابعها، أضرار بيئية

ت والفراغات، وزيادة من البخر مع اتساع سطح البحيرة، وكذلك التسرب فى الصخور املحيطة لخزان السد من خالل التشققا

مليون طن( واملياه والطمي على األرض املتشققة، مما يزيد من    75واملكمل )أجمالي    ي الحمل الناتج من وزن السدين، الرئيس 

استعدادها لحدوث الزالزل بجانب نشاط االخدود اإلفريقي العظيم الذى يعتبر أكبر فالق على يابس الكرة األرضية، ويشكل  

تحلل األشجار الغارقة فى مياه البحيرة وتأثيرها على  وكذلك فإن    .لزلزالية والبركانية فى أفريقيا، كله أمر مقلقأنشط املناطق ا

املياه   الى نوعية  للمنطقة سيؤدى  البيولوجي  التنوع  فى  تغير  العناصر  و   إحداث  وانتقال بعض  التعدينية  املناطق  غرق بعض 

املياهالثقيلة مثل الرصاص والنحاس واليورانيوم وا املناخ إلقليم بنى شنقول من حيث درجة  ، والى  ملنجنيز فى  تغير محلى في 

. وعلى هذا فإن تأثير الصراع وتجميد املفاوضات يفاقم املشكلة، ويضاعف تكلفة التنمية فى مصر ويزيد من  (2) الحرارة واألمطار

 أعبائها.  

 - تأثيرات الصراع اإلثيوبي وتجميد املفاوضات على أعمال التنمية فى السودان: -املحور الثالث 

 آلبي أحمد رئيس الوزراء اإلثيوبي. وذلك نتيجة للتقارب    
ً
 داعما

ً
التزمت السودان منذ بداية الصراع الداخلي اإلثيوبي موقفا

حيث انتهجت السودان تلك السياسة الحتواء األزمة والقضاء على  .  2018الذي حدث بين البلدين بعد التغيير السياس ي عام  

تمرد التيجراي. وتمثل ذلك في الغلق الكامل للحدود بين والية كسال وإقليم التيجراي لضمان منع تسلل أي مساعدات لجبهة  

هاء الصراع. ولكن باءت تحرير التيجراي، وكذلك حاولت السودان بقيادة رئيس الوزراء عبدهللا حمدوك الوساطة من أجل إن 

كل املحاوالت بالفشل. ولهذا جاء املوقف السوداني بطريقة مضادة، فنتيجة ملا قامت به الحكومة املركزية االثيوبية بعمليات  

فتح   السودان إلعادة  اضطر  السودان مما  إلى  التيجراي  إقليم  من  الالجئين  من  العديد  تدفق  التيجراي؛  إقليم  في  عسكرية 

بانتقالوظه   الحدود. توقعات  الحكومة    رت  دعم  وبسبب  الحدود،  لقرب   
ً
نظرا السودان  شرق  لواليات  اإلثيوبي  الصراع 

السودانية للحكومة املركزية اإلثيوبية، كانت هناك إمكانية إلثارة حفيظة بعض القبائل في شرق السودان، وخاصة قبيلة بني  

 
 https://www.facebook.com/abbas.sharaky، 2022يوليو  15ر التخزين فى سد النهضة، إجمالى أضرا -( عباس شراقى:46)

 ( نفسه47)
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لية تعزيز االنقسامات الداخلية بين شركاء الحكم في السودان. لكن  عامر التي تربطها صلة قرابة مع إقليم التيجراي، واحتما

 للصراع بين الدولتين على الحدود 
ً
حدث تغير ملحوظ في املوقف السوداني من دعم الحكومة اإلثيوبية إلى العداء املباشر؛ نظرا

اثنا األمهرية  وامليليشيات  اإلثيوبي  الجيش  ِقبل  من  للهجوم  السوداني  الجيش  تعرض  بين  بل  الحدود  على  بدوريات  قيامه  ء 

إثيوبيا عام   السوداني ضد  املصري  التقارب  التيجراي، وحدث  االنتقال  (1)  2020السودان وإقليم  الحال فإن هذا  .وبطبيعة 

العشوائي ألعداد كبيرة من الالجئين االثيوبيين فى شرق السودان، ومع تدهور الحالة االقتصادية داخل السودان نفسها، قد  

 ت من امكانية التنمية فى تلك املنطقة وفاقمت من مشاكلها. عطل

وشكلت مطالب السودان بشأن نزاعها الحدودي مع اثيوبيا استعداء لحلفائها من األمهرة الذين يعتبرون هذه املنطقة املتنازع     

  .(2)يمها في تسعينيات القرن املاض يعليها أرًضا لألجداد، كتلك التي سيطرت عليها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وضمتها إلقل

الجئا يبحثون عن مأوى في مخيم أم راكوبا ومواقع أخرى عبر    50،000وطبقا ملا أوردته جريدة الفاينانشيال تايم، راح حوالي  

الجئ يومًيا على السودان، مما   4000وخالل األسبوع األول من النزاع، حسب الجريدة، كان يتوافد حوالي  .الحدود في السودان 

ادة فتح أم راكوبا. وتم إنشاء املخيم في األصل خالل املجاعة اإلثيوبية في أوائل الثمانينيات والتي  أجبر السلطات املحلية على إع

املنسق  مما جعل    بعد نهاية الحرب اإلريترية اإلثيوبية.   2000قتل فيها ما يقدر بمليون شخص. وتم إغالق املنشأة في أوائل عام 

 800-500بالده بحاجة إلى دعم كبير للتعامل مع الوضع. ومع استمرار وصول    اإلقليمي ملفوضية الالجئين السودانية يصرح بأن

في األشهر املقبلة. وهو اكبر عدد يتدفق بهذا الحجم الكبير    100000الجئ يومًيا، توقعت الوكاالت اإلنسانية أن يتجاوز العدد  

"  20إلى شرق السودان منذ أكثر من 
ً
ية فى شرق السودان وضاعف من مشكالتها وتعطل  . مما أثر على الحالة االقتصاد(3)عاما

بنود مسار اتفاق شرق السودان مع الحكومة ومشاكل نظارات البجا، وهذا التعطل فى املسار مرتبط بتداعيات الحرب األهلية  

 .(4)في إثيوبيا

الداخلي اإلثيوبي. لكن   وواقع التنمية مرتبط بظروف السودان السياسية واالقتصادية أكثر مما هو مرتبط بظروف الصراع  

حين وقع امللء األول والثاني لسد النهضة حدث ارتباك في تشغيل السدود السودانية، فكان لذلك تأثير كبير على عملية التنمية  

سد النهضة،   يوفى هذا السياق يشير أحد الخبراء، بأنه حدثت قلة فى االنتاجية الزراعية نتيجة حجز الطمي ف  داخل السودان. 

وبالنسبة إلثيوبيا    استخدام األسمدة.  يوارتفاع منسوب املياه الجوفية، وزيادة التكلفة االنتاجية للمحاصيل الزراعية للتوسع ف

تم غرق مزيد من األراض ي الزراعية وبعض املناطق التعدينية، وناهيك عن عدم القدرة على توزيع الكهرباء عن طريق مصر  

هجرة مزيد من سكان بنى  ، ابرزها  وايضا حدثت أضرار اجتماعية داخل السودان  .ة التوتر وعدم االتفاقآلسيا وأوروبا نتيج

شنقول، بعضهم اتجهوا نحو السودان الذى يعانى من ظروف اقتصادية صعبة بعد اسقاط حكم البشير. وايضا حدث اختالف  

الفيضية البسيطة غير املكلفة من فيضان النيل األزرق    فى نمط حياة بعض املزارعين السودانيين الذى تعودوا على الزراعة

فتتشبع   باملياه،  مغمورة  تظل  األراض ي  هذه  كانت  حيث  كبيرة،  بمساحات  واملنبسطة  املنخفضة  األراض ي  في  الجانبين  على 

 
 املرجع السابق.. .املركز الديمقراطى العربى: (48)

عبدالرحمن:49) األفريقي،    -(حمدى  القرن  أمن  على  التيجراي  حرب  تأثير  حدود  صعبة:  ، 2020نوفمبر    24خيارات 

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item 

(50 ) Schipani, Refugees escape Ethiopia's brutal conflict with tales of atrocities: Humanitarian crisis feared as both sides accused 

of massacres in Tigray, The Financial Times Limited Dec 5, 2020  

احمد:51) جميل  محمد  وتداعيا  -(  السودان  اإلثيوبية،   شرق  األهلية  الحرب  العربية، 2021مارس    14ت  االندبندنت   ،

https://www.independentarabia.com/node/202201 
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ترة ممكنة لزيادة  بالرطوبة الالزمة إلنتاج املحاصيل الزراعية، وملزيد من املياه يتم غلق مداخلها لتبقى باملنخفضات أطول ف

تشبع التربة، وقد تصل مساحة هذه األراض ي حول النيل األزرق فى السودان إلى حوالى مليون فدان، فيها يتم ترسيب الطمي  

 بمياه الفيضان مما يجعلها على درجة عالية من الخصوبة، وسوف يحتاج هؤالء املزارعون مستقبال إلى  
ً
وغسل التربة سنويا

وتم اجراء دراسة حول تأثير  .(1)  شبكات ري مكلفة، والتأقلم اجتماعيا واقتصاديا مع الظروف الجديدة  حفر ترع للري وانشاء

تشغيل السد على املجاالت البيئية واالجتماعية واالقتصادية في السودان. فأظهرت النتائج أن تنظيم املياه وتقليل الرواسب  

 على السودان، حيث أنه سيمكن من الت
ً
وسع في املشاريع الزراعية وزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية والسيطرة  سينعكس إيجابا

على الفيضانات. وتوقعت حدوث بعض اآلثار السلبية خالل مرحلة الحجز نتيجة انخفاض مستوى املياه والتغيير في خصائص 

السد هي أكبر تهديد ألمن السودان،  النهر التي ستؤثر بشكل كبير على البيئة واملجتمع في اتجاه مجرى النهر. وبينت أن سالمة  

حيث سيكون لحالة فشل السد عواقب وخيمة على البالد. وخلصت الدراسة إلى أن زيادة التعاون بين دول النيل الشرقي ستقلل  

الدول.  من اآلثار السلبية لسد النهضة وتزيد من فوائده اإلجمالية مما يؤدي في النهاية إلى االستدامة والسالم والرفاهية لهذه  

السودانية   السدود  تشغيل  إعادة  ذلك  في  بما  الجديدة  التدفق  ظروف  الستيعاب  تدابير  اتخاذ  إلى  أيًضا  السودان  ويحتاج 

املحتملة   السلبية  اآلثار  من  التخفيف  امللء  .(2) واستراتيجيات  النهضة وعملية  مفاوضات سد   مصرًيا سودانًيا حول 
ً
وتوافقا

 .(3) والتشغيل

وفيما يتعلق بالصراع وأثره داخل السودان، فإنه إذا لم يكن السودان وأجهزته ومخابراته وجيشه منتبها لطبيعة الصراع     

التأثيرات   عن  النظر  بغض  بالسودان،  الداخلي  الوضع  على  كبير  بشكل  فإنه سينعكس  وتداعياته،  وتطوراته  أثيوبيا  داخل 

التي   تيجراى، مع تنامى رغبة    يعاني منها جراء هذا الصراع. بل ان بروز دولة جديدة فالسياسية واالقتصادية واالجتماعية 

التوتر،   اثيوبيا، سيصاحب ذلك توتر ومشاكل. فعالقة كل واحدة مع السودان على حدة، ستتنامى هذا  االستقالل، بجوار 

أغسطس    29عوة املثقفين األفارقة في  وربما يحدث التصعيد أكثر فأكثر نتيجة الرتباط هذا امللف بملفات الحدود. وهناك د

م لضرورة الحوار السياس ي في أثيوبيا باعتبار أن الوضع على حافة االنهيار، وقبول األطراف املتنازعة بالوساطة في إطار  2021

ألة، خاصة  شرق افريقيا “إيجاد” واالتحاد األفريقي بدعم من املجتمع الدولي، سيقود إلى حل املس يالهيئة الحكومية للتنمية ف

وأن الرفض لهذا الحوار والوساطة سيعمق من الجراحات الداخلية واإلقليمية، وسيزيد من تدفقات الالجئين في دول الجوار  

 عن ضرر املستثمرين الخليجيين وتعطيل مشاريعهم
ً
 . (4) األفريقي واألسيوي، فضال

ل الجيش األثيوبي بالصراع الداخلي فاستعاد أراضيه  ومن الناحية األخرى استفاد السودان بطريقة غير مباشرة من انشغا  

الفشقة، غير أن رئيس الوزراء السوداني أقر بأن ما يحدث في إثيوبيا من صراع سيؤثر على األمن القومي باملنطقة،    يالحدودية ف

ستضافة السودان  ونشاط الحركات املتطرفة مثل حركة الشباب الصومالية وموجات النزوح والالجئين على دول الجوار، وا

انفصال إقليم التيجراي سيقود إلى    ألف الجئ من إقليم التيجراي رغم األوضاع االقتصادية التي يمر بها. وان  70ألكثر من  

تفتت أثيوبيا، في ظل تصاعد النزعات االنفصالية من قوميات األورومو واألقليات الصومالية والعفر وشعوب الجنوب وبني  

ا أمنًيا على  .  (5) أبناء التيغراي األعلى صوتا في املطالبة بإقامة دولة منفصلةشنقول وغيرهم، وأصبح  
ً
وشكل هذا النزاع ضغط

 
 https://www.facebook.com/abbas.sharaky، 2022يوليو  15إجمالى أضرار التخزين فى سد النهضة،  -( عباس شراقى:52)

(53) Elnour Mugahid:- :-Op.Cit.. 

 .https://www.sudanpost.info ( انعكاسات الصراع األثيوبي األثيوبي على دول الجوار األفريقي اآلسيوي، .54)

 ( نفسه.55)

 ( نفسه.56)
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الحدود اإلثيوبية السودانية، وذلك للطبيعة الجغرافية املتقاربة إلقليم تيجراى اإلثيوبي ووالية كسال السودانية، وهو األمر  

وال  التوجه إلغالق حدود  إلى  الخرطوم  دفع  على  الذى  والضغط  للنزوح  وبرزت حاالت  إلثيوبيا.  األقرب  القضارف وكسال  يتي 

 . (1) الحدود السودانية بصورة كبيرة، وهو ما ُيشكل بدوره عبًئا كبيًرا على الجانب السوداني الذى يعانى من ركود اقتصادي

نوفمبر     في  تيجراي  ومنطقة  الفيدرالية  الحكومة  بين  األهلية  الحرب  وقعت  القوات  2020وحين  بين  التوترات  اندلعت   ،

السودانية وميليشيات من أمهرة ، وهي منطقة في إثيوبيا، حول األراض ي الزراعية املتنازع عليها. وتأكد بعدها من أن االشتباكات  

سد أكثر من ذلك. لقد حاول االتحاد األفريقي بالفعل التوسط بشأن سد النهضة. وعلقت  العسكرية ستؤخر املحادثات حول ال

واجهت اثيوبيا مواجهات    2021يونيو    30.وفى احداث  (2)  أمريكا بعض املساعدات إلثيوبيا في محاولة لدفعها نحو اتفاق داخلي

 خطيرة حتى  عسكرية وأزمة إنسانية في إقليم تيجراي الشمالي. وكان للوضع هناك تد
ً
اعيات خطيرة على مستقبل البالد واثارا

 2019. وما أن نسبة الفقراء كانت تقدر فى السودان عام  (3) على جيرانها، وقطع االتصاالت عن اإلقليم منذ اندالع الصراع هناك

ا  52.4حوالى    التنمية  تقارير  األبعاد، بحسب أحدث  الفقر متعدد  تم اعتماد مؤشر  ما  إذا  املائة  النسبة  في  أن  لبشرية، اال 

.بل ان ما قيل حول  (4). وصاعًدا فيما بعد2020% عام  81.3تصاعده أكثر فى فترة الدراسة. بل بلغت نسبة التضخم حدود الـ  

  ي ، ليؤكد بخطورة االحالة االقتصادية ف(5)%202% وخفض التضخم إلى  1.4وبأنها تستهدف تحقيق نمو نسبته    2022موازنة  

اعمال التنمية بصورة مخيفة ومفزعة. وما يفاقم الخطورة أكثر بأنه برغم انتهاء الصراح الداخلي فى اثيوبيا إال  السودان وتردى  

أن مشكلة الالجئين اإلثيوبيين فى شرق السودان الزالت كما هي. وهو األمر الذى له تأثيره الكبيرة على سوء األوضاع االقتصادية  

 ة فى السودان عموما.  في شرق السودان، وعلى اعمال التنمي

 - مستقبل الصراع األثيوبي ومفاوضات سد النهضة وأثرهما على مصر والسودان: -املحور الرابع 

اثيوبيا  ي  بعدما تعرضنا لطبيعة الصراع الداخلي اإلثيوبي وتأثيراته املحلية واالقليمية، سنقوم بالتركيز على مستقبل الصراع ف   

، أوضح التقرير  األثيوبيفعلى املستوى  وفرص انهائه ومهدداته والتحديات التي توجه الدول الثالث، اثيوبيا ومصر والسودان.  

 150بحيرة، وحوالى  46نهر و    12أمطار، وبها    3مليار م 936، أن إثيوبيا يسقط عليها  2022لغذائية فى مايو  العاملي حول األزمات ا

% من السكان  60مليون رأس بقر وأغنام، ومع ذلك طبقا للتقرير فان    100خضراء زراعية ومراعى وغابات و    ي مليون فدان أراض 

% 39(، و30%( وضغوط )21%( وأزمة )8%( وطوارئ )1الذين شملتهم الدراسة يعيشون فى مشاكل غذائية، بين وضع كارثي )

، وكذلك سوء استغالل  يات الغذائية لعدم االستقرار األمنمرجعا سبب تلك األزم .فقط هم الذين ليس لديهم مشاكل غذائية

% من األهالي، كارثة املجاعة الشديدة،  10-5إقليم التيجراى، حيث يواجه  ياملوارد الطبيعية من قبل حكومتها، وان ما حدث ف

قية تتطلع إلى الحياة  مجموعة عر   80أن أكثر من  ويضيف التقرير ب  .أشد من درجة األزمة الغذائية  يه  ي% املجاعة الت 88و  

الكريمة وتحقيق ما وعدت به الحكومة في حصولهم على مياه شرب نقية، وتوفير الغذاء والعيش فى وجود كهرباء. وأن هناك  

 
فاروق:57) بسنت  القرن    -(  فى  تركى  وتدخل  الجوار  دول  على  انعكاسات  تيجراى..  .2020-11-17،  اإلفريقيصراع   ، 

https://www.mobtada.com/cases/ 

(58)  Why is the Grand Ethiopian :-Op.Cit. 

 ( الصراع في تيغراي: املرجع السابق..  59)

(60 )https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan_2019_Humanitarian_Response_Plan.pdf  

-https://al-ain.com/article/sudan-s-budget-2022،  2022يناير    14.. طموحات في طريق ضبابي، العين االخبارية،  2022( موازنة السودان  61)

ambitions-on-an-unclear-path 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan_2019_Humanitarian_Response_Plan.pdf
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واعتقد أن    .(1)   % من السكان يواجهون أزمات غذائية30ألف نسمة يواجهون شبح املجاعة الشديدة وأكثر من    350أكثر من  

اس ي إلنهاء الصراع الداخلي اإلثيوبي مع توفير الدعم املناسب للتحول االقتصادي إلثيوبيا واحتياجاتها  تشجيع الحوار السي

اإلنسانية ال يقل أهمية عن أي وقت مض ى. فتوقف أعمال التنمية داخل اثيوبيا نفسها، يستلزم من كافة األطراف الجلوس  

دعت لها الحكومة االثيوبية لترميم ما جرى وإعادة االعمار وجني الفوائد االقتصادية واالجتماعية    يعلى مائدة املفاوضات الت 

الصراع اثيوبيا قبل بدء  فى  الذى كان قائما  الصناعي  النمو  الوطني والخالفات بشأنها  (2) لنموذج  الحوار  . لكن تشكيل لجان 

معدومة الى حد ما. وأن الحوار الداخلي اإلثيوبي ضرورة حتمية  وعودة الحرب من جديد واحتدامها يجعل فرصة هذا الحوار  

ومطلب مهم لنقل املسألة من دائرة الصراع الى دائرة االستقرار للكتلة السياسية واالجتماعية واالثنية. كونه حاجة ماسة لعمل  

يقية بين اطراف النزاع. وحتى  تنمية داخل اثيوبيا. فالسياسيون يجب أن يكون هدفهم ترقية املجتمع بشرط وجود شراكة حق 

الجميع. فتضييق   بين  إلى منطقة وسط  للوصول  تنازالت من جميع االطراف  اهدافه البد ان تحدث هناك  الى  الحوار  يصل 

مسافات الخالفات بينهم، سواء املعارضة السياسية واملعارضة املسلحة والحكومة كان شيئا ضروريا. كون الصراع اذا عاد مرة  

تمزق اثيوبيا وينتهى أمرها الى دولتين أو أكثر، وأن هذا التمزق سينسحب على الدول املجاورة فيمزقها. بشرط  اخرى فسوف ت

أن تكون لجنة الحوار املشكلة من قبل الحكومة واملعارضة، منفتحة وال تدع الحوار ينتج حوارا جديدا، بل البد أن تنتهى الى  

االطر  جميع  ترض ى  ملموسة  ونتائج  مفصلي  وليس  حوار  االجتماعي،  باملفهوم  الشعبية  للدبلوماسية  ويمكن  املتصارعة.  اف 

بتعريفها السياس ي، أن تلعب دورا في التواصل بين املجتمعات الداخلية االثيوبية، لذا فان تواصل هذه الدبلوماسية ستصل  

لة. وهنا وجب على منظمات املجتمع  بهذا املجتمع الى التعايش السلمى وصياغة التعاضد فى قالب تصيغ من خالله مستقبل الدو 

املواطن   يحتاجه  بما  املام  لديها  ويكون  السلبيات،  وتتخطى  االيجابية  االشياء  وتبرز  الوطني  للحوار  تكون مساندة  أن  املدني 

الحديث  . والشراكة السياسية املفتوحة بين الجميع ستؤدى الى االزدهار والتنمية و األثيوبياإلثيوبي كونها متواصلة مع الشارع 

مرة اخرى عن التعليم والزراعة واالستثمار والتصنيع وغيره. وهذا الطرح مفيد ألطراف االزمة الداخلية االثيوبية، ولكل من  

مصر والسودان، فاألخيرتان ال يعنيهما اشتعال الحروب الداخلية فى اثيوبيا، بقدر ما يعنيهم االستقرار وحل ازمة السد وتفعيل  

 ن الدول الثالث.  مشروعات التنمية بي

ف   اإلقليمي  االستقرار  لتوفير  اإلثيوبي فرصة جيدة  الوطني  الحوار  نجاح  يكون  الصومال وجيبوتي والسودان وكينيا    يوربما 

اثيوبيا، فنجاحه   الوطني داخل  الحوار  ان يصبح  اثيوبيا وحواليها. ويمكن  الكريمة داخل  الحياة  واوغندا. ويعزز كل عناصر 

تبنى الحلول األفريقية للمشاكل االفريقية الداخلية، بدال من    يوذج أفريقي لتعزيز مبدأ االتحاد األفريقي فسيكون بمثابة نم

% من مشاكل اثيوبيا. فالتحول الديمقراطي اإلثيوبي بشكل سلمى سيؤثر  90استدعاء النماذج االوربية املختلفة لحل مشاكل  

املناطق التي تعانى من التباعد السياس ي واالقتصادي. بل    يء لغيرها، خاصة فاملحيط اإلقليمي، ويعد قاطرة للنما  يعلى غيره ف

االمكانيات   ناحية  من  والسودان  اثيوبيا  داخل  لها  الغذائية ستوجد حلوال  وجوانبها  االقتصادية  االوكرانية  الحرب  ازمة  ان 

التوا الوطني  الحوار  اذا حقق  الغذائي لدول الجوار. وبالتالي  نقلة اجتماعية واقتصادية  الزراعية واالمن  فق فستكون هناك 

. وأن هذا االستقرار ال يجب  ي وتنموية مطلوبة، األمر الذى يوفر لحزب االزدهار بقيادة ابى احمد ارضية جديدة للبناء السياس 

ين  تسويقه على أنه مرتبط بأطراف الصراع الداخلي فقط ومدى توافقهم حول سد النهضة، فمن املمكن ان يتم التفاهم ب 

ف  الدخول  توجب  الية  الى  يصلوا  وأن  السد،  بشأن  والسودان  مصر  مع  املفاوضات  مستقبل  حول  املتصارعة    ي االطراف 

 ملزم ويقبل به اطراف الصراع الداخلي.     يمفاوضات تنتهى هذه املرة الى اتفاق قانون

 
(62 ) Global Report on Food Crises – 2022, 4 May 2022, https://www.wfp.org/publications/global-report-food-crises-2022  . 

(63 ) Ethiopia's conflict puts economic gains at risk: Letters,The Financial Times Limited Apr 12, 2021,p.24 .. 
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افتتحت مشروع مستقبل  وعلى املستوى املصري    القول بأن مصر حينما  الدلتا  ، يمكن  الزراعي باعتباره هو  مصر لإلنتاج 

توشكي، كل ذلك كان يستهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وسد الفجوة الغذائية،  ي  الجديد، فضال عن تجديد العمل ف

باهظة   تكاليف  الدولة  تحملت  السياق  هذا  وفى  البيئة.  على  واملحافظة  املائية،  مواردها  من  واالستفادة  عمل،  وخلق فرص 

االستثمار    يمشروعات استراتيجية. لكن الزراعة فى مصر اصبحت مكلفة للغاية وهناك صعوبة ف  يار تلك املشروعات هباعتب

زيادة مساحة األرز، وهو أمر خطأ،  بعدم    . وراهنت(1) التحتيةعمل البنية   يالخاص بها. حيث تكلفت الدولة عشرات املليارات ف

 على وزارة الري  ف  .التصدير  يء بالتمهل فخاصة بعد تهديد بعض الدول املصدرة للغذا
ً
زيادة مساحة االرز سوف يشكل عبئا

  .ألف كم أطوال ترع ومصارف   50ولكنها تستطيع املض ي فيها قدما، باعتبارها أعرق مدرسة ري فى العالم وتدير بكفاءة أكثر من  

نحو التخزين الثاني، والذى جعل مصر تخاطب    2021وفيما يخص موقفها من استمرار إثيوبيا في تصعيد تصريحاتها عام  

بحضور جميع األعضاء،    2021يوليو    8عقد جلسة ثانية بتاريخ    يمجلس األمن مرة ثانية، فنجحت الجهود املصرية والعربية ف

 وبالتحديد    69مرور    حينها، لكن بعد  يقرار ف  يولم يستطع اصدار أ 
ً
أصدر بيانا رئاسيا قال فيه: "مجلس    2021سبتمبر    15يوما

املياه و االنهار الفنية واإلدارية حول مصادر  النهضة إلى "األمن ليس جهة االختصاص في النزاعات  ودعا املجلس أطراف سد 

وبالتالي فإن الحديث حول امللء الثالث    .(2) 1520استئناف املفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق املبادئ املوقع في  

حجمه وطريقته ومستواه، ينس ي ما وراء    يوقصره على مسائل فنية فقط، سواء ف  ٢٠٢٢يوليو    ١١  يلسد النهضة، والذى بدأ ف

وقف  وتسليم مصر بتجميد امل  .هذا امللء من أهداف سياسية، حيث تصر اثيوبيا على فرض سياسة األمر الواقع على الجميع

إعادة طرحه من جديد على مجلس األمن. بحجة    ي، وقيام اثيوبيا بامللء الثالث سيجعل هناك صعوبة فيداخل االتحاد األفريق

ف املنفرد  امللء  السودان   يأن  أو  بمصر  يضر  لم  الثالث  وبالتالمراته  التجميد    ي،  هذا  استغالل  املصرية  االدارة  على  وجب 

على إجبارها على الجلوس للتفاوض، وذلك إلعادة املوضوع    يللمفاوضات من قبل اثيوبيا، والتذكير بعدم قدرة لالتحاد األفريق 

ئج مفاوضاته، وأن  عن ضعفه ونتا  يملجلس األمن للمرة الثالثة من باب املسؤولية الدولية، ومن باب مساءلته لالتحاد األفريق

أقص ى حالته لن يتجاوز الخمسة ونصف مليار متر مكعب. وعلى الخارجية    ياألمر ال يقتصر على التطمين بأن امللء الثالث ف

ولها، توظيف ورقة تجميد املفاوضات داخل االتحاد األفريقي ووجوب  أ  :وراقأالفترة املقبلة بثالثة    ياملصرية ان تظهر تحركاتها ف

ثانيها، التحرك على مستوى مجلس األمن ورفع  .هذا األمر، كون امللف محال من قبل مجلس األمن الدولي اليه  يليا فمساءلته دو 

هذا امللف، واالعتراض الرسمي على امللء    يثالثها، التنسيق مع السودان ف  .األمر من جديد له كحجة دولية جديدة على اثيوبيا

هضة اإلثيوبي خالل لقاء الرئيس األمريكي بايدن بالرئيس عبدالفتاح السيس ي على  لكن ما يخص ملف سد الن  .املنفرد الثالث

وبيانها الختامي ال يعدو عن كونه توافق مصري أمريكي حول هذا امللف تحديدا،    2022يوليو    16  يهامش قمة جدة األمنية ف

فبراير    يف  ييا التوقيع على صيغة االتفاق النهائاستمرت مدة طويلة، ورفضت فى نهايتها اثيوب  يمنذ رعاية واشنطن للمحادثات الت

يده لدعم الواليات املتحدة لألمن املائي ملصر وضرورة إبرام تسوية    .٢٠٢٠
ّ
إذ جدد الرئيس األمريكي بايدن فى هذا اللقاء تأك

إن التوافق الدبلوماس ي  دبلوماسية تحقق مصالح جميع األطراف، وتساهم في أن تصبح املنطقة أكثر سالًما وازدهاًرا. وعلى هذا ف

املصري األمريكي حول هذا األمر لن يغير املوقف ويجعل من الواليات املتحدة األمريكية تضغط على اثيوبيا من أجل حلحلة  

 
إيمان  64) الذات  –علي  (  االكتفاء  تحقيق  قاطرة  مصر"  "مستقبل  مشروع  عوض،،  أبو  االستراتيجية،    يمحمد  املحاصيل  من 

https://www.youm7.com/story/2022/5/21 

-   https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2022/07/29( مصر تشكو إثيوبيا ملجلس األمن بسبب امللء الثالث لسد النهضة،  65)

.  
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ف اثيوبيا    ياملسألة والبدء  املاض ي. فال يوجد جديد سيتغير فى املوقف األمريكي وستظل  العام  مفاوضات جمدتها اثيوبيا منذ 

 .(1)بدء امللء الثالث دون سماع ألحد يها املنفردة فتفرض سياست

  29  يبالتخزين الثالث واالعتراض املصري املقدم ملجلس األمن الدولي ف  2022يوليو    26ولعل اإلخطار اإلثيوبي املتأخر يوم    

ورفضها التام الستمرار إثيوبيا في التخزين ببحيرة سد النهضة بشكل أحادي، وبأنه يعد خرقا التفاق إعالن املبادئ    2022يوليو  

 لال  2015
ً
 صريحا

ً
، وتوصيات القمم املصغرة تحت رعاية االتحاد  2021ملجلس األمن   يتفاقيات الدولية والبيان الرئاس وانتهاكا

عن قضية    2021، وقواعد القانون واألعراف الدولية، يعد اعادة جديدة للملف ملجلس األمن رغم تخليه عام  2020  ياألفريق

ص بشئون املياه، وأن تلك الجلسة ال تعد سابقة ملناقشة قضايا  سد النهضة بإعادتها لالتحاد األفريقي وإعالنه أنه غير متخص 

جاء إلثبات أن القضية ليست قضية مياه فقط، بل قضية تهدد األمن    2022املياه، مما يؤكد على أن العودة املصرية عام  

قة، وأن الحفاظ على األمن  والسلم فى املنطقة، وان قيام اثيوبيا بفرض سياسة األمر الواقع يزيد من التوتر ويهدد أمن املنط 

. وعلى هذا فإن املسار التنموي  (2)عمل قد يؤدى إلى تهديدهما من أهم مسئوليات مجلس األمن وعليه تحملها  يوالسلم ومنع أ 

ف مع سياسة مصر  يتوافق  وأن قضية    يالداخلي  الدولية،  والقوانين  باألعراف  وتمسكها  التفاوض،  من خالل  املوضوع  حل 

قضية جوهرية وخطة شاملة تريد الدولة تنفيذها على    يمصر، تفاديا ملخاطر سد النهضة، ه  يلفتها العالية فالتنمية رغم تك

 كافة االصعدة.  

لية لتفريغ السدود السودان استعدادا للملء الثالث، فسد الروصيرص على النيل األزرق  وعلى املستوى السوداني
َ
، ال توجد ا

(، بينما سد مروى وهو أكبر  3مليار م  0.5، وسد خشم القربة )3مليار م  3.7عطبرة وستيت ويخزنان  ، وسدى  3مليار م  6ويخزن  

، لم يتم تفريغهما خالل امللء الثالث  (3)كم(  1000( واألقرب إلى الحدود املصرية )حوالى  3مليار م  12.5السدود السودانية )

قبل. لكن حتما سيتم التفريغ مع اكتمال التخزين، كون التفريغ من  لعدم التعاون اإلثيوبي مع السودان بتبادل املعلومات من  

 من خالل بوابة التصرف الشرقية،  
ً
يوميا، باإلضافة الى كمية قلية من تشغيل التوربين  3مليون م  30سد النهضة ظل مستمرا

وعلى هذا تنصح    (.4) 2022فبراير    20  ي( بعدما تعثر تشغيله مع األول ف9، وتعمل اثيوبيا على تشغيل التوربين الثاني )رقم  10رقم  

الدراسة بضرورة التنسيق املصري السوداني فى ضرورة اخراج السودان من املأزق االقتصادي، والتشاور املستمر حول ملف  

سد النهضة داخل مجلس االمن واالتحاد األفريقي وفى كل الفعاليات، وفى وضع تصور لكل السيناريوهات املطروحة فى حالة  

 اثيوبيا بموقفها.    تمسك

 خاتمة:

 خلصت الدراسة الى النتائج التالية:

ملف سد النهضة فى فرض سياسة األمر الواقع وامللء املنفرد بدون    يأبرزت الدراسة أن الصراع الداخلي اإلثيوبي تم توظيفه ف-

توقيع اتفاق قانوني وملزم، وأن االتحاد األفريقي لم يستطع أن يدفع املفاوضات بين االطراف الثالث بحجة انشغال اثيوبيا  

 بهذا الصراع.  

 
(66 ) https://www.facebook.com/profile.php? 

(67 ) https://www.facebook.com/abbas.sharaky  

 %-https://www.skynewsarabia.com/business/938301واألرقام،  ( إنفوغرافيك.. سدود السودان بين الحقائق68)

(69 ) https://www.facebook.com/abbas.sharaky  
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من اعمال التنمية فى السودان، سواء من خالل  أثبتت الدراسة أن الصراع اإلثيوبي وتجميد مفاوضات السد قد عطلت كثير    -

استقبال عشرات االالف من الالجئين وتوفير الطعام والكساء لهم، فضال عن السيول والفيضانات ومشاكلهما، وسوء االحوال  

 االقتصادية وانتكاسة السودان فى كل مؤشرات النمو االقتصادي والتضخم وغيرها.  

اعمال التنمية فى مصر تضاعف عشرات املرات، خشية تأثير انقطاع املياه عن الناس، فلم  أوضحت الدراسة أن االنفاق على  -

تزرع االرز بقرار سياس ي وفنى، فاثر ذلك فى الغذاء والتصدير، وتم تبطين الترع فكلفت املليارات، وتم تصدير القلق للفالحين.  

وجود مياه بنفس الكمية فى املستقبل. خاصة وان    فضال عن تعطيل خطط تنموية لعدد من املناطق خوفا من عدم انتظام 

 نزوح الكثيرين منهم الى مصر.  يالضغوط االقتصادية على السودان تسببت ف

 التوصيات:   

تفاق االطراف حول اليات معينة والعودة الى نظام الفيدرالية  اتوص ى الدراسة بوجوب حل مشكلة الصراع الداخلي اإلثيوبي و -

قد خلقت كثير من التشتت واالنقسام وال سبيل اال بالتخلي عنها.    ية التى يطرحها حزب االزدهار االثيوبالسابق، كون املركزي

وان الحوار السياس ي الدائر فى اثيوبيا حول تهدئة االمور، وعدم عودة الحرب، البد وان يرتبط بحل ازمة سد النهضة. كون كل  

مفاوضات واحدة، لذا البد ان يتطرق االمر لتوافق ايضا حول سد النهضة    اطراف النزاع السياس ي الداخلي موجودين على مائدة

 وضرورة توقيع اتفاق حول تشغيل وملء وادارة السد بموافقة الجميع.  

توص ى الدراسة، بأن يتم تفعيل صندوق التعاون االقتصادي بين الدول الثالث، وأن ستم الربط الكهربائي والسككي، وانشاء  -

عرضة تخدم التنمية بين الدول الثالث. فاملجال مفتوح امام التكامل االقتصادي والتنموي اذا توافرت  شبكة طرق طولية و 

 االرادة السياسية.  وأن تساهم مصر والسودان فى حل االزمة الداخلية االثيوبية. 

 

   :مصادر ومراجع الدراسة

 
ً
 الوثائق املنشورة:  –أوال

• Ethiopia: Ethiopia's spiraling conflict threatens regional stability, Asia News Monitor; Bangkok. 18 Nov 

2020 .... 

• U.S. House Foreign Affairs Committee Holds Hearing on Ethiopia's Tigray Conflict: Ethiopian Diaspora 

Reacts: TPLF Surrender and Allow International Agencies to Oversee Peace, PR Newswire Association LLC 

Oct 22, 2021. 

 الدوريات العربية واملعربة: -ثانيا

واقع التقارب املصري السوداني بعد اسقاط عمر البشير وفرص املستقبل، اعمال    -الدايم محمد حسين:  أحمد عبد- •

التكامل   بعنوان  االوسط  الشرق  بحوث  مركز  عقده  الذى  الدولي  الواقع  املؤتمر  بين  السوداني  املصري  االقتصادي 

 .2021يوليو  27واملأمول يوم 
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 الدوريات االجنبية: -ثالثا

- The tragedy of Ethiopia's conflict in Tigray: Only a national dialogue can truly heal the country's divisions 

[Usa Region], The Financial Times Limited Feb 11, 2021. 

• -Schipani, Andres: Ethiopia conflict stirs aid access concerns: Tigray crisis [Usa Region  The Financial 

Times Limited Jan 22, 2021. 

- The tragedy of Ethiopia's conflict in Tigray: Only a national dialogue can truly heal the country's divisions 

[Usa Region], The Financial Times Limited Feb 11, 2021. 

• -Abiy is not to blame for starting Ethiopia's conflict: Letters [Usa Region],  The Financial Times Limited 

Apr 12, 2021. 

- Both sides in Ethiopia’s conflict stand accused of war crimes: Bodies in the fields, The Economist 

Newspaper NA, Inc. Nov 5, 2021.  

- Grand Renaissance Ethiopian Dam (GERD) negotiations resume, Cape Town: SyndiGate Media Inc. (Jul 

7, 2020) . 

- Ethiopia: Ethiopia's conflict-hit Tigray region is on the verge of a humanitarian disaster, Asia News 

Monitor; Bangkok [Bangkok]. 12 Feb 2021. 

- Schipani, Andres: Fears grow of worsening Ethiopia conflict as new front opens: East Africa  The Financial 

Times Limited Jan 22, 2021. 

- Ethiopia: Global calls for mediation grow over Ethiopia's conflict, Asia News Monitor; Bangkok. 02 Sep 

2021... 

- Ethiopia - US sanctions Eritrea's army and ruling party for their role in Ethiopia's conflict,   Translated by 

Content Engine LLCCE Noticias Financieras, English ed.; Miami,12 Nov 2021. 

- Ethiopia: Ethiopia's spiraling conflict threatens regional stability, Asia News Monitor; Bangkok. 18 Nov 

2020.... 

- Ethiopia: Ethiopia's Tigray conflict marked by 'extreme brutality,' possible 'war crimes', Asia News 

Monitor; Bangkok [Bangkok]. 04 Nov 2021. 

- Ethiopia: Ethiopia's Tigray conflict: Rape as a weapon of war, Asia News Monitor; Bangkok. 23 Feb 2022. 

- Ethiopia: Ethiopia's Tigray conflict threatens to break country apart, Asia News Monitor; Bangkok. 10 

Dec 2021. 

- Why is the Grand Ethiopian Renaissance Dam contentious? The Economist explains,  The Economist 

(Online. London (Feb 11, 2021 . 

 رسائل علمية: -رابعا

- Elnour Mugahid:-The impact of the Grand Ethiopian Renaissances Dam on the Water-Energy-Food 

security nexus in Sudan,.Uppsala Universitet (Sweden) Publishing, Degree Year2019 
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- Schipani, Refugees escape Ethiopia's brutal conflict with tales of atrocities: Humanitarian crisis feared as 

both sides accused of massacres in Tigray, The Financial Times Limited Dec 5, 2020. 

 شبكة املعلومات الدولية:-خامسا

املسلح  - الجماعات  على  تعرف  تيغراي:  في  أحمد،  الصراع  أبي  التي وحدت صفوفها ضد حكومة  ،  2021أغسطس    14ة 

https://www.bbc.com/arabic/world-58199865 

، 2021ديسمبر    16الصراع في إثيوبيا: كيف أوقف أبي أحمد تقدم مقاتلي تيغراي؟ ،بي بي س ي نيوز،      فاروق تشوسيا:  -

https://www.bbc.com/arabic/world-59666290 

- Samar Bagouri:- How the war in Tigray is impacting Ethiopia's economy/? 

https://futureuae.com/en/Home/Index/3/home. December 13,2021 . 

عبداملجيد: - النهضة؟    - ابراهيم  سد  أزمة  عن  األفريقية  الوساطة  غابت  عربية،  2022يونيو    9ملاذا  االندبندنت   ،

https://www.independentarabia.com/node/340016  

على:  إسماعيل  - ت  - محمد  في  أمل  من  األحد  هل  النهضة؟،   سد  بشأن  لتسوية  األفريقي  االتحاد  ، 2021يوليو    11وصل 

https://www.independentarabia.com/node/240651 

الديمقراط - على    :يالعرب  ي املركز  التيجراي  تحرير  وجبهة  املركزية  السلطة  بين  اإلثيوبي  الداخلي  الصراع    االستقرار أثر 

 . 2022https://democraticac.de/?p=81801بريل ، ا 28، 2021 – 2012السياس ي اإلثيوبي 

 . https://www.sudanpost.info على دول الجوار األفريقي اآلسيوي، . يانعكاسات الصراع األثيوبي األثيوب -

، 2016-10-25اليوم،  ي ال نتامر، املصر  - جمعة حماهلل: -

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1029014 

أشقاءها،   - تحارب  ولن  أحد  بشؤون  تتدخل  وال  تتآمر  ال  مصر  س 2018يناير    15السيس ي:  ان    ي،  ان 

 https://arabic.cnn.com/middle-east/2018/01/15/sisi-sudan-remarksبالعربية،

عفيف - الرئ   - :ييوسف  تصريحات  مشروع..  وقلق  أحمر  النهضة،  خط  سد  بشأن  السيس ي  يس 

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/7/15/2057171 

- Egypt’s macroeconomic environment has shown resilience in the face of the COVID-19 shock, yet 

longstanding challenges persist,. https://www.worldbank.org/en/country/egypt/overview#1.. 

- Egypt targets growth rate of 5.7% in 2022/23, 6% in 24/25. 

https://www.egypttoday.com/Article/3/111571/Egypt-targets-growth-rate-of-5-7-in-2022-23 .. 

  https://www.bbc.com/arabic/59505446، 2021ديسمبر  2سد النهضة: ما تأثير الصراع في إثيوبيا على قضيته؟ -

اإلثيوبي؟ - اإلقليم  في  املشتعل  الوضع  وراء  يقف  من  تيغراي:  ، 2020نوفمبر    16صراع 

https://www.bbc.com/arabic/inthepress-54960125 

شراق - امل   -:يعباس  الجديدة،  استدامة  الزراعية  ، 2022مارس    10شروعات 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10226719524833298&id=1204517905 

 https://www.facebook.com/abbas.sharaky،  2022يوليو    15إجمالى أضرار التخزين فى سد النهضة،    -:يعباس شراق -

https://www.bbc.com/arabic/world-59666290
https://futureuae.com/en/Home/Index/3/home.%20December%2013,2021
https://www.independentarabia.com/node/340016
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-54960125
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األفريقي،    - عبدالرحمن:  يحمد - القرن  أمن  على  التيجراي  حرب  تأثير  حدود  صعبة:  ، 2020نوفمبر    24خيارات 

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item 

احمد: - جميل  وتداعيات    - محمد  السودان  اإلثيوبية،   شرق  األهلية  العربية،  2021مارس    14الحرب  االندبندنت   ،

https://www.independentarabia.com/node/202201 

فاروق: - وتد  - بسنت  الجوار  دول  على  انعكاسات  تيجراى..  اإلفريقصراع  القرن  فى  تركى  .2020-11-17،  يخل   ، 

https://www.mobtada.com/cases/ 

-  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan_2019_Humanitarian_Response_Plan.pdf   

االخبارية،  2022السودان    موازنة- - العين  ضبابي،  طريق  في  طموحات  -https://al،  2022يناير    14.. 

ain.com/article/sudan-s-budget-2022-ambitions-on-an-unclear-path - 

- Global Report on Food Crises – 2022, 4 May 2022, https://www.wfp.org/publications/global-report-food-

crises-2022  . 

- Ethiopia's conflict puts economic gains at risk: Letters,  The Financial Times Limited Apr 12, 2021,p.24 .. 

- https://www.facebook.com/profile.php? 

- https://www.facebook.com/abbas.sharaky   

- https://www.facebook.com/abbas.sharaky   

من املحاصيل االستراتيجية،    يكتفاء الذاتمحمد أبو عوض،، مشروع "مستقبل مصر" قاطرة تحقيق اال  –إيمان علي   -

https://www.youm7.com/story/2022/5/21 

النهضة،   - لسد  الثالث  امللء  بسبب  األمن  ملجلس  إثيوبيا  تشكو  -https://www.alarabiya.net/arab-andمصر 
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 أثر األزمات الدولية الراهنة على أوضاع الالجئين في السودان 
The Impact of the Current International Crises on Refugees Situations in Sudan 

 عثمان/ جامعة املغتربين / السودان د. عثمان حسن  

Osman Hassan Osman / Almughtaribeen University / Sudan 

 

 

 

 

 مستخلص: 

تناول البحث مشكلة اللجوء في السودان بهدف التعرف على تأثير األزمات الدولية الراهنة على أوضاع الالجئين، ومن خالل  

استخدام املنهج الوصفي التحليلي خلص البحث إلى أن أوضاع الالجئين واملشاكل املرتبطة بها ال يمكن معالجتها بغير التعاون  

 لي، وبالتالي أوص ى بأهمية ايفاء األطراف املختلفة بالتزاماتها تجاه الالجئين.  بين البلد املضيف واملجتمع الدو 

 

ABSTRACT 

The research dealt with the problem of asylum in sudan in order to  identify the impact of the current 

international crises on the conditions of refugees. Through the use of the analytical descriptive approach,  the 

research concluded that the conditions of refugees and the problems associated with them cannot be 

addressed without cooperation between the host country and the international community. Therefore, the 

research recommended the importance of fulfilling various parties’ obligations towards the refugees. 
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 مقدمة: 

تعدُّ فئة الالجئين من أكثر الفئات تضررا جراء تصاعد األزمات العاملية املتجددة والتداعيات الناجمة عنها، وليس آخرها  

م وغيرها. تضع هذه التطورات املجتمع الدولي أمام مسؤولية جسيمة لتقاسم  2019ازدياد معاناة الالجئين بعد جائحة كوفيد  

% من أعداد  80األعباء مع الدول املستضيفة ألعداد كبيرة من الالجئين بخاصة في املنطقة العربية التي تستضيف أكثر من  

 ية واملالية مثل السودان. الالجئين في العالم، ال سيما وأن بعض تلك الدول تعاني كثير من الصعوبات االقتصاد

 مشكلة البحث وأهميتها: 

ألواصر   نتيجة  أو  االجتماعية  الحياة  ألنظمة  طبقا  معها  وتكيف  عقود  منذ  الالجئين  استضافة  ظاهرة  السودان  عرف 

البلدان   من  عدد  شهدتها  التي  للمتغيرات   
ً
نظرا لكن  املجاورة  الشعوب  ببعض  السودانيين  تربط  التي  والعالقات  الت  الّصِ

والسودان ليس استثناًء منها، مثل تفش ي الحروب وتزايد األزمات والضغوط االقتصادية وعدم إيفاء املجتمع الدولي بالتزاماته  

كان له تأثيره املباشر على أوضاع الالجئين، والتعدي على حقوقهم، واستغالل هشاشة هذه الفئة مع ظهور الجريمة العابرة  

غيرها يدفع الباحث لطرح أسئلة من زوايا جديدة ومطالب تتعلق بحقوق الالجئين والحفاظ  للحدود وشبكات االتجار بالبشر و 

 :األتيعلى حياتهم وحمايتهم على النحو 

 / ما األسباب الدافعة للتحركات الكبيرة للمهاجرين في السنوات األخيرة؟1

ضيفة لالجئين، ومدى كفاءتها في ضوء تفجر  / ما طبيعة اإلجراءات والتدابير التي أتخذها السودان بوصفه أحد الدول امل2

 ؟   األزمات العاملية الراهنة

العهود واملواثيق واالتفاقات  3 إلى   
ً
استنادا الالجئين وحفظ حقوقهم  أمن وسالمة  املحافظة على  السودان  / كيف حقق 

 ؟  الدولية بشأن الالجئين

 أهداف البحث 

 العاملية الراهنة على أوضاع الالجئين. / التعرف على مدى تأثير األزمات 1

 / كشف طبيعة التحديات التي تواجه الدول في رعاية الالجئين في ضوء برامج تقاسم األعباء مع املجتمع الدولي.2

/ التعرف على التقدم املحرز من قبل السودان بشأن الالجئين في ضوء االتفاق العاملي لالجئين والقوانين والتشريعات  3

 . الوطنية

 )الوصفي التحليلي(منهج البحث: 

 ظاهرة اللجوء.. قضايا أساسية

األمم   وأصدرت  معالجتها،  الضروري  من  قانونية  بمسؤوليات  الرتباطها  عقود  منذ  الهجرة  بظاهرة  الدولي  املجتمع  أهتم 

العاملية الثانية. ونتيجة لذلك  املتحدة العديد من البروتوكوالت بهذا الخصوص، وتزايد هذا االهتمام بصفة أكبر بعد الحرب  

بدأ املجتمع الدولى في عقد املؤتمرات وإصدار املواثيق واملعاهدات، كما بدأ ظهور العديد من املنظمات املحلية والدولية للدفاع  

املواثيق  "، وتم تطوير أطر قانونية عاملية تنظيمية تصادق عليها الدول وتحدد مسؤولياتها، ومن أهم تلك  1عن حقوق اإلنسان"

 
 9-5م، ص 1،2002لبنان، ط: -السياسة  والقانون، دار ايارا للطباعة والنشر، طرابلس  ي. خالد احمد زهار، حقوق اإلنسان ف1
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"، وانضم السودان لهذه  1م املتعلقة بوضع الالجئين"1967م والبروتكوالت امللحقة بها لعام  1951معاهدة األمم املتحدة لعام  

م 1990بخصوص تحركات الالجئين، ومعاهدة األمم املتحدة للعمال املهاجرين    74م، وتحفظ على املادة  1974املعاهدة في العام  

م، ثم معاهدة األمم املتحدة بشأن حماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  2020في العام   وصادق عليها السودان

م ولم يصادق السودان عليها بعد، ولكنه في اجتماع مجلس  2003م ودخلت هذه املعاهدة حيز النفاذ في العام  1990لسنة  

م وهو عبارة عن ثالث  2000ا قريبا. ثم برتكول باليرمو لسنة  م أعرب عن رغبته في االنضمام إليه 2022حقوق اإلنسان في يونيو 

 معاهدات اعتمدتها األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية. 

حددت تلك العهود واملواثيق اللجوء بأنه طلب الحماية ألشخاص أو جماعات فى غير مكان إقامتهم األصل لسبب وجود 

. فإن الالجئ هو من يترك بلده  "2"ك، سواء فى الجانب الروحي، أو في املمتلكات املالية أو العينيةخطر يتهددهم أو االعتقاد في ذل 

، وهو من ينطبق عليه تعريف اتفاقية جنيف لسنة 
ً
م 1951ويغادر نتيجة لظروف قاهرة ينشد األمان لنفسه وربما ألهله أيضا

في   بها  امللحق  بس1967والبروتكول  بلده  ترك  "شخص  بأنه  واالنتهاك""م،  والعدوان  االضطهاد  من  مبرر  خوف    3بب 
ً
طبقا  ."

م بشأن الالجئين فإن الالجئ هو الشخص الذي "يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تخوف مبرر من التعرض  1951التفاقية  

السيا انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه  أو  أو جنسيته  أو دينه  إلى عرقه  سية، وأصبح  لالضطهاد ألسباب ترجع 

"، وبالتالي تعترف الدول  4بسبب ذلك التخوف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد له الرغبة في ذلك""

م والتي دخلت حيز  1969املوقعة على االتفاقات الدولية بهذه الصفة لالجئين. أضافت اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لسنة  

م أن "الالجئ هو الشخص الذى اضطر الى مغادرة بالده  بسبب اعتداء  1951ى تعريف اتفاقية جنيف  م إل1974التنفيذ في  

بلد   أو  األصل،  بلد  من  جزء  كل  في  العام  النظام  خطير  بشكل  تعكر  أحداث  أو  خارجية،  هيمنة  أو  احتالل،  أو  خارجي، 

 الشخص  5الجنسية"" 
ً
 لهذه االتفاقية، يمكن أن يصبح الجئا

ً
الذى يتواجد في مثل هذه األحوال حتى ولو لم يكن لديه  " ووفقا

 خوف من االضطهاد. 

إذن املبدأ الذي تستند إليه هذه االتفاقية مفاده أن الحاجة إلى الحماية الدولية يحتمها انعدام وجود الحماية الوطنية،   

أو تكون  عاجزة عن توفير تلك الحماية، ويحدث    في بعض األحيان قد ال ترغب الدولة األصل في تأمين الحماية الواجبة ملواطنيها،

م بأن االضطهاد هو "كل  1951( من اتفاقية  1( فقرة )33هذا عند الحروب األهلية، أو االحتالل الحربي. وقد اشارت املادة )

 ".6تماعية معينة"" تهديد للحياة أو الحرية، بسبب العرق، أو الدين، أو القومية، أو الرأي السياس ي، أو االنتماء إلى طائفة اج

أو حريته   البدنية،  أو سالمته  تتعرض حياته  إنسان  "كل  أنه  منها  الالجئ  تعريفات  تواترت  الضابطة  الحدود  ضمن هذه 

 ملبادئ اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، وعندئذ يكون له الحق فى طلب امللجأ""
ً
"" أو هو كل شخص  7الشخصية للخطر، خرقا

 للحماية، أو لحرمانه من العودة إلى وطنه  هجر موطنه األصلي، أو  
ً
أبعد عنه بوسائل التخويف، فلجأ إلى إقليم دولة أخرى طلبا

 
 م الخاصين بوصع الالجئين. املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئين. 1967تكول م وبرو 1951. اتفاقية األمم املتحدة لعام 1

www.hlrn.org › img › documents › Refugee Convention 1951 ar(15/10/2022) 
 .9م، ص2008السياسية(، . نديم مسلم، قضية الالجئين الفلسطينيين، التطور واآلفاق، جامعة الجزائر )كلية العلوم 2
 م. مصدر سابق. 1951. اتفاقية األمم املتحدة لسنة 3
 . املصدر السايق.4
 م.1969. اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لسنة 5
 م. مصدر سابق1951. اتفاقية األمم املتحدة لسنة 6
 .540م، ص1980درية دار املعارف العام النظريات واملبادئ العامة، اإلسكن الدولي. على الصادق أبوهيف، القانون 7
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 على شكل هجرات جماعية، كما حصل عند لجوء العراقيين إلى سوريا، إبان االحتالل  1األصلي"" 
ً
". وقد يكون اللجوء أحيانا

 ."2" م 2011-2003األمريكي للعراق 

ن على مجمل تلك القضايا األساسية الواردة في املواثيق واالتفاقات الدولية بشأن الالجئين من خالل  توافق حكومة السودا

اللجوء لسنة   تنظيم  بلد جنسيته خوفا من  1974اصدارها قانون  أن كلمة الجئ تشمل كل شخص ترك  إلى  أشار  م والذي 

اجتماعية  أو عضوية جماعة  الدين  أو  العنصر  الخطر بسبب  أو  أو    االضطهاد  الحربية  العمليات  من  أو خوفا  أو سياسية 

االعتداء الخارجي أو االحتالل أو السيطرة األجنبية أو االضطرابات الداخلية وال يستطيع أو يرغب في العودة إلى بلده ويدخل 

  ". ومن ح3ضمن هذه الفئة األطفال الغير مصحوبين أو األيتام أو اختفى أولياء أمرهم ويوجدون خارج بلدهم" 
ً
ق هؤالء طبقا

م العمل داخل البلد بأجر واعفاءه من التدابير التي تفرضها الدولة على املتسللين والداخلين بطرق  1951التفاقية جنيف لسنة  

 مخالفة للقوانين. 

وبالتالي فالالجئ هو شخص بحاجة للحماية ويقصد بالحماية هنا املساعدات التي تمنح لألشخاص الذين ينطبق عليهم  

ئ وفقا التفاقية األمم املتحدة واتفاقية منظمة األمم األفريقية أو االتحاد األفريقي الذي قام  بديال لها. تلك الحقوق  وصف الج 

والتي أشارت إلى مبدأ عام تتعهد بموجبه الدول األعضاء بكفالة   26/1أقرها العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية في املادة 

جودين على اقليمها والداخلين في واليتها دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو  الحقوق لجميع األشخاص املو 

 ( قيدت حق التنقل واإلقامة وحصرته في املوجودين بشكل قانوني.12الثروة أو النسب وغيرها من األسباب، أما املادة )

لنص وروح قانون حقوق اإلنسان وقانون اإلنسانية الدولي    تعرف الحماية بأنها ضمان االحترام  الكامل لحقوق الفرد وفقا 

أو جماع فردى  بشكل  كان  الالجئين. سواء  اإلنسان،  يوقانون  إلنكار حقوق  نتيجة  بوصفه  يحصل  اللجوء  أن  اعتبار  على   ،

 ."4"والجماعات والشعوب وتوقع التعدي عليها

جتمع الدولي، وعلى أساسها يقاس ايفاء األطراف بما عليها  تلك هي القضايا األساسية الواجب مراعاتها من قبل الدول وامل

اللجوء   وأن مشكلة  أمنهم وسالمتهم، ال سيما  اإلنسانية وحفظ  واملحافظة على حقوقهم  لالجئين  الحماية  بتوفير  التزام  من 

 أصبحت واحدة من املشاكل التي تؤرق العالم الذي يشهد أزمات تلق بظاللها على أوضاع الالجئين. 

 وأوضاع الهشاشة  19تحركات الكبيرة للمهاجرين بعد كوفيد ــال

الذي أصاب   التدهور  أن  الحياة حول األرض، غير  من املعروف لدي املجتمعات األفريقية وغيرها من املجتمعات تمركز 

والنزاعات املسلحة، والتوتر  خصوبة التربة تبعه تدهور في حياة الناس وأدى إلى جانب عوامل أخرى مثل الضغوط السياسية،  

العرقي، وازدياد حالة الفقر، وتدهور الخدمات بعامة، إلى الهجرة إلى مواطن جديدة خاصة بعد تراجع معدالت هطول األمطار  

 عن انهيار الحياة الرعوية  
ً
وسوء إدارة مصادر املياه على نحو ما هو سائد في أفريقيا، ال سيما في دول جوار السودان، فضال

يادة عدد السكان وانتشار الكوارث االقتصادية والبيئية، مما ساعد في زيادة التوتر العرقي في منطقة حزام السافانا املمتد  وز 

 
 .549م، ص1959، 2.محمد الحافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، مطبعة نهضة مصر، القاهرة:ط:1
 . 11م، ص2014، 1بغداد، ط: -لالجئين، دراسة قانونية تحليلية، العراق  الدولي. مظهر الشاكر، القانون 2
 م2014لسنة   3قم م. قانون ر 2014. قانون تنظيم اللجوء لسنة 3
 . 234م ص2001دار ومكتبة الحامد للنشر،  اإلنساني الدولي. فيصل شنطاوى، حقوق اإلنسان والقانون 4
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، وقاد في نهاية املطاف إلى التحركات الكبيرة للسكان والتي ازداد نسقها بعد 
ً
 إلى املحيط األطلس ي غربا

ً
من البحر األحمر شرقا

 .19جائحة كوفيد ــ

م، طبقا لغسان العزي بأن الحروب في أفريقيا أدت الى لجوء سبعة  1997أفاد تقرير صادر عن األمم املتحدة عام  وقد  

أكثر من عشرين مليون يمثلون   إلى  10ماليين الجئ، وتشريد ونزوح  النازحين  القارة. ووصلت نسب  % من  5.28% من سكان 

إريتريا    يالف نازح ف  500  -  200ف مليون نازح من الصومال، وإلى ما بين  % من سكان ليبيريا، وإلى أكثر من نص 25سكان رواندا، و

ألف نازح فى أثيوبيا    200-  100ألف نازح فى أنغوال، وسيراليون وموزمبيق وتشاد. والى    300  -  200وإلى ما بين   والسودان وبورندى.

 . "1"ومالي والتوغو

م هي الفترة التي شهدت أكبر موجة لجوء إلى السودان من الدول  2016إلى    2012أوردت بعض التقارير إلى أن الفترة من  

ألف يمني، وفي هذ    94ألف مصري و  7ألف ليبي و  111ألف سوري و  180العربية، حيث تشير التقديرات األولية إلى دخول  

السودان   أستقبل  وأرتيري  370الفترة  أثيوبيا  من  املعهود  التدفق  جانب  إلى  السودان  الجئ من جنوب  وأفريقيا  ألف  وتشاد  ا 

الوسطى، وظل جنوب السودان ثالث أكبر بلد مصدر لالجئين في العالم، منذ أن بدأ فيه اندالع العنف واسع النطاق في العام  

 .  "2"م2018مليون بنهاية العام  2.3م، إذ  بلغ عدد الالجئين منه 1916

مسؤوليات   صلب  من  لالجئين  املادية  الحماية  الخاصة  وتعدُّ  البيانات  تسجيل  في  وتتمثل  لالجئين  السامية  املفوضية 

بالالجئين وكيفية استقرارهم في البلد املضيف، وسبل البحث عن كيفية الحصول على مصادر كسب العيش، ووجود أماكن  

ة باملخدرات وغسل  آمنة لالستقرار تحول دون وقوهم فريسة لالستغالل من قبل العصابات واالتجار بالبشر، والجرائم املتعلق

األموال وتزييف العملة. تمول أنشطة املفوضية السامية عن طريق الخيرين، ومن حكومات الدول املانحة واملنظمات والهيئات  

 ."3"اإلقليمية والدولية

نهم أو  تقوم املفوضية السامية لشئون الالجئين بعمل انساني واجتماعي، يتمثل في مساعدة مجموعات الالجئين، أيا كان دي

نطاق   يشملها  التي  االجراءات  بكافة  الالجئين،  لشئون  املتحدة  األمم  مفوض  يقوم  حيث  السياسية،  اتجاهاتهم  أو  عرقهم 

املفوضية   تتولى  األساس ي، كما  النظام  نطاق  يشملهم  الذين  الالجئين،  الدولية، ومساعدة  الحماية  بتوفير  االتفاقية، وذلك 

لالجئين، عن طريق تقديم املساعدات للدول، بشرط موافقة حكوماتها، وتتمثل جهودها فى  السعي إليجاد حلول دائمة ملشكلة ا

تسهيل عملية اإلدماج لالجئ في بلد اللجوء، أو إعادة التوطين في بلد ثالث، أو عمليات الرجوع االختياري لالجئين الى مواطنهم  

 ."4"األصلية دون إكراه

األخرى التي شملتها قواعد الحد األدنى ملعاملة الالجئين هي حق الحماية املؤقتة  وتجدر اإلشارة إلى أنه من ضمن الحقوق  

اتفاقية   الرد، الذى جاءت به  أو  الطرد  إنسانية ألوضاع تدفق  1951باعتبارها تأتي متممة ملبدأ عدم  م، وفي كونها استجابة 

جئون بمقتض ى تعريف االتفاقية، أو غير مؤهلين  الالجئين بأعداد كبيرة، سواء كان التدفق ألشخاص يمكن تصنيفهم، بأنهم ال 

 
 . 16م، ص1998أكتوبر  االتحاد العربي، بيروت، الفرنس ي والعبور إلى القرن الجديد، معهد األمريكي.غسان العزي، افريقيا السوداء، التنافس 1
 . 39، ص IOMالدولية للهجرة  م، املنظمة2020العالم  يالهجرة ف . تقرير 2
، ين.آمنة عثمان هاشم كدوك، دور املنظمات الطوعية فى تخفيف اآلثار السالبة لالجئين فى السودان، دراسة حالة جمعية الهالل األحمر السودا3

 . 53م، ص2016جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا )ماجستير( 
 .8م،ص1998مد، التنظيم الدولي النظرية العامة واملنظمات الدولية واإلقليمية، بيروت، الدار الجامعية، . املجذوب مح4
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لجوئهم أماكن  في  إنسانية  لكنهم يستحقون معاملة   التصنيف،  ــ"1"لذلك  الناجمة عن جائحة كوفيد  التداعيات  وأدت   ،19  

الداخلي   العمل  وانغالق سوق  الوظائف  وفقدان  للدخول  الرسمية  املنافذ  عبر  املهاجرين  حركة  على  التضييق  في  واملتمثلة 

 والخارجي، إلى تزايد الهجرة غير النظامية التي تضع أصحابها تحت طائلة القانون.  

 ويؤثر بعضها على  وتتمثل األوضاع الهشة التي  
ً
يواجهها املهاجرون بعامة في مجموعة عوامل قد تتقاطع أو توجد في آن معا

الهشاشة هو مفهوم أساس ي وعنصر   أو تتطور وتتغير مع مرور الوقت وتغير الظروف. مفهوم  إلى تفاقمها،  بعض مما يؤدي 

سان. فإن الحاجة إلى االعتراف بنقاط الهشاشة  رئيس في حقوق اإلنسان، إلى جانب االعتراف بشرط الحفاظ على كرامة اإلن

ومعالجتها تعزز االلتزام القانوني للدول باحترام حقوق اإلنسان وحمايتها وصونها، وبالتالي فإن املهاجرين في األوضاع الهشة هم  

هاكات وسوء املعاملة  األشخاص غير القادرين على التمتع بحقوق اإلنسان بشكل فعال ويتعرضون بالتالي لخطر متزايد من االنت

 وعليه يحق لهم أن يطالبوا صاحب الواجب بواجب الرعاية املعزز.

قد تؤدي العوامل املولدة للهشاشة إلى مغادرة املهاجرين بلدهم األصل، وقد يحدث الوضع الهش أثناء العبور، أو في بلد  

الهشاشة على أنها حالة ظرفية وشخصي ة حيث ال يمكن اعتبار املهاجرين ضعفاء  املقصد. وضمن هذه الحدود ينبغي فهم 

بطبعهم وتنقصهم القدرة على الصمود. فإن التعرض النتهاكات حقوق اإلنسان ينتج عن أشكال متعددة ومتشابكة من التمييز  

 وعدم املساواة.

ال يوفر للشخص    فإن األوضاع الهشة التي تقود إلى مغادرة البلد األصل هي عدم القدرة في الحصول على الحقوق وربما هذا 

الحماية بموجب القانون الدولي لكنه يظهر أن الشخص بحاجة للحماية التي يوفرها القانون الدولي لحقوق اإلنسان، ألنه في  

مثل هذه الظروف سيكون املهاجرون غير قادرين أو راغبين في العودة إلى بلدهم األصل وقد تمتد تلك األوضاع لتشمل الفقر  

لطبيعية، وتغير املناخ وتدهور البيئة، وعدم املساواة بين الجنسين،  واالنفصال عن األسرة، وعدم الحصول  املدقع، والكوارث ا

على حقوق التعليم والصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية، والعمل الالئق أو الغذاء واملاء. ويعدُّ املهاجرون الذين  

إلى التنقل أكثر عرضة النتهاكات حقو  ــيضطرون  أحد العوامل الدافعة لعمليات التنقل    19ق اإلنسان، وتعد جائحة كوفيد 

سواء داخل حدود الدولة املضيفة، أو عبر الحدود الدولية لجهة التداعيات االقتصادية واالجتماعية السلبية الناتجة عن  

انتهاك   تتزايد معه احتماالت  الذي  األمر  الجائحة،  التي تسببت فيها  في األوضاع  عمليات اإلغالق  املهاجرين والالجئين  حقوق 

 الهشة. 

أكثر عرضة النتهاك   التي تجعلهم  املرحلة  البلد األصل هي  انتقالهم من  أثناء  املهاجرون  التي يواجهها  الهشة  األوضاع  أما 

أو العرق أو    حقوق اإلنسان واإلساءة أكثر من غيرهم، وقد يعاني بعضهم التمييز بسبب العمر أو النوع االجتماعي أو اإلثنية

وضعهم   بسبب  التمييز  آخر  بعض  يعاني  وقد  وغيرها،  الجنسية  والهوية  الجنس ي  التوجه  أو  اللغة  أو  الدين  أو  الجنسية 

االقتصادي لخطر انتهاك حقوق اإلنسان ،وقد تعتبر الحوامل أو املرضعات واألشخاص ذوى اإلعاقة واملسنيين واألطفال بما  

 ين عن ذويهم في خطر بسبب وضعيتهم الجسدية والنفسية. فيهم غير املصحوبين أو املنفصل

نتيجة التأثيرات متعدد األبعاد للهجرة أخذت البلدان في وضع القوانين والتشريعات التي تحمي مجتمعاتها وتحفظ تماسكها  

للهجرة النظامية واآلمنة  االجتماعي وأمنها الداخلي، إلدارة الهجرة. ونتيجة لعدم وجود اتفاق بين الدول حاول اإلعالن العاملي  

م تحديد املبادي واألسس العامة التي ينعقد حولها اإلجماع، هذا إلى جانب ما ورد باالتفاق العاملي للجوء الذي  2018واملنظمة 

 
القاهرة  1 إبراهيم نصر الدين، الحماية الدولية لالجئين، أعمال ندوة الحماية الدولية لالجئين، مركز البحوث والدراسات السياسية،  م، 1997. 

 . 40ص
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 وقابلية للتنبؤ، وتأكيده بتعذر تحقيق حل  2018تمت اجازته في العام  
ً
 لتقاسم املسؤوليات بشكل أكثر إنصافا

ً
م ويحدد إطارا

يمكن  م الذي  الدعم  على  املضيفة  املجتمعات  لحصول  سيناريوهات  ويقدم  دولي.  تعاون  غير  من  الالجئين  ألوضاع  ستدام 

الالجئون من العيش بكرامة، وحوى قضايا تفصيلية عديدة على الدول االلتزام بها في التعامل مع الالجئين، وحدد ضوابط ذلك  

 والحث على ضرورة احراز تقدم فيها.

اقع الل  جوء في السودان.. التحديات واآلفاقو

ظل السودان منذ عقود يستقبل هجرات الوافدين والالجئين من دول الجوار وغيرها ساعد في ذلك خصائص الجغرافيا  

السودان وأثيوبيا وأرتريا   الوسطى وجنوب  الحدود مع سبع دول وهي مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا  السياسية، وامتداد طول 

 عن حدود
ً
الوفدين  فضال استقبال  في  السوداني  املجتمع  إلى قدرة  إضافة  السعودية،  العربية  اململكة  املطلة على  البحرية  ه 

 للهجرة غير النظامية. 
ً
 والالجئين بترحيب كبير، وبالتالي ظل السودان مفتوحا

الدول  ينتقلون عبر الحدد  الذين  بهم  النظاميين مقصود  املهاجرين غير  أن  املهم توضيح  الدولة وال  لكن من  أو داخل  ية 

يحملون وثائق ثبوتية أو التصاريح املطلوبة، بالتالي ال تتوافق حركتهم مع املطلوبات التنظيمية للدول، وهم يمثلون فئة غير  

 متجانسة تشمل من يتم تهريبهم أو االتجار بهم، أو املرفوضة طلباتهم للجوء أو املتحايليين على الضوابط الهجرية.

فق املهاجرين والالجئين بأعداد كبيرة  تداعيات سلبية ال تخلو من املهددات األمنية في ظل طبيعة عالقات  ويترتب عن تد

السودان مع دول الجوار ذات الحدود املفتوحة، ومصدر هذا التهديد كثرة النزاعات والصراعات املنتشرة في اإلقليم، واألوضاع  

اسعة، وتصدع اجتماعي دفع إلى موجات لجوء ونزوح واسعة. وكان السودان  االقتصادية الهشة التي قادت لنزاعات سياسية و 

"، حيث بلغ عدد الالجئين  1صاحب الحظ األوفر في استقبال الالجئين ويأتي على رأس قائمة الدول املستقبلة لالجئين في أفريقيا"

( مليون الجئ معظمهم من جنوب  1.1ن إلى )مليون، بينما تشير املفوضية السامية لالجئي   8وفق بعض التقديرات غير الرسمية  

 ". 2السودان في دارفور وكردفان فقط"

 للدكتورة وصال حسين مدير الصندوق أن أعداد الالجئين  2017وتشير اإلحصاءات باملجلس القومي للسكان للعام  
ً
م طبقا

"،  3بوالية الخرطوم"  الجئ(  219.538لي )( من دولة جنوب السودان وحدها منهم حوا1.393.844وطالبي اللجوء في السودان بلغ )

م بلغ 2016في الوقت الذي أشارت فيه إحصاءات معتمدية الالجئين أن أعداد الالجئين داخل املعسكرات وخارجها بنهاية العام  

بينهم )1,278.323) السودان"502.501( من سوريا و)108.000( من  إلى أضعاف 4( من دولة جنوب  األعداد    " وتزايدت هذه 

مضافة مؤخرا بسبب الحروب في جنوب السودان وأثيوبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد. ويمكن تصنيف الحاالت الواقعة في دائرة  

 اللجوء على الوجه التالي:

 
 https://www.azzapress.com/archives/44005  (27/9/2022)م. الرابط 2022حدة سبتمبر ت. تقرير األمم امل1
 املرجع نفسه 2
س  . وصال حسين. اآلثار االجتماعية واالقتصادية والديمغرافية للوجود األجنبي في السودان. أعمال ورشة الوجود األجنبي في السودان، أعسط3

 م.  2022
 م.2022الخرطوم: السالم روتانا سبتمبر . تقرير معتمدية الالجئين، 4
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: طالبو اللجوء أي الساعيين للحصول على الحماية الدولية وهم أشخاص لم يبت بعد في طلبهم من قبل الدولة التي  
ً
أوال

 للجوء، وتتم معاملة الالجئين  قدم  
ً
 بينما كل الجئ هو في البداية كان طالبا

ً
إليها طلب اللجوء، وبالتالي ال يعدُّ كل طالب لجوء الجئا

 وطالبي اللجوء في عديد الحاالت على أنهم مهاجرين غير نظاميين ويتعرضون لالحتجاز التعسفي واالعتقال والترحيل أحيانا. 

 : الالجئ وهو ا
ً
لشخص الذي نال حق اللجوء وفقا التفاقية األمم املتحدة ويتمتع بذات املعاملة املمنوحة للمواطن مثل  ثانيا

االسعاف العام، والتعليم األساس، واملساعدات والتموين متى ما توفر ذلك، والحق في التقاض ي أمام كافة املحاكم، وممارسة  

منوحة لألجانب أو ال تقل عنها في أسوأ األحوال، هذا إلى جانب حقوق  الشعائر الدينية أي يمنح الالجئ معاملة أفضل من امل

أخري توافق عليها السلطات العليا في الدولة مثل االنتماء لجمعيات غير سياسية، واالسكان، وإذن التنقل واإلقامة والعمل  

 الحر وتملك األموال املنقولة وغير املنقولة.

: هناك فئة ثالثة في  
ً
السودان وهي الالجئون غير الشرعيين بحسب تسمية وزارة الداخلية وهم املتسللون وهؤالء دفعتهم  ثالثا

إلى دخول السودان نفس األسباب التي دفعت الالجئين لكن هم لم يعتمدوا بوصفهم الجئون وال طالبي لجوء وهذه هي الفئة  

الذين يتسللون ألسباب ال عالقة الفئة في املجتمع، وأكثرهم من    األكبر وتتداخل مع فئة األجانب  لها باللجوء وتتغلغل هذه 

 ".1األثيوبيين واألرتريين وجنوب السودان"

ودرجت الدولة في سبيل اإليفاء بمسؤولياتها توفير الحماية لالجئين عبر معتمدية الالجئين التابعة لوزارة الداخلية، وظلت  

الوثيق مع مفوض بالتنسيق  بمهامها  السودان أول دولة  املعتمدية تضطلع  الالجئين. ويعدُّ  السامية لشؤون  املتحدة  األمم  ية 

 لتنظيم اللجوء، وذلك في العام  
ً
م، كما كان للسودان مشاركات ومساهمات واسعة في عدد من  1974أفريقية أصدرت قانونا

 . "2"ئيناملجاالت، لتطوير االتفاقات والبروتكوالت والقوانين، لتواكب مستجدات حركة اللجوء والالج

م، على الالجئ احترام الدستور والقوانين واللوائح  1974" الذي ألغى قانون  3م" 2014ورد في قانون اللجوء في السودان لسنة  

املعمول بها في جمهورية السودان، واملحافظة على النظام العام ومراعاة قيم املجتمع واحترام تقاليده ومشاعره، وكذلك عدم  

س األمن الوطني والنظام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ األمم املتحدة أو االتحاد األفريقي وجامعة الدول  القيام بأي نشاط يم

 فيها، أو ممارسة نشاط سياس ي عدائي من داخل السودان ضد دولته األصل أو  
ً
العربية أو أي منظمة يكون السودان عضوا

من املعتمدية أو من تفوضه وموافقة الجهات املختصة وفقا للضوابط   دولة أخرى. وال يغادر املكان املحدد له لإلقامة إال بإذن 

واإلجراءات التي تحددها اللوائح وأن يحمل بطاقة لجوء سارية املفعول ويبرزها متى طلب منه ذلك، وأشار القانون كذلك إلى  

 الحلول الدائمة ملشكلة اللجوء منها العودة الطوعية وإعادة التوطين والتجنس.   

 تجربة السودان في مجال الالجئين على العناصر التالية:   ارتكزت

سياسة الباب املفتوح: وتتمثل في عدم رد الالجئين أو طالبي اللجوء، والتأكيد على ضرورة التعاون الدولي واإلقليمي   .1

 ملا تقره االتفاقات على اعتبار أن منح اللجوء مسألة إن
ً
 سانية ومدنية. خاصة مع الدول املصدرة لالجئين، وذلك وفقا

تفعيل إدارة حاالت الطوارئ للهجرات: ويتم ذلك عند وقوع الكوارث الطبيعية أو نشوب النزاعات وتفش ي حالة عدم   .2

 االستقرار في الدول األفريقية. 

 
ضبط الوجود األجنبي في السودان : مفوضية العون اإلنساني، أعمال ورشة الهجرة والوجود األجنبي في السودان الواقع   . الهادي خضر محمود.1

 12. ص 2022والتحديات، أغسطس 
 م.2013مارس  18انية بتاريخ  . جمهورية السودان، وزارة الداخلية، تقرير معتمدية الالجئين السود2
 م. مصدر سابق2014. قانون تنظيم اللجوء لسنة 3
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 إعداد وتنظيم مراكز استقبال الالجئين بتجهيز املعسكرات لتقديم الخدمات الضرورية.  .3

مرحلة استقبال اإلعانات إلى مرحلة التنمية ذلك باعتماد سياسة االكتفاء الذاتي،  التركيز على االنتقال بالالجئ من   .4

وفى سبيل ذلك قام السودان بالتعاون مع املفوضية السامية لشؤون الالجئين وعدد من املنظمات، بإنشاء مشاريع  

 عديدة، هدفت إلى تحقيق االكتفاء الذاتي لالجئ واعتماده على نفسه. 

اللجوء والالجئين  البحث مع املفوضي  .5 الدائمة ملشكالت  الحلول  الالجئين السبل املالئمة إليجاد  السامية لشؤون  ة 

 العودة الطوعية، أو إعادة التوطين فى بلد ثالث، أو االدماج في املجتمع املحلي.  ياملتمثلة ف

اءات تدفعه للعودة أو البقاء في م على أنه ال يجوز إجبار طالب اللجوء إلجر 2014( من قانون اللجوء لسنة  28تنص املادة )

مكان يعرض سالمته وحريته وحياته للخطر، وبالتالي ال يجوز ابعاده ألن حياته وحريته مهددة بالخطر. واالستثناءات الواردة  

على ذلك هي إدانته بحكم نهائي في جريمة خطرة تمس أمن الدولة واالقتصاد الوطني وأي جريمة أخرى مماثلة في الخطورة أو  

 على األمن الوطني والنظام العام بناًء على توصية األجهزة املختصة. 
ً
 يشكل وجوده خطرا

ومن املهم جدا التأكيد على مبدأ عدم معاقبة الالجئ على الدخول غير املشروع للدولة وذلك كون طالبي اللجوء في هذه  

طر، شريطة أن يقدموا أنفسهم للسلطات من خالل  الحالة قدموا مباشرة من أقاليم كانت حياتهم فيها مهددة أو حريتهم بالخ

 أقرب مكتب ملعتمدية الالجئين خالل شهر من دخولهم األراض ي السودانية. 

م أكد على الحق في طلب اللجوء وعدم معاقبة طالبي اللجوء على  2014وتجدر اإلشارة إلى أن قانون تنظيم اللجوء لسنة  

وطنية لالجئين أو السلطات غضون شهر. هذا إلى جانب الحماية التي يوفرها قانون  طريقة دخولهم البالد بشرط إبالغ اللجنة ال

م. الذي يجرم االتجار بالبشر مما يؤكد ضرورة توفير الحماية للمهاجرين  2018م تعديل  2014مكافحة االتجار بالبشر لسنة  

 ".1والالجئين" 

ملهدرة إلنسانية وكرامة الالجئ في أي عمل من األعمال بما  وتذهب التشريعات السودانية إلى منع كافة أشكال االستغالل ا 

"، ويشير  2م التي تنص على حظر الرق والعمل القسري"2019فيها منع العمل القسري استنادا إلى الوثيقة الدستورية للعام  

ع التهديد  أو  العنف  باستخدام  العمل  على  إجبار األشخاص  فيها  يتم  التي  الحاالت  إلى  القسري  مثل  العمل  ن طريق وسائل 

الديون املتراكمة أو حجز وثائق الهوية أو التهديد بفضح أمرهم أمام السلطات. وهو ما يتناغم مع االتفاقية األوروبية لحقوق  

اإلنسان بشأن العمل القسري على  أنه كل عمل أو خدمة يتم فرضها عنوة من قبل أي شخص تحت التهديد بأي عقاب، والذي  

لشخص املذكور بتقديم نفسه أو نفسها طواعية. إذن العمل القسري هو فرض العمل على الناس من قبل  من أجله لم يقم ا

أي جهة وقد تكون الدولة، إذن مفهوم العمل القسري على درجة من السعة ويشمل نشاطات عديدة. وبالتالي يمثل انتهاكا خطيرا  

 "3" .للحقوق األساسية

تتم لفترات    لكن مع ذلك هناك عمليات احتجاز  البالد بطرق غير نظامية ويودعون قيد االحتجاز  الداخلين  للمهاجرين 

مؤقته أو لفترات غير محدودة الزمن، ويجري تجهيز قضاياهم من قبل السلطات أمام املحاكم وقد يوجد الجئون من بينهم. لذا  

املهاجرين  يحتاج مثل هذا اإلجراء لوجود نصوص قانونية صريحة واتخاذ خطوات من الدولة لوض تدابير بديلة الحتجاز  ع 

 
 م2014. قانون مكافحة االتجار بالبشر . 1
 م2019/ 3/10،  1895. الوثيقة الدستورية. الجريدة الرسمية لجمهورية السودان، العدد 2
 echr.coe.int.م.2010، يونيو 14و  11األوروبية لحقوق اإلنسان، معدلة بالبروتوكولين  االتفاقية. 3
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خاصة األطفال ألن قانون الالجئين ينص على عدم خضوع الالجئين أو طالبي اللجوء إلى عقوبات بسبب دخولهم أو تواجدهم  

 بشكل غير قانوني.  

لحقوق   املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  مثل  بالهجرة  تعنى  التي  الدولية  املنظمات  مع  وثيق  تعاون  عالقات  للسودان 

الالجئين،   لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  واملفوضية  اإلنسان،  لحقوق  السامي  املتحدة  األمم  مفوض  ومكتب  اإلنسان، 

 لهجرة والتنمية وغيرها.  واملنظمة الدولية للهجرة، واملنتدى العاملي حول ا

م الخاصة بالالجئين في  1969وعلى الصعيد اإلقليمي وقع السودان دون تحفظ على اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية سنة  

م، والعراق سنة  1969أفريقيا هذا إلى جانب عديد االتفاقات الثنائية التي عقدها مع الدول بشأن الهجرة مع فرنسا في العام  

م ، ومع  2003م، ومع األردن سنة  2000تفاق الثالثي مع أثيوبيا ومفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئين سنة  م، واال1999

 م. 2014م، ومع جيبوتي 2012م ، ومع ليبيا 2003أثيوبيا 

 وواقع األزمة االقتصادية التي يعيشها، وفي ظ
ً
ل أزمة  لكن الواقع أن ظروف التقلبات السياسية التي يشهدها السودان حاليا

الغذاء الناتجة عن نقص الحبوب بسبب الحرب الروسية األوكرانية التي تأثرت بها بعض دول الجوار وأدت إلى تدفق أعداد  

كبيرة من الالجئين صوب السودان، تضع أعباء كبيرة على عاتق الحكومة تجاه الالجئين ليس بمقدور الدولة القيام بها، وفوق  

ممثل في املفوضية السامية لالجئين من اإليفاء بالتزاماته بسد االحتياجات األساسية لالجئين    ذلك عدم قدرة املجتمع الدولي

" حيث أشار إلى الضغوط  1م"2022املتمثلة في الغذاء واملأوى وغيرها، وكشف عن ذلك تقرير حديث لألمم املتحدة في سبتمبر  

 أن املفوضية تلقت فقط    الهائلة التي تواجهها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين 
ً
بسبب النقص الحاد في التمويل، ذاكرا

م، وبالتالي أعلنت املفوضية عن عجزها على تقديم االستجابة  2022( مليون دوالر في العام  348.9ثلث املبلغ املطلوب وقدرة )

معظم املالجئ الطارئة أو الدائمة  الفعالة وسط االحتياجات املتزايدة لالجئين مما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر، ويعني هذا أن  

". وسبق أن حذرت  2التي تخطط املفوضية إلقامتها ستكون في وضع الخطر، وكذلك مشروعات االدماج لالجئين سيتم تعليقها"

كوفيد   تأثيرات  نتيجة  السودان  في  والنازحين  لالجئين  اإلنسانية  االحتياجات  تزايد  من  لالجئين  السامية  م 2019املفوضية 

"، وبالتالي يبدو واضحا أن الدول املانحة ومعظمها دول أوروبية لم تفي بما عليها من التزام تجاه  3والحرب الروسية األوكرانية " 

املفوضية السامية لالجئين وهذا راجع باألساس إلى الحرب الروسية األوكرانية التي امتصت كثير من موارد تلك الدول، ويمثل  

 ؤثر على أوضاع الالجئين في السودان وفي غيره من الدول.   نقص املوارد خطر جدي ي

والعائدين   والنازحين  لالجئين  املستدامة  الحلول  مبادرة  بشأن  املستوى  رفيع  اجتماع  في  السودان  مشاركة  إطار  وفي 

السامية لشؤون لالجئين بجنيف في   الخارجية  م، أكد وزير  2022/ 12/10واملجتمعات املضيفة الذي انعقد بمقر املفوضية 

السوداني التزام الدولة ودعمها لتنفيذ املبادرة واكتمال االستراتيجية الوطنية الخاصة باملبادرة لكونها تمثل مصدر أمل إليجاد  

"، بالنظر إلى األزمات  4الحلول املستدامة لتشجع الالجئين على العودة الطوعية واآلمنة التي تضمن لهم حياة كريمة مستقرة"

 
1 .https://www.azzapress.com/archives/44005  (27/9/2022) 

 . املرجع السابق2
 . املرجع السابق3

 4. Https://nabdsudan.com/?p=65478(12/10/2022)                                                                            .4 . 
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ي تؤثر تداعياتها السلبية بصورة مباشرة على أوضاع الالجئين ناهيك عن أوضاع السودان االقتصادية السيئة التي  العاملية الت 

 ال تحتمل مزيد من الالجئين ولم يقاسمه املجتمع الدولي األعباء كما ينبغي. 

 الخاتمة.. النتائج والتوصيات 

 : النتائج 
ً
 أوال

 ا يتطلب اتخاذ بعص التدابير املناسبة من قبل  الحكومات.أن أعداد الالجئين في تزايد مستمر مم -1

. أن مشكلة اللجوء والالجئين مشكلة عاملية ولن تحل ما لم تحل مسبباتها املتمثلة في الفقر والظلم والكوارث الطبيعية  2

 والكوارث من صنع اإلنسان وغيرها، وبتضافر جهود املجتمع الدولي. 

ن ما لم تتوقف الحروب في أفريقيا وتضع املشكالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية  . لن يتوقف اللجوء الى السودا 3

 أوزارها. 

    ي.ضعف قيام األمم املتحدة واملفوضية السامية لشئون الالجئين ف4
ً
االضطالع بدورها فاالهتمام بالالجئين، يشكل ضغطا

 على املواطن السوداني في كافة الجوانب االقتصادية والص
ً
 حية وغيرها. كبيرا

 سالبة تنجم عن ظاهرة اللجوء تطال الجوانب االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالخالقية  5
ً
.هنالك آثارا

 للبلد املضيف.

: التوصيات
ً
 ثانيا

 / ضرورة مراجعة قوانيين الهجرة وتحديثها لتضمين نصوص واضحة تجرم األفعال املنتهكة لحقوق الالجئين. 1

 توفير الدعم الدولي من املنظمات الدولية واإلقليمية للبلدان املضيفة لالجئين.  / ضرورة2

 ./ انشاء مركز معلومات لتوفير بينات ومعلومات اللجوء3

 / تفعيل دور اللجان املجتمعية للمراقبة في األحياء السكنية والتوعية بطرق التعامل مع الالجئين.4

 . / تطوير خطط مستقبلية ملعالجة قضايا الالجئين في اطار استراتيجية الحلول الوطنية 5

/ على املجتمع الدولي استثمار املزيد من األموال في تعزيز سبل العيش واألمن الغذائي، في البلدان املصدرة لالجئين، وكذلك  6

 ايقاف اللجوء، وتخفيف معاناة الالجئين. في البلدان التي تستضيف الالجئين، ألن ذلك يمكن أن يساعد في  

 تجاه الالجئين ، وذلك بتنظيم معسكرات  7
ً
/ على مفوضية األمم املتحدة السامية لشئون الالجئين االطالع بدورها كامال

املستضيفة ودعمها  واملجتمعات  املناطق  تنمية  لالجئين، مع  والصحية  واملعيشية  االقتصادية  بالجوانب    اللجوء، واالهتمام 

 على األهالي واملواطنين. 
ً
 إضافيا

ً
 بالخدمات، حتى ال يشكل الالجئون عبئا

/ ضرورة تعاون الدول واملؤسسات الدولية فى موضوعات اللجوء، وما يصاحبها من مشكالت، تتعلق بالتهريب واإلتجار  8

 بالبشر، ومحاسبة املتسببين في هذه األضرار. 

 اإلقليمية. حلول همية التزام الدولة بتنفيذ مبادرة ال أ/ 9
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 :قائمة املصادر واملراجع 

ــ إبراهيم نصر الدين، الحماية الدولية لالجئين، أعمال ندوة الحماية الدولية لالجئين، مركز البحوث والدراسات السياسية،  

 م.1997القاهرة، 

 م.1998واإلقليمية، بيروت، الدار الجامعية، ـ املجذوب محمد، التنظيم الدولي النظرية العامة واملنظمات الدولية 

ــ الهادي خضر محمود، ضبط الوجود األجنبي في السودان : مفوضية العون اإلنساني، أعمال ورشة الهجرة والوجود األجنبي في  

 .  2022السودان.. الواقع والتحديات،

ة لالجئين في السودان، دراسة حالة جمعية الهالل  تخفيف اآلثار السالب  يـ آمنة عثمان هاشم كدوك، دور املنظمات الطوعية ف

 م. 2016األحمر السوداني، جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا )ماجستير( 

 م.2002، 1لبنان، ط: -ــ خالد احمد زهار، حقوق اإلنسان فى السياسة والقانون، دار ايارا للطباعة والنشر، طرابلس

 م. 1980العام النظريات واملبادئ العامة، اإلسكندرية دار املعارف  ـ  على الصادق أبوهيف، القانون الدولي  

 م.1998ــ غسان العزي، افريقيا السوداء، التنافس األمريكي الفرنس ي والعبور إلى القرن الجديد، معهد االتحاد العربي، بيروت،  

 م. 2001ر، ــ فيصل شنطاوى، حقوق اإلنسان والقانون الدولي االنساني دار ومكتبة الحامد للنش

 م.1959، القاهرة: 2ــ محمد الحافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، مطبعة نهضة مصر، ط

 م.2014، 1بغداد، ط: - ــ مظهر الشاكر، القانون الدولي لالجئين، دراسة قانونية تحليلية، العراق

 م. 2008الجزائر )كلية العلوم السياسية(، ـ نديم مسلم، قضية الالجئين الفلسطينيين، التطور واآلفاق، جامعة 

في   األجنبي  الوجود  ورشة  أعمال  السودان.  في  األجنبي  للوجود  والديمغرافية  واالقتصادية  االجتماعية  اآلثار  ــ وصال حسين. 

 م.  2022السودان، أغسطس 

 : وثائق رسمية

 م.1969ـ  اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لسنة 

 م. 2014ار بالبشر . ــ قانون مكافحة االتج 

 م.2014لسنة  3م. قانون رقم 2014ـ قانون تنظيم اللجوء لسنة 

 م. 2019/ 3/10، 1895ـ  الوثيقة الدستورية. الجريدة الرسمية لجمهورية السودان، العدد 

 : تقارير

 م.2013مارس  18ــ جمهورية السودان، وزارة الداخلية، تقرير معتمدية الالجئين السودانية بتاريخ  

 .  IOMم، املنظمة الدولية للهجرة 2020ــ تقرير الهجرة في العالم 

 م.2022تقرير معتمدية الالجئين، الخرطوم: السالم روتانا سبتمبر  ـ
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اقع اإللكترونية  : املو

Https://nabdsudan.com/?p=65478(12/10/2022) ـ 

https://www.azzapress.com/archives/44005  (27/9/2022) 

 : تقرير األمم املتحدة 

 ـ https://www.azzapress.com/archives/44005  (27/9/2022)م. 2022حدة سبتمبر تتقرير األمم امل

European Court of Human Rightswww.echr.coe.int › documents ›  ـ 

convention_ara(15l10l2022)[PDF االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان معدلة بالبروتوكولين ]م 2010، يونيو 14و 11 

www.hlrn.org › img › documents › Refugee Convention 1951 ar(15/10/2022) ـ 

لعام   املتحدة  األمم  وبروتكول  1951اتفاقية  املفوض1967م  الالجئين.  بوصع  الخاصين  لشئون  م  املتحدة  لألمم  السامية  ية 

 الالجئين. 

 

 

  

https://nabdsudan.com/?p=65478


: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات         2022    أكتوبر   – 37العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي الدولي المحكم حول: بالملتقى عدد خاص  50       2022|  10|  31 -| لبنان   تداعيات األزمات الدولية الراهنة عىل الوطن العرب 

  



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات         2022    أكتوبر   – 37العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي الدولي المحكم حول: بالملتقى عدد خاص  51       2022|  10|  31 -| لبنان   تداعيات األزمات الدولية الراهنة عىل الوطن العرب 

 

 2020-2011األزمة السورية وتأثيرها على االقتصاد السوري  
The Syrian crisis and its impact on the Syrian economy 2011-2020 

 . رمضان أحمد العمر، الجامعة اللبنانية د.

Dr. Ramadan Ahmad Al-Omar, Lebanese University 

 

Summary 

This effort summarizes the repercussions of the Syrian crisis on the reality of the Syrian economy, as the Syrian Arab Republic 

has witnessed, since March 2011, one of the most serious challenges in its modern and contemporary history, And we can say 

that this challenge is represented by a crisis in the various aspects of political, social and economic life... After Syria adopted 

comprehensive planning for development, as it promulgated the agrarian reform law in 1958, Laws were drawn up, and five-year 

plans for economic and social development were prepared, starting in 1960, and these plans continued until the present time. It 

is worth noting that these plans address common goals, most notably the transformation of the economic structure towards the 

establishment of an advanced agricultural and industrial economy that will be the basis for achieving sustainable development. 

However, with the entry of Syria into the crisis in 2011, the economic scene can be described as terrifying, due to the absence 

of any central administration that controls the Syrian economy, especially after a lot of land areas have left the government ’s 

control, and many crossings have left its control, Thus, this is what made the agricultural productivity of most of the lands outside 

the control of the state, in addition to the loss of the ability to manage trade and also the exit of most of the oil wealth from its 

management, as oil production decreased from 385,000 barrels per day in 2010 to less than 24,500 barrels per day at the end of 

2019, All of this was the result of the war and chaos that Syria has known for over nine years, which was enough to reduce the 

level of national income to less than a quarter, and it is clear through some studies that the gross domestic product lost, according 

to the most conservative estimates, 163.3 billion US dollars, and losses amounted to The Syrian economy in 2015 amounted to 

254.7 billion US dollars, Inflation reached more than 500%, and in some besieged areas it reached more than 3000%, thus the 

value of the Syrian currency depreciated more than tenfold, not to mention the rise in the prices of some food commodities to 

more than 4000% in some areas that witnessed crisis, unrest and problems... 

The economy has been greatly affected and this is shown by the Syrian macroeconomic indicators, and according to official 

data, the real GDP by the end of 2018, lost 54% of the level it was in 2010, and it is worth noting that in 2011 the rate of GDP 

growth of 2.9% after it was 5.2 in 2010, all of these figures reflect the extent to which the Syrian economy was affected by the 

crisis between the years 2011-2020. 

Syrian agriculture plays a volatile role in supporting the Syrian economy due to drought, lack of water, lack of proper 

reclamation of agricultural lands and the absence of actual planning, in addition to what was mentioned the outbreak of war in 

Syria and the lack of security and safety, as well as the damage to the material capital, not to mention the siege of rural areas that 

are suitable for to various crops, as well as the displacement of many residents, and this reflected negatively on the reality of the 

Syrian economy in general... 

Keywords: the crisis, Syrian, Agriculture, Economy, the war, Trading, lands, problem. 
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 : امللخص

يوجز هذا الجهد تداعيات األزمة السورية على واقع االقتصاد السوري، حيث شهدت الجمهورية العربية السورية منذ         

واحًدا من أخطر التحديات في تاريخها الحديث واملعاصر، ويمكننا القول أن هذا التحّدي يتمثل بأزمة على مختلف    2011أذار  

السياسية واالجتماعية الحياة  التطوير حيث    جوانب  من أجل  الشامل  التخطيط  انتهجت سورية  ان  فبعد  واالقتصادية... 

، ووضعت القوانين، وأعدت خطط خمسيه للتنمية االقتصادية واالجتماعية  1958أصدرت قانون اإلصالح الزراعي في عام  

ا مشتركة أبرزها    واستمرت تلك الخطط حتى الوقت الحالي، والجدير بالذكر أن هذه الخطط  1960بدًءا من عام  
ً
تتناول أهداف

 تبديل البنية االقتصادية نحو إنشاء اقتصاد زراعي صناعي متقدم يكون األساس في تحقيق التنمية املستدامة.

يمكن وصف املشهد االقتصادي باملرعب، وذلك بسبب عدم وجود أية إدارة    2011ولكن مع دخول سورية االزمة عام        

لسوري خصوًصا بعد خروج الكثير من مساحات األراض ي من سيطرة الحكومة، وخروج العديد من  مركزية تحكم االقتصاد ا

املعابر عن سيطرتها، وبالتالي هذا ما جعل االنتاجية الزراعية ملعظم األراض ي خارج سيطرة الدولة، باإلضافة إلى فقدان أمكانية  

 2010ألف برميل يومًيا في عام    385حيث انخفض انتاج النفط من    إدارة التجارة وأيًضا خروج معظم الثروة النفطية من إدارتها 

، كل ذلك كان نتيجة الحرب والفوض ى التي عرفتها سورية على مدى أكثر من  2019برميل يومًيا في نهاية عام    24500إلى أقل من  

ل بعض الدراسات أن الناتج  تسعة أعوام كانت كفيلة في انخفاض مستوى ناتج الدخل القومي ألقل من الربع، ويتضح من خال

ا  
ً
إلى   2015مليار دوالر أميركي ووصلت خسائر االقتصاد السوري عام    163,3املحلي االجمالي قد خسر في أكثر التقديرات تحفظ

% وبالتالي 3000%، وفي بعض املناطق املحاصرة وصل إلى أكثر من    500مليار دوالر أميركي، ووصل التضخم إلى أكثر من    254,7

% في 4000أسعار بعض السلع الغذائية ألكثر من   ارتفاعاض قيمة العملة السورية أكثر من عشرة أضعاف، ناهيك عن  انخف

 بعض املناطق التي شهدت تأزمًنا واضطرابات ومشاكل... 

مية، حيث  لقد تأثر االقتصاد بشكل كبير ويظهر هذا من خالل مؤشرات االقتصاد الكلي السورية، ووفًقا للبيانات الرس        

عام   نهاية  بحلول  الحقيقي  االجمالي  املحلي  الناتج  نسبته  2018فقد  ما  عام  54،  في  عليه  كان  الذي  املستوى  من   %2010 ،

، كل هذه 2010في عام    5,2%  بعد ان كانت    2.9بلغت نسبة نمو الناتج املحلي االجمالي    2011والجدير باإلشارة أنه في عام  

 القتصاد السوري باألزمة السورية... االرقام تعكس ما مدى تأثر ا 

تؤدي الزراعة السورية دوًرا متقلًبا في دعم االقتصاد السوري ويعود ذلك للجفاف وقلة املياه وعدم استصالح األراض ي       

وأيًضا    الزراعية بالشكل املناسب وغياب التخطيط الفعلي، وباإلضافة إلى ما ذكر اندالع الحرب في سورية  وغياب االمن واألمان

االضرار التي لحقت برأس املال املادي، ناهيك عن حصار املناطق الريفية التي تصلح ملختلف الزراعات، وكذلك نزوح الكثير  

 من السكان وهذا ما انعكس سلًبا على واقع االقتصاد السوري بشكل عام...

 ، األراض ي، مشكلة.األزمة، السورية، الزراعة، االقتصاد، الحرب، التجارة: الكلمات املفتاحية

 

 اإلشكالية   -

تدور اإلشكالية املركزية لهذا البحث حول األزمة السورية وتأثيرها على االقتصاد السوري خالل الحقبة املعالجة، من        

البديهي للجميع أن االزمة أثرت بشكل كبير على اقتصاد سورية، حيث اثرت على االنتاج الزراعي وانخفض إلى ادنى مستوياته  

الحاصل، وأيًضا كبدت القطاعات التجارية والصناعية خسائر، وكذلك انهيار سعر صرف الليرة... كل هذا أدى    بفعل االقتتال
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إلى انكماش الناتج اإلجمالي املحلي، وبالتالي فقدت سورية الكثير من املزايا االستراتيجية والسيما االكتفاء من القمح، ومع خروج  

تها أصبح االقتصاد السوري منخفض جًدا، مما نتج عنه انعدام االمن الغذائي  معظم أبار وحقول النفط والغاز عن سيطر 

وخسارات في مختلف القطاعات االقتصادية الزراعية والتجارية والصناعية... وغيرها وباالستناد إلى اإلشكالية أعاله يمكن وضع  

 بعض التساؤالت وهي كالتالي:

 ؟2020  -2011طرة الحكومة السورية على واقع االقتصاد السوري بين عامي  ما مدى تأثير خروج الكثير من املناطق عن سي  -

 ما هو تأثير اغالق الحدود واملعابر واستمرار القتال في سورية على واقع الزراعة والصناعة والتجارة ...؟  -

 الفرضيات -

 يمكن وضع بعض الفرضيات وهي على النحو التالي:       

انتهجت سورية التخطيط ووضعت الخطط واالستراتيجيات لدعم القطاعات االقتصادية، ونتج عن ذلك الفرضية األولى:  

نوع من االستقرار الزراعي والصناعي والتجاري ووجود ثروات باطنية مهمة كالنفط والغاز تساهم في دعم االقتصاد والوطني ...  

 . 2011في سورية قبل اندالع األزمة عام  

ويعود ذلك إلى حالة الحرب    2020-2011ثمت تأثيرات واضحة على واقع االقتصاد السورية بين عامي  فرضية الثانية:  لا

والفوض ى وعدم االستقرار، وخروج الكثير من االراض ي عن سيطرة الحكومة السورية، والعقوبات الغربية عليها، كل هذا ساهم  

 إلى حد كبير في زيادة االعباء على االقتصاد. 

 الدراسات السابقة  -

،  2020مطبوعات االمم املتحدة تصدر عن االنسكوا، بيروت،    سوريا بعد ثماني سنوات من الحرب" دراسة بعنوان"    - 

تستعرض هذد الدراسة واقع االثار االقتصادية الكلية ومنها بينت الخسائر في راس املال السوري، وما مدى انخفاض صادرات  

العامة والحوكمة االقتصادية  وواردات التجارة السورية، باإلضافة إلى توضيح السياسة النقدية والقطاع املالي لسورية واملالية  

 وفي قسمها الثاني تبين لنا كيفية بناء سالم شامل ومستدام وتحقيق التعافي االقتصادي... 

-    " بعنوان  السورية"  دراسة  االقتصادية  االصول  على  الحرب  الجزيرة    تأثير  مركز  تقارير،  أسامة،  قاض ي،  للكاتب 

راسة كيف كان االقتصاد أحد محركات الصراع في سورية، وتوضح من خالل  ، تبرز هذه الد 2017كانون الثاني  26سات، اللدر 

إلى   باإلضافة  سورية،  في  املتصارعة  القوى  بين  الحبوب   وصوامح  واملعابر  والغاز  النفط  وحقول  أبار  توزعت  كيف  جداول 

 استعراض اقتصاد النواحي واملناطق... 

 أهداف البحث  -

إلى دراسة وتحلي       البحث  بين عامي  يهدف هذا  السوري  االقتصاد  األزمة على  أثار    2020-2011ل وأثر  وما خلفته من 

سلبية على واقع القطاعات االقتصادية " الزراعية والتجارية والصناعية والثروات الباطنية..." وتهدف كذلك إلى معرفة تأثير  

لعديد من حقول النفط والغاز عن سيطرة الحكومة  اغالق الحدود واملعابر وفقدان املواد األولية للزراعة والصناعة...وخروج ا

السورية، باإلضافة إلى هدف الكشف عن حجم االنتاج الزراعي والصناعي وحجم صادرات التجارة الخارجية والواردات... وعن  

 إلى املجموعة االحصائية السورية وغيرها من الدراسات...  باالستنادحجم انهيار الليرة السورية باألرقام 

 



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات         2022    أكتوبر   – 37العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي الدولي المحكم حول: بالملتقى عدد خاص  54       2022|  10|  31 -| لبنان   تداعيات األزمات الدولية الراهنة عىل الوطن العرب 

 أهمية البحث  -

عامي         بين  السورية  االقتصاد  على  األزمة  تأثير  أهمية  من  البحثية  الورقة  هذه  أهمية  اندالع  2020-2011تأتي  بعد   ،

وتحولها إلى عمل مسلح وما نتج عنها ترك االراض ي بدون زراعة وتدمير وسرقة املعامل واآلالت ونزوح    2011في عام    االحتجاجات

لزراعة والصناعة، وفقدان املواد األولية للزراعة وللتصنع وخروج معظم حقول النفط والغاز من سيطرة  العاملين في مجال ا

الحكومة، وخسارة امليزان التجاري...  من هذا املنطلق تأتي أهمية هذه الورقة البحثية، وأيًضا فأننا نفتقد للكثير من الدراسات  

 صادية...حول تأثير األزمة السورية على القطاعات االقت

 املنهج املتبع في البحث -

اهرِة    –منهِج الّتاريخ االقتصادي  اعتمدت على       
ّ
 بمراحِل تطوِر الظ

ُ
االجتماعي، ويمكن وصفه بمنهٌج حراكيٌّ تطوريٌّ يأخذ

 االقتصادّية االجتماعّية، وتأتي على ثالثة مراحل هي:  

شوِء والّتكوين. -
ّ
اهرة في طوِر الن

ّ
 الظ

اهرة إلى قضّيٍة تاريخّيٍة.ومن ثم تحوّ   -
ّ
 ِل الظ

ها تلك الظاهرة.   -
ُ
تي تترك

ّ
 وبعدها ورصِد الّنتائَج ال

ة من اقتصادّية واجتماعّية وسياسّية... والثانية         
َ
اهرة إلى عناِصرها املكّون

ّ
ويعمُل بآليتيِن متكاملتين، األولى تفكيُك الظ

 دمٍج وتركيٍب للعناصِر املدروسة.
ُ
 وإعادة

 اإلطاران الزماني واملكاني للبحث-

السوري          االقتصاد  على  وتأثيرها  السورية  األزمة  البحثية  الورقة  هذه  وقعت   2020-2011تبحث  عندما  تبدا  حيث 

عام   سورية  في  عام    2011االحتجاجات  في  الدراسة  الجغرافية  2020وتنتهي  األراض ي  كامل  على  البحث  دراسة  وتتمحور   ،

 ية السورية.للجمهورية العرب

 2011االقتصاد قبل األزمة التي شهدتها سورية عام : الباب األول 

اقع السوري منذ االستقالل  -1          1971حتى عام  1946املتغيرات االقتصادية التي طرأت على الو

 حددت الجمهورية العربية السورية هدفها االقتصادي بأمرين أثنين هما:    1946بعد الحصول على االستقالل عام       

 السعي لتحرير االقتصاد من السيطرة االجنبية.  -

 وضع خطط واستراتيجيات لتطوير االقتصاد تضمن تحقيق رفع املستوى املعيش ي والعدالة االجتماعية واملساواة...   -

 وبالفعل اتخذت سورية العديد من الخطوات في لتحقيق هذا الهدف ومنها: 

 االنفصال الجمركي عن لبنان.  -

 فك ارتباط العملة السورية بالفرنك الفرنس ي.  -

 العمل على تأميم بعض الشركات االجنبية، وتحديًدا في مجال الكهرباء. -

 والسيما تنظيم االنتاج الصناعي والزراعي... ايجاد قوانين من شأنها حماية االنتاج الوطني  -
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 (.1)إصالح السياسة املالية السورية -

على تنظيم التجارة الخارجية، وذلك من أجل تحريرها من التبعية حيث    1951وأيَضا عملت الحكومة السورية في عام        

 والذي نص على ما يلي:  151اصدرت في نفس العام املرسوم رقم 

 د أو تصدير بعض السلع واملنتجات عن طريق املرافئ السورية. حصر استيرا -

 حصر الوكاالت التجارية بأيدي السوريين فقط، وحصر مدراء املؤسسات العاملة في سورية للسوريين فقط.  -

 يجب ان يتم االستيراد من بلد املنشأ.  -

 .(2) الرسوم الجمركيةتفعيل نظام الحصر او املنع، ونظام رخصة االستيراد ونظام  -

من املعروف أن االقتصاد في الجمهورية العربية زراعي باملقام األول، وهناك نسبة كبيرة من السكان يعملون في القطاع          

أنواعها بكافة  األرض  إشكاليات  أن  بالذكر  والجدير  لها  (3) الزراعي،  توضع  لم  وكذلك  صحيحة،  علمية  معالجة  تعالج  لم   ،

ل محاولة حقيقية في هذا السبيل إلزالة الغبن    1958ات والحلول املناسبة، وربما كان اإلصالح الزراعي عام  االستراتيجي هو أوَّ

الزراعي االقتصاد  تنظيم  في سبيل  الداعم  (4)االجتماعي، وأيًضا  األخيرة  تعتبر  للزراعة  الصالحة  الواسعة  للمساحات  ونظًرا   ،

البشرية لتحقيق انتاجية أفضل  االساس ي لالقتصاد السوري، وذلك العتم املوارد  ادها على استثمار األراض ي واملياه، وأيًضا 

تساهم في دعم االقتصاد، وتشغيل نسبة كبيرة من اليد العاملة، وتلعب دوًرا أساسًيا في جذب السياح خصوًصا في املواقع التي  

 (. 5)من املناطق الداعمة لالقتصادتكثر فيها االحراج واملياه... باإلضافة للمنطقة الساحلية التي تعد  

وتجدر اإلشارة إلى ان الزراعة تصدرت  اهتمامات الحكومة السورية حيث قررت اعتماد التخطيط للتنمية الزراعية          

في عام   للتنمية  الخمسية  الخطط  الزراعي وسد  1960حيث أصدرت  اإلنتاج  زيادة  الحالي، من أجل  الوقت  ، واستمرت حتى 

 .(6) كان محلًيا وبالتالي املساهمة في دعم االقتصاد الوطنيحاجات الس

حّدد الرئيس جمال عبد الناصر هدف التنمية االقتصادية في كّل من إقليمي الجمهورية العربية املتحدة بمضاعفة الدخل  

 من  
ً
 نحوا

ً
مليون ليرة سورية يجب    2400القومي خالل عشر اعوام، ومعنى هذا أن الدخل في اإلقليم السوري، الذي يبلغ وسطيا

 في السنة العاشرة. وهذا يقتض ي أن يكون معّدل نمو الدخل القومي    4800أن يرتفع إلى  
ً
. األمر الذي يزيد  7,2مليونا

ً
% سنويا

 
منير،  1) الحمش،  في سورية  (  واالجتماعية   االقتصادية  للتطورات  تحليلية  دراسة  عاًما  أربعين  في  السوري  منتدى    ،2010-1971االقتصاد 

 .12، ص 2011، بيروت، 1املعارف، ط

 .14 -12( املرجع نفسه، ص ص 2)

أمالك الدولة في سورية وتطّور أوضاعها؛ أيًضا تفاصيل أكثر ينظر،  ، مقال بعنوان:  1956/ 9/ 21دمشق  البعث،  عبد الهادي ، جريدة  ( عّباس  3)

أحمد رمضان   ، عل،  العمر  وأثرها  في سورية  الزراعي  اإلصالح  واالجتماعية  سياسات  االقتصادية  األوضاع  تطّور  أطروحة 1970-1950ى   ،

 . 104، ص 2018-2017دكتوراه، غير منشورة، الجامعة اللبنانية، لبنان، للعام الدراس ي 

، مرجع سابق، 1970- 1950سياسات اإلصالح الزراعي في سورية وأثرها على تطّور األوضاع االقتصادية واالجتماعية  ،  (  العمر، رمضان أحمد  4)

 . 25ص 

هذه الدراسة من نتائج منصة الحوار التقني السوري لدى    دراسة تحليل فجوة السياسات الزراعية،( برنامج األجندة الوطنية ملستقبل سوريا،  5)

 .8، ص، 2018برنامج األجندة الوطنية ملستقبل سوريا، األمم املتحدة، بيروت، 

، مرجع سابق، 1970-1950سياسات اإلصالح الزراعي في سورية وأثرها على تطّور األوضاع االقتصادية واالجتماعية  ،   رمضان أحمد،    (  العمر6)

 .25ص، 
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بمعّدل   الفرد  العشر4,7معه دخل  السنوات  في خالل   
ً
األولى  (1)% سنويا الخمسية  وتم االعالن عن  ، وعن  (2)1965  -1960، 

 (3) 1970-1966الخمسية الثانية 

 2000- 1971التطورات االقتصادية بين عامي  -2

مستوى          رفع  في  املساهمة  وبالتالي  الزراعية  االنتاجية  رفع  شأنها  من  التي  املشاريع  ببعض  السورية  السلطات  اهتمت 

 االقتصاد السوري، وأهم هذه املشاريع التي حددتها الخطة الخمسية الثالثة من أجل تنفيذها يوضحها الجدول التالي. 

 

 (4) 1975-1971واملساحات املروية التي حددها الخطة الخمسية الثالثة لتنفيذها أهم املشاريع : ( 1الجدول الرقم) 

 الجهة املنفذة  أسم املشروع  املساحة املروية بالهكتار 

 وزارة االشغال العامة والثروة املائية شبكات الري والصرف  7200

 املائيةوزارة االشغال العامة والثروة  انشاء سدود صغيرة ومتوسطة  17000

 مؤسسة املشاريع الكبرى  سد نهر الكبير الشمالي 20000

 مؤسسة املشاريع الكبرى  ري حوض العاص ي االعلى  12000

 مؤسسة املشاريع الكبرى  سد تل دو 2000

 مؤسسة املشاريع الكبرى  استكمال مشروع الروج  1600

 للتنمية االقتصادية على ما يلي:تركزت اهداف الخطط الخمسية  1985 -1971وخالل اعوام 

 تأمين حاجة السكان من املواد الغذائية لضمان تحقيق االكتفاء الذاتي. -

  املوارد تأمين حاجة الصناعة املحلية من املواد األولية الزراعية، والسعي لزيادة املساحات الزراعية، باإلضافة إلى استغالل    -

 املائية...

 عية والصناعية والتجارية... التي تساهم في تعزيز مستوى االقتصاد الوطني. تطوير مختلف القطاعات الزرا  -

وصفت هذه االعوام باملرحلة الحرجة كونها كانت تحتوى على ازمات اقتصادية وتعثرات في معالجة   2000- 1986بين عامي 

م لالقتصاد السوري حتى مطلع  مختلف قضايا االقتصاد مع العلم ان الخطة الخمسية الخامسة وضع اهداف واستراتيجية عا

 
الجمهورية العربية املتحدة، اإلقليم السوري،  ،  1965  -1964/  1961  -1960مشروع خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للسنوات الخمس     (1)

 .J 945 mA, 1960- 1965 309.2؛ رقم الكتاب في مكتبة الجامعة األميركية ببيروت هو اآلتي: 9وزارة التخطيط، ال مكان، ص 

مقال في مجلة    خطة التنمية االقتصادية الخمسية لإلقليم السوري،ينظر دياب، محمد،    1965- 1960الخمسية األولى  تفاصيل حول الخطة     (2)

 .14 -13، ص ص 1960(، سورية، 6الرائد العربي، مجلة اقتصادية تجارية، مالية، شهرية، مصورة، الجمهورية العربية السورية، العدد )

الخم (3) الخطة  أوسع حول عن  الدولة:  تفاصيل  ينظر هيئة تخطيط  الثانية  للتنمية االقتصادية واالجتماعية  سية  الثانية  الخمسية  الخطة 

  1966أضواء على الخطة الخمسية العلمية الثانية للقطر العربي السوري  ؛  9، ص  1967، املطبعة والجريدة الرسمية، دمشق،  ،  1970  -1966

حسن الخطيب )الوفد العربي السوري( بإشراف الدكتور عبد هللا عبد الدائم،    رهان الجندي، ، إعداد هيفاء شوقي جالل، مجيد السالم، ب1970  –

 . 2 -1، ص ص 2، املركز اإلقليمي لتدريب كبار موظفي التعليم في الدول العربية، بحوث 1966 -1965الدورة التدريبية الطويلة الخامسة 

دراسة من منظور تاريخي، مجلة الضاد الدولية للعلوم اإلنسانية   1980-1971سورية بين عامي  اإلصالح الزراعي في  العمر، رمضان أحمد،     (4)

 . 182، ص 2022واالجتماعية، العدد األول، حزيران 
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الطبيعية    2000عام   املواد  استغالل  امكانية  على  والعمل  الريفية  بالتنمية  واالهتمام  الشامل  التخطيط  اعتماد  ومنها 

 .(1)وغيرها...

االقتصادية العاملية ومواسم الجفاف    ماتز مات ومنها األ ز ن االقتصاد السوري تعرض للعديد من الصعوبات واأل أال  إ      

التي تعرض لها سورية، باإلضافة إلى انقطاع الكثير من املساعدات الخارجية، وهذا ما نتج عنه عدم توازن بين املوارد والنفقات  

وأيًضا   واإلنتاج،  الحاجات  واستحأوبين  السورية  التجاري  امليزان  في  عجز  إلى  واالستهالل  االنتاج  بين  الفجوة  تامين  دت  الة 

السلع  االمكانية على تصدير بعض  الدولة، وعدم  موازنة  في  املستوردة، وحدوث خلل واضح  االنتاج واالستهالل  مستلزمات 

 (. 2)  واملنتجات وغيرها...

نجد هناك تطور العجز املالي للدولة    2000-  1990ما بين    لألعواموباالستناد إلى ما ورد من ارقام في املجموعة االحصائية  

 ذلك. حالسورية والجدول التالي يوض

 ( 3) 2000-1990تطور العجز املالي في الجمهورية العربية السورية بين عامي : ( 2الجدول الرقم ) 

الفوائض  

 املالية 

نسبة تنفيذ  

 املوازنة% 

العجز إلى  

 الناتج % 

الناتج املحلي  

اإلجمالي  

بسعر 

السوق  

  ر واألسعا

 الجارية

العجز  

 النفقات % 

النفقات  

 العامة 

العجز  

 املخطط 

 العام

11,3 94 9,8 268،3 42 61,8 26,3 1990 

12,2 84 7,6 311,5 28 84,6 23,9 1991 

30,1 87 5,2 371,6 20,9 93,0 19,5 1992 

17,2 87 10,3 413,7 34 123,0 43,0 1993 

32,2 91 7 506,1 24,9 144,1 35,9 1994 

30,4 83 6,3 570,9 22 162,0 36,4 1995 

57,3 84 7 690،8 27 188,0 50,8 1996 

42,5 82 7 745,5 24 211,1 52,3 1997 

15,8 77 9,8 790,4 32 237,3 77,7 1998 

42,3 70 9,8 819,0 31 255,3 80,9 1999 

41,3 70 10,2 896,6 33 375,4 91,6 2000 

 
آفاق تجديدهاالحمش، منير،   (1)  . 79- 78، ص ص 1992، دار الجليل، د. ط، دمشق، التنمية الصناعية في سورية و

ملعرض دمشق الدولي في    41، كراس صادر في مناسبة الدورة  سورية في تحرير التجارة وسياسات االصالح االقتصاديتجربة  العمادي، محمد،    (2)

 . 1994شهر آب 

الجمهورية العربية السورية، وزارة التخطيط،   ،2000- 1990 ملألعوااملجموعة االحصائية السورية عداد الباحث باالعتماد على إالجدول من   (3)

 مديرية اإلحصاء، دمشق.
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الواضح من الجدول أعاله ان تطور العجز املالي الذي اتخذ ذريعة لخفض اإلنفاق العام مع العلم ان واقع العجز من         

مليار ليرة سورية عام    91,6إلى    1990مليار ليرة سورية عام    26,3خالل املوازنة العامة التقديرية لسورية لم ينخفض وارتفع من  

  41,3مليار ليرة سورية إلى    11,3فيذ تحقق فائًضا فعلًيا في تنفيذ املوازنةـ وتطور من  ن يث الت، والجدير قوله أنه من ح 2000

مليار ليرة سورية، وبالتالي نستطيع القول أن العجز في هذه الحالة هو عجز مخطط في املوازنة التقديرية، في حين ان تنفيذ  

 شأنها ان تخفي االهداف الحقيقية للسياسة املالية...  هذه املوازنة حقق فوائض مالية كما هو واضح في الجدول من

 االقتصاد السوري في العقد األول من القرن الحادي والعشرين -3

الكثير من املشكالت والتحديات، حيث نجمت عن    2000تجدر اإلشارة إلى أن االقتصاد السوري واجه منذ بدايات عام       

في الخلل  إلى وجود  ادى  في    عدة عوامل وأسباب  السلطة  ممارسات وسياسات  السورية وذلك بسبب  االقتصادية  التوازنات 

سورية القاصرة على بعض القضايا فقط أو عن عدم مواجهتها وترك االوضاع االقتصادية دون معالجة وهذا ما ادى إلى تزايد  

الخل وأيًضا  السلعية،  القطاعات  تفوق  بنسب  الخدمية  القطاعات  نمو  في  تمركز  الذي  الدخل  الخلل  مؤشرات  بين  ما  ل 

من   كبيرة  لنسبة  الحقيقي  الدخل  مستوى  وتدنى  الدخل،  توزيع  في  الخلل  إلى  باإلضافة  واالستهالك،  واالدخار  واالستثمار 

السكان، ناهيك عن تفاقم ظاهرة البطالة واتساع دائرة الفقر وارتفاع االسعار وتدنى االجور والرواتب، وظهور ظاهرة الفساد  

 (. 1) ة والعجز في امليزان التجاري السوريوعجز املوازن

العلم ان السلطات السورية استمرت في وضع الخطط الخمسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، اال ان معدل        مع 

يوضحه   2005-2001النمو للناتج املحلي اإلجمالي وعلى مستوى القطاعي حسب القطاعات في اعوام الخطة الخمسية التاسعة  

 دول التالي: الج

 (.2) 2005-2001معدل النمو واملخطط واملنفذ للناتج املحلي واإلجمالي حسب القطاعات : ( 3الجدول الرقم ) 

الناتج 

 املحلي 

املال  الخدمات 

 والتأمين 

النقل  

 واملواصالت 

تجارة 

 الجملة

البناء  

 والتشييد 

املاء  الصناعة 

 والكهرباء 

الصناعات  

 التحويلية 

 الزراعة  االستخراجية  التعدين 

 املخطط  4,3 0,01 17 5,7 3,7 4,1 1,4 2,1 3,6 4,9 3,4

 املنفذ  3,4 3,4 2,3 4,1 1,5 4,6 5,8 6,6 7,8 5 3,9

أما الصناعة التحويلية حققت معدل    االستخراجييتبين من الجدول أعاله ان معدالت النمو كانت سلبية في القطاع       

أعلى من املستهدف، بينما انخفض معدل نمو الزراعة واملاء والكهرباء، في حين حققت القطاعات األخرى معدالت نمو تفوق  

 املعدالت املستهدفة.

إلشارة إلى إن  ، وتجدر ا2010-2006صدرت الخطة الخمسية العاشرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية  2006وفي عام      

أي حتى حدوث األزمة االقتصادية واملالية العاملية التي أثرت بشكل ملحوظ على    2008امليزان التجاري حقق فائًضا حتى عام  

االقتصاد السوري، واملالحظ ان االقتصاد حقق بعض االنجازات خصوًصا في مجال السياحة حيث ازداد عدد القادمين إلى  

ارتفاع حج إلى"  سورية من خالل  باإلضافة  مرفأ طرطوس،  من  البضائع  ارتفاع حجم  م االستثمارات، وأيًضا شهدت سورية 

 
مرجع سابق،  ،2010-1971االقتصاد السوري في أربعين عاًما دراسة تحليلية للتطورات االقتصادية واالجتماعية  في سورية ( الحمش، منير، 1)

 . 293- 292ص ص 

 . 302( املرجع نفسه، ص 2)
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استقرار اسعار الصرف ومعدالت التضخم واستمرار الزيادة في نمو الودائع والتسليفات وانخفاض تكلفة اإلقراض بنتيجة  

 (. 1)نمو القطاع املصرفي واملالي"

 2020-2011خالل األزمة االقتصاد السوري : الباب الثاني

 2011االزمة السورية  -1

خالل االعوام    ،(2)يمكن تعريف األزمة على أنها خلل يؤثر تأثيًرا مادًيا على البلد كله، وكذلك يهدد كل مقوماته الرئيسية...       

ية وكذلك الثروات الزراعية  األخيرة أثارت نظرية الطمع مقابل التظلم والخاصة بالصراع حول الثروات الطبيعية منها النفط

والتجارية والصناعية... الكثير من النقاشات واالشكاليات، والجدير بالذكر أن هذه النظرية تستند إلى فكرة ان الدول التي  

دول   تعتبر  أنواعها...  بمختلف  الطبيعية  واملواد  الزراعية  املنتجات  تصدير  على  وكبير  رئيس ي  بشكل  معتمدة  خيراتها  تكون 

من احتجاجات كانت على نطاق ضيق    2011وما حصل في سورية في بدايات عام    ،(  3)  بشكل كبير جًدا للصراعات...حساسة  

جًدا حيث شملت على بعض املناطق وما لبثت ان امتدت على الكثير من القرى واملدن السورية، باشرت الحكومة في دمشق في  

ف الرئ  2011نيسان    3اتخذت االجراءات لضبط االوضاع وتسريع لعجلة اإلصالح، في يوم  
ّ
يس بشار االسد حكومة سورية  كل

جديدة واعطى مئتي ألف كردي الجنسية السورية، وأيًضا إلى إعفاء محافظ مدينة حمص من مهامه... كذلك اعفاء محافظ 

  ن السياسيي درعا املتهم بالفساد من منصبه، " وخفضت سني الخدمة العسكرية، والتزمت خفض الضرائب وإطالق السجناء  

منه أعلن الرئيس االسد اإلفراج عن كّل املوقوفين باألحداث    14ورفع رواتب موظفي القطاع العام وزيادة فرص العمل... وفي يوم  

منه وضع نهاية لقانون الطوارئ وألغى محكمة أمن الدولة...    21األخيرة مّمن لم يرتكبوا جرًما، باإلضافة إلى توقيع مرسوم في يوم  

أيار ... رغم كل تلك القرارات واملراسيم    31أيار واول حزيران منه عفًوا عاًما عن الجرائم املرتكبة قبل تاريخ    31وكذلك أصدر في  

إلى أعمال عسكرية وقتالية... إلى تمرد مسلح وذلك مع تشكل     (.4)  تحول املشهد السوري  ا في تموز منه تحولت املظاهرات 
ً
إذ

كان نتيجة تآمر العديد من الدول على سورية  ،  (5) املنشقين عن الجيش السوري  الجيش الحر من قبل بعض الضباط السوريين

بهدف تفجير الوضع الداخلي في سورية وبالتالي تدمير املقومات االقتصادية واالنمائية واملعيشة... وتشريد الشعب السوري  

 (. 6) خارج أراضيه

 

 

 

 
مرجع سابق،  ،2010-1971لسوري في أربعين عاًما دراسة تحليلية للتطورات االقتصادية واالجتماعية  في سورية االقتصاد ا( الحمش، منير، 1)

 . 313ص 

 .2009، أربد، 1، عالم الكتب الحديث، طإدارة األزمات(  تفاصيل أكثر حول تعريف االزمة ينظر، الظاهر، نعيم إبراهيم، 2)

الجمهورية العربية السورية، وزارة الزراعة  ات الحرب إلى اقتصاديات السلم القطاع الزراعي نموذًجا،  االنتقال من اقتصادي( ببيلي، محمود،  3)

 .10، ص 2019واالصالح الزراعي، املركز الوطني للسياسات الزراعية، د. ط، دمشق، 

 . 756-755، ص 2017املكتبة الشرقية، الطبعة األولى، بيروت، ، 2016سورية في التاريخ من أقدم العصور حتى كمال،  ديب، (4)

، 2018شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، الطبعة الرابعة، بيروت،    سياسية،  -بعاد الجيوصراع القوى الكبرى على سوريا األ واكيم، جمال،    (5)

 . 220ص 

 .10مرجع سابق، ص  االنتقال من اقتصاديات الحرب إلى اقتصاديات السلم القطاع الزراعي نموذًجا،(ببيلي، محمود، 6)
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 2020-2011أثر االزمة على الزراعة في سورية -2

تسببت الحرب الدائرة في سورية إلى خسائر فادحة في القطاع الزراعي، حيث نتج خسارة في فقدان مساحات واسعة من        

إلى تعثر الصادرات الزراعية وأنخفاض عوائدها، والجدول   االراض ي كانت تزرع وتساهم في دعم االقتصاد الوطني، باإلضافة 

 . 2020-2011ا خالل بعض أعوام االزمة التالي يوضح لنا إجمالي األراض ي وتطوره

 

 ( 1) 2020-2015-2011األراض ي القابلة للزراعة في سورية خالل أعوام : ( 4الجدول الرقم) 

 العام أراض ي مستثمرة  أراض ي غير مستثمرة  املجموع 

6067899 352116 5715738 2011 

6080811 350128 5730683 2015 

6071410 344928 5726482 2020 

يتضح من الجدول أعاله أن االراض ي القابلة للزراعة في سورية خالل االعوام املذكورة لم تشهد تطور ملحوظ، ويعود       

ذلك لعدة أسباب وفي مقدمتها خسارة الحكومة السورية للعديد من األراض ي الصالحة، خصوًصا مناطق ادلب وحلب والرقة  

ل االنتاج الزراعي منخفض ولم يسد حاجات السكان محلًيا، ومن هذا املنطلق فقد  والحسكة ودير الزور... وغيرها وهذا ما جع

مليار ليرة سورية حتى نهاية عام    1146انخفض انتاج الكثير من املحاصيل االستراتيجية ومنها القمح الذي بلغ حجم خسائره  

مقدمتها روسيا، ويقدر انتاج سورية من القمح    ، وهذا ما أجبر السلطات السورية إلى استيراد القمح من بعض البلدان وفي2019

 والشكل التالي يبين لنا ذلك.  2011مليون طن، بمعنى أخر اي نصف انتاج عام  2170بحوالي  2019في عام 

 (2) 2019-2010انتاج القمح بالطن واملساحة املحصودة بالهكتار في سورية بين عامي : ( 1الشكل الرقم) 

 

 يتبين من الشكل أعاله ان انتاج القمح خالل 

 

 

 
في     (1) واردة  ارقام  على  باالعتماد  الباحث  اعداد  من  السورية  الجدول  االحصائية  العربية   ،2020-2015- 2011  ألعواماملجموعة  الجمهورية 

 السورية، وزارة التخطيط، مديرية اإلحصاء، دمشق. 

 .4، ص 2020تموز  5 االزمة االقتصادية في سورية: أسبابها وتداعياتها واتجاهاتها،ودراسة السياسات، تقييم حالة،  لألبحاثاملركز العربي   (2)
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طن، ومع تأزم االوضاع واتساع مساحات الصراع وخصوًصا في املناطق الريفية، وهجرة    3858كانت قد بلغ    2011عام  

طن، وكذلك عندما فقدت الحكومة السورية مساحات    2840االنتاج إلى  2012الكثير من العمال الزراعيين انخفض في عام  

طن... إضافة إلى   1865سجل انتاج القمح  2014طن وفي عام   2400إلى  2013ة من أراضيها الزراعية تراجع االنتاج في عام كبير 

موسم   كل  وقت  الحرائق  انتشار  إلى  باإلضافة  املزارعين،  منها  يعاني  التي  املشاكل  القمح  انتاج  تراجع  اسباب  يعود  ذكر  ما 

% من انتاج القمح، وكذلك صعوبة الحصول    2.3اه والحسكة... وخسر الفالحين  وخصوًصا في مناطق إدلب والسويداء وحم

على املستلزمات الزراعية، وارتفاع اسعار االسمدة، وصعوبة تأمين البذار للفالحين...في املجمل تراجع انتاج معظم املحاصيل  

مس لنا  يبين  التالي  والجدول  شاسعة  مساحات  على  الدائرة  الحرب  نتيجة  املحاصيل  الزراعية  لبعض  االنتاج  وكميات  احة 

 الزراعية. 

 ( 1) 2020-2015-2011 عوامأل ل مساحة وإنتاج بعض املحاصيل الزراعية في سورية : ( 5الجدول الرقم) 

 املحصول  العام املساحة/ ألف هكتار  االنتاج/ ألف طن 

667 

1615 

2246 

1293 

1120 

1503 

2011 

2015 

2020 

 الشعير 

672 

131 

98 

175 

45 

33 

2011 

215 

2020 

 القطن 

1805 

29 

- 

26 

0,85 

- 

2011 

2015 

2020 

الشوندر السكري أو  

 "الشمندر السكري" 

ألف طن، بينما نالحظ تراجع في   2246إلى    2020يتضح من الجدول ان انتاج الشعير شهد تحوالت حيث ارتفع في عام       

 2020ألف طن وفي عام    131إلى   2015ألف طن وتراجع في عام    672انتاج محصول القطن حيث بلع في عام بداية عام االزمة  

ترات التي شهدت املناطق الريفية في سورية، وصعوبة الحصول على البذار  ألف طن ويعود ذلك لتو   98انخفض االنتاج إلى  

السكري أو "الشمندر    الشوندر ونزوح الكثير من الفالحين العاملين في مجال زراعة القطن... والتراجع الكثير نالحظه في محصول  

ألف طن.. والجدير   29إلى    2015م  ألف طن وانخفض بشكل جنوني عا 1805ما يقارب    2011السكري" حيث بلغ االنتاج عام 

التي تخزن الحبوب بمختلف انواعها من قمح وشعير...تأثرت بالحرب     36ذكره  ان صوامع الحبوب البالغ عددها في سورية  

 حيث نالحظ أن معظمها خرج عن سيطرة الحكومة السورية والجدول التالي يبين ذلك. 

 

 
في     (1) واردة  ارقام  على  باالعتماد  الباحث  اعداد  من  العوام  الجدول  السورية  االحصائية  العربية   ،2020- 2016-2011املجموعة  الجمهورية 

 السورية، وزارة التخطيط، مديرية اإلحصاء، دمشق. 
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 (1) 2016صوامع الحبوب في سورية منذ بداية االزمة حتى عام  القوة السيطرة على : ( 6الجدول الرقم) 

 صوامع الحبوب في سورية  الجهة املسيطرة 

 6 الحكومة السورية 

 5 تنظيم الدولة " داعش" 

 9 املعارضة 

 16 امليليشيات الكردية 

% من صوامع الحبوب، حيث وضعت يدها    45يتبين من الجدول أعاله أن امليليشيات الكردية سيطرة على ما يقارب        

صومعة، ويقابل ذلك سيطرة املعارضة على تسع صوامع، في حين كان تحت سيطرة الحكومة السورية ست صوامع،    16على  

لجهات... وهذا ما أدى إلى خسارات فادحة في مخازن الحبوب  ونتيجة ذلك تعرضت الصوامع في سورية لقصف من مختلف ا

 انعكست سلًبا على االقتصاد السوري. 

 2020-2011أثر األزمة على التجارة السورية  -3

تجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن ألي اقتصاد في العالم أن يزدهر ويتطور دون أن يوجد تكنولوجيا عالية وتصنيع وتجارة         

ارباح من شأنها أن تساهم في دعم االقتصاد الوطني، وبالتالي هذا يتطلب أيًضا االستقرار واألمان والعالقات   ناشطة تحقق

، ال يخفى على أحد أن االزمة أثرت إلى حد كبير على التجارة كون أغلب الحدود السورية خرجت عن  (2)   ...الجيدة مع الدول 

التطورات التي شهدت العالقات السورية مع بعض الدول، والشكل اآلتي يوضح لنا  سيطرة الحكومة في دمشق، باإلضافة إلى  

 حجم التجارة ونسبة الصادرات والواردات وكيف انخفضت النسبة من الناتج املحلي اإلجمالي. 

عامي    التجارة الخارجية السورية كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي، والتجارة الخارجية بين:  ( 2الشكل الرقم) 

2010-2018 (3) 

 

% من الناتج  45ما يقارب    2010يتضح من الشكل أعاله أن شكل حجم تجارة السلع والصادرات والواردات سجل في عام        

املحلي اإلجمالي، ونتيجة الندالع االحتجاجات وتحولها إلى اعمال عسكرية مسلحة  في العديد من املناطق تراجع حجم التجارة  

 
 . 13، ص 2017كانون الثاني  26ت، تقارير، مركز الجزيرة للدراسا تأثير الحرب على األصول االقتصادية السورية،قاض ي، أسامة،   (1)

 ( تفاصيل أكثر حول العوامل التي تساعد على تطوير االقتصاد ينظر:  2)

Imoisi, A. Is trade openness suitable for growth of the Nigerian manufacturing sector? An autoregressive distributed lag approach. 

DimitrieCantemir Christian University. Academic Journal of Economic Studies. Vol. 4. No. 2.2018, PP: 71-82. 

 .45- 53، ص 2020مطبوعات االمم املتحدة تصدر عن االنسكوا، بيروت،  سوريا بعد ثماني سنوات من الحرب،( 3)
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 -2013%، ومع تحسن األوضاع نسبًيا في سورية ارتفعت خالل أعوام  27حلي اإلجمالي إلى  بالنسبة إلى الناتج امل  2012في عام  

، باملقابل فأن هذا االرتفاع " هو أن االنخفاض الذي سجلته الواردات بسبب النزاع كان أقل من انخفاض الصادرات،  2018

وانخفضت    2018% عام  39إلى ما يقارب    2010في عام  %  31وادى ذلك إلى ارتفاع نسبة الواردات إلى الناتج املحلي اإلجمالي من  

" ومن هذا املنطلق نستطيع القول  2018% في عام 4,1إلى  2010% من الناتج املحلي اإلجمالي في عام 14,3نسبة الصادرات من 

أضرار بها  لحقت  الرئيسية  التحتية  البنى  وأن  والتجارة وخصوًصا  االنتاج  عمليات  في  التعطيل  نتيجة  كان  نتيجة    أنه  كثيرة 

، وهذا  2011الحرب، باإلضافة إلى القيود االقتصادية التي فرضت الواليات املتحدة االمريكية واالتحاد االوروبي في بدايات عام  

 ما أثر على املعامالت التجارية ما بين سورية ودول العالم، وما نتج عنه من هروب لرأس املالي املادي والبشري إلى الخارج... وبالتالي 

 (. 1) حدوث عجر في امليزان التجاري السوري

أثرت األزمة على صادرات التجارة الخارجية لسورية مع العديد من دول الجوار والجدول التالي يوضح لنا الصادرات          

 السورية إلى تركيا والواردات السورية من تركيا. 

 (2) 2017-2011والواردات من تركيا إلى سورية خالل أعوام ما بين  تطور الصادرات السورية إلى تركيا  :  ( 7الجدول الرقم) 

 القيمة بآالف الليرات السورية 

 العام الصادرات الواردات 

75130973 22441684 2011 

20171341 4143162 2012 

34766499 9319507 2013 

10058493 10273395 2014 

15855334 14960509 2015 

42910442 26881665 2016 

5126723 52990460 2017 

انفراجات متتالية          إلى تركيا في بدايات االزمة، ولكن مع حدوث  يتبين من الجدول اعاله انخفض الصادرات السورية 

تركيا    لألزمة، باإلضافة إلى حاجة كال البلدين للتبادل التجاري... أخذت الصادرات ترتفع كل عام، أما الواردات السورية من

خالل اعوام االزمة شهدت تذبذب ففي بعض االعوام ترتفع وفي اعوام أخرى تنخفض، وبالتالي هذا ما يدل على عدم االستقرار  

 في التبادل التجاري بين البلدين وهذا مرتبط باألحداث االمنية والتطورات العسكرية والسياسية في املنطقة.  

 يوضحها الجدول التالي. 2014 -2010أما واقع التجارة الزراعية الخارجية خالل اعوام ما بين        

 

 

 
 . 45-53ص ص  ،( املرجع نفسه1)

في     (2) واردة  ارقام  على  باالعتماد  الباحث  اعداد  من  السورية  الجدول  االحصائية  العربية   ،2017-2012-2011  عوامأل لاملجموعة  الجمهورية 

 السورية، وزارة التخطيط، مديرية اإلحصاء، دمشق. 
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 (1) 2014-2010سورية خالل أعوام   ي امليزان التجاري للمنتجات الزراعية ف: ( 8الجدول الرقم) 

نسبة الصادرات الزراعية من مجمل  

 الصادرات)%(

 العام دوالر(الصادرات الزراعية) مليون 

23.5 2,868 2010 

19 1,990 2011 

9 985 2012 

6 581 2013 

6 581 2014 

مليون دوالر    2,868ما يقارب    2010يتضح من الجدول أعاله تراجع في قيمة الصادرات الزراعية حيث بلغت في عام         

مليون دوالر... وسبب هذا االنخفاض يرجع إلى العقوبات التي فرضتها الواليات املتحدة االمريكية    581إلى    2014للتراجع في عام  

مل باإلضافة  االوروبي،  االرياف  واالتحاد  مختلف  في  واضطرابات  وفوض ى  اقتتال  عمليات  من  السورية  األراض ي  على  يجري  ا 

 واملدن... 

 2020-2011أثر االزمة على الصناعة السورية  -4

 في الحقيقة هناك أثر كبير جًدا على الصناعة ويمكن تلخيص آثار األزمة بالتالي:      

ف  - الفوض ى  وانتشار  القتالية  العمليات  تزايد  البنى  مع  وتدمير  األولية  واملواد  االبنية واآلالت  البالد وحرق  أنحاء  ي معظم 

التحية والخدمات العامة  من طرق وشبكات ومحطات ومراكز انتاج وتحويل الكهرباء وشبكات املياه... التي تستخدم للصناعة،  

 لصناعية العامة والخاصة عن االنتاج. باإلضافة لصعوبة الوصول إلى املعامل الصناعية...خرج أعداد كبيرة من املنشآت ا

منشأة بقيمة    1524هناك دراسة تأكيد أن عدد املنشآت الخاصة املتضررة في منطقة دمشق وريفها وحمص وحماه وحلب    -

شركة ومعمل ومحلج من    49مليار ليرة سورية...في حين تأثر القطاع العام الصناعي حيث خرج ما يقارب    250إجمالية قرابة  

وبالتالي فقد بلغ إجمالي خسائره    2011شركة ومحلجين كانت متوفقة قبل اندالع االحداث عام    14، يضاف إلى ذلك  االنتاج

مليار ليرة   615مليار ليرة سورية وبالتالي يصبح إجمالي خسائر القطاع الصناعي ما يقارب    365,5املباشرة او الغير مباشرة نحو  

 سورية.

كبير من الصناعيين والعمال الفنيين إلى دول الخارج وفي مقدمتها لبنان وتركيا واالردن...  شهدت سورية حركات نزوح لعدد    -

ويعود ذلك لتأزم الوضع األمني في سورية وانتشار اعمال الخطف والقتل... حيث قدرت االموال التي أدخلها السوريون إلى لبنان  

 2012مليار دوالر، وأدخل السوريون إلى االردن خالل عام    18و  15  مليار دوالر، وهناك دراسة أخرى تقدر االمور ما بين  11نحو  

شركة   85ومنها    2012  -2011شركة سورية في االردن خالل أعوام   500ما يقارب املليار دوالر، باإلضافة إألى تسجل ما يقارب  

 . 2013سجلت في أول شهرين من عام 

 
الجمهورية العربية السورية، وزارة  2014- 2011املجموعة االحصائية السورية ألعوام  الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على ارقام واردة في   (1)

 التخطيط، مديرية اإلحصاء، دمشق. 
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ة من بعض بلدان الجوار سوًءا في ما يتعلق بفتح االعتمادات أو في  ارتفاع تكاليف االنتاج ويعود ذلك للحصار واملقاطع  -

 نقل مستلزمات االنتاج الصناعي واالنتاج الجاهز من وإلى البلد وضمنها... 

و  أخسارة حصة هي في غاية من االهمية من السوق املحلية لصالح االستيراد والتهريب وذلك بسبب توقف االنتاج املحلي    -

بسبب ضعف القوة الشرائية عند السكان، وانخفاض قيمة العملة السورية وارتفاع االسعار، وانتشار تزوير  نقصه، وكذلك  

 املنتجات... 

تأثرت الصناعة بخروج املعابر الحدودية من أيدي الحكومة، وهذا ما جلب صعوبات وتكاليف إضافية في مجال تصدير    -

 اعة. االنتاج أو حتى في استيراد املواد األولية للصن

إلى انه بلغ عدد القروض املتعثرة لدى املصرف    - صعوبة تحصيل ديون الشركات الصناعية من الزبائن، وتجدر اإلشارة 

آالف قرض... ووصلت ديون الفعاليات االقتصادية والصناعية والتجارية من املصرف بحسب ما اعلن    10الصناعي فقط نحو  

 (.1)مليار ليرة سورية 20,716قد بلغت   2015آب  4مدير عام املصرف الصناعي في يوم 

  في عام     72358وعلى الرغم من تراجع نسبة العاملين في القطاع الصناعي العام من      
ً

  2013في عام  63575إلى    2010عامال

 ارتفع عدد  في النصف األول من   54051إلى    2014وكذلك انخفض عدد العاملين في عام  
ً

  2015عام  ومع تحسن االوضاع قليال

 ...وتم إعادة تشغيل بعض املعامل والجدول التالي يبين لنا ابرز  منتجات القطاع الصناعي العام. 54715إلى 
ً

 عامال

 (.2) 2015والنصف األول   2014-2011أبرز منتجات القطاع الصناعي العام في أعوام : ( 9الجدول الرقم) 

منفذ النصف  

 2015االول 

مخطط كامل  

2015 

 اسم املنتج  الوحدة 2011انتاج  2014انتاج 

غزول قطنية   طن  94675 4059 64679 755

 خامية 

أقمشة قطنية   الف متر  75254 10790 27494 2898

 خامية 

 البسة داخلية الف دزينة  347 101 511 60

 زيت نباتي طن  18290 322 12994 825

تلفزيونات  عدد 16486 1516 25000 0

 مختلفة 

 كابالت مختلفة  عدد 16180 5410 11100 2958

سكر أبيض   طن  97827 38148 4146680 3794

 تكرير

 
اقع ومتطلبات التعافي،  الصناعةاللحام، فؤاد،     (1) ورقة عمل الحتفالية مرور خمسين عاًما على تأسيس جمعية العلوم    السورية في ظل األزمة الو

 .4  -1، ص ص 2015أيلول  10االقتصادية السورية، جمعية العلوم االقتصادية السورية، دمشق، 

اقع اللحام، فؤاد،   (2)  .6مرجع سابق، ص  ومتطلبات التعافي،الصناعة السورية في ظل األزمة الو
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سكر أبيض من   طن  134680 3645 37951 0

 الشمندر 

 اسمنت  الف طن  5732 2177 4863 857

 قطن محلوج  الف طن  149 5 300 11

يتضح مما سبق ان استمرار االعمال القتالية، وما نتج عنها من تدمير للمعامل الصناعية ونزوح املشتغلين في الصناعة       

وخروج رأس املال السوري خارج البلد، وصعوبة تأمين املواد األولية وأيًضا عدم امكانية تصدير االنتاج وغيرها من العوامل  

 منتجات القطاع الصناعي...   أدى إلى تراجع انتاج الكثير من

 2020-2011أثر األزمة على سعر صرف الليرة السورية  -5

الرسمية تقول أن مؤشر أسعار         إلى االسعار وتغيرها تأثر االزمة على االقتصاد السوري، فاإلحصائيات  النظر  يفسر 

كعام رئيس ي، ففي االعوام األولى للصراع في    2010على اعتبار أن عام    2018مع نهاية عام    811االستهالك في سورية قد بلغ  

أثير على تكاليف االنتاج وتعطلت سالسل االمداد ويعود ذلك لغياب العنصر االمني،  سورية دفع االسعار للتحرك حيث تم الت

باإلضافة إلى تراكم االضرار راس املالي املادي املساهم في اإلمكانيات االنتاجية، ومع تراجع الصادرات السورية ارتفعت االسعار  

ن تراجع الصادرات لم يقابله تراجع في الواردات وهذا ما  وذلك بسبب توقعات التضخم التي يمكن ان تصيب البلد، باملقابل فأ

ا على الليرة السورية، على الرغم من ان  
ً
نتج عنه التوسع في عجز امليزان التجاري السوري بمعنى أخر شكل هذا األمر ضغوط

لكنها لم    (1)  جنبية وغيرها...السلطات السورية اتخذت عدة إجراءات ملنع إنهيار الليرة ومنها فرض قيوًدا على تداول العمالت األ 

، والجدير  2011تنجح وهذا ما أدى إلى ارتفاع توقعات التضخم وبالتالي إرتفاع مستوى األسعار بشكل تصاعدي بدًءا من عام  

فأن متوسط    2010ليرة سورية لكل دوالر أمريكي مقارنة مع عام    460,2بلغ متوسع سعر الصرف    2018بالقول أنه في أواخر عام  

% والشكل التالي    90ليرة مقابل كل دوالر، بمعنى أخر نستطيع القول أن سعر الصرف تراجع بنسبة    46,6الصرف بلغ    سعر

يوضح اسعار االستهالك وسعر الصرف في السوق الحرة لليرة السورية مقابل الدوالر وكذلك يوضح معدل التضخم بين عامي  

2010- 2018 . 

االستهالك وسعر الصرف في السوق الحرة لليرة مقابل الدوالر ومعدل التضخم بين  مؤشر أسعار  : ( 3الشكل الرقم) 

 (2) 2018-2010عامي 

 

 
 . 45-53مرجع سابق، ص  سوريا بعد ثماني سنوات من الحرب،( 1)

 . 56ص  املرجع نفسه،( 2)
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 2020-2011أثر األزمة على الثروات الطبيعية " النفط والغاز"  -6

% من ناتج الدخل  40حيث تقدر مساهمته بما يقارب    2011يعد النفط الداعم الرئيس ي لالقتصاد السوري قبل عام        

القومي السوري، لكن بعد أن فقدت الحكومة السورية السيطرة على أباره ومناطقه وصلت األوضاع االقتصادي إلى مرحلة  

والغاز تصارعت عليها عدة قوى أبرزها تنظيم الدولة " داعش"    حقول النفط  2016صعبة جًدا، ومما يجدر ذكره  فحتى عام  

% من حقول الغاز والنفط املشتركة  63والحكومة السورية وامليليشيات الكردية... حيث سيطر تنظيم الدولة على ما يقارب  

  
ً

السورية، أما حقول  تنظيم الدولة على سبعة ومنها ويبقى أثنين فقط تحت سيطرة الحكومة    يسيطرفمن أصل أحد عشر حقال

الحكومة السورية فقط على أربعة أبار فقط...    تسيطر   67النفط ليست بأفضل حال حيث يخرج عن سيطرة الحكومة من أصل  

بينما تبقى مصافي البترول تحت سيطرة الحكومة والتي يبلغ عددها أثنين فقط، أما حقول الغاز تسيطر الحكومة على تسعة  

أيلول    15والخريطة التالية توضح الجهات املسيطرة على أبار النفط والغاز في سورية حتى    (،1)  حقول من أصل تسعة عشر...

2016 . 

 (2) 2016أيلول  15توزع الجهات املسيطرة على النفط والغاز في سورية حتى : ( 1الخريطة الرقم) 

 

يتضح من الخريطة أعاله أن هناك ثالثة قوى رئيسية سيطرة على الغاز والنفط في سورية الحكومة السورية وامليليشيات        

 الكردية وتنظيم الدولة داعش، مع وجود بعض االبار متنازع عليها...

ألف برميل يومًيا، أما في    385حيث بلغ في هذا العام    2010أما بخصوص االنتاج النفط فقد انخفض مقارنة مع عام         

عام   من    2019نهاية  أقل  االبار    24500بلغ  تلك  على  أخرى  قوى  لسيطرة  سابًقا  ذكرنا  كما  ذلك  ويعود  يومًيا،  برميل  الف 

مليون متر مكعب    17,5مليون متر مكعب إلى    34% أي من  50والحقول... وأيًضا انخفض انتاج الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب  

  1,2إلى    2011نسبة للناتج اإلجمالي املحلي في عام    5,4ونتيجة لذلك تم هبوط العائدات املرتبطة بالنفط من    2019ام  في نهاية ع

د للعملة الصعبة للخزينة السورية، حيث بلغت قيمة  2019في عام  
ّ
" إلى خسارة أهم مصدر إيرادات للموازنة العامة وأهم مول

، وتسبب ذلك في تحمل املوازنة العامة عجًزا مالًيا واالحتكام إلى أدوات الدين  2010مليارات دوالر عام    5,5صادرات النفط  

 
 . 10-8مرجع سابق، ص ص  تأثير الحرب على األصول االقتصادية السورية،قاض ي، أسامة،   (1)

 .11املرجع نفسه، ص   (2)
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املحلي واالجنبي" باملقابل نجد أن نفض مواد املحروقات أدى إلى ارتفاع أسعارها وهذا ما أثر بشكل ملحوظ على الواقع املعيش ي  

 (.1) 2020-2010سارات في االقتصاد السوري بين عامي للسكان وعلى واقع املعامل واملصانع... وبالتالي ترك هذا األمر خ

 خاتمة   -

ختاًما يمكننا القول أن األزمة السورية أثرت إلى حد كبير على االقتصاد السورية " زراعة صناعة تجارة سعر الصرف        

الليرة الثروات الطبيعية الغاز والنفط..." فالحرب التي فرضت على البالد تسببت في اضرار االقتصاد الزراعي وأثرت على االنتاج  

كبيرة، وأيًضا أثرت على التجارة وتسببت في انخفاض عوائدها كما أنها تسببت في خروج الكثير من  مما أدى إلى انخفاضه بنسب  

املعامل الصناعية عن االنتاج مما أدى إلى انخفاض االنتاج الصناعي بشكل كبير جًدا، وخسرت الحكومة أهم مصادر إيرادات  

ز وغيرها... وذلك بسبب استمرار الحرب واالضطرابات على مدار  العملة الصعبة للموازنة العامة من موارد طبيعية من نفط وغا 

وهذا ما كبد القطاعات االقتصادية السورية خسائر كبيرة وفي مقدمتها التجارة والزراعة والصناعة وهذا    2020-2011اعوام  

لكير من املزايا االستراتيجية  ما نتج عن انكماش الناتج االجمالي املحلي والجدير بالقول ان سورية افتقدت االكتفاء الذاتي ل

الليرة   وارتفاع سعر صرف  االسعار  وارتفاع  الغذائي  االمن  انعدام  إلى  أدى  مما  وغيره  القمح  الذاتي ملحصول  االكتفاء  ومنها 

 السورية، وهذا ما ترك أثر كبير على االقتصاد السوري الذي ما زال يعاني من تداعيات تلك االزمة حتى اآلن...  

 التوصيات  -

يمكن وضع بعض التوصيات والتي من شأنها أن تساهم في دعم االقتصاد، وأيًضا أن تقلل من تأثير األزمة على االقتصاد     

 السوري وهي التالي:

كاملة األراض ي السورية ومنها املناطق التي يوجد فيها حقول النفط والغاز، كون ذلك   استعادةدعم أي مبادرة تهدف إلى    -

 من الدخل القومي السوري وبالتالي يعزز االقتصاد السوري...   يحقق نسبة مرتفعة

الزراعية    - املؤسساتية  القدرات  وبناء  االقتصادي  النشاط  من  األدنى  الحد  تأمين  إلى  تهدف  استراتيجيات وخطط  وضع 

 والصناعية والتجارية... 

ات املائية وتأمين كل ما يلزم من مواد أولية  إعادة بناء ما تم تدميره من بنى تحتية متضررة، وإعادة فتح الطرقات واملمر   -

 للنهوض بالزراعة والصناعة والتجارة ... 

 ايجاد فرص عمل للمشتغلين في الصناعة والتجارة والزراعة... -

 دعم الفالحين الزراعيين بشكل كبير وتوفير ما تتطلبه الزراعة من ماء واسمدة واآلالت زراعية وبذار وغيرها... -

الحف   - حل  تأمين  ايجاد  على  العمل  خالل  من  والغاز  النفط  مقدمتها  وفي  الباطنية  والثرواث  الطبيعية  املوارد  على  اظ 

 الستعادة كامل االراض ي السورية وبالتالي استعادة حقول النفط والغاز...

الخارجية وتعزيز  تشجيع التجارة والترويج للمنتجات السورية في دول الخارج... والعمل على تحسين العالقات مع الدول    -

 العالقات التجارية مع الشركاء التجاريين. 

 تحقيق األمن الغذائي محلًيا.  -

 
 .2مرجع سابق، ص  االزمة االقتصادية في سورية: أسبابها وتداعياتها واتجاهاتها،املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، تقييم حالة،   (1)
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 املصادر واملراجع:  -

الجمهورية العربية السورية، وزارة التخطيط، مديرية    ،2000-1990املجموعة االحصائية السورية لألعوام ما بين عامي    -

 اإلحصاء، دمشق. 

الجمهورية العربية السورية،    ،  2020-2017  -2016-2015-2014  -2012  -2011املجموعة االحصائية السورية العوام    -

 وزارة التخطيط، مديرية اإلحصاء، دمشق. 

- 1950ية وأثرها على تطّور األوضاع االقتصادية واالجتماعية  سياسات اإلصالح الزراعي في سور ،  العمر، رمضان أحمد   -

 . 2018-2017، أطروحة دكتوراه، غير منشورة، الجامعة اللبنانية، لبنان، للعام الدراس ي 1970

دراسة من منظور تاريخي، مجلة الضاد الدولية    1980-1971اإلصالح الزراعي في سورية بين عامي  العمر، رمضان أحمد،    -

 .2022إلنسانية واالجتماعية، العدد األول، حزيران للعلوم ا

اقع ومتطلبات التعافي،اللحام، فؤاد،    - ورقة عمل الحتفالية مرور خمسين عاًما على    الصناعة السورية في ظل األزمة الو

 . 2015أيلول  10تأسيس جمعية العلوم االقتصادية السورية، جمعية العلوم االقتصادية السورية، دمشق، 

 االزمة االقتصادية في سورية: أسبابها وتداعياتها واتجاهاتها،ودراسة السياسات، تقييم حالة،    لألبحاثركز العربي  امل  -

 .2020تموز  5

، إعداد هيفاء شوقي جالل، مجيد  1970 – 1966أضواء على الخطة الخمسية العلمية الثانية للقطر العربي السوري  -

الجندي،  برهان  التدريبية    السالم،  الدورة  الدائم،  عبد  عبد هللا  الدكتور  بإشراف  السوري(  العربي  )الوفد  الخطيب  حسن 

 .  2، املركز اإلقليمي لتدريب كبار موظفي التعليم في الدول العربية، بحوث 1966 -1965الطويلة الخامسة 

- 1971قتصادية واالجتماعية  في سورية  االقتصاد السوري في أربعين عاًما دراسة تحليلية للتطورات االالحمش، منير،    -

 . 2011، بيروت، 1منتدى املعارف، ط ،2010

آفاق تجديدهاالحمش، منير،  -  . 1992، دار الجليل، د. ط، دمشق، التنمية الصناعية في سورية و

  41ورة  ، كراس صادر في مناسبة الدتجربة سورية في تحرير التجارة وسياسات االصالح االقتصاديالعمادي، محمد،    -

 . 1994ملعرض دمشق الدولي في شهر آب 

 .2009، أربد، 1، عالم الكتب الحديث، طإدارة األزماتالظاهر، نعيم إبراهيم،   -

هذه الدراسة من نتائج منصة الحوار    دراسة تحليل فجوة السياسات الزراعية،برنامج األجندة الوطنية ملستقبل سوريا،    -
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اقع اللبناني   2020-2011أزمة النزوح السوري وتداعياتها على الو
The Syrian displacement crisis and its repercussions on the Lebanese reality 2011-2020 

 Dr. Samar Younes, Beirut Arab University           جامعة بيروت العربيةد. سمر يونس، 

  

 

Summary 

This research reviews the Syrian displacement and its impact on the Lebanese reality 2011-2020, as the 

Syrian displacement is the largest among the displacement movements in the countries of the world, Lebanon 

received the largest proportion of them, and they were distributed among nearly 1,200 locations in most of its 

towns and regions, where their number in 2013 reached more than 700,000 displaced people, according to the 

High Commissioner for Refugees. On the other hand, the Lebanese authorities stated that more than one 

million displaced Syrians reside In the Lebanese regions, the numbers are still increasing due to the bad 

conditions on the Syrian territories... It should be noted that Lebanon was not among the countries that signed 

the International Convention relating to the Status of Refugees in 1951 and the 1967 Protocol, but there is what 

is universally known as customary international law... Therefore, all countries are obligated to comply with it, 

even if they are not among the signatory countries. on that agreement in 1951 and on the protocol of 1967. 

The file of the Syrian displacement is considered one of the hottest files, due to the sharp political division 

of viewpoints since 2011. The displacement crisis towards the Lebanese regions has resulted in several 

repercussions that have affected various aspects of economic, educational, cultural, political and other life... It 

is no secret to anyone that most of the Lebanese regions lack basic infrastructure, in addition to many economic, 

political and social problems... This is what made the Syrian displacement file a very important impact, as the 

displacement crisis can be considered a direct impact on the Lebanese reality, and it should be noted that 

Lebanon has taken several measures since the beginning of the Syrian crisis in 2011, including but not limited 

to limiting the movement of displaced people back and forth across the Lebanese-Syrian border, that was in 

2014, and also to the imposition of restrictions in some villages from the municipalities ,where security 

problems occurred... However, these measures and decisions were not sufficient to limit the impact on the 

Lebanese political, economic and social reality... 

key words: Exodus, Syrian, Lebanon, Economic repercussions, political repercussions, security, war. 
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 :ملخص

كبر بين  Jحيث أن النزوح السوري يعد ال   2020  -2011يستعرض هذا البحث النزوح السوري وأثره على الواقع اللبناني         

بحسب ما قالت املفوضية السامية لشؤون الالجئين أن أكثر من خمسة ماليين وست مئة  حركات النزوح في بلدان العالم، و 

 1200، واستقبل لبنان النسبة األكبر منهم وتوزعوا  على ما يقارب من  2011ألف شخص أنتقلوا من األراض ي السورية منذ عام  

لف نازح وفًقا ملا اوردته  املفوضية السامية  ا  700أكثر من    2013موقع في معظم بلداته ومناطقه، حيث بلغ عددهم في عام  

مازالت    لشؤون الالجئين، ومن جانب أخر ذكرت السلطات اللبنانية أن أكثر من مليون نازح سوري يقيم في املناطق اللبنانية،

إلى أن لبنان لم يكن ضمن الدول التي    االعداد في تزايد مستمر نظًرا  لسوء االوضاع على األراض ي السورية... وتجدر اإلشارة 

عام   الالجئين  بوضع  الخاصة  الدولية  االتفاقية  على  عام  1951وقعت  بروتوكول  وعلى  عاملًيا    1967،  يعرف  ما  هناك  ولكن 

على تلك االتفاقية  ن لم تكن من ضمن الدول املوقعة إبالقانون الدولي العرفي... ولهذا فكل الدول ملزمة باالستجابة له، حتى و 

 . 1967وعلى بروتوكول عام 1951عام 

يعتبر ملف النزوح السوري من أكثر امللفات سخونة ويعود ذلك لالنقسام السياس ي الحاّد في وجهات النظر  منذ عام        

ة النزوح تجاه املناطق  ، بين القوى السيااسية من معارض وموال للنزوح السوري الى االراضياللبنانية ،وبالتالي نتج عن ازم 2011

اللبنانية عدة تداعيات أثرت على مختلف جوانب الحياة االقتصادية والتربوية والثقافية والسياسية وغيرها... وال يخفى على  

أحد أن معظم املناطق اللبنانية  تفتقد إلى البنى التحتية االساسية، باإلضافة إلى العديد من املشكالت االقتصادية والسياسية  

الجتماعية... وهذا ما جعل ملف النزوح السوري له أثر بالغ االهمية حيث كان له تأثير مباشر على الواقع اللبناني، وتجدر  وا

وعلى سبيل املثال ال الحصر الحّد من حركة تنقل    2011اإلشارة إلى أن لبنان اتخذ عدة إجراءات منذ بداية األزمة السورية عام  

، وأيًضا إلى فرض  القيود في بعض القرى من قبل  2014السورية كان ذلك في عام  – ر الحدود اللبنانية النازحين ذهاًبا وإياًبا عب 

املجالس البلدية  التي حدثت فيها مشكالت أمنية... اال ان تلك اإلجراءات والقرارات لم تكن كافية للحّد من األثر على الواقع 

 اللبناني السياس ي واالقتصادي واالجتماعي... 

 النزوح، السوري، لبنان، تداعيات اقتصادية، تداعيات سياسية، أمنية، الحرب.: لمات املفتاحيةالك

 اإلشكالية   -

والتربوية           واالجتماعية  االقتصادية  القطاعات  مختلف  الى  السوري  النزوح  إشكالية  الدراسة  هذه  تعالج  سوف 

عام   في  السورية  االزمة  بدايات  منذ  واالمنية...  عام    2011والسياسية  أبرز  2020حتى  عند  الوقوف  من ّ  بد  ال  كان  ولهذا    ،

ة النظر في أحتواء موضوع النزوح السوري على االراض ي اللبنانية...حيث أصبح أثر  التحديات التي خلفها وجود النازحين، وإعاد

من   يعاني  لبنان  كون  والبيئية...  والتربوية  واالجتماعية  االقتصادية  لبنان  في  القطاعات  مختلف  على  خطرا  يشكل  النزوح 

لى الكثير من املقومات الرئيسية... باإلضافة إلى  مشكالت عدة وفي مقدمتها االقتصادية والسياسية وفي البنى التحيتة وافتقاده إ

 التأثير على الوضع السياس ي واألمني... وما نتج عنها من مشكالت زادت من تردي االوضاع . 

 الفرضيات -

انطالقا من االشكالية تم وضع بعض الفرضيات ومنها: هنك عدة عوامل ساهمت بحدوث االزمة في سورية وبالتالي ادت       

.    الى حدوث عمليات النزوح السوري باتجاه األراض ي اللبنانية والتي  نتج عها عدة مشكالت اقتصادية واجتماعية وسياسية 
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قامت املنظمات الدولية بدور مهم في دعم النازحين  .هل   احالل السالم وعودة النازحين الى سورية والعودة الى نقطة الصفر 

 ة هو الحل االمثل ؟    ،مع افتقار الدولة الى ادنى مقومات الحيا

 أهمية واهداف الدراسة  -

تأتي أهمية هذه الدراسة من كون النزوح السوري أثر إلى حد كبير على مختلف القطاعات في لبنان، باإلضافة إلى تسليط       

ق تداعيات النزوح  الضوء على جدية االهتمام  بملف النازحين السوريين، وتهدف الدراسة إلى الوصول إلى نتائج من شأنها تخفي

على لبنان، وتهدف إلى توضيح تاثييرات النزوح على واقع االقتصاد اللبناني وعلى طبيعة العالقات االجتماعية، في محاولة اليجاد  

في   اللبنانية والسيما  املناطق  في مختلف  وامنية  أحداث سياسية  من  النازحين  فيه وجود  ما تسبب   
ً
،وايضا املجدية  الحلول 

 طق اخرى...عرسال ومنا

 الدراسات السابقة-

لبنان والنزوح    مجلة الدفاع الوطني اللبناني، ندوة حوارية،   لبنان والنزوح السوري: التحديات االقتصادية،وزني، غازي،    -

، 2017تشرين األول    17(، يعده مركز البحوث والدراسات االستراتيجية،  9عدد خاص )     السوري: األعباء وأولوية العودة،

يذكر وزني في هذه املداخلة التحديات االقتصادية التي أحدتها النازحين السوريين في لبنان، ويبين حجم التأثيرات على لبنان   

من اعباء يتحملها لبنان، وال يكتفي فقط في ذكر السلبيات وإنما يوضح لنا كيف ساهم بعض النازحين في رفع مستوى بعض  

 زراعة والبناء... اال انها يدعوا إلى إيجاد الحلول لعودة النازحين إلى سورية...قطاعات االقتصاد الوطني ومنها ال

اقع اللبناني، ورقة بحثية مشاركة في مؤتمر" الهجرة واملكان    أبي عقل، جواد يوسف،  - النزوح السوري وأثره على الو

كانون    12  -11األول،  الذي عقد في بيروت،    إشكاليات وتحديات" الجامعة اللبنانية، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، الفرع

، في هذه الورقة يذكر أبي عقل حجم التأثير على واقع لبنان  2021منشورات الجامعة اللبنانية، الطبعة األولى،  ،  2020األول  

بيعة العالقات  كونه لم يكن من املوقعين عليها... ويوضح ط  1951بشكل عام ويعتبر أن لبنان غير ملزم باتفاقية الالجئين عام  

 ما بين النازحين واللبنايين...

 املنهج  -

تم االعتماد على املنهج التحليلي التاريخي في هذه الدراسة، حيث استعرض االحداث التي مرت على النازحين وما مدى أثرهم  

.. ومن ثم قمت بتحليل تلك  على مختلف جوانب الحياة في لبنان االقتصادية واالجتماعية والتربوية والسياسية واالمنية وغيرها. 

 املعلومات والظواهر التاريخية... باالعتماد على املنهج املذكور. 

 توضيح ما جاء في الورقة البحثية -

تتناول الورقة البحثية محورين األول بعنوان األزمة السورية ودور املنظمات الدولية في حماية الالجئين في لبنان بين عامي        

عام    ، وفيه2011-2020 في سورية  األزمة  اندالع  أسباب  باتجاه  2011تناول  السوري  النزوح  وأيًضا كيف حصلت عمليات   ،

املحور الثاني تحدثت عن النزوح السوري  القانون الدولي واللجوء ودور املنظمات الدولية في حماية الالجئين...  وفي    لبنان... و

ى الواقع االجتماعي والتربوي والتعليمي والبيئي واالقتصادي والسياس ي  وأثر النزوح السوري عل  2020-2011وأثره على لبنان  

 2022_ 2011واالمني في لبنان 
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 2020-2011املحور األول: االزمة السورية ودور املنظمات الدولية في حماية الالجئين في لبنان 

عنها حدوث أعمال عنف وقتال واضطرابات في في الواقع هناك عدة أسباب أدت إلى وقوع االحداث في سورية، مما نتج         

مختلف املناطق السورية أدى ذلك إلى حدوث حركات نزوح واسعة باتجاه العديد من الدول ومنها لبنان... وشهد وجود النازحين  

 .... السوريين في لبنان نشط ملختلف املنظمات الدولية، حيث ساهمت إلى حد كبير في دعم وحماية وتنظيم أوضاع النازحين

 2011املبحث األول: أسباب إندالع األزمة في سورية عام   -

أعطى قيام حركات االحتجاج في عدد من البلدن العربية للشعب السوري الدافع  والحماس بالخروج في مظاهرات تطالب      

قام نشير إلى أنه في أوائل  في هذا املباالصالح والحرية... هذا ما أثر بشكل ملحوظ على أستقرارا السلطة الحاكمة في دمشق،  

وتعد درعا ذات االكثرية الريفية وبالتالي هي   ،(1) اندلعت االحتجاجات في درعا ضد الحكم في سورية  2011شهر شباط من عام  

من أكثر املدن السورية التي تضررت نتيجة اللبرلية االقتصادية، في البداية اندالت االحتجاجات على نطاق ضيق حيث قامت  

بال في سورية، والجدير  الحاكم  للنظام  اعتقال فتية كتبوا شعارات على الجدران معادية  السورية بحملة  أن  السلطات  قول 

مسؤول األمن السياس ي في املحافظة عاطف نجيب وهو أبن خالة بشار االسد عاملهم هم وأهاليهم بكل قسوة، وهذا ما ادى  

إلى حدوث احتجاجات في عدد من املناطق والقرى الساحلية والشمالية من سورية، وهذا ما يفسر ما وصل إليه أهالي املدن  

جتماعية متردية وصعبة جًدا، نتيجة لتلك السياسات االقتصادية املتبعة من قبل الحكومة  الثانوية والقرى الريفية من حالة ا

السورية، ويضاف إلى ذلك القمع الذي تعرض له أبناؤها، وهنا نشير إلى أن األوضاع ظلت هادئة إلى حد بعيد في بعض املناطق  

 (.2) سياسات االقتصادية... التي اتبعها النظام السوريالرئيسية مثل العاصمة دمشق وحلب... وهذا ما يدل على رضاها على ال

مما يجدر اإلشارة إليه أن االزمة في سورية انطوت على عوامل داخلية قوية جًدا، حيث قام حكم البعث في ظل حافظ        

النفوذ في محاولة تجنيب سورية الصراعات الدولية واإلقليمية ملد  للحياة السياسية   أحتكار  إليها، حيث صادر    األسد على 

الحياة السياسية بشكل كامل، وعول على أجهزة االستخبارات وبالتالي هذا ما نتج عنه انتشار واسع للفساد واملحسوبيات...  

العربية وفي مقدمتها   البلدان  باتجاه مختلف  إلى حدوث عمليات نزوح  املطاف  نهاية  في  أدى  البالد تصعيد عسكري  وشهدت 

 (. 3) لبنان... 

على الرغم من االجراءات التي أتخذتها الحكومة السورية من ضبط للمشهد السوري وتسريع لعجلة اإلصالح ففي يوم        

ف الرئيس بشار االسد حكومة سورية جديدة حيث منحت مئتي ألف كردي الجنسية السورية باإلضافة إلى   2011نيسان  3
ّ
كل

اعفاء محافظ درعا املتهم بالفساد من منصبه، " وخفضت سني الخدمة    إعفاء محافظ مدينة حمص من مهامه... باإلضافة إلى

 " (4)   العسكرية، والتزمت خفض الضرائب وإطالق السجناء السياسيين ورفع رواتب موظفي القطاع العام وزيادة فرص العمل...

أعلن الرئيس االسد اإلفراج عن كّل املوقوفين باألحداث األخيرة مّمن لم يرتكبوا جرًما، ووقع   2011نيسان    14وفي يوم         

أيار واول حزيران    31نيسان منه وضع نهاية لقانون الطوارئ وألغى محكمة أمن الدولة... وكذلك أصدر في    21مرسوًما في يوم  

 
،  2016منشورات منظمة العفو الدولية، الطبعة األولى،  حالة حقوق االنسان في العالم،    2015/2016تقرير عن منظمة العفو الدولية للعام      (1)

 . 200ص 

، 2018شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، الطبعة الرابعة، بيروت،    سياسية،  -صراع القوى الكبرى على سوريا االبعاد الجيوواكيم، جمال،     (2)

 . 209-208ص 

 . 209-208مرجع سابق، ص  سياسية، -صراع القوى الكبرى على سوريا االبعاد الجيوواكيم، جمال،  (3)

 . 756-755، ص 2017املكتبة الشرقية، الطبعة األولى، بيروت، ، 2016سورية في التاريخ من أقدم العصور حتى  ديب،كمال، (4)
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إلى أعمال    31املرتكبة قبل تاريخ    منه عفًوا عاًما عن الجرائم  ... رغم كل تلك القرارات واملراسيم تحول املشهد السوري  أيار 

 :(1) عسكرية وقتالية... ويمكننا وصف املشهد السوري بما يلي

تظاهرات صغيرة حدثت في عدة مناطق، بدًءا من مدينة درعا على حدود األردن نادت بمحاربة الفساد ووضع حّد إلساءة   -

 ستعمال املناصب، وتطالب بإسقاط النظام السوري واملالحظ أن تلك الشعارات جذبت معظم أبناء الشعب السوري. ا

وقوع تصادم عسكري مع قوى االمن السوري... أستخدم فيها االمن السوري الضرب واطالق النار وقنابل الغاز... و ظهر    -

 في درعا.  2011نيسان  25من اعمال عنف في يوم  السالح الفردي في مدينة درعا، ونشير هنا إلى ما وقع

أيار أن شعبة العالقات العامة في مخابرات الجيش اللبناني أعلنت القبض    15باملقابل فقد ذكرت جريدة السفير في يوم    -

 (.2) على أربعة أفراد لبنانيين كانوا يهربون السالح إلى الداخل السوري

اتضح وجود انشقاقات عن النظام السوري، واخذت تلتحق بالثورة السورية التي  تشكيل الجيش السوري الحر، حيث    -

 (. 3) تنادي بأسقاط النظام

القرى    - ما يدل على أن  السواحل السورية، وهذا  إلى  انطلق من مدينة طرابلس  باألسلحة والذخيرة  ضبط زورق محمل 

 (. 4) واملدن الحدودية شهدت أحداث امنية

لضربة قوية حيث تم اغتيال ثالثة من أبرز قياداته األمنية الرفيعة، وهم وزير الدفاع داود راجحة  تعرض النظام السوري    -

وآصف شوكت وهو صهر الرئيس بشار األسد، رئيس مكتب األمن القومي هشام االختيار، باإلضافة إلى جرح وزير الداخلية  

 (.5) محمد الشعار

 الحتجاجات ضد النظام السوري، أخذ يتضح ان الوضع في سورية بعد أنطالقة ا      

منحى تصعيدي، وتحول إلى أعمال شغب وقتال وقمع ضد الشعب السوري... حيث لم تجد فئة كبيرة منه أمامها اال النزوح  

 والهروب من الحرب التي شنت عليها بأبشع صورها الالنسانية ... 

 املبحث الثاني: النزوح السوري إلى لبنان ومناطق توزعهم  -

لجئ العديد    2011مع بدايات تحول األراض ي السورية لساحات قتال بين النظام السوري ومجموعات املعارضة منذ عام           

، ولكن مع أشتداد الصراع واالعمال القتالية وصل ما يزيد عن عشرة آالف سوري إلى بلدة عرسال  (6) من السوريين إلى لبنان

 
 . 756-755املرجع نفسه، ص  (1)

 . 2011أيار  15جريدة السفير في يوم   (2)

 1/6/2022يارة املوقع في يوم ، تم ز 2012حزيران  24تفاصيل حول أهم االنشقاقات خالل الثورة السورية، ينظر موقع الجزيرة   (3)

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/6/24 

 . 2011أيار  15جريدة السفير في يوم   (4)

 ،  2022/ 1/6، تم زيارة املوقع في يوم 2012تموز  18تفاصيل أكثر ينظر إلى موقع بي بي س ي عربي،   (5)

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/07/120718_syria_wrap1 

 .202مرجع سابق، ص  حالة حقوق االنسان في العالم،  2015/2016تقرير عن منظمة العفو الدولية للعام   (6)

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/6/24
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/07/120718_syria_wrap1
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. مع  (2)2014على مدينة يبرود وضواحيها في شهر شباط  ،(1)ق اللبنانية منذ تجدد املعاركممن فروا عن طريق الجبال إلى املناط

العلم أن القادمون الجدد يمثلون املوجة الثانية لالجئين الفارين من نفس املنطقة جراء الحرب، في أعقاب التدفق السابق في  

ال التي  استقبلت أعداًدا كبيرة من الالجئين السوريين خالل  ، ويصل الالجئون الجدد إلى عرس2013شهر تشرين الثاني من عام  

نسمة، إال أنه تجاوز اعداد املقيمين في    35,000األشهر األخيرة، والجدير بالذكر أن تعداد أهالي عرسال األصلي يبلغ ما يقارب  

أكثر   83,000البلدة من سوريين ولبنانيين حوالي   البلدة  في  السوريين  اللبنانيين. والالفت    نسمة حيث أصبح عدد  من تعداد 

الجماعي" منذ مدة طويلة،    أنه لم تعد هناك أماكن شاغرة في املراكز املجتمعية واملساجد وغيرها من "أماكن اإليواء  للنظر 

التدفق الجديد، قفز عدد املخيمات غير النظامية في   يعيش بعض الالجئين الجدد على ظهر شاحنات صغيرة وكبيرة. وبهذا 

إلى ثالثين مخيًما في عام    عرسال  ، وهناك دراسة أخرى تأكد أن أعداد بلدة عرسال مع الالجئين  (3)  2014من ستة مخيمات 

 (.4)نسمة 90000 -80000السوريين بلغ ما بين 

حال بلدة عرسال الحدودية كحال معظم املناطق اللبنانية، بعد أي مض ى ما يقارب العام على أندالع االحداث في سورية       

إلى ما ورد في دراسة تعتمد على أرقام صادرة عن املفوضية   استقبل لبنان من منطق انساني النازحين السوريين، وباالستناد 

بطرق غير شرعية، والجدير بالقول أن    2012نازح سوري عام    118,000دخول ما يقارب  السامية لشؤون الالجئين فأنه سجل  

ما    2013اعداد النازحين أخذت ترتفع مع تطور املشهد القتالي في سورية واتساع رقعة االحداث االمنية... حيث سجل في عام  

% من مجموع سكان  25نازح أي ما يعادل    1,147,494بلغ حوالي    2014نازح واستمر العدد باالرتفاع ففي عام    365,000يقارب  

 . 2015-2012لبنان... والجدول التالي يوضح لنا تطور ارتفاع اعداد النازحين السوريين بين عامي 

 (. 5) 2015-2012اعداد النازحين السورية في لبنان بين عامي : ( 1الجدول الرقم) 

 العام  عدد النازحين السوريين في لبنان

118.000 2012 

365.000 2013 

1.147,494 2014 

1.070.854 2015 

 
معلومات أكثر حول هروب السوريين نحو بلدة عرسال الحدودية ينظر، موقع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، الذي تم     (1)

 https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2014/2/530ec1c26.html .2022/ 27/8زيارته في يوم 

متوفر على الرابط التالي    2014شباط    21تفاصيل أكثر حول معركة يبرود ينظر حرقوص، عمر، يبرود.. معركة ال نزهة، املدن، الجمعة     (2)

 .  2022/ 27/8الذي تم زيارته في يوم 

https://www.almodon.com/print/9f48bcd0-a029-4e10-b363-6e2b89f51683/1eb884ff-0163-41bf-b6b2-c766953527a3 

حول هروب السوريين نحو بلدة عرسال الحدودية واعدادهم، ينظر موقع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، الذي تم    (3)

 https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2014/2/530ec1c26.html .2022حزيران  10زيارته في يوم 

، مأزق بلدة لبنانية حدودية صغيرة، إحاطة ، عرسال في مرمى النارمجموعة األزمات الدولية تعمل على منع الصراع  في جميع أنحاء العالم   (4)

 . 10ص   ، ترجمة من االنكليزية،2016شباط  23، 46حول الشرق األوسط رقم  

ورقة السياحة اللبنانية في مهب األزمات االقليمية قراءة الرتدادات الحرب السورية على السياحة في لبنان، أبو فياض، آمال، وسالم، غادة،  (5)

والدراسات   البحوث  مركز  املنطقة،  في  العاملي  الصراع  وتداعيات  الجديد،  العاملي  النظام  ظل  في  األوسط  الشرق  مؤتمر  في  مقدمة  بحثية 

 . 231-230، ص 2016تموز   15-12الجيش اللبناني  -االستراتيجية

https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2014/2/530ec1c26.html
https://www.almodon.com/print/9f48bcd0-a029-4e10-b363-6e2b89f51683/1eb884ff-0163-41bf-b6b2-c766953527a3
https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2014/2/530ec1c26.html
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يتضح من الجدول أعاله ان اعداد النازحين السوريين أخذ باالرتفاع تدريجًيا من عام لعام، نظًرا للتطورات السياسية        

 والعسكرية في سورية وامتداد املعارك إلى معظم األراض ي السورية...

رية أكثر فأكثر أخذ الكثير من السكان السوريين بالتفكير بالنزوح من سورية والبحث عن  ومع تدهور االوضاع في سو      

مكان يتوفر فيه االستقرار وامكانية الحصول على لقمة عيش وتعليم أطفالهم... ومن هذا املبدأ أزداد عدد النازحين السوريين  

ملليون ونصف نازح سوري أصبحوا في لبنان، ومن بينهم  حيث ذكرت منظمة العفو الدولية أن ما يقارب ا  2020في لبنان عام  

  (.1) مسجلين لدة املفوضية السامية لشؤون الالجئين 879,529

و       اللبنانية،  املناطق  السوريين على مختلف  النازحين  يتوزع  أن  الطبيعي  املنطلق كان من  في  من هذا  هناك دراسة تمت 

تدل على استمرار تدفق الالجئين نحو األراض ي اللبنانية حيث توزعوا على مختلف املحافظات... كما هو واضح    2014أواخر عام  

 في الخريطة التالية: 

 2014 توزع الالجئين السوريين في املناطق اللبنانية عام: ( 1الرقم) الخريطة 

 

،    2014الربع الرابع  التحليل اإلقليمي سوريا، ب الدول املستضيفة، مشروع تحليل االحتياطات االستراتيجي،  املصدر: 

 . 7كانون األول، ص  31تشرين األول حتى  1من 

 واللجوء ودور املنظمات الدولية في حماية الالجئين املبحث الثالث:  القانون الدولي 

بأرتكاب          ، ومن يقوم  السائد  السترجاع الحقوق  القوة هو  القدم وكان مبدأ  الشعوب منذ  النزوح عرفتها  أن موجات 

 الجرائم يجب أن يعاقب بأقص ى انواع العقوبات.

التعبير   أن صح  الوحيدة  الوسيلة  هو  الدين  أن  بالقول  العقوبات  والجدير  من شدة  التخفيف  طريقها  عن  يمكن  التي 

كانت   الديني  اللجوء  فكرة  ان  أعتبار  يمكن  التي  الحقبة  تلك  في  وإنصافهم  املستضعفين  لحماية  وكذلك  الفردي،  واالنتقام 

 
 . 134، ص  2022، د. م،  1الناشر منظمة العفو الدولية، ط، حالة حقوق االنسان في العالم،  2022- 2021تقرير منظمة العفو الدولية للعام    (1)
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العربية في أعوام الجاهلية  ، وفي الحقبة التي سبقت ظهور اإلسالم كانت االعراف والتقاليد  (1)الخطوة األولى لحماية املظلومين 

هي التي تلعب دوًرا بارًزا في حماية املظلومين والنازحين حيث حافظوا على أرواحهم وأموالهم... واطلق العرب في تلك األعوام على  

ة النبي محمد  امللجأ أو اللجوء الكثير من التسميات ومنها اإلجارة و اإليواء وغيرها... ونذكر هنا لجوء املسلمين إلى الحبشة وهجر 

صل هللا عليه وسلم إلى املدنية تجنًبا الضطهاد أهل قريش وبالتالي هذا ما يوضح العالقة ما بين طالب اللجوء ومانح اللجوء  

 (.2)  باإلضافة إلى الحقوق والواجبات...

له      املساعدات  وتقديم  للنازحين  الحماية  توفير  من  تمكنت  الدولية  املنظمات  ان  القول  ما  نستطيع  بسبب  وذلك  م، 

من ظلم نتيجة الحروب والصراعات واالزمات... ويمكن اعتبار الحرب التي جرت في سورية هي السبب األساس ي في    تعرضوا لهم

ا عن مكان أكثر استقراًرا وأمان  
ً
ازدياد أعداد النازحين إلى مختلف بلدان العالم ومنها إلى لبنان في مختلف مناطقه وبلداته، بحث

ا من  
ً
املوت واالضطهاد، وكان للمجتمع الدولي وللمنظمات أن حققت الكثير من النجاحات وذلك عن طريف إنشاء اآلليات  خوف

عام   اتفاقية  املثال  ونذكر على سبيل  االنسانية...  املساعدات  من  الكثير  وتقديم  للنازحين  الحماية  وتأمين  ولتنظيم  الدولية 

، باإلضافة إلى انشاء الكثير من املنظمات الدولية الخاصة في حماية  (4) 1967ي عام  والبروتكول امللحق بها الصادر ف،  (3)   1951

 . (5) النازحين واهمها املفوضية السامية...

 النبذة األولى: حق اللجوء في القانون الدولي العام 

على أنه " يعتبر الجًئا    1951توضح الفقرة األولى من املادة األولى من  إتفاقية االمم املتحدة الخاصة بوضع الالجئين لعام        

كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته او  بلد اقامته املعتادة بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لإلضطهاد او   بسبب عرقه  

أو إنتمائ أو جنسيته  آرائه السياسية، وال يستطيع بسبب ذلك الخوف،او ال يريد  ان  أو دينه  إلى فئة اجتماعية معينة أو  ه 

يستظل بحماية ذلك البلد، أو العودة اليه خشية التعرض لالضطهاد ." وكذلك جاء في الفقرة )د( من املادة األولى " على أنه ال  

حماية دولية أو مساعدة من هيئات أو وكاالت تابعة لألمم املتحدة  تنطبق هذه االتفاقية على االشخاص الذين يتمتعون حالًيا ب

 (.6)غير مفوضية االمم املتحدة  لشؤون الالجئين" 

 
رسالة ماستر،    الوطني، التنظيم القانوني للجوء على الصعيدين الدولي و   معلومات أوسع حول هذا املوضوع ينظر إلى الجبور، أحمد فليح،    (1)

الحقوق، دون مكان،   كلية  ألوفا، أحمد،  11، ص  2010جامعة اإلسراء  أبو  ينظر،  أيًضا  والقانون ؛  الشريعة اإلسالمية  بين  اللجوء  حق 

 . 6 -5، ص 2009دراسة مقارنة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، دون دار، الطبعة األولى، الدولي لألجئين،  

مرجع ، عرسال في مرمى النار، مأزق بلدة لبنانية حدودية صغيرة،  ألزمات الدولية تعمل على منع الصراع  في جميع أنحاء العالممجموعة ا   (2)

 .10ص  ،سابق

، مؤتمر االمم املتحدة للمفوضين بشأن الالجئين وعديمي الجنسية، الذي 1951تموز    28االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين، اعتمدت يوم    (3)

، تاريخ بدء  1950كانون األول ديسمبر    14(، املؤرخ في  5  –)د    429ه الجمعية العامة لألمم املتحدة إلى االنعقاد بمقتض ى قرارها رقم  دعت

ا الحكام املادة  1954نيسان  22النفاذ 
ً
 . 43وفق

الخاصين بوضع الالجئين، املفوضية السامية   1967وبروتكول عام    1951اتفاقية األمم املتحدة لعام  تفاصيل االتفاقية واالبرتكول ينظر،     (4)

 . 34 -3لألمم املتحدة  لشؤون الالجئين، دون تاريخ، دون دار، ص 

 . 16، ص 2016دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان،  املنظمات الدولية االنسانية واالعالم الدولي، الصقور، صالح خليل،   (5)

من تنظيم  قة بحثية بعنوان، املكافحة القانونية للهجرة غير الشرعية، مؤتمر الهجرة واملكان إشكاليات وتحديات،  ور دعكور، مالب عرب،     (6)

 . 226 -225، ص 2020/  12-11الجامعة اللبنانية، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، الفرع األول، بيروت، 
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وعرف اللجوء على أنه نوع من الحماية العاملية التي يؤمنها القانون الدولي لالجئين الذين يعانون من االضطهاد والظلم        

بلدانهم، وذلك بسبب م في  في سوريا...  والحرب  الحال  هو  الحاكم كما  للنظام  بأنه حركة  (1) عارضتهم  النزوح  ، وكذلك عرف 

شخص أو مجموعة أشخاص من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة رغًما عن إرادة النازح، بسبب مؤثر خارجي مهّدد للحياة  

ا منزله وأرضه إلى مكان أخر يجد في
ً
، يتضح من  (2)ه األمان واالستقرار له ولعائلته...  بحيث يدفع النازح للخروج من مكانه تارك

هذا التعريف أن العديد من الدراسات أستخدمت مصطلح نازح للداللة على الفرد الذي عبر حدود بلده للوصول إلى بلد أخر،  

في اعتبار الالجئ مثل  وهذا املصطلح والتعبير يتناقض مع تعريف النازح في القانون الدولي، وبالتالي هذا يعود إلى رغبة البلد  

وهنا نأكد على ان الحكومة    1967وبروتكول عام    1951النازح للتهرب من املسؤولية وااللتزامات التي تنص عليها اتفاقية عام  

امللحق بها، وهذا ما يعطي لبنان الحق    1967الخاصة بوضع الالجئين وبروتكول عام    1951اللبنانية لم تصادق على اتفاقية عام  

متناع عن منح صفة الجئ لشخص يوجد داخل أراضيه... ومن ناحية أخر تعتبر منظمة العفو الدولية أن جميع طالبي  في اال 

 (3) اللجوء في سورية أشخاص بحاجة للحماية الدولية وذلك بسبب ما يحصل في سورية من حروب ونزاعات ومشاكل 

 عاية الالجئين النبذة الثانية: دور املفوضية السامية لشؤون الالجئين في ر 

املفوضية السامية لشؤون الالجئين من حيث التعريف هي هيئة دولية حكومية تعمل بشكل أنساني وبعيدة كل البعد        

إليها الحًقا،   إنضموا  الذين  إلى  باإلضافة  الهيئة،  ميثاق  واملوقعين على  املؤسسين  البلدان  ممثلي  من  وتتكون  السياسة،  عن 

، (5) ، الغاية منها حماية الالجئين قانونًيا وانسانًيا(4) با وبعدها أخذت تتوسع  لتصبح عامليةمارست عملها في البداية في بلدان أورو 

 .(6) وأيًضا العمل على إيجاد الحلول ملشاكلهم، وكذلك تقديم املساعدات االنسانية والغذائية  بمختلف أنواعها...

 ي رعاية الالجئين كون له أهمية يمكن تحديدها بما يلي: وتلعب املفوضية السامية لشؤون الالجئين دوًرا بارًزا ف      

 كون املفوضية وكالة األمم املتحدة املختصة بتأمين الحماية لالجئين.  -

نظًرا لحدوث الكثير من الخروقات في حقوق االنسان من حروب واضطهاد واعتقال وتعذيب...نتيج عنه حدوث موجات    -

 لى أهمية وجود املفوضية السامية لشؤون الالجئين. غضب عارمة ضد الالجئين ،كل هذا يدل ع

 .(7) تأتي أهمية املفوضية في أهمية ما تقدمه من حماية دولية ومساعدات مادية وغذائية لالجئين في مختلف بلدان العالم -

 2020-2011املحور الثاني: النزوح السوري وأثره على لبنان 

 
 .31، ص 2014وفاء القانونية، الطبعة األولى، االسكندرية، مكتبة الحق اللجوء في القانون الدولي، خضرواي، عقبة،    (1)

مرجع سابق،  ورقة بحثية بعنوان، املكافحة القانونية للهجرة غير الشرعية، مؤتمر الهجرة واملكان إشكاليات وتحديات،  دعكور، مالب عرب،     (2)

 . 227ص 

، منشورات منظمة العفو الدولية، الطبعة واجهون قيوًدا متزايدة في لبنانمدفعون إلى الحافة: الالجئون السوريون يمنظمة العفو الدولية،     (3)

 . 11، ص 2015األولى، 

 . 25مرجع سابق، ص  املنظمات الدولية االنسانية واالعالم الدولي، الصقور، صالح خليل،   (4)

دائرة الحماية الدولية في مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، مدخل إلى الحماية الدولية حماية االشخاص الذين هم   (5)

 . 14،  ص 2005آب  1، 1موضع اهتمام املفوضية، برنامج التعليم الذاتي 

 . 25مرجع سابق، ص  املنظمات الدولية االنسانية واالعالم الدولي، الصقور، صالح خليل،   (6)

مدخل إلى الحماية الدولية    ؛ أيًضا ينظر27 -26 -25مرجع سابق، ص    املنظمات الدولية االنسانية واالعالم الدولي،الصقور، صالح خليل،     (7)

 . 15 -14، مصدر سابق، ص 1حماية االشخاص الذين هم موضع اهتمام املفوضية، برنامج التعليم الذاتي 
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اقع االقتصادي في لبنان املبحث األول: أثر النزوح السوري على   2020-2011الو

بعيًدا عن وجود النازحين السوريين فلبنان يعاني من مشكالت وأزمات اقتصادية مختلفة، حيث التزال معظم بلداته         

او    ومناطقه تفتقر للبنى التحتية والكثير من الطرقات غير معبدة وبالتالي غير صالحة لالستخدام في نقل املنتجات الزراعية 

، وهناك دراسة تأكد " أن حجم ونطاق الكساد املعتمد في لبنان يؤديان إلى تفكك الركائز االساسية لالقتصاد  (1)التجارية...  

بعنوان الكساد املعتمد قد أشار إلى ان الركود كان مفروًضا    2020السياس ي... وكان مرصد االقتصاد اللبناني الصادر في خريف  

الدولة ووضعت يدها على ريعها    بشكل ذاتي ال بل فرضته  النخبة التي حكمت البلد لوقت طويل وقبضت على  على الشعب 

 .(2) االقتصادي..." 

مع دخول النازحين السوريين إلى لبنان أخذت االوضاع االقتصادية تتعقد بفعل الكثير من التحديات التي واجهت لبنان       

%  8من  2016-2010...فالنمو االقتصادي تراجع بشكل ملحوظ بين عامي وموقف بعض أطرافه من النزاع الحاصل في سورية

 . % وبالتالي أثر بشكل مباشر على القطاعات االقتصادية " الزراعة، التجارة ،الصناعة، الخدمات السياحة1إلى 

-2010في اعوام    ية، العقارات ..." التي يمكن أعتبارها االساس في دعم االقتصاد، حيث تم تسجيل تراجع للقطاع السياحي

% من السياح الخليجيين، أما القطاع العقاري والبناء سجل تقلص  59%  وعلى سبيل املثال فقد لبنان نسبة  30بنسبة    2016

 . (3) مليار دوالر  3مليار دوالر إلى أقل من  4,3% أي من 35% في حين تراجعت الصادرات بنسبة  30في عدد مبيعاته أكثر من 

مليار دوالر إلى   4,9% أي من  45بمايقارب    2016  -2010من ناحية أخرى فقد تراجعت االستثمارات االجنبية بين عامي        

مليار دوالر ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها أزمة املؤسسات الدستورية واالمنية والداخلية وتبعات النزوح... وباملقابل فقد    2,7

% " وأيًضا  18وذلك بسبب تزايد حركة االستيراد ما يقارب    2016-2010التجاري اللبناني بين عامي    شهد اتساع للعجز في امليزان

، ومن هذا  (4) % وذلك بسبب اغالق الكثير من املعابر الحدودية مع البلدان املجاورة والسيما سورية31تقلص الصادرات بنسبة  

ا بين املستهلكين ومؤسسات االعمال أدى إلى تراجع معدل نمو الناتج  املنطلق نجد أن تعطيل التجارة والتأثير على العالقات م

  .(5) مليار دوالر 21,8مليار دوالر إلى ما يتوقع أن يبلغ  52من  2019اإلجمالي املحلي حيث تدهور في عام 

تقدر بحوالي مليون    2014-2012أما التأثير على املالية العامة نجد أن التراكمية في اإليرادات الحكومية خالل اعوام         

ونصف املليون دوالر وذلك بسبب تراجع نشاط العديد من القطاعات االساسية االقتصادية... ونالحظ أيًضا الزيادة املرتفعة  

مليار دوالر، وكذلك نجد تراجع كبير جًدا    1,1في الطلب على الخدمات العامة وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع في النفقات العامة بنحو  

مليار دوالر في الفترة من    2,6االيرادات وزيادة في النفقات وهذا ما ينتج عنه زيادة العجز املرتفع في املالية العامة في لبنان " إلى  في  

 .(6) " 2014إلى  2012

 
، عرسال في مرمى النار، مأزق بلدة لبنانية حدودية صغيرة، مرجع مجموعة األزمات الدولية تعمل على منع الصراع  في جميع أنحاء العالم   (1)

 .6- 5-4ص  سابق،

 . 1، ص 2021، مجموعة البنك الدولي منطقة الشرق اإلوسط وشمال أفريقيا، د، م، خريف لبنان املرصد االقتصادي، اإلنكار الكبير  (2)

لبنان والنزوح السوري:  مداخلة وزني، غازي،    لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة،مجلة الدفاع الوطني اللبناني، ندوة حوارية،    (3)

 . 26- 25، ص 2017تشرين األول  17(، يعده مركز البحوث والدراسات االستراتيجية، 9عدد خاص ) التحديات االقتصادية، 

 . 26- 25املرجع نفسه، ص  (4)

 .1وشمال أفريقيا، مرجع سابق، ص  ، مجموعة البنك الدولي منطقة الشرق اإلوسطلبنان املرصد االقتصادي، اإلنكار الكبير  (5)

 . 5-4، ص 2016أيار  10جنيف، ، تأثير أزمة النزوح على االقتصاد اللبناني، شرف الدين، رائد، والزين، فؤاد  (6)
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ذا  لم تقتصر تأثيرات النزوح السوري على السلبيات وإنما شهد لبنان بعض املنافع االقتصادية بفضل وجودهم وابرز ه      

 املنافع ما يلي:  

ساهم النازحين السوريين في تخفيض أجور العمالة وكلفة االنتاج في لبنان، كما نالحظ فأن الكثير منهم ينشطون في عدة   -

% منهم يعملون بمثل هكذا نشاطات، هذه العمالة أفادت أصحاب  60قطاعات زراعية  تجارية، بناء،خدمات... وهناك نسبة  

ملصالح االقتصادية من عدة نواحي ومنها رخص اليد العاملة وباإلضافة إلى عدم تسجيل العمال في الضمان  العمل اللبنانيين وا

االجتماعي اللبناني، وبالتالي هذا ما ساعد على انخفاض تكاليف االنتاج لدة املصالح االقتصادية اللبنانية، والبّد من اإلشارة  

يدة اقل من العمال اللبنانيين، ورًدا على الكثير من املنتقدين فأن تأثير العمال  هنا إلى أن العمال السوريين يقبلون بأجور زه

الزراعة   البطالة محدود جًدا كون العمال السوريين معظمهم يعملون في قطاع  العمال اللبنانيين وعلى نسبة  السوريين على 

ة مردود الزراعة على اعتبارها غير مدعومة من  والبناء وهذين القطاعين هجرهما معظم العمال اللبنانيين، ويعود السبب لقل

 .(1)قبل الدولة اللبنانية وكذلك رخصة أجور العمل في البناء

 .(2)تحول لبنان إلى دور الوسيط بين السوق السورية واألسواق العاملية -

باإلضافة إلى استئجار آالف  وحدة سكنية،    1300تحريك النشاط العقاري من خالل شراء النازحين السوريين ما يقارب    -

تقرير   اللبنانيين، وهناك  امللك  أصحاب  في صالح  مرتفعة تصب  إيجار  مداخيل وبدالت  توفير  يعني  السكنية، وهذا  الشقق 

% من النازحين املسجلين في املفوضية يدفعون إيجارات بما يساوي  81يؤكد أن    2014نيسان    22للمفوضية السامية... في تاريخ  

 .(3) ميركي كل شهر سؤاء مقابل شقة سكنية أو أي نوع آخر من املساكندوالر أ 200

االستفادة من النازحين من قطاع النقل الجوي حيث نجد أن مطار بيروت تحول إلى صلة وصل  بين السوريين والعالم    -

النقل البحري حيث استفاد مرفأ بيروت اقتصادًيا وسجل ارتفاًعا م لحوظ في أعداد الحاويات الخارجي، باإلضافة إلى قطاع 

 .(4) % 40بنسبة تقدر ب 

املساعدات الدولية "وتدفق التمويل من البلدان املانحة إلى االقتصاد اللبناني من خالل املفوضية السامية لألمم املتحدة    -

العينية   االجتماعية  املساعدات  لتأمين  ومحلية  دولية  منظمات  عدة  مع  تعمل  والتي  البنيى  لالجئين  على  واالنفاق  واملالية... 

  795و  2013مليون دوالر من الدول املانحة عام    842التحتية ودعم املجتمع اللبناني املضيف... وتأكد املفوضية أن لبنان تلقى  

 .(5) "2015مليار دوالر أميركي في العام  1,12وحوالي  2014مليون دوالر في العام 

 .(6) ال الجديدة من فتح مطاعم ومحالت خضرة ومحالت تجارية وغيرها...تأسيس املصالح واملحالت واالعم -

 
 .7ص ، تأثير أزمة النزوح على االقتصاد اللبناني، مرجع سابق، شرف الدين، رائد، والزين، فؤاد  (1)

لبنان والنزوح السوري:  مداخلة وزني، غازي،    لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة،ناني، ندوة حوارية،  مجلة الدفاع الوطني اللب  (2)

 .26مرجع سابق، ص التحديات االقتصادية، 

 . 8 -7ص ، تأثير أزمة النزوح على االقتصاد اللبناني، مرجع سابق، شرف الدين، رائد، والزين، فؤاد  (3)

لبنان والنزوح السوري:  مداخلة وزني، غازي،    لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة،مجلة الدفاع الوطني اللبناني، ندوة حوارية،    (4)

 .26مرجع سابق، ص التحديات االقتصادية، 

 . 8 -7 ص، تأثير أزمة النزوح على االقتصاد اللبناني، مرجع سابق، شرف الدين، رائد، والزين، فؤاد  (5)

 .7ص ، تأثير أزمة النزوح على االقتصاد اللبناني، مرجع سابق، شرف الدين، رائد، والزين، فؤاد  (6)
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أزمات        من  يعاني  الذي  بلبنان  لحقت  التي  السلبية  العوامل  االيجابية ال تضاهي  العوامل  أن كل هذه  القول  نستطيع 

 لواقع االقتصادي اللبناني. سياسية وأمنية واقتصادي واجتماعية... أن أزمة النزوح كان لها تداعيات جد خطيرة  على ا

اقع االجتماعي والتربوي والتعليمي والبيئي في لبنان    . 2020-2011املبحث الثاني: أثر النزوح السوري على الو

يالحظ أن موضوع النزوح السوري تجاه لبنان هو في حالة تطور مستمرة وهناك اشكال عديدة منه مثل هجرة العبور          

عية وهذا االخير تحاول السلطات اللبنانية تسويقه لدى النازحين، وذلك بهدف تخفيف الضغط عن  والهجرة املعاكسة الطو 

لبنان... ومع كل تلك االجراءات،ال يزال لبنان يرزح تحت معضلة النزوح السوري  ،هذا الوجود الذي من الطبيعي أنه يتطلب  

وا مع املجتمع اللبناني الذي هو يختلف عن املجتمع السوري في تكيًفا مزدوًجا من جهة النازحين الذين يترتب عليهم ان يتأقلم

معظم النواحي االجتماعية والثقافية والدينية، باملقابل يجب أن يكون املجتمع املضيف " لبنان" أقل عنصرية وعدائية، وبالتالي 

االزدهار واالستق  بينهم لتحقيق  الجميع فيما  يتعاون  أن  االجتماعي يجب  التماسك  اللبنانية  لتحقيق  رار واألمان... والحكومة 

املنظمات إليه بعض  ما دعت  لهذا رفضت  االجتماعية  الناحية  النازحين من  أثر  النازحين حيثما   كانت تدرك  الدولية بدمج 

 .(1) يقيمون، كون ذلك سوف يلحق أضراًرا باملجتمع اللبناني، ويؤدي إلى صراعات ومشاكل بينهم... 

أما العالقات االجتماعية بين النازحين والسكان في لبنان فهي تختلف من مكان إلى أخر وذلك نظًرا لطبيعة كل منطقة         

السوري   النزوح  بدايات  مع  السوريين،  من  موقفها  هو  استقبل    2013-2011وما  لبنان  النازحين    تجاه  عرسال  بلدة  أهالي 

ف وساهموا  وتقدير،  احترام  بكل  في  السوريين  النازحين  من  الكثير  واستضافوا  استطاعته،  بحسب  كٌل  املساعدات  تقديم  ي 

منازلهم وتشاركوا معهم السلع الغذائية وحتى  رغيف الخبز، باإلضافة لتوفير بعض فرص العمل في الزراعة والحقول وتربية  

 عن دور  املواش ي ... والعمل في الكسارات ومقالع الحجارة وتم تشغيل عدد ال بأس به من الن
ً

ازحين في مناشر الحجر... وفضال

البلدية في تأمين املساعدات الغذائية واملسكن...ومع تطور االوضاع ودخول مجموعات مسلحة إلى عرسال وتحول البلدة إلى  

مركز توتر وأضطرابات وتأزمت العالقات ومع استمرار التصعيد العسكري في سورية وهروب اآلالف من السوريين نحو قرية   

عرسال لم تستطيع املنظمات الدولية وال السلطات اللبنانية، من تأمين االحتياجات االنسانية لهم وهذا ما جعل بلدة عرسال  

في مأزق وتحت ضغوطات كبيرة بفعل وجود النازحين، الن البلدة تفتقر للكثير من الخدمات االجتماعية ، باإلضافة لضعف  

 (.2) ما أثر على العالقات بينهما بشكل سلبي  النبى التحتية وقلة فرص العمل... هذا

وباالستناد إلى الشكل أدناه نجد أن العالقة مع النازحين في منطقة بشري سلبية إلى حد كبير مع العلم أن عدد النازحين         

لحرب األهلية والتدخل  فيها قليل جًدا، وبالتالي فأنه ال يسمح بتكوين فكرة وأضحة عن املوضوع، وال  يخفى على أحد ان ذيول ا

السوري مازالوا  راسخين في عقول أبناء تلك املنطقة... باملقابل نجد أن النظرة تكون إيجابية وبشكل كبير للعالقة مع النازحين  

 
اقع اللبناني، ورقة بحثية مشاركة في مؤتمر" الهجرة واملكان إشكاليات وتحديات"    أبي عقل، جواد يوسف،   (1) النزوح السوري وأثره على الو

منشورات الجامعة ،  2020كانون األول    12  -11ب والعلوم االنسانية، الفرع األول،  الذي عقد في بيروت،  الجامعة اللبنانية، كلية اآلدا

 .26-25، ص 2021اللبنانية، الطبعة األولى، 

مرجع رة،  ، عرسال في مرمى النار، مأزق بلدة لبنانية حدودية صغي مجموعة األزمات الدولية تعمل على منع الصراع  في جميع أنحاء العالم   (2)

 .10ص  ،سابق
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وابناء   النازحين  بين  ما  العالقات  على  والسياس ي...  واملذهبي  الجغرافي  التقارب  انعكاس  بفعل  وجوارها...  طرابلس  مدينة  في 

 والشكل التالي يوضح لنا ذلك. (1) بلس طرا

 2017-2014نوعّية العالقة بين اللبنانيين والنازحين السوريين بحسب املنطقة بين عامي : ( 1الشكل الرقم ) 

 

في مؤتمر" الهجرة واملكان    أبي عقل، جواد يوسف، اللبناني، ورقة بحثية مشاركة  اقع  النزوح السوري وأثره على الو

كانون    12  -11إشكاليات وتحديات" الجامعة اللبنانية، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، الفرع األول،  الذي عقد في بيروت،  

 .27مرجع سابق، ص ، 2020األول 

وهناك عدة عوامل تأثير إلى حد كبير على حالة اللبنانيين النفسية بحسب تنوعهم، وبالتالي هذا ما تجعل أراءهم تفتقر إلى 

% من اللبنانيين يوافقون على أن النازحين السوريين  85التماسك في املنطق وكذلك تتناقض في ما بينها، وهناك دراسة تأكد أن  

% من اللبنانيين مازالوا يشعرون  90العنف والقتل واالضطرابات في لبنان، ومن ناحية أخرى نجد أن  ساهم إلى ارتفاع أعمال 

 
اقع اللبناني، ورقة بحثية مشاركة في مؤتمر" الهجرة واملكان إشكاليات وتحديات"    أبي عقل، جواد يوسف،   (1) النزوح السوري وأثره على الو

 . 27مرجع سابق، ص ، 2020كانون األول  12 -11الجامعة اللبنانية، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، الفرع األول،  الذي عقد في بيروت، 
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للمضايقات   يتعرضون  الذين  النازحين  أن نسبة  التالي، وكذلك نالحظ  الشكل  في  أماكن وجودهم كما هو واضح  في  باألمان 

 العنف هي أقل عند النازحين السوريين منها عند اللبنانيين. نسبتهم تفوق نسبة اللبنانيين، وأيًضا أن نسبة من يؤيد استعمال 

 ( 2الشكل الرقم) 

 2017-2014التماسك االجتماعي وانعكاسه على الشعور باألمان لدى كل من اللبنايين والنازحين السوريين بين عامي 

 

الهجرة    أبي عقل، جواد يوسف،   املرجع: في مؤتمر"  اللبناني، ورقة بحثية مشاركة  اقع  الو السوري وأثره على  النزوح 

  - 11واملكان إشكاليات وتحديات" الجامعة اللبنانية، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، الفرع األول،  الذي عقد في بيروت،  

 .28مرجع سابق، ص ، 2020كانون األول  12

زحين السوريين على سوق العمل حيث ما يزال استمرار الوجود السوري في لبنان يعمق الخلل في  وهناك آثار سلبية للنا

%  47% وإن معدل إجمالي عدد النازحين الناشطين يمثل 50العرض والطلب في سوق العمل، ونالحظ أنه يزيد العرض بنسبة  

%من القوى العاملة، وأيًضا  25ت نسبة البطالة إلى  من إجمالي السكان في سن العمل... وهذا ما يأثر بشكل ملحوظ حيث ارتفع

نتج أتساع العمالة غير النظامية ونالحظ أنه تدنى مستوى االجور... وكذلك يزيد النازحين السوريين من اعداد الفقراء في لبنان 

% في  35,9ثر فقًرا وحرماًنا % من النازحين على انهم فقراء مع العلم ان هؤالء يقيمون في املناطق اللبنانية االك70وسجل نسبة 

% وفي ظل االوضاع التي يعيشها اللبنانيين ارتفعت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر بين  28,8البقاع وفي منطقة الشمال  

 . (1) ألف فقير170% بمعنى أخر زاد العدد حوالي 32% إلى 28من  2014-2012عامي 

 
لبنان والنزوح السوري:  مداخلة وزني، غازي،    لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة،مجلة الدفاع الوطني اللبناني، ندوة حوارية،    (1)

 .28 -27مرجع سابق، ص التحديات االقتصادية، 
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تسبب وجود النازحين السوريين بالتأثير على البنى التحية اللبنانية حيث تسببوا بالضغط على كميات استهالك الكهرباء        

الذي بلغ   التكاليف ما بين  30وبطلب إضافي للطاقة اإلنتاجية  املنتجة، بمعنى أخر "زادت  مليونا    314% من إجمالي الطاقة 

مليون دوالر لزيادة قدرة توليد الكهرباء"  وأيًضا    440و  310مع استثمارات تتراوح ما بين    2014مليونا دوالر أميركي عام    393و

% من إجمالي الطلب، والجدير بالذكر أن شبكة املياه والصرف  7بالضغط على قطاع املياه والصرف الصحي بزيادة تقدر ب  

  18بنحو ما يقارب    2014-2012املالية العامة خالل اعوام    الصحي تواجه زيادة كبيرة في إجمالي الطلب ومع زيادة التكلفة على

% من  15,7مليوًنا خالل االعوام نفسها...والنفايات الصلبة بزيادة    375مليوًنا إلى    340مليون دوالر، وكذلك أحتياطها إلى ما بين  

اه املناطق اللبنانية وهذا ما نتج عنه تلوث  ، ويعود ذلك إلى الزيادة في اعداد السكان نتيجة النزوح السوري تج(1)إجمالي النفايات

مليون دوالر الدارة النفايات"    206مليون دوالر إلى    139املوارد املائية وانتشار بعض االوبئة وهي تحتاج " إلى استثمار ما بين  

ي أحداث تلوث بيئي  ونتيجة النتشار الكثير من مخيمات النزوح في مختلف املناطق اللبنانية تسببت ف  2014-2012خالل اعوام  

، وهناك تقييم جرى ملعرفة ما هو تأثير النازحين على األثر البيئي على إدارة  (2)  واسع حيث نتج عنه انتشار لالمراض واالوبئة...

النفايات الصلبة وادارة مياه الصرف الصحي وتلوث الهواء واستخدام األراض ي... يشير التقييم أن الكمية اليومية للنفايات  

% التي يرميها السكان اللبنانيون قبل النزوح السوري  15بة التي تجمعها البلديات والتي يرميها الالجئون السوريون تقدر ب  الصل

 % من النفايات الصلبة التي يرميها النازحين تدار ضمن البنية التحتية املوجودة والشكل التالي يوضح ذلك. 48تجاه لبنان، وأن  

 2013-2012االثر البيئي للنازحين السوريين خالل اعوام  : ( 3الشكل الرقم) 

 

 . 11مصدر سابق، ص التحليل اإلقليمي سوريا، ب الدول املستضيفة، مشروع تحليل االحتياطات االستراتيجي، املصدر: 

يمكن اعتبار اكثر من نصف النازحين السوريين من االطفال وهم بمثابة ضحايا الحرب واالزمة، ومن منظور إنساني سعت  

الحكومة اللبنانية لتعليم االطفال النازحين، فالطفل خارج املؤسسة التعليمية يعاني ظلًما اجتماعًيا ونتج عن ذلك انحرافات  

أألف طفل يعانون من   300التعاطي... وبهذا يشكل خطًرا على املجتمع اللبناني وهناك ما يقارب متعددة ومنها السرقة والقتل و 

 
لبنان والنزوح السوري:  مداخلة وزني، غازي،    لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة،مجلة الدفاع الوطني اللبناني، ندوة حوارية،    (1)

 .27مرجع سابق، ص التحديات االقتصادية، 

لبنان،   خليفة، عصام،  (2) إلى  ال  النزوح السوري  في مؤتمر الشرق األوسط في ظل  العاملي الجديد، وتداعيات الصراع  ورقة بحثية مقدمة  نظام 

؛ أيًضا ينظر شرف الدين، رائد، 218، ص  2016تموز    15- 12الجيش اللبناني    -العاملي في املنطقة، مركز البحوث والدراسات االستراتيجية

 . 5، ص 2016أيار  10جنيف، ، تأثير أزمة النزوح على االقتصاد اللبناني، والزين، فؤاد
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أن   القول  من  بّد  ال  التربية، وهنا  في  النازحين  االطفال  الهدف وهو دمج  تحقيق  اللبنانية عجزت عن  فالدولة  الحالة...  هذه 

  750ف طفل لبناني، ومن ناحية أخرى البّد ان تلبي الحكومة حاجة  أل  250املنظومة التربوية الرسمية اللبنانية مكونة الستعاب  

الف ويمكن ان ربط عجز الدولة اللبنانية بحجم القطاع التربوي اللبناني وقدرته على االستجابة... ونستطيع القول أن الطفل  

ا  داخل  املسجلين  االطفال  اللبناني...وحتى  املجتمع  أكبر خطر على  هو  تعليمية  اللبنانية  بدون مؤسسة  التعليمية  ملؤسسات 

يبقون متعلقين بوطنهم ووبيئتهم االساسية ويرغبون بالعودة إلى ديارهم، وفي استطالع لرأي االطفال حول العودة أو التعليم في 

 لبنان فكان االجابات على النحو التالي:

 % من االطفال يرون مستقبلهم في سورية. 75 -

 ي لبنان. % من االطفال يفضلون البقاء ف21 -

 .(1) % من االطفال يرغبون في الهجرة باتجاه البلدان االوربية لبناء مستقل جيد13 -

على سبيل   2014-2013خالصة القول أن تعليم االطفال النازحين السوريين يتطلب أموال إضافية ففي العام الدراس ي       

يلتحق   العام    90املثال سوف  باملدارس وفي  بين    2015  -2014الف طفال  ما  إلى  ألًفا    170ألًفا و  140سيصل عدد االطفال 

 (.2) وهكذا...

اقع السياس ي واألمني في لبنان املبحث الثالث: أثر النازح   2020-2011ين السوريين على الو

من املعروف منذ نزوح السوريين إلى األراض ي اللبنانية لم تستطيع الدولة اللبنانية التوافق على سياسة عامة معينة،        

ونتيجة لسياسات سورية قديمة  ويعود ذلك لتعدد املوافق واالتجاهات والوالءات بحكم التعدد املذهبي والطائفي في لبنان،  

اللبنانية منها ما يؤيد   اللبنانية والتدخالت السورية فيها... هذا ما أوجد خالفات سياسية بين الطبقات  ومنها الحرب االهلية 

واملشاكل   الجرائم  عن  املسؤولين  وهم  وازعاج  قلق  مصدر  ويعتبرهم  وجودهم  يعارض  ما  ومنها  السوريين  النازحين  وجود 

رات التي أصابت بعض قطاعات الدولة اللبنانية... ويمكننا القول أن نتيحة الفشل في ايجاد سياسة عامة موحدة تجاه  واالنهيا

النازحين السوريين يعيش لبنان حالة من الفوض ى والالستقرار في تنظيم وجود النازحين وفي حدوث الكثير من حاالت الفلتان  

 .(3)االمني في مختلف املناطق اللبنانية 

فوجود النازحين في بلدة عرسال الحدودية أحدث مشكالت أمنية وسياسية بين االطراف اللبنانية السياسية... وأيًضا       

وجود النازحين فيها سمح للمجموعات املسلحة املعارضة للنظام السوري بدخول للبلدة وجعلها قاعدة لهم، وهذا ما أثر على  

في يوم التاسع عشر من أذار  رسالة خاصة، ما دعا الجيش اللبناني للتدخل لحماية البلدة  االوضاع االمنية في لبنان عامة وفي ع

وذلك بمؤازرة مجموعات من قوة األمن الداخلي اللبناني، مع العلم أن املعارك تحتدم هناك، والجدير بالذكر أن الجيش    2014

 
الدفاع    (1) ندوة حوارية،  مجلة  اللبناني،  العودة،الوطني  وأولوية  األعباء  السوري:  والنزوح  فادي  لبنان  النازحين  ضو،  تعليم  مداخلة حول   ،

 .33مرجع سابق، ص السوريين واملناهج التربوية 

 . 6مرجع سابق، ص ، تأثير أزمة النزوح على االقتصاد اللبناني، شرف الدين، رائد، والزين، فؤاد (2)

اللبناني، ندوة حوارية،    (3) والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة،مجلة الدفاع الوطني  مداخلة مكاوي، خليل، مداخلة ضمن محور   لبنان 

 . 108، مرجع سابق، ص السياسة العامة واولوية العودة
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ال تنظيمات اإلرهابية واملجموعات املسلحة املعارضة وقام  تمركز في احياء البلدة وشوارعها، بغرض تأمين حماية األهالي من 

 . (1) الجيش باعتقال العديد من االشخاص ... 

مع تزايد التعقيدات واالحداث األمنية في عرسال ومنها عندما أقدم الجيش اللبناني على نصب كمين بالقرب من حاجز       

واء فجر اإلسالم عماد جمعة، وكان االخير قد انضم إلى صفوف  العتقال قائد ل  2014آب    2املصيدة في جرود عرسال في يوم  

تموز منه، وبالفعل تم نقله إلى أحد مراكز الجيش للتحقيق معه ووجهت له تهمة التخطيط    15تنظيم الدولة اإلسالمية في  

إرهابية داخل األراض ي ا ارهابية ضد مواقع وحواجز الجيش اللبنانية، وافتعال اعمال  للبنانية، وعلى خلفية  للقيام باعمال 

اعتقال جمعة هددت املجموعات املسلحة املعارضة قوى االمن اللبناني والجيش بأنها ستقوم بتحرير جمعة عنوة وستقوم  

 .(2)بقصف حواجز الجيش اللبناني في حال لم يتم االفراج عنه في يوم اعتقاله الساعة الخامسة عصًرا... 

للبناني لتهديد املجموعات املسلحة ما دفع املجموعات املسلحة، باإلضافة إلى عناصر من  باملقابل لم يستجيب الجيش ا      

اللبناني، واسروا عدًدا من قوى األمن اللبناني وذلك بهدف اجراء عملية   جبهة النصرة إلى شن هجمات على حواجز للجيش 

 .(3)تبادل ما بينهم وبين جمعة وأخرون معتقلون عند الجيش اللبناني

رفض الجيش اللبناني مطالب املسلحين واعلن أنه ال يقبل بإقامة أي منطقة عازلة خارجة عن سيطرة الدولة اللبنانية         

بين الجيش اللبنانية وبين املجموعات املسلحة املعارضة،    2014والرد سيكون قاٍس، وبالفعل بدأت االشتباكات في أوائل آب  

املسلح املجموعات  الجيش مالحقة  بعد رصد   وتابع  داخله، وكذلك  في  من  واعتقل  اإلرهابي  لتنظيم داعش  مركًزا  واقتحم  ة 

ومتابعة نفذ الجيش اللبناني هجوًما في منطقة وادي عطا الواقعة في جرود عرسال، وتمكن من أستهداف تجمع ملجموعة تابعة  

 .(4) لننظيم الدولة داعش حيث قتل عنصر من التنظيم وتم اعتقال ثالثة  عناصر

من الجيش اللبناني وعدد    8متشدًدا من املعارضة باإلضافة إلى أستشهاد    11وكان من نتائج اشتباكات اليوم األول مقتل         

من الجرحى... وصرح الجيش انه تابع مالحقة املجموعات املسلحة في جرود عرسال ومحيطها طوال الليل والنار واوقع املزيد من  

الي وفي  في صفوفهم،  الثانيالخسائر  الجانبان    3وم  بين  بالوساطة  لبنان  في  املسلمين  هيئة علماء  بدأت  منه االشتباكات  آب 

 .(5) آب منه سرعان ما تم اختراقها ولتعود املواجهات من جديد 5وبالفعل أستطاعت التوصل إلى هدنة إنسانية في 

بلدة      إلى  اللبناني  الجيش  ودخل  املسلحة  املجموعات  كل  انسحب  يوم    وبالفعل  في  نتائج    7عرسال  وكانت  منه  آب 

 االشتباكات على النحو التالي: 

 جندًيا لبنانًيا.  20 -

 
 2022/ 1/9تفاصيل أكثر حول دور الجيش في بلدة عرسال ينظر إلى املوقع الذي تم زيارته في يوم   (1)

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/03/140317_lebanon_arsal_army_deploys 

،  2014املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، سبتمبر، بيروت،    املواجهة املسلحة وتداعياتها، أزمة عرسال: سياقات  املصطفى، حمزة،    (2)

 . 14- 13ص 

  )3( Reuters, Lebanese army tries to expel Syria-linked militants from border town, AUGUST 3,  2014.  

 www.reuters.com/article/us-lebanon-security-arsal-idUSKBN0G30E220140803  متوفر على الرابط التالي

أيلول   375- 374مجلة الجيش، العدد الجيش يطبق على مجموعة ارهابيين في عرسال ويتعقب آخرين في مختلف املناطق،  خليل، نينا عقل، (4)

2016 . 

 .14مرجع سابق، ص  أزمة عرسال: سياقات املواجهة املسلحة وتداعياتها، املصطفى، حمزة،   (5)

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/03/140317_lebanon_arsal_army_deploys
http://www.reuters.com/article/us-lebanon-security-arsal-idUSKBN0G30E220140803
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 دركًيا لبنانًيا.  17 -

 مسلًحا ومدنًيا سورًيا من املجموعات املعارضة بمختلف أنواعها...   43أكثر من  -

 .(1)مدنًيا لبنانًيا من أهالي عرسال 15باإلضافة إلى   -

النازحين          ومنها وجود  اسباب  لعدة  الجرائم بشكل عام من سرقة وقتل ومخدرات وجرائم مختلفة   ارتفعت عمليات 

تشرين    11وحتى    2017الجدول التالي يستعرض الجرائم املرتكبة من قبل السوريين في لبنان  خالل عام  السوريين، وفي ما يلي  

 االول منه. 

 ( 2الجدول الرقم) 

 .(2)تشرين االول منه11حتى  2017الجرائم املرتكبة من قبل السوريين في لبنان عام 

 تشرين االول منه  11حتى  2017عام  موقوفون سوريون بجرائم 

 40 قتل

 79 سلب

 595 سرقة

 110 ضرب 

 764 مخدرات 

 12 اغتصاب 

 6482 جرائم مختلفة 

 8082 املجموع 

 الخاتمة: 

والتربوية        واالجتماعية  االقتصادية  الحياة  جوانب  مختلف  على  لبنان  في  السوريين  النازحين  وجود  اثر  النهاية  وفي 

بعض   واستثمارات  والخدمات  الغذائية  السلع  استهالك  على  الطلب  يزيد  النازحين  وجود  وان  حتى  واالمنية،  والسياسية 

بعض تحسين  إلى  وباإلضافة  امليسورين،  العمالة    السوريين  استبدال  بسبب  والبناء...  والصناعي  الزراعي  القطاعات والسيما 

اللبنانية بالعمالة السورية كونها أقل تكاليف... اال انه هناك الكثير من االثار السلبية لوجود النازحين على االرأض ي اللبنانية  

ثر على ارتفاع أسعار العقارات وتحديًدا املبنية وارتفاع  ومنها منافسة القوى العاملة السورية للقوى العاملة اللبنانية، وكذلك أ

اجار الشقق السكنية، وباإلضافة الستهالك الطاقة الكهربائية، وزيادة كلفة الخدمات العامة على  الدولة ومنها الصحة والتربية  

النازحين من تأثير على البيئة من    وجمع النفايات واملياه والتأثير على الصرف الصحي والبنى التحتية...وكذلك ما نتج عن وجود

 ثلوث بفعل وجود مخميات الغير نظامية وتفاقم عنها حدوث امراض واوبئة انتشرت في مختلف املناطق اللبنانية. 

 
 . 16- 15املرجع نفسه، ص  (1)

، مداخلة حول جوانب الضعف  مسلم، جوزيف  لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة،مجلة الدفاع الوطني اللبناني، ندوة حوارية،    (2)

 . 89مرجع سابق، ص عن النازحين السوريين في لبنان، 
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يضاف إلى ذلك قيام مجموعات مسلحة آتية من االراض ي السورية بعمليات تفجير في بعض املناطق اللبنانية ومنها ما       

ما نتج عنها من تداعيات امنية...وأيًضا ما خلفه النازحين من انقسام سياس ي بين بعض الطوائف كون البعض  حدث في عرسال و 

 يؤيد وجودهم والبعض يعارض... وما نتج عن وجود النازحين ارتفاع معدل الجرائم في لبنان على ايدي بعض النازحين السوريين. 

 التوصيات: 

 وص ي بما يلي:أن أ يمكن       

الدعم لكل املبادرات التي تهدف إلى وضع حل سلمي النهاء الصراع في سورية، وهذا ما يضمن عودة النازحين إلى    تقديم  -

 ديارهم. 

حوادث    - حدوث  ومنع  االمن  ضبط  بهدف  وذلك  االمن  وقوى  اللبناني  الجيش  اعداد  زيادة  على  وشغب  أالعمل  منية، 

 واضطرابات...

 وضع خطط واستراتيجيات من شأنها أن تضمن مصلحة لبنان وشعبه. -

منعا لتفش ي الجهل، باعتبار    العمل على تأمين دخول كل االطفال السوريين النازحين إلى املدارس، وتقديم الكنح الدراسية  -

 ان االمية والفقر ، مصدر لالرهاب وللتطرف والجرائم املختلفة... 

وضع مخيمات النازحين تحت الرقابة الصحية والبيئية لضمان عدم حدوث تلوث بيئي ينتج عنه امراض واوبئة...والرقابة    -

 ات املسلحة والشبكات االرهابية...االمنية املشددة كي  ال تتحول املخيمات إلى مركز لتجمع املجموع 

زيادة الخدمات بمختلف انواعها للنازحين عن طريق التنسيق مع بعض املنظمات الدولية والجمعيات املحلية في البلد    -

 املضيف ،والقيام بمحاضرات توعوية دورية هادفة لرفعمستوى الوعي لدى النازحين. 

 لالسرة الواحدة ، مما يخفف من ارتفاع نسبة الكثافة السكانية . _ تحديد النسل بمعدل اليزيد عن ثااثة اطفال 

_ تقسيم النازحين الى ثالث فئات :  االكثر فقرا ، املتوسطة من حملت الشهادات العلمية ، املقتدرة ، وهذه االخيرة يمكن  

 السماح  لها باالاسثمار في البلد املضيف مما من شائه تحريك. العجلة االقتصادي. 

 املصادر واملراجع:  قائمة

الكبير  - أفريقيا، د، م، خريف  لبنان املرصد االقتصادي، اإلنكار  الشرق اإلوسط وشمال  الدولي منطقة  البنك  ، مجموعة 

2021 . 

يوسف،  - جواد  عقل،  واملكان    أبي  الهجرة  مؤتمر"  في  مشاركة  بحثية  ورقة  اللبناني،  اقع  الو على  وأثره  السوري  النزوح 

 12  -11إشكاليات وتحديات" الجامعة اللبنانية، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، الفرع األول،  الذي عقد في بيروت،  

 . 2021منشورات الجامعة اللبنانية، الطبعة األولى،  ، 2020كانون األول 

غادة،    - وسالم،  آمال،  فياض،  على  أبو  السورية  الحرب  الرتدادات  قراءة  االقليمية  األزمات  مهب  في  اللبنانية  السياحة 

ورقة بحثية مقدمة في مؤتمر الشرق األوسط في ظل النظام العاملي الجديد، وتداعيات الصراع العاملي  السياحة في لبنان، 

 . 2016تموز  15-12الجيش اللبناني  -الستراتيجية في املنطقة، مركز البحوث والدراسات ا
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تشرين   1، من    2014الربع الرابع  التحليل اإلقليمي سوريا، ب الدول املستضيفة، مشروع تحليل االحتياطات االستراتيجي،    -

 كانون األول.  31األول حتى 

املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، سبتمبر،    وتداعياتها،أزمة عرسال: سياقات املواجهة املسلحة  املصطفى، حمزة،    -

 . 2014بيروت، 

دراسة مقارنة، جامعة نايف العربية للعلوم حق اللجوء بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي لألجئين،  أبو ألوفا، أحمد،     -

 . 2009األمنية، دون دار، الطبعة األولى، 

، مؤتمر االمم املتحدة للمفوضين بشأن الالجئين وعديمي  1951تموز    28الالجئين، اعتمدت يوم  االتفاقية الخاصة بوضع    -

إلى االنعقاد بمقتض ى قرارها رقم   في  5  –)د    429الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة لألمم املتحدة   14(، املؤرخ 

ا الحك  1954نيسان  22، تاريخ بدء النفاذ 1950كانون األول ديسمبر 
ً
 .43ام املادة وفق

لعام    - املتحدة  عام    1951اتفاقية األمم  املتحدة     1967وبروتكول  لألمم  السامية  املفوضية  الالجئين،  الخاصين بوضع 

 دون تاريخ، دون دار. لشؤون الالجئين، 

الدولي،الصقور، صالح خليل،    - ا  املنظمات الدولية االنسانية واالعالم  الطبعة  ألولى، عمان،  دار أسامة للنشر والتوزيع، 

2016 . 

، د.  1الناشر منظمة العفو الدولية، ط، حالة حقوق االنسان في العالم،  2022-2021تقرير منظمة العفو الدولية للعام    -

 . 2022م، 

العالم،    2015/2016تقرير عن منظمة العفو الدولية للعام    - في  العفو الدولية،  حالة حقوق االنسان  منشورات منظمة 

 .2016األولى، الطبعة 

 . 2011أيار   15جريدة السفير في يوم  -

 .2014مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة األولى، االسكندرية، حق اللجوء في القانون الدولي،  خضرواي، عقبة،    -

مجلة الجيش،  الجيش يطبق على مجموعة ارهابيين في عرسال ويتعقب آخرين في مختلف املناطق،    خليل، نينا عقل،  -

 . 2016أيلول  375-374عدد ال

لبنان،   خليفة، عصام،   - إلى  العاملي الجديد،    النزوح السوري  النظام  في ظل  في مؤتمر الشرق األوسط  ورقة بحثية مقدمة 

، ص 2016تموز    15-12الجيش اللبناني    - وتداعيات الصراع العاملي في املنطقة، مركز البحوث والدراسات االستراتيجية

 . 2016أيار  10جنيف، ، تأثير أزمة النزوح على االقتصاد اللبناني، ف الدين، رائد، والزين، فؤاد؛ أيًضا ينظر شر 218

 .2017املكتبة الشرقية، الطبعة األولى، بيروت، ، 2016سورية في التاريخ من أقدم العصور حتى ديب،كمال،  -

ا  - املتحدة لشؤون  السامي لألمم  املفوض  في مكتب  الدولية  الحماية  الدولية حماية  دائرة  الحماية  إلى  لالجئين، مدخل 

 .2005آب  1، 1االشخاص الذين هم موضع اهتمام املفوضية، برنامج التعليم الذاتي 

، عرسال في مرمى النار، مأزق بلدة لبنانية حدودية  مجموعة األزمات الدولية تعمل على منع الصراع  في جميع أنحاء العالم  -

 ، ترجمة من االنكليزية. 2016شباط  23، 46سط رقم صغيرة، إحاطة حول الشرق األو 
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، منشورات منظمة العفو  مدفعون إلى الحافة: الالجئون السوريون يواجهون قيوًدا متزايدة في لبنانمنظمة العفو الدولية،    -

 .2015الدولية، الطبعة األولى، 
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 جذور األزمة اليمنية وتداعياتها على املنطقة والعالم
The roots of the Yemen crisis and its repercussions on the region and the world 

 تونس  -العلوم السياسية/ جامعة سوسةطالب دكتوراه في   ،  طالل عبدهللا الندابيالباحث 

Talal Abdullah AlNadabi, PhD student in political science/ University of Sousse-Tunisia 

 

Abstract: 

Currently, the Yemeni crisis is receiving great attention by many regional and international parties and 

organizations due to its repercussions on all levels. Consequently, an understanding of the Yemeni crisis with 

both its political and security scenes is required along with their repercussions at the internal and external 

levels. There is a need first to return to the initial causes and roots of the crisis in order to identify the internal 

and external challenges that have prolonged and complicated the time of the crisis current situation. 

This study primarily deals with the Yemeni crisis in terms of its roots and causes in its internal aspect, 

represented by the weakness of the state institutions in Yemen in favor of the growing role of the tribes, the 

wars of power with the Houthis, the issue of unity; and the external aspect, which deals with Saudi, Iranian and 

Western foreign interventions, especially the American.  

This study also touches upon the repercussions of the crisis inside Yemen like the threat to Yemeni unity, 

and multiplicity of the military formations and the distribution of their allegiances. In addition, the deterioration 

of the humanitarian situation is discussed as well as the consequences of the crisis on neighboring countries, 

the region and the world, and its consequences on counter-terrorism efforts. 

Keywords: (Yemeni crisis), (Gulf countries), (Middle East region), (international politics) 
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 : امللخص

 ملا  
ً
تحظى األزمة اليمنية باهتمام كبير خالل الفترة الراهنة من قبل العديد من األطراف اإلقليمية والدولية واملنظمات نظرا

املستوى   وتداعياتهما على  واألمني  السياس ي  بمشهديها  اليمنية  األزمة  فهم  املستويات. ويستوجب  كافة  تداعيات على  من  لها 

 إلى حيثيات األزمة وجذورها للتعرف على التحديات الداخلية والخارجية التي أطالت من زمن  الداخلي والخارجي، الرجوع بدا
ً
ية

 األزمة وتعّقد املوقف الراهن.  

 األزمة اليمنية من حيث الجذور واألسباب بشقيها الداخلي املتمثل في ضعف مؤسسات  
ً
وقد تناولت هذه الدراسة بداية

ال دور  تعاظم  لصالح  اليمن  في  تناول  الدولة  والذي  والخارجي  الوحدة،  ومسألة  الحوثيين،  مع  السلطة  وحروب  فيها،  قبيلة 

التدخالت الخارجية السعودية واإليرانية والغربية وخاصة األمريكية. كما تطرقت الدراسة إلى تداعيات األزمة في الداخل اليمني  

ب والءاتها،  وتوزع  العسكرية  التشكيالت  وتعدد  اليمني،  الوحدة  إلى  كتهديد  باإلضافة  اإلنساني،  الوضع  تدهور  إلى  اإلضافة 

 التداعيات التي خلفتها األزمة على دول الجوار واملنطقة والعالم، وتداعياتها على جهود مكافحة اإلرهاب. 

 )األزمة اليمنية(، )دول الخليج(، )منطقة الشرق األوسط(، )السياسة الدولية( كلمات مفتاحية: 

 

تكمن أهمية الدراسة في الجانبين العلمي والعملي؛ إذ تسعى في أهميتها العلمية إلى تقديم تفسيرات ألسباب    أهمية الدراسة:

اتها على سياسات الدول املجاورة، فيما تتمثل أهميتها  الزمة اليمنية وتداعيتها على املستويين الداخلي والخارجي، وتأثير تداعي

العملية فيما تختص به من معالجتها ألزمة داخلية ذات بعد دولي ودراسة حالة اليمن للوصول إلى نتائج مهمة تعين الباحثين  

 والدارسين في البحث والتقص ي عن هذه التداعيات. 

يات األزمة اليمنية على املستوى الداخلي لليمن وما أنتجته من تفكك  تهدف الدراسة إلى التعرف على تداع  أهداف الدراسة:

 في السياسة واملجتمع، وأثر ذلك على دول املنطقة والعالم.

تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن لألزمة اليمنية جذور وأسباب تاريخية داخلية وخارجية، وأن عدم  فرضية الدراسة:  

  التوصل إلى حل لتلك األسباب يؤد
ً
ي إلى إطالة أمد الصراع في اليمن وبالتالي استمرار تداعياتها وبشكل أكبر مما سيؤثر سلبا

 على املنطقة والعالم. 

 من تلك الفرضية تحاول الدراسة اإلجابة على سؤال رئيس ي وهو هل تسببت الجذور التاريخية  إشكالية الدراسة:  
ً
وانطالقا

عياتها؟ وتتفرع من هذا السؤال الرئيس ي عدد من األسئلة الفرعية وهي: ما هي جذور  في إطالة أمد األزمة اليمنية واستمرار تدا

ومسببات األزمة الحالية في اليمن؟ وما هي التداعيات السياسية واألمنية لألزمة اليمنية على املستوى الداخلي؟ ما هي تداعيات  

 هاء األزمة والحد من تداعياتها السلبية؟ األزمة على املستوى الخارجي؟ ما هي فرص نجاح الجهود املبذولة إلن

 الدراسات السابقة: 

- 2011األزمة اليمنية وتأثيرها على دول مجلس التعاون اخليجي العربية ) م(:2020دراسة عبدهللا حسين املسوري )  .1

العرب2020 الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  على  أثرها  وتحليل  اليمنية  األزمة  معرفة  إلى  الدراسة  هدفت  خالل  م(.  ية 

(. وتطرقت إلى جذور وأبعاد األزمة اليمنية، وتحديد العالقة التي تربط اليمن بدول مجلس التعاون،  2020-2011السنوات )

وجوانب تأثير األزمة اليمنية على دول املجلس من النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية، وتوصلت الدراسة  



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات         2022    أكتوبر   – 37العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي الدولي المحكم حول: بالملتقى عدد خاص  95       2022|  10|  31 -| لبنان   تداعيات األزمات الدولية الراهنة عىل الوطن العرب 

النتائج أهمها، التكامل االقتصادي واألمني والسياس ي واالجتماعي لدول    إلى جملة من  تأثير سلبي لألزمة اليمنية على  وجود 

 مجلس التعاون خالل فترة الدراسة.

(؛ دراسة تحليلية ألسبابها وطرائق إدارتها  2020-2011األزمة اليمنية )  م(:2020دراسة سلطان علي حسن غريب )  .2

ى التعرف على أسباب األزمة اليمنية، وبيان طرق إدارتها من قبل أطراف النزاع املحلية  ومساراتها املستقبلية. هدفت الدراسة إل

والدولية واإلقليمية، وتمثلت مشكلة الدراسة في الطبيعة املعقدة لألزمة، بسب تعدد أطرافها، وتنوع األهداف املراد تحقيقها  

ديم أي تنازالت لصالح تسوية األزمة، واعتقاد كل طرف  من قبل كل طرف، وتمسك األطراف بوجهات نظرها وعدم رغبتها في تق

 أن الّحل الذي يتبناه هو الصحيح. األمر الذي أدى إلى زيادة تعقيد األزمة، وصعوبة إيجاد حلول مقبولة لها.  

3.  ( ساحلي  مبروك  إدراك    م(:2020دراسة  عن  الدراسة  تحدثت  اليمن:  أزمة  على  وانعكاساتها  الخارجية  التدخالت 

تدخالت الخارجية في عدم استقرار اليمن وانهياره، حيث تواجه اليمن أكبر أزمة لها منذ عقود، وهدفت الدراسة  مخاطر ال

بصفة رئيسية إلى التعرف على مضاعفات وتأثيرات التدخالت الخارجية اإلقليمية والدولية، على األزمة اليمنية، والتعرف على  

عودية، قطر، سلطنة ُعمان(. والتعرف على دور دول القرن اإلفريقي على األزمة  دور القوى اإلقليمية )إيران، اإلمارات، الس

 اليمنية. والتعرف على دور القوى الدولية )الواليات املتحدة األمريكية وروسيا، والدول األوروبية( في األزمة اليمنية. 

الدراسة: لوصف ظاهرة  منهجية  املستخدم  التحليلي  الوصفي  املنهج  الدراسة  وتحليلها    اتبعت  هي  كما  معينة  حالة  أو 

 وتفسير ما جاء بها وجمع املعلومات الالزمة لتحليلها بشكل قريب من الظاهرة. وأيضا املــنهج التاريخي.

وبناًء على ما تقدم ولإلجابة على اإلشكالية التي تسعى الدراسة لحلها واإلجابة على التساؤالت التي تثيرها؛ فقد تم تقسيم  

 .)مبحث ثاني( وتداعيات األزمة ونتائجها  )مبحث أول(،بحثين، جذور األزمة وأسبابها الدراسة إلى م 

 املقدمة: 

م والتي خلفت أزمة مستمرة  2011لم تكن األزمة اليمنية وتداعيتها وليدة اللحظة أو االحتجاجات التي اندلعت فيها عام  

الخليج ومنطقة الشرق األوسط والعالم، وما يزيد تعقيد األزمة اليمنية  وتداعيات كبيرة على الداخل اليمني وعلى دول الجوار في  

 برزت على الساحة الداخلية تتنازع على السلطة والسيطرة في اليمن باإلضافة إلى األطراف الخارجية، والتي  
ً
 كثيرة

ً
أن أطرافا

الج املناطق  على  السيطرة   
ً
خاصة والنفوذ  املكاسب  من  ممكن  قدر  أكبر  لتحقيق  املندب  تسعى  باب  كمضيق  يوستراتيجية 

 إلى الثروات الطبيعية غير املستغلة في اليمن. 
ً
 املتحكم في حركة املالحة والتجارة العاملية التي تمر عبره، وصوال

م، ومن ثم  2011وتنوعت األدوار اإلقليمية والدولية في األزمة اليمنية بداية من املبادرة الخليجية إلنهاء األزمة فيها عام  

م إلعادة الشرعية إثر سيطرة جماعة أنصار هللا الحوثيين  2015ق عاصفة "عاصفة الحزم" وتشكيل التحالف العربي عام  إطال 

 بالتحالف مع الرئيس الراحل "علي عبدهللا صالح" على العاصمة صنعاء، وتوسعهم في أغلب املحافظات اليمنية.

ية إلى استمرارها وتعدت إلى أبعد من ذلك حيث أصبحت لهذه األزمة  أسهمت هذه األدوار والتدخالت الدولية في األزمة اليمن

على   تداعياتها  عن   
ً
فضال وسياسته،  واقتصاده  اليمني  املجتمع  على  واألمني  السياس ي  املستوى  على  وخطيرة  كبيرة  تداعيات 

 تبذل من قبل العديد  املنطقة العربية والخليج بصورة خاصة، ودول العالم والتجارة العاملية. وعلى الرغم من أن هن
ً
اك جهودا

من األطراف اإلقليمية والدولية باإلضافة إلى املنظمات وعلى رأسها األمم املتحدة إال أن تعقيدات األزمة اليمنية ما زالت تحول  

 دون التوصل إلى حل. 
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 املبحث األول: جذور األزمة وأسبابها 

 في تسلسل أحداثها منذ انطال 
ً
م للمطالبة بإصالحات  2011ق ما يعرف بثورة الشباب في عام  شهدت األزمة اليمنية تسارعا

سياسية واجتماعية كامتداد لألحداث التي اجتاحت العديد من الدول العربية ضمن ما يعرف بالربيع العربي، ثم تنازل الرئيس  

صور هادي" ضمن مرحلة  السابق "علي عبدهللا صالح" على وقع تلك االحتجاجات عن السلطة وتسليمها إلى نائبه "عبدربه من

 باملواجهات التي اندلعت بين قوات جماعة  2013انتقالية بموجب املبادرة الخليجية، وتشكيل مؤتمر الحوار الوطني في  
ً
م مرورا

أنصار هللا )الحوثيين( وقوات الحكومة اليمنية املوالية لحزب التجمع اليمني لإلصالح )الفرع اليمني لجماعة االخوان املسلمين(،  

م وعدن في 2014تحالف الرئيس السابق صالح مع الحوثيين في املعارك التي مكنت الجماعة من السيطرة على صنعاء في عام و 

العام التالي، وانتهاًء بفرار الرئيس "هادي" إلى السعودية وطلبه الدعم من دول الخليج واإلعالن من هناك عن تشكيل التحالف  

 .1عاصفة الحزم" إلعادة الحكومة الشرعية العربي بقيادة السعودية وانطالق "

تشير أغلب الدراسات التي تناولت األزمة الحالية في اليمن إلى تلك األحداث كبداية لألزمة الراهنة في اليمن، وعلى الرغم من  

تعال بسبب التراكمات  أنه يمكن اإلشارة إليها باعتبارها الشرارة التي أشعلت األوضاع في اليمن والتي كانت في الواقع قابلة لالش

إلى ما قبل ذلك   السياسية واالجتماعية؛ إال أن لألزمة في الحقيقة جذور تاريخية مرتبطة بعوامل اجتماعية وسياسية تعود 

التاريخ بمدة زمنية غير قليلة، سببها تراكم العديد من املشاكل دون حلها، األمر الذي يعود إما إلى عجز السلطة السابقة عن  

 ل جذرية لها أو عدم رغبتها في ذلك.إيجاد حلو 

عانت اليمن خالل الفترة املاضية الكثير من املشاكل التي يمكن اعتبارها جذور لألزمة الحالية ويمكن تقسيمها إلى قسمين  

املسلحة  وهي أسباب داخلية تتمثل في بنية الدولة وضعف سلطتها، وعدم التوصل إلى تسويات واتفاقات مع املكونات اليمنية 

خاصة الحوثيين، باإلضافة إلى شكل الدولة ومسألة الوحدة. وأسباب خارجية متعلقة بعالقة اليمن مع دول الجوار واإلقليم  

 خاصة اململكة العربية السعودية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية. ويمكن اإلشارة إلى تلك األسباب على النحو اآلتي: 

 الداخليةاملطلب األول: األسباب 

 الفرع األول: ضعف مؤسسات الدولة لصالح القبيلة 

من أهم تلك األسباب ضعف مؤسسات الدولة لصالح القبيلة وهو ما يعود إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة في اليمن، حيث   

تعاظم    عجزت السلطة هناك عن بناء مؤسسات دولة قوية، مما أنتج مؤسسات ذات سلطة ضعيفة إلى حد كبير على حساب

أو   الرئيسية تمتلك من القوة والسلطة ما قد يوازي سلطة الدولة  التقليدية  الوحدة االجتماعية  القبيلة فيها باعتبارها  دور 

 ما تتقاطع سلطة القبيلة والزعامات القبلية في اليمن مع سيادة وسلطة الدولة املركزية،  
ً
بتفوق عليها في كثير من األحيان، فكثيرا

الزعامات القبلية في أعمال الدولة، بل وتتمرد عليها وتعطلها في بعض األحيان، األمر الذي كان يجبر الدولة    حيث تتدخل بعض

 ما تلجأ لالعتماد على بعض شيوخ القبائل في فرض سلطتها على 
ً
في مناسبات عديدة على االنصياع لها، بل أن الدولة كانت كثيرا

املناطق  من  تم2كثير  التي  القوة  وتعود  من  .  كبير  قدر  تلبية  عن  الدولة  أهمها: عجز  أسباب  عدة  إلى  اليمن  في  القبيلة  تلكها 

 
 .176، ص1، ط2016عّمان،  –الجنادرية للنشر والتوزيع، األردن صالح، هادي محمد )عاصفة الحزم( دار   1

( مجلة اآلداب، جامعة امللك سـعود، اململكة العربية السـعودية 2
ً
 وسـياسـيا

ً
الرياض،  – جرادي، محمد والي هائل )القبيلة في املجتمع اليمني؛ اجتماعيا

 . 652، ص2018، 127العدد 
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القبيلة من   إلى ما تحظى به  املادية ألغلب املواطنين مثل الصحة والتعليم والبنى األساسية، باإلضافة  املتطلبات والحاجات 

 عن ضعف مؤسسات املجتمع املدن
ً
 ي. مكانة اجتماعية تاريخية وتقليدية، فضال

 في األحداث التي شهدتها اليمن في عام  
ً
 كبيرا

ً
م، عندما أعلنت كبرى قبائل اليمن مثل حاشد  2011وقد كان للقبيلة دورا

وبكيل انضمامهم إلى الثورة الشعبية؛ ليكون ذلك بمثابة ضربة كبرى لنظام الرئيس السابق "علي عبدهللا صالح" في إشارة  

قبيلة والنظام الحاكم. األمر الذي ساهم بشكل كبير في زيادة الزخم الثوري وارتفاع وتيرة  إلى نهاية التحالف الذي كان بين ال

االحتجاجات وفتح ساحات اعتصام النضمام أبناء القبائل في كبرى املدن اليمنية، وبرز دور القبيلة كرافع لالحتجاجات  

 .1مقابل محدودية تأثير الحركات والقوى املدنية 

 ف مع الحوثيين  الفرع الثاني: لخال 

ل الخالف مع الحوثيين أحد أهم تلك األسباب، إذ ساهم عجز الحكومة اليمنية عن حسم ملف الخالف مع جماعة  
ّ
وشك

أنصار هللا الحوثيين سواًء كان عبر التوصل إلى تسوية سياسية معهم أو حتى عبر الحسم العسكري على الرغم من خوضها  

 سياسية واجتماعية  ست مواجهات عسكرية مع الجماعة في ت
ً
عقيد املسألة األمر الذي ساهم في أن تحمل القضية أبعادا

 وطائفية أخرى. 

م عندما انطلقت شرارة  أولى حروب  2004وتعود جذور الخالف مع الحوثيين في محافظة صعدة أقص ى شمال منذ   

صعدة التي قتل فيها "حسين بدر الدين الحوثي" زعيم )حركة الشباب املؤمن( التي نشأت في أوائل التسعينات من القرن  

تباع الجماعة على التظاهر والسيطرة على بعض املساجد في املاض ي، وتعود أسباب تلك األحداث إلى إقدام مجموعة من أ

الحوثيين   حينها  الحكومة  واتهمت  وإسرائيل،  املتحدة  والواليات  اليمنية  للحكومة  مناهضة  بشعارات  والهتاف  صعدة 

ت املتحدة  باالرتباط بإيران وحزب هللا، وهو ما رفضه الحوثيون مبررين حركتهم بأنها معارضة لتعاون الحكومة مع الواليا

 .2وتّدخل السعودية في اليمن 

وخاضت الحكومة اليمنية بعدها خمس مواجهات أخرى في األعوام الالحقة قبل سقوط نظام الرئيس السابق "صالح"،  

م، وكان التطور األهم في هذه املرة قيام القوات السعودية بالتدخل املباشر في الحرب إلى جانب  2009كان آخرها في عام  

  3كومة اليمنية وتوجيه ضربات ملواقع الحوثيين متهمة الجماعة بالتسلل إلى أراضيها قوات الح 
ً
، األمر الذي أكسب األزمة بعدا

 كان له األثر فيما بعد عند سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء في عام 
ً
 جديدا

ً
 م. 2014إقليميا

 الفرع الثالث: مسألة الوحدة 

القدم بالعديد من املراحل بين الوحدة في دولة واحدة أو االنقسام في دول عديدة   مرت اليمن خالل تاريخها الضارب في 

 وفي حالة حرب فيما بينها في كثير من األحوال، إال أن التاريخ الحديث لليمن يظهر جزئين أساسيين  
ً
متجاورة متصالحة أحيانا

وكان آخرها اإلمامة املتوكلية والتي تم إسقاطها في  هما دولة في الشمال عاصمتها صنعاء يتم حكمها من قبل األئمة الزيدية  

 
 1، ص2018برلين، -طي العربي، أملانيا ( املركز الديموقرا2012-2011الحميري، محمد أحمد )القبيلة في اليمن ودورها في االحتجاجات الشعبية  1

 12، ص2010، 110كريستوفر بوتشيك، )الحرب في صعدة من تمرد محلي إلى تحد وطني( مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي، العدد  2

ــــة 3 ــــارات التاريخية للتدخالت اإلقليمية والدولية في اليمن( املركز العربي لألبحاث ودراســ ــــالم، )املســ ــــات، لبنان    املحطوري، عبدالســ ــــياســ بيروت،   -الســ

 148، ص2012
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م وقيام "الجمهورية العربية اليمنية"، ودولة أخرى في الجنوب عاصمتها عدن حصلت على  1962انقالب عسكري في عام  

 م بمسمى "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية".1967استقاللها بعد االنسحاب البريطاني في عام 

م بين "علي عبدهللا صالح" رئيس اليمن الشمالي الذي  1991اتفاق الوحدة بين شطري اليمن في عام    وتم التوقيع على

 للرئيس، إال أن  
ً
 لليمن املوحد و"علي سالم البيض" رئيس اليمن الجنوبي والذي أصبح بموجب االتفاق نائبا

ً
أصبح رئيسا

 إذ سرعان ما اندلعت حرب االنفصال  
ً
م والتي قادها "البيض" للمطالبة بانفصال  1994في عام  ذلك االتفاق لم يدم طويال

، األمر الذي رفضته السلطة الجديدة بقيادة "صالح" الذي تمكن من السيطرة على الوضع، وغادر بعدها  
ً
الجنوب مجددا

 شبه مطلق  
ً
على اليمن  "البيض" إلى سلطنة ُعمان. األمر الذي منح حزب املؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس "صالح" حكما

 في ظل غياب منافس قوي. 

عام   بداية  العسكريون  2007وفي  املتقاعدون  يقودها  احتجاجية  حركة  ظهور  مع  موعد  على  اليمن  جنوب  كان  م  

بعد حرب   أعمالهم  من  القسري  التسريح  من  يشكون  الذين  وتحسين  1994واملدنيون  أعمالهم  إلى  بإعادتهم  للمطالبة  م 

ك الجنوبي مع مرور الوقت لتشمل مختلف شرائح املجتمع في املحافظات الجنوبية بسبب  أوضاعهم، وتوسعت قاعدة الحرا

مطالب   إلى  الحقوقية  املطالب  وتحولت  والجيش  والسياسة  األعمال  مجاالت  من  مستبعدون  أنهم  الجنوبيين  إحساس 

الوضع في الجنوب وساهم في  ، األمر الذي فاقم  1سياسية لتصبح القضية الجنوبية بالنسبة للمحتجين قضية تقرير مصير 

 ظهور مكونات سياسية جنوبية تنادي باالنفصال عن الشمال. 

 املطلب الثاني: األسباب الخارجية

 الفرع األول: التدخالت السعودية

تحكم العالقات بين اليمن والسعودية العديد من املحددات أهمها املوقع الجغرافي، حيث ترتبط اليمن بحدود برية مع   

بلدين فقط هما سلطنة ُعمان واململكة العربية السعودية التي ترتبط معها بأكبر حدود برية تصل إلى أكثر من ألفي كيلومتر،  

بين   العالقة  التي شكلت نمط  التاريخية  املحطات  بالعديد من  السعودية  اليمنية  العالقات  التاريخية مرت  الناحية  ومن 

فيا تأثير كبير في صياغتها، حيث ظلت مشكلة الحدود مقياس لهذه العالقة على مدى  البلدين املتجاورين كان لعامل الجغرا

 عقود من الزمن. 

م بعد حرب طاحنة كانت نتائجها لصالح السعودية،  1934فيمكن اعتبار توقيع اتفاقية الطائف بين الطرفين في عام   

السعودية مقابل إيجار تدفعه ملدة عشرين عام مع    والتي تم بموجبها تسليم مناطق عسير ونجران وجيزان للمملكة العربية

العالقات بين البلدين التي شهدت مراحل مختلفة من التقارب واالختالف، فقد دعمت    ، مرحلة مبكرة من2قابلية تجديده

اليمن عام    1962السعودية امللكية في 
ً
 للمد القومي الناصري واحتماال

ً
لتأسيس    م في مواجهة الثورة التي رأت فيها توسعا

إلى حين هزيمة اإلمامة   ثماني سنوات  املوالية لإلمام ملدة  للقوات  جمهورية ثورية مناهضة على حدودها، واستمر دعمها 

 .3م1970وتأسيس الجمهورية العربية اليمنية في عام 

 
 .21-20، ص2020صنعاء،   -)من حلم بالوحدة إلى واقع متشظي، التحوالت السياسية في جنوب اليمن( مركز أبعاد للدراسات والبحوث، اليمن 1

 .96، ص2015أنقرة،   -البكيري، نبيل )العالقات اليمنية السعودية، مسارات املاض ي ورهانات املستقبل( رؤية تركية، تركيا 2

 .139، مرجع سابق، ص2012املحطوري، عبدالسالم،  3
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 وعملت على عرقلتها، كما انحازت إلى  
ً
 سلبيا

ً
جانب الحزب االشتراكي  وفي مسألة الوحدة اليمنية اتخذت السعودية موقفا

، ولم تتحسن العالقات السعودية اليمنية إال في عام  1994الجنوبي في حرب  
ً
 وسياسيا

ً
 ماديا

ً
م عند  2000م وقدمت له دعما

 .1توقيع معاهدة جدة والتي تم بموجبها ترسيم الحدود وحل الخالفات الحدودية

الحروب   السعودية مرحلة جديدة خالل فترة  التدخالت  السعودية ودخلت  الحدود  في محافظة صعدة على  الحوثية 

عام   في   
ً
الحوثيين  2009وتحديدا مواقع  على  ومدفعية  جوية  ضربات  بتوجيه  وقامت   

ً
عسكريا الرياض  تدخلت  عندما  م 

ومساندة القوات الحكومية في تلك املعارك، األمر الذي كان له أثر بارز في رسم العالقة بين السعودية وجماعة أنصار هللا  

 خالل مراحل الحقة. 

 الفرع الثاني: التدخالت اإليرانية

تمتلك إيران هي األخرى مصالح في اليمن حيث تسعى من خالل إيجاد حليف قوي لها في اليمن إلى تعزيز حضورها في  

ب وبحر  املواقع االستراتيجية املرتبطة بخطوط املالحة الدولية وطرق إمدادات النفط في البحر األحمر ومضيق باب املند

العرب، كما تهدف كذلك إلى امتالك أوراق ضغط يمكن استخدامها في صراعها مع السعودية عبر إيجاد جماعات موالية  

 .2لها على الحدود السعودية، وكان السبيل لضمان تحقيق ذلك هو دعم جماعة أنصار هللا الحوثية والتحالف معها 

 في الشؤو 
ً
 مهما

ً
 لم تكن إيران عامال

ً
ن اليمنية حيث حافظت منذ فترة طويلة على وجودها الدبلوماس ي في صنعاء،  وتاريخيا

أكد الرئيس اليمني في حينه "علي عبدهللا صالح" أن إيران كانت    2010-2004ولكن خالل حروب صعدة الستة بين عامي  

 .3عمه تدعم الحوثيين، إال أن املحللين األمريكيين لم يجدوا سوى القليل من األدلة التي تدعم مزا

 يمثل الطائفة    1990وتعود العالقة بين إيران والحوثيين إلى عام  
ً
 سياسيا

ً
عند تأسيس "حزب الحق" والذي كان حزبا

الثورة اإلسالمية وشعاراتها،   بمبادئ  تأثرهم  في  الذي ساهم  األمر  إيران،  إلى  الحزب  زيارات أعضاء  تكررت  الزيدية، حيث 

الشباب املؤمن" وهو التنظيم الذي أسسه "حسين بدر الدين الحوثي" شقيق زعيم    وتعمقت تلك العالقة مع إنشاء "تنظيم

جماعة أنصار هللا "عبدامللك الحوثي" الذي خاض حروب صعدة الست ضد الحكومة اليمنية، حيث وقفت إيران حينها مع  

 .4الحوثيين وقدمت لهم الدعم اإلعالمي واملادي 

 الفرع الثالث: التدخالت الغربية

كت الدول الغربية وخاصة الواليات املتحدة عالقات جيدة مع نظام الرئيس السابق "علي عبدهللا صالح" خاصة  امتل 

اإلرهاب بعد هجمات   بحربها على  يتعلق  اليمنية  2001سبتمبر11فيما  للحكومة  املساعدات  تقدم  أميركيا  كانت  م، حيث 

بدون طيار الستهداف مواقع تنظيم القاعدة في اليمن والتي  وتنسق معها فيما يتعلق بتنفيذ ضرباتها باستخدام الطائرات  

 فيها خاصة بعد هزيمته في أفغانستان. 
ً
 كان التنظيم نشطا

 
 .66، ص2018القاهرة،  –أبو زيد، أحمد محمد )العالقات اليمنية الخليجية، األخوة األعداء( املركز العربي للنشر والتوزيع، مصر  1

 .78، ص1، ط2018عّمان،  –، األردن الجبارات، محمود )الجذور التاريخية لألزمة اليمنية( اآلن للنشر والتوزيع 2

ـــط، تركيا 3 ـــ ـــرق األوســ ـــ ـــات الشــ ـــ ـــاتها على األزمة اليمنية( مجلة دراســ ـــ ـــاحلي، مبروك )التدخالت الخارجية وانعكاســ ـــ ، 2العدد  12، املجلد2020انقرة،    -ســ

 .459ص

ــــــات عربية، قطر  4 ــــــياســ ــــــات، مجلة ســ ــــــياســ ــــــة الســ ــــــم )الطائفية وفتيل الحرب األهلية في اليمن(، املركز العربي لألبحاث ودراســ ــــــري، أنور قاســ  – الخضــ

 .70، ص2014، 6الدوحة، العدد
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من جهتها كانت جماعة أنصار هللا تنظر إلى الدول الغربية وخاصة الواليات املتحدة باعتبارها حليفة إلسرائيل، كما أنها  

حدة على أفغانستان، واعتمد الحوثيون حينها شعارهم أو ما يعرف بالصرخة "هللا عارضت الحرب التي خاضتها الواليات املت

اليمنية حينها كانت تدعم    ألن الحكومة 
ً
النصر لإلسالم"، ونظرا اليهود،  اللعنة على  أكبر، املوت ألمريكا، املوت إلسرائيل، 

 كثيرة موجهة ضد نظام الحكم في اليمن،  الواليات املتحدة في حربها على اإلرهاب، فقد جاء رفع شعار الحوثيين في  
ً
أحيانا

 .1وأصبح الحوثيون يرددون الشعار في املحافل ويكتبونه على الجدران 

ولعل مشكلة الواليات املتحدة في تلك الفترة هي عدم إيالء األوضاع في اليمن أي أهمية إال فيما يتعلق بمجال مكافحة  

عدسة مكافحة اإلرهاب فقط تؤدي إلى استنتاج مفاده أن أي شخص لديه لحية  اإلرهاب فقط، فرؤية اليمن من خالل  

ويحمل سالح ويتحدث عن هللا فهو عضو في تنظيم القاعدة في شبة الجزيرة العربية أو تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(،  

إلى هجمات طائرات بدون طيار   اليمن، واالعتقاد عكس ذلك يؤدي  في  الحال  أس يء  لكن هذا ليس هو  خاطئة وعقوبات 

 .2تطبيقها 

 املبحث الثاني: تداعيات األزمة  

تسببت األزمة اليمنية ومنذ انطالقها على مدى سنوات من تصاعد الخالفات السياسية واملواجهات العسكرية بين أطراف  

الداخلي والخارجي، ويمكن اإلشارة هنا  الصراع باليمن في العديد من التداعيات السياسية واألمنية الخطيرة على الصعيدين  

 إلى أهم تلك التداعيات على النحو اآلتي:

 املطلب األول: التداعيات على الداخل اليمني 

 الفرع األول: تهديد الوحدة اليمنية

التطورات على الساحة اليمنية حالة من االنقسام على كافة األصعدة، فعلى صعيد الجغرافيا تتوزع مناطق النفوذ    أنتجت  

على األرض بين جماعات ومكونات سياسية متصارعة تمتلك قوة عسكرية، فأغلب مناطق شمال اليمن تخضع لسيطرة جماعة  

 على بقية املناطق في الجنوب، األمر الذي أعاد إلى األذهان  أنصار هللا الحوثية، بينما تسيطر الحكومة اليمنية امل
ً
عترف بها دوليا

سيطرة   تحت  اآلن  هي  صنعاء  وعاصمتها  الشمالي  لليمن  تابعة  كانت  التي  املحافظات  فجميع  الوحدة،  قبل  اليمن  خارطة 

 الحوثيين، فيما تقتصر سيطرة الحكومة اليمنية على املحافظات الجنوبية وعاصمتها عدن. 

الثالث التنفيذية والتشريعية والقضائية نالت نصيبها من حالة االنقسام، فعلى مستوى السلطة    الدولةكما أن سلطات  

"مهدي   برئاسة  األعلى  السياس ي  املجلس  قبل  من  الشمالية  واملحافظات  صنعاء  العاصمة  في  األوضاع  تدار  السياسية 

الطرف في  بينما  أنصار هللا،  لجماعة  التابع  اط" 
ّ
إدارة    املش العيلمي"  "رشاد  برئاسة  الرئاس ي  القيادة  مجلس  يتولى  اآلخر 

األوضاع في املحافظات الجنوبية من العاصمة املؤقتة عدن، كما أن هناك حكومتان في كلتا العاصمتين بكافة اختصاصاتهما  

اب الشرعي، وهذا الوضع  تديران األوضاع في مناطق نفوذهما، وعلى املستوى التشريعي يدعي كل طرف أن لديه مجلس النو 

 يندرج كذلك على الجيش وقوى األمن األخرى.

 
 .177، ص2011بيروت،  –املولى، سعود )اليمن السعيد وصراعات الدين والقبيلة( دار مدارك للنشر، لبنان   1

ي جونســن )كيف ســاهمت الســياســة األميركية املســتندة إلى رؤية ســعودية في ســوء فهم أمريكا لليمن وتعثرها هناك( مركز صــنعاء للدراســات  غريغور  2

 24/9/2022، تمت زيارته بتاريخ https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8348، 2019اإلستراتيجية،  

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8348
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 وتطالب بإعالن   اإلشارةوهنا ال بد من  
ً
 واقعا

ً
 أصبحت تنادي بضرورة االنفصال باعتباره أمرا

ً
 متصاعدة

ً
إلى هناك أصواتا

دعم من دولة اإلمارات العربية  م ب2017دولة الجنوب خاصة املجلس االنتقالي الجنوبي الذي تم اإلعالن عن تأسيسه في عام  

فإن   مراقبين  السابق، وبحسب  الجنوبي  الحراك  من  ناشطين  أعضائه  بين  الزبيدي" ويضم  "عيدروس  ويترأسه  املتحدة، 

 ملؤسسات الحكومة  
ً
 موازيا

ً
اليمن، وكيانا الدعم اإلماراتي أصبح القوة الضاربة ألبوظبي في جنوب  املجلس االنتقالي بفعل 

دولة    .وعلى1الشرعية  إعالن  وإعادة  باالنفصال  ينادي  أنه  إال  الرئاس ي  القيادة  مجلس  في   
ً
"الزبيدي" عضوا أن  من  الرغم 

أجزاء   على  اإلماراتي  الدعم  بفضل   
ً
فعليا يسيطر  األرض وأصبح  على  قوات عسكرية  االنتقالي  املجلس  ويتملك  الجنوب، 

 ت الحكومية. واسعة من مساحة األراض ي في الجنوب بعد معارك خاضها ضد القوا

 الفرع الثاني: تعدد التشكيالت العسكرية 

العسكرية وتعدد والءاتها بين الداخل والخارج أحد أخطر تداعيات األزمة اليمنية ومن أكثر أسباب    التشكيالتلعل كثرة   

التابعة ألطر  املكونات العسكرية   العديد من 
ً
اليمن، حيث يوجد باليمن حاليا التي تعيشها  اف الصراع في  عدم االستقرار 

املسلح   اليمني  الشعب  إلى طبيعة  باإلضافة  تذكر،  قيود  دون  اليمن  في  السالح  انتشار  هو  ذلك  على  ومما ساعد  اليمن، 

لتزايد حاالت الفقر في اليمن وتوقف الرواتب أتجه أغلب اليمنيين للبحث عن مصدر للعيش األمر الذي  بطبيعته. ونتيجة  

 شكيالت العسكرية، مما تزايد معه أعداد املنظمين إلى التشكيالت العسكرية املختلفة. تم توفيره عبر االنضمام إلى الت

  
ً
 وعسكريا

ً
 ماليا

ً
 دعما

ً
وتنتشر على الساحة اليمنية العديد من القوى العسكرية التابعة ملكونات سياسية وتتلقى غالبا

اليمنية من قوات خاصة القبائل  به  تحتفظ  ما  إلى جانب  إقليمية،  أطراف  بتشكيالت عسكرية    من  يمكن وصفها  ال  بها 

منظمة، حيث تقتصر على أفراد مزودين ببعض األسلحة وتختلف أعداد تلك القوات واألسلحة التي تمتلكها بقدرة القبيلة  

 وموقعها. ويمكن اإلشارة إلى أبرز التشكيالت على النحو اآلتي:

)الحوثيين(: .1 أنصار هللا  لجماعة  التابعة  اليمني    القوات  الجيش  قوات  إلى  باإلضافة  الجماعة  أتباع  من  تتكون 

السابق بعد سيطرتها على صنعاء، ويسيطر الحوثيون على أغلب املحافظات الشمالية في اليمن، وذلك بفضل تفوقهم  

البالس الصواريخ  اليمنية هناك، وامتالك ترسانة عسكرية كبيرة وأسلحة نوعية مثل  املكونات  بقية  تية  العسكري على 

والطائرات املسيرة والتي أثبتت قدرتها خالل مواجهاتها السابقة مع القوات الحكومية وقوات التحالف. وتقدم إيران الدعم  

املالي واللوجستي للحوثيين، وكانت أهم مساهماتها في تغيير قواعد اللعبة في اليمن وهي الصواريخ البالستية والطائرات  

 .2ى الرياض عاصمة السعوديةبدون طيار التي يمكن أن تصل إل

وهي التشكيالت العسكرية التي بقت على والءها للحكومة وتقتصر سيطرتها  القوات التابعة للحكومة اليمنية:   .2

 على بعض محافظات الجنوب بعد مواجهات عنيفة خاضتها مع الحوثيين في الشمال، باإلضافة ملواجهات متكررة  
ً
حاليا

اعي لالنفصال في الجنوب، وعلى الرغم من إعالن التحالف دعمه للحكومة اليمنية؛ إال أن  مع قوات املجلس االنتقالي الس

القوات الحكومية، وذلك بدعوى   الجنوب خالل مواجهات سابقة مع  في  االنفصالية  القوات  في دعم  اإلمارات ساهمت 

 
،  https://carnegie-mec.org/diwan/79708،  2019كارنيغي للشــرق األوســط،   -ســعودي؟( مركز مالكوم كير   -ناجي، احمد )هل من صــراع إماراتي  1

 .23/9/2022تم زيارته بتاريخ 

 .22، ص2020واشنطن،   –ديلوجر، إلينا )مصفوفة اليمن: الحلفاء والخصوم(، معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، أمريكا  2

https://carnegie-mec.org/diwan/79708
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االتهاما تكررت  فقد  لإلصالح،  اليمني  التجمع  حزب  قبل  من  اليمنية  الحكومة  اليمنية  اختطاف  للحكومة  اإلماراتية  ت 

 .1لسماحها بتنامي نفوذ اإلصالح داخلها 

تضم العديد من التشكيالت العسكرية التي تدين بالوالء للمجلس    القوات التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي: .3

االنتقالي الجنوبي املدعوم بشكل مباشر من قبل اإلمارات، فقد تبنت أبوظبي تشكيل قوات أطلق عليها "األحزمة األمنية"  

ة في تعز. وقد  في محافظات عدن ولحج والضالع، وما يعرف بقوات النخبة في كل من حضرموت وشبوة وتشكيالت مشابه

 لبعض املصادر إلى 
ً
حظيت تلك التشكيالت بدعم سخي من اإلمارات مما وفر لها قوام بشري كبير في وصل في مجمله وفقا

. وقد شاركت القوات التابعة لالنتقالي في املواجهات ضد الحوثيين في محافظة  2( مجند، وعتاد وأسلحة جيدة200000)

م، 2018الحكومة الشرعية بدعم إماراتي أبرزها في عدن في شهر أغسطس من    تعز كما خاضت مواجهات متعددة ضد

وقد اتهمت حكومة هادي حينها اإلمارات بتنفيذ انقالب عسكري في الجنوب، وكانت اإلمارات قد تدخلت بشكل مباشر في  

 .3املواجهات عبر قيام طيرانها بقصف القوات الحكومية على مشارف عدن 

يقودها "العميد/ طارق محمد صالح" وهو ابن شقيق الرئيس السابق "علي    الساحل الغربي:  املقاومة الوطنية في  .4

 مع الحوثيين وتمكن من الهرب بعد مقتل عمه في عام  
ً
م، فتحول إلى خصم مقاتل لهم  2017عبدهللا صالح"، وكان متحالفا

، وشاركت هذه القوات في مواجهات  4رات ( مقاتل يتلقون الدعم اإلما 25000بدعم من التحالف، ويصل أفراد قوته إلى )

 جماعة أنصار هللا في محافظة الحديدة وتعز.

 الفرع الثالث: تدهور الوضع اإلنساني

 من أسوء كارثة إنسانية على مستوى العالم بحسب    تسببت  
ً
األزمة في تدهور األوضاع اإلنسانية، حيث يعاني اليمن حاليا

( ألف شخص من بدء النزاع بحسب تقرير صادر  337م بحياة )2021األمم املتحدة، وأودت الحرب في اليمن حتى نهاية عام 

بب في تدمير البنية التحتية وانهيار االقتصاد ووضع ماليين األشخاص  عن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، وأن الصراع تس

( مليون طفل، كما أن  13( مليون شخص بحاجة للمساعدة اإلنسانية بينهم حوالي ) 23.7على حافة املجاعة، وأن حوالي ) 

الصحية   املرافق  نصف  تعمل سوى  ال  إذ  النظيفة،  واملياه  الصحية  املرافق  في   
ً
شديدا  

ً
نقصا بدورها  هناك  تفتقر  والتي 

 .5للمعدات األساسية 

 املطلب الثاني: التداعيات الخارجية

 الفرع األول: التداعيات على دول الجوار 

لت األزمة اليمنية عبًئا على دول الجوار اليمني ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتزامنها مع تحوالت إقليمية   
ّ
شك

تل على  تداعياتها  في جعل  املنطقة  ودولية ساهمت  في حل مشاكل  األمريكية  السياسة  ومنها فشل  أكثر خطورة،  الدول  ك 

 
رات،  بهاء الدين، شـــــيماء )التحالف الســـــعودي اإلماراتي في اليمن: من االتفاق إلى االختالف( مركز الحضـــــارة للدراســـــات والبحوث، مجلة قضـــــايا ونظ 1

 .121، ص16، العدد 2020القاهرة،  –مصر 

ــــلم اليمن لدورات جديدة من االقتتال( مركز أبعاد للدرا 2  ــــكرية ُيســ ــــكيالت العســ ــــر )القانون املطرد: كيف أن الترادي في دمج التشــ ــــات الطويل، ناصــ ســ

 .11-10، ص2022صنعاء،    -والبحوث، اليمن

 .121، مرجع سابق، ص2020اق إلى االختالف(، بهاء الدين، شيماء )التحالف السعودي اإلماراتي في اليمن: من االتف 3

 .7، ص2022صنعاء،  -)تحديات تواجه املجلس الرئاس ي، تعقيدات السالم وواقع الحرب في اليمن( مركز أبعاد للدراسات والبحوث، اليمن 4

 .25/9/2022، تم زيارته بتاريخ https://www.unicef.org/ar)األزمة في اليمن: ما يجب أن تعرفه(، منظمة األمم املتحدة للطفولة،  5

https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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النفوذ   اإليراني وتنامي  النووي  امللف  ر 
ّ
تعث  عن 

ً
املنطقة، فضال في  الدول  تأثيرها على بعض  الدبلوماسية وضعف  بالطرق 

 اإليران في املنطقة. 

ال واستمرار  اليمن  في  الصراع  أطراف  بين  املفاوضات  تعثر  ظل  فرض  وفي  من  الحوثيين  وتمكن  العسكرية  عمليات 

سيطرتهم وإرادتهم على مفاصل الدولة في مناطق سيطرتهم، وموقف أغلب دول الخليج من الجماعة املدعومة من إيران  

ذات العداء املستمر لدول الخليج العربي ودول املنطقة بسبب سياساتها، كل هذا زاد من مخاوف دول الخليج من خطورة  

 .  1مة اليمنية وتداعيتها عليهاتعقد األز 

ونظرا للظروف التي يمر بها اليمن تباينت رؤى دول الجوار في طريقة حل النزاع ما بين ردع واحتواء بحسب نظرتهم إلى  

 في استقرار املنطقة ومحافظتها على األمن والتجارة، وينظر مجلس التعاون الخليجي على أن التكامل  
ً
 مهما

ً
اليمن كونها شريكا

 ويضعها في وضع االستعداد في ظل  ب
ً
 ودفاعيا

ً
 وعسكريا

ً
ين دول املنطقة والتوافق السياس ي والعسكري يعزز من مكانتها أمنيا

 .2تنامي التداعيات الخطيرة التي تعصف باملنطقة العربية 

صلتها باليمن،  وتختلف درجة التداعيات السياسية لألزمة اليمنية على دول الجوار من دولة ألخرى بحسب عالقاتها و 

موقعها    ألهمية 
ً
نظرا اليمن  مع  مهمة  واقتصادية  وأمنية  بعالقات سياسية  ترتبط  الجوار  دول  أن جميع  من  الرغم  على 

 من إدراك دول الجوار في مجلس التعاون الخليجي للتداعيات الكبيرة لألزمة وتأثيراتها    الجيوسياس ي
ً
واالستراتيجي، وانطالقا

ت تلك الدول إلى محاولة امتصاص املوجات الثورية بها، لتتفادي االضرابات العمالية والحركات  على مجتمعاتها؛ فقد سارع

بإصالحات   املجلس  دول  معظم  وقامت  امللفات،  بعض  تعقيد  عن  والتنازل  االقتصادية،  التنمية  االحتجاجية من خالل 

 .3ة القانون سياسية محدودة، وبذلت جهود في مكافحة الفساد اإلداري والتأكيد على سياد

من جهة أخرى فقد كان لألزمة اليمنية تداعيات أمنية على دول الجوار، حيث عانت اململكة العربية السعودية خالل  

السنوات األخيرة من تصاعد وتيرة هجمات جماعة أنصار هللا الحوثيين باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات املسيرة  

 عديدة  
ً
ومواقع حيوية داخل األراض ي السعودية بينها منشآت بترولية ومطارات ومحطات كهرباء، وهو ما  والتي طالت مدنا

طال كذلك دولة اإلمارات العربية املتحدة التي تعرضت هي األخرى في عدة مناسبات وإن كانت أقل السعودية لهجمات شنتها  

الذي تسبب في حالة من عدم االطمئنان لم تعهدها   جماعة أنصار هللا استهدفت مطار أبوظبي ومواقع حيوية أخرى، األمر

الدول الخليجية من قبل، وفي ظل التوقعات باستمرار األزمة فترة أطول فإن تداعياتها األمنية ربما تتصاعد خاصة مع تهديد  

ا يأتي ضمن  الحوثيين بإن استمرار عمليات التحالف العسكرية في اليمن يقابله زيادة الهجمات على مصالح دولها، وهو م

 معادلة جديدة لتوازن القوى يبدوا أن الحوثيين يسعون إلى ترسيخها. 

 الفرع الثاني: التداعيات على األمن االقليمي والدولي 

لم تقتصر تداعيات األزمة اليمنية على دول محددة فقط لقربها الجغرافي أو ارتباط اقتصادها باملمرات املائية أو طريق   

اليمن؛ وإنما تعدى ذلك إلى مستوى األمن اإلقليمي والدولي وما يرافقه من تدابير أمنية في مجال مكافحة اإلرهاب  التجارة عبر  

 
 7م(، بحث منشـور على موقع املركز الديمقراطي العربي، بتاريخ 2011صـبحي، عمرو )تداعيات األزمة اليمنية على دول مجلس التعاون الخليجي منذ  1

 .25/9/2022تم زيارته بتاريخ  ،https://democraticac.de/?p=51362م، 2018يناير 

 .5-3م، ص 2015أوت  23الوادعي، حسين: خيارات أطراف األزمة اليمنية في ظل التحوالت العسكرية، مركز الجزيرة للدراسات،  2

 .37م، ص1996جارنم، ديفيد: مستلزمات الردع، مفاتيح التحكم بسلوك الخصم، مركز اإلمارات للدارسات والبحوث االستراتيجية،  3

https://democraticac.de/?p=51362


: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات         2022    أكتوبر   – 37العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي الدولي المحكم حول: بالملتقى عدد خاص  104       2022|  10|  31 -| لبنان   تداعيات األزمات الدولية الراهنة عىل الوطن العرب 

أو االستقرار األمني السيما بعد وجود اضطرابات في عدٍد من الدول نتيجة ما يسمى بالربيع العربي، أو االحتجاجات العاملية  

 رار فيها. وما ينتج عنها من زعزعة األمن واالستق

ْت قوى سياسية وظهرت أخرى، وتغيرت سياسات  
َ
ل
َ
ف
َ
أ العالم  في  لهذه االضطرابات وعدم االستقرار الشعبي  وكنتيجة 

الدول ونظرتها تجاه الشعوب وإدارة الدولة وتوسع نطاق تعاملها وتعاونها العسكري والسياس ي واألمني، ونجد ذلك في نطاق  

 عن دول العالم األخرى ومنها الواليات املتحدة األمريكية لسطوتها  مجلس التعاون الخليجي واألقطار الع
ً
ربية األخرى فضال

 .1ونفوذها على املستوى اإلقليمي والدولي

واملجتمع   األوسط  الشرق  ومنطقة  اإلقليمي  للتوازن   
ً
تهديدا خاصة  العربي  والخليج  العربية  املنطقة  في  األزمات  وتعد 

 في
ً
 على مستقبل دولهم، في حين يرى خبراء دوليين    الدولي، حيث يرى الغرب مثال

ً
 خطيرا

ً
العالقات الصينية السعودية تهديدا

آخرين أن هذه العالقات هي توزيع القوة الدولية في الصورة املستقبلية اآلتية، وبالتالي فإن تشكيل مستقبل النظام الدولي 

بالواليات املتحدة النتهاج سياسات كراهية ما دفع  الصين وتقاربها من الشرق األوسط ودول    الجديد، وهو  أحادية تجاه 

الخليج العربي، وتعد أي تقارب لتلك الدول مع الصين إخالل بالنظام العسكري األمريكي، وهي تعتمد حرب بالوكالة من أجل  

 في التعامل مع مسائل منطقة ال
ً
شرق األوسط،  احتواء هذه التحالفات والعالقات؛ بل أن الواليات املتحدة تغيرت جذريا

األنظمة   وتغير  العربي  الربيع  ثورات  في  تدخلها  ثم  العراق  احتالل  من   
ً
بدءا العربي،  اإلقليمي  النظام  بنية  بتغيير  وقامت 

 .2السياسية السائدة 

على   إلرضائها  األمريكية  املتحدة  بالواليات  االرتباطات  وتوثيق  اعتماد  إلى  العربي  الخليج  منطقة  توجه  أن  خبراء  ويرى 

ب أمنها واستقرارها، ودخولها في منظومة أمنية وتعاون مؤسس ي على شكل تحالف أو محاور هو إقدامها على املوت من  حسا

. وعليه فإن زيادة األزمات والصراعات في منطقة الشرق األوسط واليمن خاصة تزيد من التداعيات األمنية بين  3تلقاء نفسها 

إيران    عن تزايد نفوذ 
ً
املنطقة، فضال  من  دول 

ً
وحزب هللا وبعض جماعات الهوية األصولية بصورة قد تهدد بوقوع مزيدا

 .4االختالل في التوازن االستراتيجي اإلقليمي القائم لصالح قوى معادية للدول العربية والدولية 

 الفرع الثالث: التداعيات على مكافحة اإلرهاب 

 بها وبشكل كبير  تسببت األزمة اليمنية في انهيار مؤسسات الدولة خاصة امل 
ً
ؤسسة األمنية واالستخبارية التي كان منوطا

مهمة مكافحة اإلرهاب والتصدي للتنظيمات اإلرهابية، ومع استمرار املواجهات وما شهدته اليمن من انقسامات على كافة  

 ألطراف الصراع مقابل اهتمام كل طرف بحشد كافة 
ً
 ثانويا

ً
مقدراته ملواجهة    األصعدة أصبح موضوع مكافحة اإلرهاب أمرا

الطرف اآلخر. مما سهل إعادة ظهور التنظيمات اإلرهابية مثل القاعدة وداعش في اليمن، إلى جانب ظهور أعمال القرصنة  

 
1 Pelletiere, Yemen and Stability in the Persian Gulf: Confronting the Threats from Within, pp. 22-25. 

 االستراتيجية الكونية األمريكية في عالم ما بعد الحرب الباردة في الشرق األوسط، وكيف ستمثل الصين تهديًدا انظر: 2

 Layne Christopher and F. Stephen Larrabee, The Middle East: The Changing Strategies Environment (Santa Monica; CA: Rand 

Corporation, 2006,"America’s Middle East Grand Strategy after Iraq: The Moment for Offshore Balancing has Arrived", Review of 

International Studies, vol. 35, no. 1 (2009) pp. 5-25. 

ــــــشــ  3 ـــ ـــ ــــــالف(، مجلة الســياســة الدولية، الســنة ســعيد، محمد الســيد )الـــ ـــ ـــ ــــــودة ســياســات املحاور واألحـــ ـــ ـــ ــــــط وعـــ ـــ ـــ ، نيســان/أبريل  168، العدد 43رق األوســـــ

 .75م، ص2007

ــلة األمن اليمني 4 ــات الوحدة   -. أبو زيد، أحمد محمد: معضــ ــتقبل العربي، مركز دراســ ــات واملآالت، مجلة املســ ــببات واالنعكاســ ــة في املســ الخليجي، دراســ

 .87م، أغسطس. ص 2013نان،  العربية، لب
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البحرية في املياه اإلقليمية، وأسهمت تداعياته في تعميق حالة االنقسام السياس ي اليمني وتسبب بحروب أهلية وطائفية،  

 .1ول اإلقليمية والدولية للتفرد باليمن والسيطرة عليه ومن جانب آخر تسعى الد

 لالزمة اليمنية والدول التي شهدت أحداث بعد عام  
ً
م، خاصة فيما يتعلق  2011من جهتها أعدت اإلدارة األمريكية حلوال

الحها دون  بملف مكافحة اإلرهاب وتنظيم القاعدة وامليليشيات املسلحة، حيث عملت على توفير حلول محلية لحماية مص 

التحالف   لليمن خاصة  املجاورة   سياسية واقتصادية على دول املجلس 
ً
الذي رتب ضغوطا تدخل عسكري مباشر؛ األمر 

 .2الذي تشكل ملواجهة جماعة "أنصار هللا" الحوثي بقيادة اململكة العربية السعودية

الخلي تهديد على األمن  للحدود من  العابر  العنف  تمثله ظاهرة  ملا   
ً
التنظيمات  ونظرا في  جي واإلقليمي والدولي واملتمثل 

الجماعات   وأن  خاصة  أولوية  وإعطاءه  اإلرهاب،  محاربة  في  الدول  بين  املشترك  التعاون  يستوجب  ذلك  فإن  اإلرهابية، 

 ما تتخذ من مناطق الصراع بيئة خصبة للممارسة أنشطتها. 
ً
 اإلرهابية غالبا

 الخاتمة: 

 التطرق إلى جذور    ناقشت الدراسة األزمة اليمنية من
ً
 عليها بداية

ً
حيث األسباب والتداعيات السياسية واألمنية، فكان لزاما

 إلى األسباب الداخلية األبرز لألزمة  
ً
األزمة وأسبابها والتي هي في الحقيقة مرتبطة بشكل كبير بتداعياتها، فتطرقت الدراسة بداية

ى حساب مؤسسات الدولة التي هي في وضع ضعيف باملقارنة مع قوة القبائل،  ومنها تركيبة املجتمع اليمني ودور القبيلة املؤثر عل

كما تناولت الدراسة الحروب مع الحوثيين وهي املشكلة التي لم تقم السلطة اليمنية بإيجاد حل سياس ي أو عسكري لها في حينه،  

ا على  السيطرة  الحكومية  القوات  هزيمة  على  قادرة  مسلحة  جماعة  نشوء  في  تسبب  صنعاء،  مما  العاصمة  فيها  بما  ألرض 

باإلضافة إلى مسألة الوحدة والصعوبات التي واجهتها وعدم معالجة اإلشكاليات بين شطري اليمن للوصول إلى وحدة مستقرة  

 مع مجريات األزمة الحالية. وعلى الرغم من انحصار أغلب مجريات األزمة داخل  
ً
مما تسبب في إثارة مطلب االنفصال مجددا

 منها يعود ألسباب خارجية وخاصة السعودية وإيران باإلضافة إلى التدخالت األمريكية. الجغراف
ً
 يا اليمنية إال أن جزءا

وكما أن أسباب األزمة اليمنية تنقسم بين أسباب داخلية وأخرى خارجية، فإن تداعياتها كذلك وإن كانت في الجزء األكبر  

كذلك تداعيات خارجية، وتتمثل الداخلية منها في تهديد الوحدة اليمنية وخاصة مع تزايد  منها تؤثر على الداخل اليمني فإن لها  

األصوات املنادية باالنفصال خاصة في املحافظات الجنوبية التي تنظر إلى أن الوحدة لم تلبي طموحاتها ويقوي موقفها من ذلك  

ح للمجلس االنتقالي الجنوبي، كما تطرقت الدراسة إلى تعدد  وجود قوة عسكرية تابعة لها باإلضافة إلى الدعم اإلماراتي الصري

 ملصالح  
ً
التشكيالت العسكرية والتي تتبع مكونات سياسية مختلفة مما يثير مخاوف استمرار االقتتال بين تلك التشكيالت وفقا

 عن تدهور الوضع اإلنساني في اليمن نتيجة الستمرار امل
ً
واجهات وعدم التوصل إلى حل  األطراف السياسية التي تتبعها، فضال

 ينهي األزمة فيها. 

وأما ما يتعلق بالتداعيات الخارجية فقد طالت بشكل كبير دول الجوار وخاصة في الخليج العربي، وقد برزت أن التداعيات  

 خاصة مع تصاعد هجمات جماعة أنصار هللا على أهداف حيوية داخل األرا
ً
ض ي  األمنية على تلك الدول كانت أكثر وضوحا

السعودية واإلماراتية، كما أن لألزمة كذلك تداعيات على األمن اإلقليمي والدولي والتأثير على توزان القوى في املنطقة والعالم،  

 
 .122-121م، مرجع سابق، ص2012محوطري، عبدالسالم،  1

ـــــات اال  2 ـــ ـــــتراتيجية األمريكية تجاه تحديات األمن اإلقليمي لدور الجوار الخليجي: بين الثابت واملتغير، مجلة الدراســ ـــ ـــــتراتيجية  الهياجنة، عدنان: االســ ـــ ســ

 .150-143، صوالدولية والطاقة، املجلد الثاني، العدد األول 
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 لغياب مؤسسات الدولة في اليمن وعجزها عن مواصلة جهود مكافحة  
ً
إلى تأثيرها على ملف مكافحة اإلرهاب نظرا باإلضافة 

 التنظيمات اإلرهابية. 

 كبيرة تبذل من قبل األمم املتحدة واألطراف الدولية األخرى خاصة سلطنة  وخت
ً
 ال بد من اإلشارة إلى أن هناك جهودا

ً
اما

 من سلسلة  
ً
 من قبل جميع األطراف وذلك من أجل التوّصل تسوية سياسية لألزمة تضع حدا

ً
 موثوقا

ً
ُعمان بصفتها وسيطا

قليمية لم يحقق فيها أي طرف أية مكاسب، بل أن الجميع قدم فيها العديد من  طويلة من الصراعات بين األطراف اليمنية واإل

م، وتم تجديده في عدة مناسبة،  2/4/2022الخسائر، األمر الذي أسفر عن توقيع اتفاق هدنة مؤقت لوقف إطالق النار منذ  

 .
ً
 دائما

ً
 وتستمر الجهود من أجل جعله أتفاقا

 توصلت إلى عدد من النتائج، وهي كاآلتي: : وفي نهاية الدراسة فقد النتائج

 أن لألزمة اليمنية أسباب وجذور داخلية وخارجية ساهمت في تعقيد األزمة وطول أمدها.   .1

ساهمت التدخالت الخارجية بشكل كبير في تعقيد األزمة اليمنية، كما ساهم قيام األطراف اإلقليمية بدعم   .2

 مكونات داخل اليمن في إطالة أمدها. 

الدول املجاورة وعلى    ال تقتصر  .3 الداخل اليمني فقط، بل أن لها تداعيات على  اليمنية على  تداعيات األزمة 

 املنطقة والعالم. 

   التوصيات:

ضرورة دعم الجهود التي تبذل من قبل األمم املتحدة واألطراف الدولية األخرى والساعية إلى إيجاد تسوية   .1

 سياسية لألزمة اليمنية. 

الخارجية والتي تسعى إلى تحقيق مصالح أطراف خارجية على حساب االستقرار في  وقف تدخالت األطراف   .2

 اليمن. 

 ضرورة معالجة جذور األزمة اليمنية لضمان التوصل إلى حل حقيقي ومستدام لها.   .3

 

 قائمة املراجع 

: املراجع العربية 
ً
 أوال

 .2018القاهرة،   – األعداء( املركز العربي للنشر، مصر أبو زيد، أحمد محمد )العالقات اليمنية الخليجية، األخوة   .1
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 على املستوى االجتماعي واالقتصادي الجزائري  19تداعيات تراجع أسعار النفط خالل جائحة كوفيد

The repercussions of the decline in oil prices during the Covid-19 pandemic on the Algerian social and 

economic level . 

 .2عاشوري عبدهللا، جامعة محمد ملين دباغين سطيف  األستاذ

Achouri abdellah, Mohamed Lamine Debaghin University, Setif2. 

 

 

 

 ملخص: 

ب   19-أّدت جائحة كورونا كوفيد  
ّ
التي مست جميع دول العالم خالل السنوات األخيرة، إلى ركود االقتصاد العاملي، وترت

تداعيات   انتشار جائحة  عنه  التي مرت خالل مرحلة  الريعية منها، كالجزائر  للدول خاصة  الوطنية  كبيرة على االقتصاديات 

بأزمة اقتصادية مزدوجة ميزها تراجع كبير في الطلب العاملي على البترول من جهة، ومن جهة أخرى تهاوي أسعار    19كوفيد  

لف آثارا كبيرة على االقتصاد الوطنى امتد تأثيره إلى الجانب االجتماعي،  هذه املادة التي وصلت إلى مستويات قياسية، وهو ما خ

العاملية على   و سيتم خالل هذه الورقة شرح وتحليل االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لتراجع أسعار النفط في السوق 

 املستوى االقتصادي واالجتماعي املحلي الجزائري.

 ، االقتصاد الجزائري، املجتمع الجزائري. 19جائحة كوفيد: النفط، الكلمات املفتاحية

 

Abstract:  

The Corona Covid-19 pandemic, which affected all countries of the world in récent years, led to the 

stagnation of the global economy, and had major répercussions on the national economies of countries, 

especially rentier ones, such as Algeria, which went through during the stage of the spread of the Covid 19 

pandemic a double economic crisis characterized by a significant décline in global demand On the one hand, 

oïl, on the other hand, the prices of this substance have fallen, which have reached record levels, which has left 

significant effects on the national economy, and its impact has extended to the social aspect. 

Keywords : oïl, COVID-19 pandemic, Algerian economy, Algerian society. 
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    مقدمة:

التي انتشرت في جميع أنحاء العالم خالل السنوات األخيرة تداعيات كبيرة على املنظومة الصحية    19تركت جائحة كوفيد  

العاملية، ومن أجل الحد من انتشار هذه الجائحة وكبح تمددها تم اللجوء إلى فرض واتخاذ إجراءات صارمة في جميع دول  

قتصادي العاملي بشكل كبير وصلت تداعياته حتى داخل كل الدول وتأثرت بشكل كبير  العالم، وهو ما قاد إلى ركود النشاط اال

 وملموس حياة السكان ومعيشتهم في تلك الدول. 

مرحلة اقتصادية صعبة ومعقدة، مّيزها تراجع الطلب العاملي على النفط    19تعيش الجزائر منذ انتشار جائحة كوفيد  

وكذا تهاوي أسعاره في األسواق العاملية السيما وأن اقتصادها ريعي وسياساتها التنموية قائمة على الريع البترولي ما جعلها تعيش  

عر  وتركها  مأزوما   اقتصاديا  استقرارها  وضعا   حتما  سيرهن  ما  وهو  العاملية،  السوق  في  املادة  هذه  أسعار  لتقلبات  ضة 

 االقتصادي وأمنها االجتماعي .  

 نحاول في هذه املداخلة اإلجابة عن التساؤل الرئيس ي للبحث الذي يتمثل في: اإلشكالية:

زائري املترتبة عن تراجع أسعار النفط  فيم تتمثل أهم االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية على املستوى املحلي الج

 ؟ 19في األسواق العاملية خالل مرحلة انتشار جائحة كوفيد 

 التساؤالت الفرعية: 

 املستجد أزمة صحية وطنية؟  19كيف شكل فيروس كورونا كوفيد  -1

 على االقتصاد الوطني؟ 19كيف أثر تراجع سعر النفط عامليا خالل جائحة كوفيد -2

 على املجتمع الجزائري؟ 19تداعيات وآثار تراجع أسعار النفط خالل فترة انتشار كوفيد ما  -3

 .19ما هي أهم اإلجراءات والسياسات التي اتخذتها الجزائر ملواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط خالل جائحة كوفيد  -4

 الفرضيات: 

ف تهاوي أسعار النفط خالل جائحة كوفيد  -
ّ
 األوضاع االقتصادية االجتماعية املحلية للجزائر.  تداعيات على 19خل

النفط ساهمت في تخفيف اآلثار االقتصادية  اتخذت الجزائر إجراءات وسياسات فعالة ملواجهة تداعيات تراجع أسعار   -

 واالجتماعية السلبية.

املوضوع: الباحثين    أهمية  من  الكثير  اهتمام  يشغل  اقتصاديا  موضوعا  يعالج  لكونه  خاصة  أهمية  املوضوع  يكتس ي 

وما تبعها   19االقتصاديين وحتى الساسة وخبراء النفط في الساحة الوطنية والعاملية خصوصا في مرحلة انتشار جائحة كوفيد

 لوضع االقتصادي واالجتماعي في الجزائر. من آثار ناجمة عن تراجع أسعار النفط في األسواق العاملية على ا

 : تتمثل أهداف املداخلة في العناصر التاليةأهداف املداخلة: 

 وكذا آثاره املختلفة.  19توضيح ومعرفة طبيعة الفيروس املستجد كوفيد  - 

انتشار جائ  - العاملية خالل مرحلة  املترتبة عن تراجع أسعار النفط في األسواق  على    19حة كوفيدتوضيح وتحليل اآلثار 

 املستوى االقتصادي واالجتماعي الجزائري. 
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اإلشارة إلى أهم اإلجراءات والترتيبات املتخذة من طر ف الحكومة الجزائرية ملواجهة تداعيات وآثار هذا التراجع في أسعار   -

 النفط.

 املنهج: 

التحليلي من خالل وصف وتحليل االنعكاسات اال قتصادية واالجتماعية لتراجع أسعار  تم االعتماد على املنهج الوصفي 

على املستوى املحلي الجزائري، كما تم االعتماد على املنهج  19النفط في األسواق العاملية خالل مرحلة انتشار جائحة كورونا  

 اإلحصائي  من خالل تقديم وتحليل إحصائيات تخص املوضوع البحثي. 

 : تتكون من العناصر التاليةعناصر املداخلة: 

 . 19ملحة عامة عن فيروس كورونا املستجد كوفيد  أوال: 

 وأثرها على االقتصاد الجزائري.  19ثانيا: تراجع أسعار البترول خالل فترة انتشار كوفيد 

 .19ثالثا: اآلثار االجتماعية في الجزائر لتراجع أسعار البترول خالل فترة جائحة كوفيد 

 .19اقتصادية لتهاوي أسعار النفط خالل كوفيد  السوسيو  رابعا: آليات الحكومة الجزائرية ملعالجة اآلثار 

 :19أوال: ملحة عامة عن فيروس كورونا املستجد كوفيد 

فيروسات كورونا هي مجموعة من الفيروسات التي يمكنها أن تسبب أمراضا مثل الزكام وااللتهاب التنفس ي    :19كوفيد    -أ

الحاد الوخيم )السارز( ومتالزمة التنفس )ميرز(، ولقد تم اكتشاف نوع جديد من فيروسات كورونا بعد أن تم التعرف عليه  

 1. 2019مبر كمسبب النتشار أحد األمراض التي بدأت في الصين في ديس

 تصنيفه:  -ب

من طرف منظمة الصحة    19( كوفيد2sars cov)  2019مارس من عام ألفين وعشرين تصنيف فيروس كورونا   تم في شهر

العاملية على أنه جائحة، وبدأ العمل على مراقبتها ونشر البيانات واملعلومات والتقارير الحديثة حول انتشارها، وكذا إصدار  

 اية منها ومعالجة هذا املرض املستجد.توصيات حول سبل الوق

ل عالمة مميزة في كيفية التعاطي مع األمراض واألوبئة والحديث   2000أن مجلس األمن الدولي في عام  اإلشارة تجدر 
ّ
قد شك

 2عنها بأنها من أبرز اهتمامات األمن الدولي والعاملي والقومي واإلنساني.

يصيب هذا الفيروس املستجد جميع الفئات من صغار وكبار وكلما زاد عمر اإلنسان كانت تطور اإلصابة تبعا لذلك أكبر،   

وأكثر الفئات األكثر ضررا بهذا الفيروس هم أصحاب األمراض املزمنة )مرض السكري، الكبد، الكلى، أمراض السمنة، أمراض  

 .3املناعة، القلب، مرض الربو...( 

 
، 2020،  1مطشر نداء صادق وآخرون، األمن الصحي كأحد مهددات األمن القومي واملجتمعي العاملي، أملانيا، برلين، املركز الديمقراطي العربي، ط   1

 . 203ص، 
  .12املرجع نفسه، صمطشر نداء صادق وآخرون،  2

3  -center for disease  controle  and  prevention, corona virus disease  ,2019 (covid19www//www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/symptoms-testing/html  
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يوما بمتوسط خمسة أيام، و تشمل هذه األعراض    14ق فترة اإلصابة بالفيروس وظهور األعراض ما بين يومين وتستغر 

ظهور الحمى والسعال والعطس وآالم الحلق وضيق التنفس والصداع، وأوجاع الجسم وآالم في العضالت، وفقدان حاستي  

 1ب الرئوي والغثيان واإلسهال. الشم والذوق، كما قد تظهر أغراض أخرى أكثر تعقيدا كااللتها

 بخصوص اإلجراءات التي تتخذ ملجابهة الوباء هي كالتالي:

 الكشف والتحري عن بؤر الوباء. -1

 تشخيص املصابين.  -2

 تطوير وتعزيز سبل ووسائل الوقاية ملنع االنتشار وانحسار الوباء. -3

بما تقدمه أو تنشره املؤسسات الصحية أو األجهزة املختصة    تعزيز ونشر الوعي الصحي مع قوة تطبيق القانون، وااللتزام   -4

 بمتابعة تفش ى الوباء من إرشادات صحية وتحذيرات وتشريعات للحد من الفيروس وانتشاره. 

 الجائحة: -ج

تصنف الجائحة بأنها أعلى درجات الخطورة في قوة انتشار الفيروس، وذلك النتشاره في أكثر من منطقة جغرافية في        

الوطنية واإلقليمية والعاملية في تعزيز  التنسيق بين السياسات  أو إقليم معين ،مما يتطلب مزيدا من  العالم، وليس في قارة 

 2الوقاية والحماية من انتشار املرض.

 على االقتصاد املحلي الجزائري:  19ثانيا: آثار تراجع أسعار النفط خالل كوفيد 

 التداعيات الحية لفعل أو حدث أو قرار أو خطاب على شخص أو على ش يء ما.: هو تعريف األثر-أ

أّدت جائحة كورونا التي أصابت جميع دول العالم إلى انكماش كبير في االقتصاد العاملي وتسببت في تراجعه بشكل كبير،  

اديات الدول النامية كانت كبيرة جدا  وهو ما أدى إلى تراجع في االقتصاديات الوطنية املحلية للدول، ولكن مخلفاته على اقتص 

 خاصة الدول الريعية منها.     

من خالل تضرر القطاع الصحي من جهة، ومن   19تعتبر الجزائر واحدة من الدول الريعية التي تأثرت كثيرا بجائحة كوفيد 

نتيجة  عليه  العاملي  الطلب  تراجع  بسبب  العاملية  األسواق  في  البترول  أسعار  تراجع  أخرى  العاملي،    جهة  االقتصادي  الركود 

 وسنحاول توضيح وشرح آثار وانعكاسات تراجع أسعار النفط على االقتصاد الوطني كما يلي:

النفط الذي هوى إلى   امتدت آثار الجائحة إلى أسواق النفط والغاز العاملية، وتسببت لها في انهيارات غير مسبوقة لسعر-

  %60من إجمالي صادرات الجزائر، ويمثل  ،%94صادرات النفط الجزائري يمثل نسبة  ، علما أن  2020دوالر للبرميل في    25حد  

 
to COVID– https://openwho.org.courses.interduction19-AR -1 الصحة لكوفيد  منظمة  مقدمة  والوقاية 19-العاملية،  الكشف  :طرق 

 . 2021.11.16واالستجابة، تم االطالع في
في ظل انتشار االخبار الزائفة عبر مواقع امليديا االجتماعية، مجلة التمكين االجتماعي،    19محمدي خيرة، اإلعالم الصحي وإدارة أزمة كورونا كوفيد 2

  .37، ص،03ئرالثالث، جامعة الجزا ، العدد2املجلد 

https://openwho.org.courses.interduction/
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االقتصاد    1من ميزانية الدولة.  له مخاطر كبيرة على  العاملية ستكون  في األسواق  في أسعاره  أي تراجع  أن  ما يؤكد فعال  وهو 

 الجزائري الذي يبقى مرهونا لصادرات البترول ومشتقاته وهو ما يهدد استقرار املجتمع وأمن البالد في مجملها. 

الجزائر  احتياطي  أن  اإلشارة  بحو  تجدر  قّدر  قد  النفط  من  أكبر  12،2الي  املؤكد  ثالث  تحتل  وبذلك  برميل  مليار 

ب يقّدر  للغاز  احتياطي  مع  ونيجيريا،  ليبيا  بعد  إفريقيا  في  نفطي  مكعب)حوالي4،5احتياطي  متر  قدم  160تريليون  تريليون 

 وهذا ما جعل الجزائر تعتمد كثيرا في تمويل وتنفيذ سياساتها وبرامجها التنموية املختلفة على النفط .  2مكعب(.

تعطل  ب- إلى  الصحية  األزمة  فترة  طول  مع  خاصة  الوباء  تفش ي  ملحاربة  املفروضة  القيود  أدت  الصناعي:  للقطاع  النسبة 

الصين   من  القادمة  األولية  املواد  عملية شحن واستالم  اختالالت  وتسببت   ، وركوده  اإلنتاج  املدة  وأروباديناميكية  ، وطول 

السوق وندرة الكثير من املواد األولية، والبضائع والسلع املختلفة، علما أن    الزمنية لتسليم البضائع إلى حصول اضطراب في

على الخارج، وتعتبر الصين وأوروبا من بين أهم موردي الجزائر    %80القطاع االستهالكي الجزائري يعتمد بنسبة كبيرة تساوي  

وغ والصيدالنية  الطبية،  املواد  وكذا  واألملنيوم،  كالحديد  األولية  . باملواد  األخرى  املواد  من  دائما    3يرها  الجزائر  وهوما جعل 

 كثيرا من مداخيلها النفطية.  فتستنز مرهونة في اقتصادها للسوق الخارجية التي 

البحري    - النقل  وكان قطاع  السلطات تضررا،  التي فرضتها  القيود  اآلخر بسبب  هو  بمختلف فروعه  النقل  عرف قطاع 

سيّ  ال  املتضررين،  أكثر  من  تنقالت  والجوي  زيادة  مع  تتزامن  فترة  في  خصوصا  والخارجي  الداخلي  السفر  حركة  منع  مع  ما 

املسافرين في املوسم الصيفي، وقد تضررت شركات النقل بمختلف فروعها في ظل انعدام املداخيل، حيث تكبدت مثال مؤسسة  

 22ور، في فترة تعليق الرحالت الجوية  مليار دينار بسبب تكاليف ونفقات األج  1.3خسائر قدرت ب    2020مطار الجزائر في  

 2019.4، مقارنة باملداخيل التي تم تسجيلها خالل نفس الفترة من سنة %96، بنسبة تراجع في املداخيل تقدر بـ 2019مارس 

إن تراجع أسعار النفط الجزائري من جهة، ومن جهة أخرى تراجع الطلب العاملي على النفط أدى إلى اعتماد الدولة على    -

 44.2إلى    2020مليار دوالر في قانون املالية لـ    51,6مخزونها من العملة األجنبية فتآكل احتياطي الصرف الوطني وانخفض من  

الت مليار دوالر من احتياطي الصرف بسبب التكاليف الضرورية    7كميلي، أي خسارة ما مقداره  مليار دوالر في قانون املالية 

أن الجزائر19ملجابهة جائحة كورونا كوفيد   السنوات األخيرة عرفت سياسات تقشفية صارمة وذلك  . تجدر اإلشارة  خالل 

إلى مستويات قياسية بعد العملة األجنبية وأدت  الصرف من  احتياطي  تآكل  ما كان احتياطي الصرف خالل عشرية    بسبب 

وهو ما سمح بتجسيد العديد من البرامج والسياسات التنموية التي سمحت بتحسن الوضعية   السابقة يفوق مائة مليار دوالر

 االقتصادية واالجتماعية داخليا. 

 
الع  -1 مجلة  البعدية،  واملواكبة  اآلنية  االستجابة  بين  كورونا  لجائحة  العاملية  التداعيات  في ظل  الجزائري  االقتصاد  الدين،  لوم  بولعراس صالح 

 . 168، ص، 2020، عدد خاص، 20، م1االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف 
2International Monetary Fund , Algeria  2014 ,  article iv cconsultation,  IMF ?  december,  2014 , visit :  

www.IMF .org/external/pbs/ft/sct/2014/cr14341.pdf.  
مجلة االقتصاد وإدارة األعمال،    اآلثار واالجراءات،  -سيد اعمر زهرة ، بللعما أسماء، قراءة في التداعيات االقتصادية لجائحة كورونا على الجزائر  -3

 . 157-137، ص ص: 2020، 02، عدد 04جامعة أدرار، مجلد 
في    -4 االسترداد  تم  كورونا،  وباء  من  واملتضررة  االقتصادية  القطاعات  أهم  خسائر  الجزائرية،  األنباء  جويلية 18وكالة 

2020،www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20200718/196409.html 
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الوحيد    - املورد  باعتباره  النصف  إلى  مداخيله  تراجعت  الذي  الطاقة  قطاع  االقتصادية خاصة  األنشطة  تراجع معظم 

قد بلغ   2019أن معدل النمو االقتصادي في سنة    مع العلم   1. %5.2الجزائري مما أدى إلى تراجع نمو الناتج املحلي اإلجمالي إلى  

 8201.2سنة 1،4من حيث الحجم مقابل0،8نسبة 

بسبب    -من حجم التشغيل في الجزائر  %30  الذي يشكل-ارتفاع معدل البطالة سواء في القطاع الرسمي أو القطاع املوازي    -

التسويق وتراجع   التي قد أعلنت إفالسها بسب غياب  املؤسسات اإلنتاجية والصناعية، وحتى هناك بعض املؤسسات  غلق 

واملتوسطة التي لم يعد بمقدورها تحمل أثار األزمة الصحية وما تبعها من أزمة اقتصادية،  مشترياتها خاصة املؤسسات الصغيرة  

 وهذا ما سيقود حتما نحو تعقد الوضعية االقتصادية واالجتماعية في البلد. 

التصدير واالستيراد والتوزيع الجزائري خسائر فادحة بسبب    - خسائر بالنسبة للقطاع التجاري، حيث تكبدت شركات 

مع العلم أن جل واردات الجزائر من  3مليار دوالر.   80من إجمالي واردات الجزائر أي    %25تمادها على  الواردات الصينية بـ  اع

 السلع ومنتوجات الصناعية تأتي من الصين . 

لة  فيما يخص قطاع الخدمات، فقد تأثر هو اآلخر بجائحة كورونا، حيث تسببت الجائحة مثال في خلق أزمة نقص السيو   -

، وقد هوى حجم السيولة  2020في   %15املالية باملؤسسات املالية، وخاصة قطاع البريد الذي سجل تراجعا في السيولة بنحو 

 4مليار دوالر ألول مرة منذ أكثر من عشرين سنة.  8املالية املتداولة في البنوك إلى ما دون 

اضح وأحال جل موظفي القطاع إلى بطالة امتدت طيلة  بسبب تدابير الغلق الكلي والجزئي تضرر قطاع السياحة بشكل و 

 فترة انتشار الجائحة وهو ما شكل لها أزمة حقيقية. 

 السوسيولوجية بالجزائر لتراجع أسعار النفط خالل انتشار جائحة كورونا:   ثالثا: اآلثار

على          و  ووعيهم،  سلوكهم  في  األفراد  على  تأثيراتها  بمختلف  االجتماعية  الظواهر  مخلفات  االجتماعية  باآلثار  يقصد 

املجتمع في استقراره أو توازنه أو اختالله وتفككه، لتتميز من خاللها أبعاد الظواهر االيجابية أو الظواهر السلبية وتداعياتها  

 5مع برمته. على حياة الفرد وبناء املجت 

 األثار السلبية: -أ

تسبب تراجع أسعار البترول الجزائري في األسواق العاملية في ركود اقتصادي على املستوى املحلي وامتدت تداعيات ذلك      

 الركود بصورة مباشرة وغير مباشرة لتمس املستوى االجتماعي واملعيش ي للسكان أثر على استقرار املجتمع وتوازنه. 

ت الجائحة تأثيرات سلبية تمثلت في العزلة االجتماعية بسبب القيود املفروضة ملنع التنقالت والتجمعات العائلية  فرض       

 والتي تعد أحد العوامل الرئيسية املساهمة في تمدد وانتشار الوباء.

 
 .157- 137نفس املرجع، ص ص:  د اعمر زهرة، بنعما أسماء،سي 1
 . 168بولعراس، صالح الدين، املرجع السابق، ص 2
 . 145سيد اعمر زهرة، املرجع السابق، ص  3
 .146سيد اعمر زهرة، املرجع السابق،  4
ة حقائق للدراسات النفسية واالجتماعية، ميلة،  عبيدي سناء، لبيض ليندة، اآلثارالسوسيونفسية لجائحة كورونا على املجتمع الجزائري، مجل  5

 .81، ص: 2021، 01، عدد 06مجلد 



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات         2022    أكتوبر   – 37العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي الدولي المحكم حول: بالملتقى عدد خاص  115       2022|  10|  31 -| لبنان   تداعيات األزمات الدولية الراهنة عىل الوطن العرب 

 : بالنسبة آلثار الجائحة النفسية واالجتماعية فيمكن ذكرها على سبيل املثال ال الحصر فيما يلي

في   - األساسية  الوطنية  السياسات  تجاوزت  الجائحة  وأن  خاصة  الوفيات  أعداد  وتزايد  بالوباء  اإلصابات  نسب  ارتفاع 

الحماية وتقليل أعداد الوفيات، ولم تتمكن املؤسسات الصحية من التكفل وتوفير الحاجيات األساسية لحماية األرواح في ظل  

 )كاألكسجين وتهيئة املرافق الصحية وفق املستوى الصحي في الدول األخرى(. تسجيل غياب لإلمكانيات والوسائل املمكنة

 اإلحساس بفقدان الحرية في ممارسة وأداء أمور الحياة. -

 اضطراب الحالة النفسية لألفراد وتزايد حاالت القلق والخوف من اإلصابة بالعدوى، وفقدان حياتهم أو حياة ذويهم.  -

االستهالك والعقالنية في االستهالك وتولدت عنه حاالت الجشع واالحتكار واالدخار غير العقالني للسلع  اختالل أنماط    -

 وتسببت في حدوث املضاربة. 

 خلق التوتر واالنفعال مما أدى إلى إصابة البعض بأمراض نفسية كاالكتئاب والقلق.  -

ة الروح والهدوء النفس ي في تزايد حاالت القلق والشعور  تسبب غلق املساجد ودور العبادة والتي لها دور كبير في سكين   -

 باالضطراب النفس ي.. 

 تسببت إحالة العمال واملوظفين على عطل إلزامية في الشعور بامللل والكسل واكتساب سلوكيات الكسل والفشل.-

الدخل وكذلك    - الوظيفي وعدم استقرار  الشرائية لألسر والعائالت،  غياب األمن  القدرة  الطبقات  تراجع  وتزايد معاناة 

 االجتماعية الهشة، وصعوبات مادية بسبب غلق املحالت وأماكن العمل. 

حتى األطفال فقد امتد إليهم تأثير الجائحة، وتولدت عندهم سلوكيات جديدة كاإلدمان على األلعاب االلكترونية، وتسبب    -

القلق والحالة النفسية الصعبة، مما ترتب عنها غياب الهدوء  االنقطاع عن الدراسة وغلق املؤسسات التربوية في تزايد حدة  

 واالستقرار بالبيوت، خاصة مع في ظل غلق دور العبادة واملساجد واملصليات. 

 : اآلثار االيجابية لجائحة كورونا على املجتمع الجزائري -ب

دت من رحم األزمة الصحية وتداخلها مع  لم تكن مرحلة انتشار الوباء أو الجائحة إجماال ذات تأثيرات سلبية، بل تول     

االجتماعي   والتضامن  التكافل  قيم  إحياء  إعادة  في  تمثلت  هامة،  إيجابية  اجتماعية  ظواهر  الوطنية  االقتصادية  الضائقة 

 الجزائرية بشكل مغاير عن الفترات السابقة.  وزيادتها بشكل أفضل، وتجديد وتحيين العالقات البينية داخل األسر

ت كثيرا وبشكل جلى سلوكيات وقيم التضامن والتكافل االجتماعي من خالل مساعدة العائالت واألسر املحتاجة  كما ظهر  -

 واملعوزة. ويمكن اإلشارة هنا إلى مجموعة من الظواهر اإليجابية التي ظهرت خالل مرحلة الوباء فيما يلي: 

ومساع  - دعم  في  املدنية  والتنظيمات  املدني  املجتمع  أدوار  واملادية  تنامي  الغذائية  باملساعدات  املحتاجين  اآلخرين  دة 

 واللوازم الضرورية املختلفة. 

 ارتفاع األنشطة الخيرية والتكافلية بمشاركة كثير من الفواعل الرسمية وغير الرسمية.  -

ة كالصالة، وهي  باإلضافة إلى ذلك فقد توحد شمل األسر، وتزايدت ممارسة العبادات في املنازل مع األهل وأفراد العائل  -

 صور تعكس استمرارية التزام العبادات الدينية رغم إجراءات الحجر الصحي وغلق املساجد ودور العبادة. 

 ارتفاع وتزايد حمالت النظافة والتعقيم للحفاظ على سالمة األفراد والعائالت. -
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 حة الصحية. رابعا: إجراءات الحكومة املتخذة ملواجهة آثار تراجع أسعار النفط خالل الجائ

 : بالنسبة لهذه اإلجراءات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة ملجابهة الجائحة وتداعياتها فقد تمثلت في الترتيبات اآلتية

 إعالن وتنفيذ إجراءات الترشيد في النفقات االقتصادية وتخفيض نفقات التسيير والتجهيز.  -

بما  - مواقيته  وتحيين  املنزلي  الصحي  الحجر  نشاط  تكييف  على  يؤثر  ال  وبما  محليا  الوبائية  الوضعية  تطور  مع  يتماش ى 

 املؤسسات االقتصادية خاصة اإلنتاجية والتي تساهم في تأمين احتياجات السكان الغذائية والصحية الالزمة. 

ملستشفيات  وضع خلية أزمة ملتابعة انتشار الوباء، ومن جهة تكثيف وزيادة مواقيت العمل بالنسبة ملستخدمي الصحة با  -

 والقطاعات الصحية. 

 تخصيص ميزانية ملجابهة الوباء واقتناء املعدات الالزمة للوقاية ومواجهة الوباء.

الوقاية من جائحة فيروس كورونا، ومنح مساعدات والدعم لفائدة    - تخصيص منح وعالوات لفائدة املجندين في إطار 

 رة املتضررة من الجائحة. املواطنين واألسر املتضررة وأصحاب املهن والحرف الح 

تقديم تسهيالت ضريبية وجمركية من خالل تأجيل دفع الرسوم والضرائب كإجراءات استثنائية وتسهيل إجراءات دخول    -

 الطبي ومستلزمات الصحة. املواد الضرورية كاملواد الغذائية والعتاد

 م عدة رحالت إلجالئهم وإعادتهم إلى أرض الوطن. بالنسبة املواطنين العالقين بالدول والبلدان األجنبية فقد تم تنظي-

 

 خاتمة:

، كان لها تأثير مزدوج على الجزائر حيث تميز بتراجع أسعار النفط  19توصلت هذه املداخلة إلى أن جائحة كورونا كوفيد          

تاج املحلي، وهو ما أدى  على مستوى السوق العاملية من جهة، ومن جهة أخرى تقلص الطلب العاملي على البترول وخفض اإلن

 إلى ما يلي: 

 دوالر للبرميل. 25تراجع املداخيل املالية السنوية بسبب تدهور أسعار النفط إلى أقل من-

وهو ما دفع الجزائر إلى تبني حزمة من اإلجراءات   مليار دوالر  44مليار دوالر إلى  55تآكل احتياطي الصرف وتراجعه من  -

 معيشة السكان واقتصاد البلد. التقشفية الصعبة التي أثرت على

سيما  - ال  والخدمية  اإلنتاجية  املؤسسات  من  الكثير  وغلق  أصنافها  بمختلف  املختلفة  االقتصادية  القطاعات  تضرر 

 الصغيرة واملتوسطة مما أحال أعدادا هائلة من العمال على البطالة .

لية وأزمات ارتفاع االسعار التي تركت انعكاسات على  املشروعة، وأزمة السيولة املا بروز مشكالت الندرة، املضاربة غير-

 االستقرار االجتماعي و السياس ي واألمني في البالد. 

وامتد تأثير تلك االنعكاسات إلى القطاع االجتماعي حيث تفاقمت معاناة أفراده وأسره، وبرزت املشكالت التالية: البطالة،  

وال لألفراد  والنفسية  االجتماعية  الحالة  واملواد  اضطراب  للموارد  العقالني  االستهالك  عدم  وظواهر  الجزائرية،  عائالت 

 االستهالكية، واملضاربة...الخ.  
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في املقابل، فقد تولدت من رحم األزمة قيم التكافل والتضامن االجتماعي ومساعدة املحتاجين واملتضررين من الوباء وتقديم  

 الدعم املادي واملعنوي لهم. 

السوسيو       اآلثار  هذه  اآلثار   لتجاوز  هذه  لتخفيف  اإلجراءات  عديد  الحكومة  اتخذت  الجزائر،  على  لألزمة  اقتصادية 

 أنه في تقديرنا فيبقى الحل يكمن في ضرورة بناء وتنفيذ نموذج اقتصادي بديل يمكن أن  
ّ
االقتصادية واالجتماعية السلبية إال

الوطن التي  يساهم في تعزيز قدرة االقتصاد  ي على تجاوز مثل هذه األزمات، والعمل على حماية وتخفيف اآلثار غير املرغوبة 

 يمكن أن تهدد استقرار املجتمع وتزيد من معاناة أفراده.

 

 : املراجع املعتمدة

كوفيد -1 كورونا  أزمة  وإدارة  الصحي  اإلعالم  محمدي،  امليديا    19خيرة  مواقع  عبر  الزائفة  االخبار  انتشار  ظل  في 

  .03جامعة الجزائر الثالث، العدد ،2االجتماعية، مجلة التمكين االجتماعي،املجلد

الجزائر -2 لجائحة كورونا على  االقتصادية  التداعيات  في  أسماء، قراءة  بللعما  اعمر،  اآلثار واالجراءات،    - زهرة سيد 

 . 2020، 02، عدد 04مجلة االقتصاد وإدارة األعمال، جامعة أدرار، مجلد 

السوسيونفسية لجائحة كورونا على املجتمع الجزائري، مجلة حقائق للدراسات   ي، ليندة لبيض، اآلثارسناء عبيد -3

 . 2021، 01، عدد 06النفسية واالجتماعية، ميلة، مجلد 

صالح الدين بولعراس، االقتصاد الجزائري في ظل التداعيات العاملية لجائحة كورونا بين االستجابة اآلنية واملواكبة   -4

 .2020، عدد خاص، 20، م1، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف البعدية

العاملية، -5 الصحة  لكوفيد منظمة  واالستجابة،19-مقدمة  والوقاية  الكشف  طرق  في :  االطالع  .  2021.11.16تم 

https://openwho.org.courses.interduction –to COVID19-AR 

املركز   -6 برلين،  أملانيا،  العاملي،  واملجتمعي  القومي  األمن  مهددات  كأحد  الصحي  األمن  وآخرون،  مطشر صادق  نداء 

 .203، ص، 2020، 1الديمقراطي العربي، ط 

 18.11.2021تم التصفح في   خسائر أهم القطاعات االقتصادية واملتضررة من وباء كورونا،وكالة األنباء الجزائرية،   -7

2021.www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20200718/196409.html. 

8- Center for disease  controle  and  prevention, corona virus disease  ,2019 (covid19),look : 

https ://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/html . 

9- International Monetary Fund , Algeria  2014 , article iv  .cconsultation,  IMF ?  december,  2014 ,  visit :  

www.IMF .org/external/pbs/ft/sct/2014/cr14341.pdf. 
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 األوكرانية استراتيجيات تحقيق األمن الغذائي في ظل الحرب الروسية 

 )تطبيقات من الشريعة االسالمية(  
Strategies for achieving food security in light of the Russian-Ukrainian war (applications of Islamic law) 

 . 1، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة الجزائر د. بسمة مطالبي

Dr.Besma Metalbi, University Of Algiers 1. 

 

 

 : ملخص

العالم بصفة عامة والوطن   السلبية للحرب الروسية األوكرانية على  تعتبر معضلة األمن الغذائي إحدى أهم االنعكاسات 

ر بشكل 
ّ
العربي بصفة خاصة، نظرا النقطاع سالسل التوريد وارتفاع األسعار خاصة في املنتجات الزراعية، وهذه االنعكاسات تؤث

كانت تعاني من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية قبل اندالع الحرب، حيث كانت تعتمد في غذائها كبير في البلدان النامية التي  

على االستيراد بالرغم من حيازتها على مقومات التمكن من انتاج غذائها بنفسها، وهذا ما يجعلها رهينة دائمة في يد غيرها، ويعّد  

 ات يتحقق معها االكتفاء الذاتي في الغذاء. هذا الفشل نتيجة لسوء اإلدارة، وغياب استراتيجي

ومن هذا املنطلق، تسعى هذه الورقة البحثية إلى وضع استراتيجيات وتدابير لتحقيق األمن الغذائي في الوطن العربي في ظل  

اء على الجوع،  الحرب الروسية األوكرانية، كما تتناول الكيفية التي عالجت بها الشريعة اإلسالمية تأمين الغذاء للجميع والقض 

 وذلك بالتطرق إلى نماذج وتطبيقات يمكن اتخاذها كتدابير لتحقيق االكتفاء الذاتي وتخطي هذه األزمة.

 األمن الغذائي، تدابير، األزمة، الشريعة اإلسالمية الكلمات املفتاحية: 

Abstract  

The food security dilemma is one of the most important negative repercussions of the Russian-Ukrainian 

war on the world in general and the Arab world in particular, due to the interruption of supply chains and high 

prices, especially in agricultural products, and these repercussions were greatly affected in developing countries 

that were suffering from food insecurity and malnutrition before the outbreak of The war, as it depended for 

its food on imports despite its possession of the ingredients to be able to produce its own food, and this is what 

makes it a permanent hostage in the hands of others, and this failure is the result of mismanagement, and the 

absence of strategies with which to achieve self-sufficiency in food. 

From this point of view, this research paper seeks to develop strategies and measures to achieve food 

security in the Arab world in light of the Russian-Ukrainian war. overcome this crisis. 

Keywords: food security, measures, crisis, Islamic law.  
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 مقدمة 

أكبر   اقتصادي، شهد اليوم واحدة من  تباطء" وما نتج عنها من  19بعد معاناة العالم العربي من آثار جائحة "كوفيد   

األزمات اإلنسانية في العالم أال وهي "الحرب الروسية األوكرانية"، والتي أصبحت تمثل تهديدا مباشرا لألمن الغذائي العربي، 

ذلك أن روسيا وأوكرانيا تؤديان دورا ملحوظا في اإلنتاج والعرض العامليين لألغذية، وتعّد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم،  

 نيا املرتبة الخامسة.  فيما تحتل أوكرا

وفي ضوء التداعيات السلبية التي أفرزتها أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، وصل انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية  

بالفعل إلى مستويات مثيرة للقلق، نتيجة تدهور اإلنتاج الغذائي املحلي واألصول الزراعية، وزيادة أسعار املواد الغذائية، كله  

تعطيل صادرات الغذاء والحبوب من أوكرانيا وروسيا، وعلى ما يبدو أن الصراع الحالي بسبب هذه الحرب ستكون له  بسبب  

تداعيات سلبية متعددة على النظام االقتصادي العاملي بكل مكوناته، إذ يتطلب ذلك أن يعيد الجميع حساباته، خاصة في 

 قضية شديدة األهمية مثل األمن الغذائي. 

 هذه  
ُ
تهدف الحرب  وعليه،  في ظل  العربي  الوطن  في  الغذائي  األمن  لتحقيق  وتدابير  استراتيجيات  إلى وضع  البحثية  الورقة 

الغذاء للجميع والقضاء على الجوع، وذلك  بها الشريعة اإلسالمية تأمين  التي عالجت  الروسية األوكرانية، كما تتناول الكيفية 

 اتخاذها كتدابير لتحقيق االكتفاء الذاتي وتخطي هذه األزمة.  بالتطرق إلى نماذج وتطبيقات يمكن

 وعلى ضوء ما تم ذكره، جاءت إشكالية البحث على النحو التالي: 

الشريعة   تدابير  نجاعة  مدى  وما  األوكرانية؟  الروسية  الحرب  ظل  في  الغذائي  األمن  لتحقيق  املتخذة  التدابير  هي  ما 

  في الغذاء لتخطي هذه األزمة؟ اإلسالمية في تحقيق االكتفاء الذاتي

 سلوك املنهج االستقرائي،  
ُ
ة، فقد اقتضت مني الدراسة رُجوَّ

َ
وقصد اإلجابة عن هذه اإلشكالية، والوصول إلى األهداف امل

وذلك باستقراء بعض األحكام والنصوص الشرعية، ومحاولة صقلها وبلورتها وتحليلها وفق جوانب نظرية وتطبيقية مالئمة  

 لنتائج واملقترحات الكفيلة بتحقيق األمن الغذائي العربي املستدام. إلبراز ا

 أما خطة البحث، فهي كاآلتي:

 مقدمة 

 املبحث األول: مفهوم األمن الغذائي وتداعياته في ظل الحرب الروسية األوكرانية 

 املطلب األول: مفهوم األمن الغذائي وأهميته 

 ا على األمن الغذائي وتداعياته على الوطن العربياملطلب الثاني: تأثير الغزو الروس ي ألوكراني

 املبحث الثاني: تدابير ونماذج شرعية لتحقيق األمن الغذائي في الوطن العربي

 املطلب األول: تدابير الشريعة اإلسالمية في تحقيق األمن الغذائي 

 املطلب الثاني: نماذج من الشريعة اإلسالمية في تحقيق األمن الغذائي

 خاتمة
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 املبحث األول: مفهوم األمن الغذائي وتداعياته في ظل الحرب الروسية األوكرانية 

يواجه الوطن العربي أزمة غذاء مستحكمة ومستمرة، خاصة بعد تفاقم الوضع الغذائي في العالم بسبب الحرب الروسية  

التغذية-19كوفيد    -األوكرانية وقبلها جائحة  املجاعات وسوء  أنه ،  ، وظهور  بالرغم من  يعتم  ذلك  في غذائه على االستيراد  د 

   حيازته على مقومات التمكن من إنتاج غذائه بنفسه، وهذا ما يجعله رهينة دائمة في يد غيره.

في هذا املبحث، مفهوم األمن الغذائي وأهميته في املطلب األول، ثم نتناول: تأثير الغزو الروس ي ألوكرانيا    وعليه، سنتناول 

       داعياته على الوطن العربي في املطلب الثاني.على األمن الغذائي وت

 املطلب األول: مفهوم األمن الغذائي وأهميته 

 نتناول في هذا املطلب تعريف األمن الغذائي في الفرع األول، ثم نتناول أهمية األمن الغذائي في الفرع الثاني. 

 تعريف األمن الغذائي: الفرع األول:

 لغة   يالغذائأوال: تعريف األمن 

األمن في اللغة نقيض الخوف، جاء في لسان العرب: "األمان واألمانة بمعنًى، وقد أمنت فأنا أمٌن، وآمنت غيري من األمن  

 . 1واألمان، واألمن ضد الخوف، واألمانة ضد الخيانة" 

َراِب    كلمة مشتقة من غذا يغذو غذوا وهو   أما الغذاء لغة: هو  َعاِم َوالشَّ
َّ
ى ِبِه ِمَن الط

َ
َتذ

ْ
. وقيل: ما يكون به نماء الجسم  2َما ُيغ

 . 3من الطعام والشراب واللبن 

 ثانيا: تعريف األمن الغذائي اصطالحا:

 . 4يعّرف األمن في االصطالح بأنه: "عدم توقع مكروه في الزمن اآلتي"

التغذية   في اصطالح علماء  الغذاء  في تركيبه،  ويعّرف  اإلنساني، ألنها تدخل  التي يحتاجها الجسم  املواد  بأنه: "عبارة عن 

 .5وتعّوضه ما يفقده، وتحرق بداخله لتمده بالطاقة الالزمة لبقائه ونشاطه"

ها  : "قدرة الدولة على توفير االحتياجات األساسية من الغذاء ملواطنيأما تعريف األمن الغذائي باعتباره مركبا إضافيا: هو

لضمان حد أدنى من تلك االحتياجات بانتظام سواء في الظروف العادية، أو الظروف الطارئة الناتجة عن عوامل طبيعية، أو  

 . 6سياسية، بحيث تتحرر الدولة من االعتماد على الغير في الحصول على الغذاء، وبالتالي تحمي استقاللها وأمنها" 

 

 . 21، ص13ه، ج1414، 3دار صادر، بيروت، لبنان،  ط  لسان العرب،ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي:   1

أبي بكر:  الرازي    2 بيروت    ت:  مختار الصحاح،زين الدين محمد بن  النموذجية،  الدار   ،   ،5طصيدا،    –يوسف الشيخ محمد، املكتبة العصرية 

  . 22، ص1م، ج1999  -هـ 1420

 . 119، ص15املرجع السابق، ج لسان العرب،ابن منظور:  3

، 1410،  1مشق، طتحقيق: محمد رضوان الداية، دار الفكر املعاصر، بيروت، د  التوقيف على مهمات التعاريف، املناوي محمد عبد الرؤوف:    4

 . 94ص

رسالة ماجستير في االقتصاد اإلسالمي،   ،-حالة تطبيقية "األردن"–األمن الغذائي من منظور االقتصاد اإلسالمي الخزاعلة رائد محمد مفض ي:  5

 .3م، ص2001/ 2000إشراف: د.كمال توفيق حطاب، جامعة اليرموك،  السنة الدراسية: 

 .3املرجع السابق، صاألمن الغذائي من منظور االقتصاد، الخزاعلة رائد محمد مفض ي:  6
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أن األمن الغذائي: "يوجد حين يتمكن جميع األفراد في كل   1996العاملي لألغذية لعام  وقد نّص التقرير النهائي ملؤتمر القمة  

 .1زمان من الحصول على الغذاء الكافي ماديا واقتصاديا، طعام آمن وُمغذي لتلبية احتياجاتهم الغذائية ولتوفير طعامهم"

ى املعتاد من الغذاء الحالل الالزم الستهالك  "ضمان استمرار تدفق املستو  ويقصد باألمن الغذائي من الوجهة الشرعية:

 .2املجتمع في أي فترة من الزمن" 

 الفرع الثاني: أهمية األمن الغذائي     

لألمن الغذائي عالقة متينة بكل أنواع األمن، ملا له من قدرة على املحافظة على استقرار الدول وفرض سيادتها على مقدراتها،  

 امليادين. وتملك زمام أمرها في كل  

 أوال: عالقة األمن الغذائي باستقرار املجتمع: 

يعّد الطعام أهم مقومات الحياة، وعدم توفره بالكمية الالزمة يؤدي إلى االضطرابات والفوض ى، وتوفير الطعام للسواد  

 . 3األعظم من السكان بأسعار يتناسب مع دخولهم يعتبر من أهم دواعي األمن واالستقرار 

فالجوع والفاقة يفقدان املجتمع هيبته، ويجعالن االستقرار أمرا مستحيال، ولهذا بينت الكثير من الدراسات أنَّ العالقة        

بين األمن الغذائي واألمن االجتماعي عالقة تماثلية، حيث أنَّ كل منهما يمثل حلقة من حلقات األمن اإلنساني، وبالتالي يمكن أن  

 . 4اآلخر، وانعدام أحدهما يؤدي إلى انعدام اآلخر يكون سببا في إحداث

املشروعة  - وبالتالي، فإنَّ فقدان األمن الغذائي لدى الشعوب يؤدي إلى دوامة الدخول في البحث عن الغذاء بكل الوسائل  

املشروعة أساس -وغير  الحصول عليه، ألنه ش يء  أجل  الحروب من  في  الجرائم واالنخراط  ارتكاب  إلى  ي وضروري  ، مما يؤدي 

 الستمرار الحياة. 

َول   ثانيا: عالقة األمن الغذائي بسيادة الدُّ

يعتبر األمن الغذائي من أهم ممهدات السيادة الخارجية للدول، حيث أصبح إنتاج الغذاء وتوفيره محكوما بسياسات        

) القمح، األرز...( تضغط لخدمة مصالحها، وتكمن الخطورة أنَّ الدول العظمى تكاد   استراتيجيبعض الدول تستخدمه كسالح 

وذلك أنَّ فائض الحبوب في الدول املصدرة له يشكل   ،5تحتكر معظم فائض اإلنتاج الزراعي والغذائي، تستخدمه متى أرادت

 .6ورقة ضغط ومساومة خانقة، مما يجعل الدول املستوردة تخضع خضوعا مخيفا 

فاألولى تملك سلطة الغذاء التي قد تعّد أمقت من سلطة البترول، الذي تستخدمه كسالح في وجهها متى أرادت، وذلك        

التساع الفجوة بين إنتاجها واستهالكها، فدور الشركات املحتكرة ظاهر من خالل الفوض ى الضاربة لسوق الحبوب العاملية،  

 

 .67، صJumada2, 1442  -, December 2020 Volume N.103-GIEM، األمن الغذائي من منظور إسالميقبا خليل عبد الرزاق:  1

 . 8املرجع السابق، ص األمن الغذائي من منظور االقتصاد اإلسالمي،الخزاعلة رائد محمد مفض ي:  2

، ندوة قيم الحماية املدنية في املناهج التعليمية األمنية، جامعة نايف العربية للعلوم  املفاهيم األمنية في مجال األمن الغذائيصديق الطيب منير:    3

 . 5م، ص2008- ه1429االمنية، الرياض، 

 .110املرجع نفسه، ص 4

 . 5املرجع السابق ، ص األمنية في مجال األمن الغذائي،املفاهيم صديق الطيب منير:   5

 .         265، ص2001مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  األمن الغذائي من منظور إسالمي،سليم منصور:   6
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مفاجئ انخفاض  أو  ارتفاع عجيب  يحدث  الدولية    فقد  املنظمات  تضعها  التي  التشريعات  فعالية  عدم  في  يساهم  لألسعار، 

 .  1للحفاظ على ظروف طبيعية 

 وعليه، فإن الدولة التي ال تملك غذاءها هي دولة تابعة غير مستقلة، وهو ما يهددها ويضعفها.

 ى الوطن العربياملطلب الثاني: تأثير الغزو الروس ي ألوكرانيا على األمن الغذائي وتداعياته عل

إلى تداعيات الغزو    الثاني  الفرع  الروس ي ألوكرانيا في الفرع األول، ثم نتطرق في  الغزو  نتناول في هذا املطلب تعريف 

 الروس ي ألوكرانيا على األمن الغذائي العربي.

 الفرع األول: تعريف الغزو الروس ي ألوكرانيا

 أوال: تعريف الغزو لغة واصطالحا

القصد والطلب، والسير إلى قتال األعداء، جاء في لسان العرب: "غزا الش يء غزوا: أراده وطلبه...والغزو  الغزو لغة:  -1

 .2القصد...والغزو السير إلى قتال العدو" 

"هجوم دولة أو مجموعة من الدول على دولة ما، والتمركز في أراضيها، ومحاولة السيطرة على    الغزو اصطالحا:  -2

 . 3فيها بالقوة"  نظام الحكم 

 ثانيا: تعريف الغزو الروس ي ألوكرانيا 

ته روسيا على أوكرانيا في   
ّ
م، حيث بدأت الحملة بعد حشد عسكري طويل، واالعتراف  2022فبراير    24"هو غزو شن

املسلحة  الروس ي بجمهورية دونيتسك الشعبية املعلنة من جانب واحد وجمهورية لوغانسك الشعبية، أعقبها دخول القوات  

في   أوكرانيا  في شرق  إلى منطقة دونباس  الروس ي    24م. وفي  2022فبراير    21الروسية  الرئيس  أعلن فيه  فبراير، وبعد خطاب 

"فالديمير بوتين" عن عملية عسكرية بهدف "تجريد أوكرانيا من السالح واجتثاث النازية منها"، بدأ القصف على مواقع في جميع  

 .4مناطق في العاصمة كييف" أنحاء البلد، بما في ذلك 

 الفرع الثاني: تداعيات الغزو الروس ي ألوكرانيا على األمن الغذائي العربي

يعتبر األمن الغذائي أهم أنواع األمن على اإلطالق، ألن استقرار املجتمعات مرتبط تماما به، وقد استخدم من قبل بعض        

أزمة الغذاء في العالم، وتزامنا مع األزمات الراهنة، خاصة الحرب   قم  الدول كسالح حاد ضد الشعوب املستضعفة. وبعد تفا

إلى   الطبيعية الغذائية وانتشار املجاعات، والسبب في ذلك، يعود  الروسية األوكرانية، الح في األفق خطر استنفاذ املقدرات 

 بها.  اعتماد معظم الدول العربية على غيرها من دول العالم في تأمين غذائها وإطعام شعو 

مليون    18.1سنويا، في حين تأتي أوكرانيا في املركز الخامس بـ مليون طن  37.3روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم بـوتعّد  

سنويا، والش يء األكثر خطورة، أن معظم الدول العربية التي يعّد فيها الخبز غذاء رئيسيا تعتمد على واردات القمح من     طن

الذي استوردت    وأوكرانيا، "فمصر على سبيل املثال هي أكبر مشتر للقمح في العالم، وأكبر مشتر لكل من القمح الروس يروسيا 

 

 .258املرجع نفسه، ص  1

 . 123، ص15املرجع السابق، ج لسان العرب، ابن منظور:   2

 .1، صmawdoo3.comم، املوقع: 2016يناير  14بحث منشور على األنترنيت، تاريخ النشر:  تعريف الغزو،مجد خضر:   3

 . 1، صar.m.wikipedia.org، املوقع: 2022بحث منشور على األنترنيت، تاريخ النشر: مارس  ،2022الغزو الروس ي ألوكرانيا   4
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باملئة   17، وكذلك املشتري األول للقمح األوكراني الذي اشترت في ذاك العام نحو 2020باملئة من مجمل صادراته في عام  22.1

يستورد     ست أحسن حاال أو أقل اعتمادا على قمح طرفي األزمة، فلبنان على سبيل املثالمن صادراته، بقية الدول العربية لي

% من حاجته للقمح من أوكرانيا فقط، في حين يستورد النسبة املتبقية من روسيا ودول أخرى. أما اليمن فيستورد كل  80نحو 

غرب العربي ال تختلف كثيرا، حيث يعتمد املغرب على  احتياجاته من القمح وأكثر من ثلثه يأتي من روسيا وأوكرانيا، دول امل

باملئة، أما تونس فتحصل    10.5باملئة من احتياجاته من القمح، في حين يحصل من روسيا على نسبة    19.5أوكرانيا في توفير  

إلى أعلى مستو  ارتفاع األسعار فيها  إلى  القمح تقريبا من أوكرانيا األمر الذي أدى  . 1عاما"   14ى لها في  على نصف وارداتها من 

ألف طن في أحسن األحوال من القمح الروس ي    100و  90بين    -والتي تعتبر من أكبر املستهلكين للقمح في العالم -وتستورد الجزائر  

ه من القمح الصلب
ّ
 .2سنويا، وجل

بين   "ما  أن:  األخير  تقريرها  في  املتحدة  لألمم  التابعة  واألغذية  الزراعة  منظمة  أكدت  ومال   8وقد  مليون شخص    13يين 

دولة، معظمها    26سيعانون من الجوع في العالم بسبب عواقب الحرب في أوكرانيا، السيما في آسيا وشمال إفريقيا" حيث تعتمد  

  .3باملئة على هذين البلدين في واردات القمح  50في إفريقيا والشرق األوسط وآسيا، بأكثر من 

التصدير تأثيرا واضحا على أسعار املواد الغذائية، ألنها تقلل من حجم العرض العاملي،  وتؤثر التدابير التجارية التي تقّيد  

مما يؤدي إلى حدوث تأثير مضاعف على األسعار العاملية، وفي حالة قيام أي دولة من أكبر خمسة دول مصدرين للقمح بحظر  

% على األقل، بل  13في زيادة األسعار العاملية بنسبة    الصادرات)انظر الشكل املوالي(، فسيتمثل األثر التراكمي لهذه التدابير

مصدرين للقمح، الش يء    5وأكثر من ذلك بكثير إذا أبدى املصدرون اآلخرون رد فعل، وتعّد كل من روسيا وأوكرانيا من بين أكبر  

 .4الذي يغذي املخاوف من أن األزمة قد تؤدي إلى تفاقم ضغط التضخم في قطاع الغذاء 

 )مليون طن(  2020صدري القمح في العالم في عام تصنيف أكبر م

 .ukraine Crisis Lkely To Push Up Wheat Prices, Mar 9,2022املصدر: 

 

مقال منشور على األنترنيت،   تأثير األزمة األوكرانية الروسية على األمن الغذائي وتداعياتها على الدول العربية،ر حسين صديق:  بوشعالة عم  1

 . 2-1، صdemocraticac.deم، املوقع: 2022أبريل  14تاريخ النشر: 

م، 2022مارس    18مقال منشور على األنترنيت، تاريخ النشر:    قمح فرنسا والحصاد املبكر مالذ الجزائريين ملواجهة أزمة الواردات،كحال حمزة:     2

 .1، صDe alaraby.co.uk, proposéاملوقع: 

 .2املرجع السابق، صتأثير األزمة األوكرانية الروسية على األمن الغذائي وتداعياتها على الدول العربية، بوشعالة عمر حسين صديق:   3

، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قطاع 3ورقة تحليلية    تماعية للحرب الروسية األوكرانية على اليمن،التداعيات االقتصادية واالجيونيسف:     4

 . 16م، ص 2022الدراسات والتوقعات االقتصادية، الجمهورية اليمنية، يونيو 
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نخلص مما سبق، أن الحرب الروسية األوكرانية لها تداعيات وخيمة على العالم أجمع وبالخصوص الدول الفقيرة   

وأوكرانيا تعتبران من بين الدول الكبرى التي تزّود العالم بأهم مادة غذائية ال  والدول ذات الدخل الضعيف، خاصة وأن روسيا 

ه في أزمة، الش يء الذي يستدعي إيجاد حلول وتدابير تقلل من  
ّ
يمكن االستغناء عنها أال وهي القمح، وهو ما يدخل العالم كل

 تداعيات هذه الحرب، وهذا ما سنسلط عليه الضوء في املبحث املوالي.

 حث الثاني: تدابير ونماذج شرعية لتحقيق األمن الغذائي في الوطن العربياملب

اهتمت الشريعة اإلسالمية اهتماما بالغا بالغذاء، فأقرت حق كل إنسان في الحصول على الغذاء الالزم، ضاربة مثاال عظيما  

أو   دينه  كان  مهما  إنسان  لكل  الغذاء  تضمن  نظما وحقوقا  نماذج  لإلنسانية جمعاء، فشّرعت  ت 
ّ
بين كما  لونه...،  أو  جنسه 

 تطبيقية في عالج األزمات واملجاعات، ووضع خطط لتأمين الغذاء املستدام لألمة.

وعليه، سنتطرق في هذا املبحث إلى دراسة تدابير الشريعة اإلسالمية في تحقيق األمن الغذائي في املطلب األول، ثم نتناول  

 سالمية في تحقيق األمن الغذائي.   في املطلب الثاني نماذج من الشريعة اإل 

 املطلب األول: تدابير الشريعة اإلسالمية في تحقيق األمن الغذائي

املتعلقة باالقتصاد في   التدابير  إلى  الفرع األول، ثم نتطرق  املتعلقة بالزراعة في  التدابير  نتطرق في هذا املطلب إلى دراسة 

 الفرع الثاني. 

 تتعلق بالزراعة: الفرع األول: تدابير 

 أوال: إحياء األرض املوات: 

 تعريف األرض املوات:  -1

انقطاع املياه عنها، أو   املتروكة التي ال ينتفع بها انتفاعا معتّدا به، سواء كان ذلك بسبب  يقصد باألرض املوات: "األرض 

سباب". فإذا خلت األرض عن ملك معصوم،  استيالء املياه أو األحجار، أو الرمال عليها، أو طبيعة تربتها، أو غير ذلك من األ 

وَعْن    من أحيا أرضا ميتة فهي له"، ، لحديث جابر رض ي هللا عنه، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "1وأحياها شخص، ملكها 
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َ
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َ
" ق َحقُّ

َ
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َ
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َ
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 إحياء األرض املوات في تحقيق األمن الغذائي: آثار  -2 

إحياء األرض املوات يعني: إحياء ثروة ميتة وتحويلها إلى مال ذو قيمة، فيزيد اإلنتاج الزراعي، ويكثر القوت، ويعم الخير على    -

 الناس. 

 .3اإلحياء تحقيق التوازن فيتوزع الخلق والقوت، من الحضر إلى املناطق املعمورة بفعل  - 

 

لمي الثاني لكلية الحقوق، جامعة طنطا،  بحث مقدم إلى املؤتمر الع  إحياء األرض املوات في الشريعة اإلسالمية،السبحي محمد عبد ربه محمد:    1

 .3م، ص2015، 1م، ط4/2015/ 30-29بعنوان: "القانون واالستثمار"، بتاريخ: 

 . 106، ص 3، ج2335باب: من أحيا أرضا مواتا، رقم:  رواه البخاري في صحيحه:   2

 . 135-134م، ص2011  -ه1432، 1ط  دار النفائس، األردن، نظرية التوزيع في االقتصاد اإلسالمي،نادية حسن محمد عقل،   3
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العمارة    -  في  الحق  مقاصد  وتحقيق  التملك،  في  للناس  الخاص  طموح  وإرضاء  اإلنتاج،  ميدان  في  العدالة  تحقيق 

 . 1والتعمير، مما يؤدي إلى نماء الثروة العامة

ة في  تشجيع الزراعة بالحث على اإلحياء والقضاء على النزوح الريفي،  والقضاء على البطالة بتوظيف اليد العامل  - 

 الزراعة والزراعة الصناعية. 

إمكان االكتفاء الذاتي وخاصة في املزروعات االستراتيجية كالقمح، وتحقيق االكتفاء من املواد الضرورية وبالتالي    - 

 القضاء على التبعية في أهم سالح استراتيجي وهو سالح الغذاء. 

 واملساهمة في اإلنتاج والقضاء التدريجي على االستيراد.إحياء األرض املوات فرصة لكل فقير في أن يصبح من املالك،  -

 ثانيا: اإلقطاع

 تعريف اإلقطاع:   -1

 .2يطلق اإلقطاع على ما يقطعه اإلمام، أي يعطيه من األراض ي رقبة أو منفعة ملن ينتفع به 

فيصير البعض أولى به من  وقيل هو: "جعل بعض األراض ي املوات مختصة ببعض األشياء سواء أكان ذلك معدنا أو أرضا  

 .3غيره، بشرط أن يكون املوات الذي ال يختص به أحد" 

 .4أقطعه أرضا بحضرموت" "أن النبي عن علقمة بن وائل عن أبيه  

 ولهذا الضرب من اإلقطاع ضربان:

طموح   وإرضاء  امللكية،  وعدالة  هللا  فطرة  ومسايرة  والتعمير،  اإلحياء  بحق  تمليك  السعة  أحدهما:  في  ورغباتهم  األفراد 

 والحيازة، وتحقيق مشيئة هللا تعالى في عمارة األرض. 

ثانهما: يعّد اإلقطاع جهد إيجابي من الدولة باختيار ذوي املواهب املمتازة في التعمير، فال تنتظر حتى يتقدم الّناس من تلقاء  

 .5أنفسهم، فتكرمهم باالقتطاع لهم رغبة في إسداء النفع 

 اع األرض في تحقيق األمن الغذائي: آثار إقط  -2

يحقق اإلقطاع دوره في العدالة التوزيعية للموارد الطبيعية، فال بد من مراعاة حال املقطع فتعطى األولوية للذين ال أمالك    -

 لديهم والذين لم يسبق لهم أن حصلوا على إقطاع من الدولة. 

 

 . 80م، ص1980- ه1390دار بو سالمة، تونس، د ط،  الثروة في ظل اإلسالم،البهي الخولي:   1

حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية   اإلقطاع وأثره في التملك للعقار، دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودي،فقيهي علي بن موس ى علي:     2

 .997، ص 1، املجلد: 36كندرية، مصر، العدد: للبنات باإلس

 .998املرجع نفسه، ص  3

، 3، ج1381باب ما جاء في القطائع، رقم:  والترمذي في سننه:  .  173ص  ،3، ج3058باب ما جاء في إقطاع األرضين، رقم:  رواه أبي داود في سننه:    4

 . 58ص

 . 84املرجع السابق، ص الثروة في ظل اإلسالم،البهي الخولي:   5
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ض على املقتطع له إنتاج الغذاء الذي تشتد حاجة الجماعة  بوصف اإلقطاع حق خاص يفرضه ولي األمر، يمكنه أن يفر  -

 له، بدًء بالضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات.  

 . 1تمكين العاطلين عن العمل من مصدر من مصادر الطبيعة يعملون فيه، ويستغلونه لفائدتهم وفائدة املجتمع  -

  ثالثا: املزارعة 

 تعريف املزارعة   -1 

األوقاف الجزائري بأنها: "إعطاء األرض للمزارع لالستغالل مقابل حصة من املحصول يتفق عليها عند إبرام  عّرفها قانون  

 .2العقد"

وقانون األوقاف اعتبر املزارعة طريقا من طرق استثمار األراض ي الزراعية واستغاللها، فهي عقد من عقود االستثمار، وهذا  

رعة، حيث عّرفها بأنها: "عقد استثمار أرض زراعية بين صاحب األرض، وآخر يعمل في  ما أورده وهبة الزحيلي في تعريفه للمزا

 .3استثمارها، على أن يكون املحصول مشتركا بينهما بالحصص التي يتفقان عليها" 

"أعطى النبي صلى هللا عليه وسلم خيبر  واملزارعة جائزة عند جمهور الفقهاء، فعن ابن عمر رض ي هللا عنه أنه قال:   

 .4اليهود: أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطُر ما يخرج منها" 

كما أنها جائزة في الوقف، جاء في كشاف القناع: "وللموقوف عليه أن يزارع في الوقف، ويساقي على شجره كاملالك،   

 .5وكذلك ينبغي في ناظر الوقف إذا رآه مصلحة" 

اإليجار، قال وهبة    أنها من عقود  اإليجار". فاملزارعة عقد تسري عليه كما  أنواع  املزارعة...نوع من  الزحيلي: "عقد 

 .6أحكام اإلجارة 

 الحكمة من مشروعية املزارعة   -2

ألنَّ   عنها،  والنهي  تحريمها  يمنع  عليها  الناس  أمر  وقيام  واملصلحة،  إليها  والحاجة  املزارعة  مافي  "إنَّ  املعبود:  عون  في  جاء 

ما يعجزون عن زرعها، وال يقدرون عليه، والعمال واألكرة يحتاجون إلى الزرع وال أرض لهم وال قوام لهؤالء  أصحاب األرض كثيرا  

وال هؤالء إال بالزرع، فكان من حكمة الشرع ورحمته باألمة وشفقته عليها، ونظره لهم أن جوزَّ لهذا أن يدفع أرضه ملن يعمل  

بمن  وهذا  بعمله  هذا  الزرع  في  ويشتركان  وماعليها  أرضه،  والرحمة   فعة  والحكمة  العدل  غاية  في  وهذا  بينهما،  فهو  رزق هللا 

وما ال واملصلحة،  الشارع  فإنَّ  هكذا  إليه، كان  الناس  حاجة  وشدة  مصلحته  لعموم  عنه  ينهى  وال  املضاربة    يحرمه  في  كما 

 

رسالة ماجستير في االقتصاد اإلسالمي، إشراف: د. مهران محمود بالل،    دراسة اقتصادية لإلقطاع في اإلسالم،مد بن علي بن سعيد:  الغامدي مح  1

 . 153-148ص  -ه1411د. دنيا شوقي أحمد،  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، 

املؤرخ في    10-91يعدل ويتمم القانون رقم    2001مايو سنة    22ه املوافق  1411صفر عام    28مؤرخ في    07-01من قانون رقم    1مكرر    26املادة     2

 م، واملتعلق باألوقاف. 1991أبريل سنة  27ه املوافق 1411شوال عام 

مجلة اإلحياء،   ،-تأصيل شرعي–املساقاة واملضاربة في قانون األوقاف الجزائري  عقود املزارعة و نقال عن: سعدان عبد املالك، بوترعة محمد:    3

 . 325، ص20م، املجلد: 2020ماي  -24العدد: 

 .94، ص3، ج2285باب: إذا استأجر أرضا، فمات، رقم:  رواه البخاري في صحيحه:   4

 . 541، ص 3دار الكتب العلمية، د ب ن، د ط، د ت ن، ج كشاف القناع عن متن اإلقناع،البهوتي، منصور بن يونس:   5

 .326املرجع السابق، صعقود املزارعة واملساقاة واملضاربة في قانون األوقاف الجزائري، نقال عن: سعدان عبد املالك، بوترعة محمد:   6
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واملساقاة، بل الحاجة في املزارعة آكد منها في املضاربة لشدة الحاجة إلى الزرع إذ هو القوت، واألرض ال ينتفع بها إال بالعمل  

 .1عليها بخالف املال" 

 الفرع الثاني: تدابير تتعلق باالقتصاد

 تفريق الشريعة اإلسالمية ملا هو ضروري وحاجي وتحسينيأوال:  

 تقسيم الغذاء إلى ضروري وحاجي وتحسيني يؤدي إلى ما يلي:

خطة    - أي  نجاح  مقدار  وأنَّ  التحسينية،  ثم  الحاجية  ثم  الضرورية  الحاجات  إشباع  نحو  االقتصادي  النشاط  توجيه 

 اقتصادية هو تحصيل هذا اإلشباع . 

ل على الضروري من الغذاء وإن اختلفوا في  إنهاء الفوارق الشاسعة بين طبقات املجتمع، وذلك بتساوي الناس في الحصو  -

 األخرى. املراتب

 .2قصد الشارع توفير الطعام بتوفيره بين الناس  -

وعليه يتم تأمين الغذاء الضروري لكل فرد، سدا لكل احتماالت الجوع أو النقص في الغذاء من املواد األساسية كالقمح        

 والذرة واألرز، وفي هذا يتساوى الغني والفقير على حد السواء.

 وترتكز التنمية في الشريعة اإلسالمية على ثالث مبادئ أساسية، هي:

 لموارد الطبيعية والبيئة. االستخدام األمثل ل -

تبذير،    - وال  إسراف  دون  املجتمع،  في  فرد  لكل  الضرورية  االحتياجات  توفير  على  تقوم  والتي  اإلنتاج،  بأولويات  االلتزام 

 كتوجيه املوارد إلنتاج غيرها من السلع. 

 . 3أساس ي للمجتمع  إنَّ تنمية الثروة وسيلة لرفع مستوى العيش للمسلمين، وعدالة التوزيع بين أفراده كحق -

 ثانيا: االقتصاد وعدم اإلسراف 

"يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل  ألنه مهما كان اإلنتاج عاليا قد يبدد باالستهالك املفرط للغذاء وتبذيره، حيث قال تعالى: 

   .4مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال يحب املسرفين" 

"إنَّ   والتنوير:  التحرير  في  الغذاء" جاء  جانب  من  الصحة  أصول حفظ  جمعت  اآلية  اإلسراف  5هذه  له  يؤدي  ملا  وذلك   .

والتوسع في األكل من أمراض في املعدة ناهيك عن التخمة والسمنة ومخاطرها على القلب، بينما التوسط في االستهالك هو  

 حفظ للصحة بالدرجة األولى.    

 

  : تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته، قيمومعه حاشية ابن ال  عون املعبود شرح سنن أبي داود، العظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير:    1

 .187، ص 9ج هـ 1415، 2دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 

 .  242م، ص1999-ه1420، 1تحقيق: محمد امليساوي، دار النفائس، عمان، ط مقاصد الشريعة اإلسالمية،بن عاشور محمد الطاهر:  2

 .  38م، ص1987-ه1407دار املعارف، القاهرة، مصر، د ط، فم، في اإلسالم الغذاء لكلالدغمي محمد ركان:  3

 .31سورة األعراف، اآلية:   4

 . 95، ص8م، ج1984الدار التونسية للنشر، تونس، د ط،  التحرير والتنوير، بن عاشور محمد الطاهر:   5
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األكل حيث قالالرسول أرشد  وقد   في  االقتصاد  َقْيَماٌت  إلى 
ُ
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َ
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ْ
يث من أحكم قواعد التغذية  . ويعّد هذا الحد1" ُصل

 الصحية للوقاية من أمراض املعدة والقولون.  

 وعين اإلسراف الذي قد يؤدي إلى انعدام األمن الغذائي ما يلي:  

 تعّمد إهالك املواد الغذائية، أو إهمالها حتى يصيبها التلف، كإهمال الزرع حتى تأكله اآلفات، وإهمال   -

 .2فن والسوس الحبوب واألطعمة حتى يتلفها الع

األكل فوق الشبع، بل ويجب التعود على عدم إبقاء فضالت األكل في األواني، حيث تلقى في القمامة بينما هناك ماليين    -

 .3الناس هم بأشد الحاجة إليها 

املثمرة إال للضرورة، أو إهمالها وعدم تثميرها    - املوارد الزراعية الطبيعية وعدم تبديدها، كقطع األشجار  الحفاظ على 

 بعمله. 

عدم استنزاف املوارد البطيئة التجدد وعدم تلويثها، باإلضافة إلى الدعوة إلى تطوير أساليب تأخذ وضع البيئة الطبيعية    -

 .  4ومستقبلها بعين االعتبار 

 ثالثا: دور فريضة الزكاة في تأمين الغذاء

تعّد الزكاة من معجزات اإلسالم الخالدة، والتي بها سبق الزمن وتخطى القرون، فعني بعالج مشكلة الفقر ورعاية الفقراء  

 .5دون ثورة منهم وال مطالبة، ولم تكن هذه رعاية عارض في تعاليمه وأحكامه، بل كانت من خاصة أسسه وصلب اصوله 

ه ليس موردا هينا أو ضئيال، فهو ربع عشر النقود والثروة التجارية،  
ّ
ونصابها يختلف من مال وآخر، كما تجدر اإلشارة أن

السقي،  2.5) الزراعية بحسب نوع  العشر من الحاجات  أو نصف  الحيوانية، وهي عشر  املنتجات  الناتج من  %(، وهي عشر 

 .6الزراعية والنسبة نفسها بالنسبة لألرض 

الزكاة مصانع وعقارات ومؤسسات تجارية ونحوها تملكها للفقراء، كلها أو   ويمكن للدولة اإلسالمية أن تنش ئ من أموال 

 .7بعضها، لتدّر عليهم دخال يقوم بكفايتهم كاملة، وال تجعل لهم الحق في بيعها ونقل ملكيتها، لتظل شبه موقوفة عليهم 

 

 

 

 

 . 1111، ص2، ج3349باب االقتصاد في األكل وكراهية الشبع، رقم:  رواه ابن ماجة في سننه:   1

 .249- 248م، ص2002-ه1422،  1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي،القرضاوي يوسف:   2

 . 234-233املرجع نفسه، ص   3

 .   204املرجع السابق ص األمن الغذائي من منظور إسالمي،سليم منصور:   4

 .   130)وأشار في الهامش إلى كتاب مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم للقرضاوي(، ص األمن الغذائي من منظور إسالميسليم منصور:   5

 .   131وي(، ص)وأشار في الهامش إلى كتاب مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم للقرضا األمن الغذائي من منظور إسالميسليم منصور:   6

 . 567، ص2م، ج1994، 22مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط فقه الزكاة،القرضاوي يوسف:   7
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 الشريعة اإلسالمية في تحقيق األمن الغذائي املطلب الثاني: نماذج من 

نتناول في هذا املطلب تدابير سيدنا يوسف عليه السالم في تحقيق األمن الغذائي في الفرع األول، ثم نتطرق في الفرع        

تدابير عمر بن  فيه    الثاني إلى تدابير عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه وتأمينه للغذاء في عام الرمادة، أما الفرع الثالث فنتناول 

  عبد العزيز في تحقيق األمن الغذائي.

 الفرع األول: تدابير سيدنا يوسف عليه السالم في تحقيق األمن الغذائي: 

يمثل تدبير سيدنا يوسف عليه السالم أعظم تطبيق يمكن األخذ به إلدارة األمن الغذائي، خاصة في ظل األزمات الراهنة  

فلما استبصر يوسف عليه السالم أن مصر ستواجه أزمة اقتصادية طاحنة متزامنة مع تغيرات  التي يعيشها العالم بأسره،  

 اقتصاديا ناجحا أخرجهم به من القحط، حيث وضع استراتيجيته إلنقاذ  
ّ
مناخية، وذلك في تفسيره وتأويله لرؤيا امللك، قّدم حال

ه، جّسد يوسف شخصية االقتصادي الزراعي العظيم،  مصر قبل سبع سنوات من الجفاف. ومن خالل رؤيته الثاقبة وتوقعات

 كقائد ومدير ومثال الصدق واإلخالص في حب الوطن.  

 وعليه، نجد أن سيدنا يوسف عليه السالم انتهج في حل األزمة منهجا علميا اعتمد على عدة ركائز أذكرها فيما يلي:  

 أوال: االستشراف: 

يعة املشكلة حينما علم تأويل الرؤيا بفضل هللا ومّنته، قال تعالى: حيث استشرف سيدنا يوسف عليه السالم حجم وطب

"وقال امللك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبالت خضر وأخر يابسات يا أيها املأل أفتوني في رءياي  

 .  1إن كنتم للرؤيا تعبرون" 

والجهد، ويسهل عملية التخطيط واالستعداد ملواجهة الحاالت  فاستشراف املشكلة قبل وقوعها يختصر الكثير من الوقت  

وقد استطاع يوسف عليه السالم بفضل هللا تعالى أن يفسر رؤيا امللك وأن يضع الخطة للسبع سنين الرخاء وللسبع   .2الطارئة 

 .3السنين العجاف، أي وضع الخطة املستقبلية للدولة البعيدة املدى بأربع عشرة سنة 

 لم واألمانة ثانيا: الع

ن القرآن الكريم بعض الّصفات التي يتحلى بها املسئول األول عن توفير الغذاء في الدولة، قال تعالى:   "قال اجعلني على  بيَّ

 .  4خزائن األرض إني حفيظ عليم"

. وقد حصل 5النحو األمثل فال تكفي األمانة إلدارة املوارد، بل يجب أن يتضافر معها العلم في كيفية إدارة هذه املوارد على  

أوجب   ملا ظهر من حكمته وعلمه، وحسن خلقه، ونزاهته، فكل ذلك  تقريبه من امللك  السالم على استحقاق  يوسف عليه 

 

 .43سورة يوسف، اآلية:   1

 . 69املرجع السابق، ص األمن الغذائي من منظور إسالمي،قبا خليل عبد الرزاق:   2

 . 263م، ص1994-ه1414، 4د د ن، ط  يوسف عليه السالم،املنهج االقتصادي في التخطيط لنبي هللاالحليس ي نواف بن صالح:   3

 .55سورة يوسف، اآلية:   4

 . 70املرجع السابق، ص األمن الغذائي من منظور إسالمي،قبا خليل عبد الرزاق:   5
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اصطفاءه، وهذه صيغة تولية جامعة لكل ما يحتاج إليه ولي األمر من الخصال، فاألمانة تستدعي الحكمة والعدالة، إذ بالحكمة  

 . 1األفعال الصالحة ويترك الشهوات الباطلة، وبالعدالة يوصل الحقوق إلى أهلها يوثر 

ثم قام يوسف عليه السالم بإحصاء اإلمكانيات واملوارد املتاحة، فقام بمسح شامل لألراض ي، وإحصاء عدد السكان في كل  

. وذلك 2أو إدارة كاتبا يقوم بهذه األعمال مدن وقرى مصر، كما أحص ى مواردها من املؤن واملواش ي والغالل، وجعل لكل مزرعة 

 ألن أساس كل خطة ناجحة هو االستناد إلى إحصائيات حقيقية واقعية دون استهتار باملعضلة أو مبالغة في تضخيمها. 

 ثالثا: املسؤولية و التخطيط: 

طلب يوسف عليه السالم من امللك أن يجعله على خزائن األرض، ال لنفسه بل لينهض بالواجب املرهق الثقيل ذي التبعة  

طوال سبع سنوات، ال زرع فيها وال  الضخمة في أشد أوقات األزمة، وليكون مسؤوال عن إطعام شعب كامل وشعوب تجاوره  

 .3ضرع

ماية مستودعات القمح من اللصوص، ثم وضع أنظمة محكمة لتوزيع الغالل  وتمثلت الخطة العامة على توفير األمن لح

ومراقبة األسواق من الغش والتالعب، ومنع بيع البضائع في السوق السوداء حتى تعّم الطمأنينة واألمن، وقد طال أمد تنفيذ  

 هذا التخطيط على مدى أربعة عشر سنة وهذا حسب التفصيل التالي: 

 ى: الخطة السبعية األول -1

 وهي خطة الرخاء واالدخار، وتشتمل العناصر التالية: 

 الزراعة  -أ

فلم يكن سيدنا يوسف عليه السالم يتطلع إلى عملية االستيراد و الطلب من الدول املجاورة، بل كان يسعى إلى العمل         

، ألّن  4نبله إال قليال مما تأكلون" "قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سوالزراعة املستمرة، حيث قال تعالى:  

  الزراعة هي أهم وسيلة ملواجهة املجاعات املتوقعة.  

 التخزين    -ب

املستقبلية   الخطة  بتطبيق  وذلك  العام،  الحتياطها  وفقا  سنويا  الرخاء  وقت  وحفظهما  والثمار  الحبوب  بتخزين  وذلك 

لسنوات   تكفي  كميات  من خالل حجز  األولى،  في للمرحلة  وإنما  فقط،  االستهالك  تجنيب  على  تتوقف خطته  فلم  الضيق، 

، فإذا بقي في سنبله  6"فما حصدتم فذروه في سنبله" . قال تعالى:  5الحفاظ على املخزون من التلف والقوارض لسنوات طويلة 

 

 . 8، ص13املرجع السابق، ج التحرير والتنوير، بن عاشور محمد الطاهر:   1

 . 64املرجع السابق، ص منظور إسالمي،األمن الغذائي من سليم منصور:   2

 .2005، ص4ه، ج1412، 17دار الشروق، بيروت، القاهرة، ط في ظالل القرآن،سيد قطب إبراهيم:    3

 .47سورة يوسف، اآلية:   4

 . 66املرجع السابق، ص األمن الغذائي من منظور إسالمي،سليم منصور:   5

 .47سورة يوسف، اآلية:   6
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ت الدراسات العلمية الحديثة نجاعة هذه الطريقة في حفظ القمح، حيث تعم
ّ
ل القشور املحيطة به  دفع عنه السوس. وقد دل

 .1على منع مهاجمته من الحشرات الضارة واملؤثرات الجوية الخارجية

 التوسط في االستهالك وعدم التبذير   -ج

تقليل ما يأكلون في سنوات الخصب    أي   قال تعالى: "إال قليال مما تأكلون"،وذلك من خالل جعل االستهالك بقدر الحاجة      

 .2ألقص ى حّد ممكن، واالحتفاظ بالبقية للسنوات الباقية املجدبة 

 تحقيق الفائض  -د

ألن  سعى يوسف عليه السالم إلى تحقيق فائض يسمح بإعادة اإلنتاج ملواجهة السنوات العجاف القادمة وما بعدها،      

   .3تحقيق الفائض يؤدي إلى تكوين االحتياطي ومأل املستودعات 

 حسن استخدام الفائض   -و 

وذلك من خالل التقسيم اإلداري للسنوات القادمة فاملطلوب هو النجاح في استثمار هذا الفائض بصورة جيدة، معتمدا        

على اإلجراءات االقتصادية )زراعة، تخزين، ضبط اإلنفاق...(  مع عدم إهمال العنصر البشري الذي يقوم بتنفيذ هذه الخطة  

     ا هذه املسؤولية. ، بل وزاد أن تحمل هو شخصي4واالهتمام به 

 املحافظة على األمن     -ي

 . في فترة السنين العجاف القادمة األمنوذلك بوضع خطة أمنية للدولة الستتاب    

 فكل خطة ينبغي أن تكون علمية مدروسة طبقا لإلحصاءات الدقيقة وأن يراعي فيها الظروف والكوارث. 

اإلحصاء في خطته فاحتسب كمية املنتج السنوي وكمية املستهلك،  فيوسف عليه السالم لم يعمل جزافا بل اعتمد على  

تخزين   سياسة  واتبع  بمقدار  املنصرف  واحتساب  باستمرار  الناتج  ملعرفة  دقيقا  محاسبيا  نظاما  ووضع  الفائض  يهمل  ولم 

ة التالية من خالل  الفائض واقتض ى ذلك إمساك ما يشبه دفاتر املخازن ودفتر األستاذ واليوميات...ويمكن استخالص املعادل

 :5خطة يوسف عليه السالم 

 السنوي في سنّي الرخاء + الفائض املدخر لسني الجفاف.   االستهالكاإلنتاج السنوي في سنّي الرخاء = 

 الخطة السبعية الثانية:  -2

 وتتلخص الخطة في كيفية القضاء على املجاعة في السنين السبع العجاف التالية.         

 

 

املجلة التاريخية الجزائرية، العدد:  مساهمة الحاكم في تحقيق األمن الغذائي للرعية من خالل نماذج من التاريخ اإلسالمي،    رشيد عبد العزيز:     1

 . 12م، ص2018/ديسمبر 10

 . 1994، ص4املرجع السابق، ج في ظالل القرآن،سيد قطب:   2

 . 66املرجع السابق، ص األمن الغذائي من منظور إسالمي،سليم منصور:   3

 . 67املرجع نفسه، ص  4

 . 306املرجع السابق، ص  املنهج االقتصادي في التخطيط لنبي هللا يوسف عليه السالم،الحليس ي نواف بن صالح:   5
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 التوزيع  -أ 

، أنَّ  1"ونزداد كيل بعير" ويبدو من قولهم في سورة يوسف:  ويقوم على توزيع الحبوب وفق جدول إداري تقني زمني دقيق،     

، وكان ذلك من الحكمة في سنوات الجدب، حتى  2يريد  مشتر ما عليه السالم كان يعطي كل واحد وسق بعير، ولم يكن يبيع كل  

 يتمكن من تأمين الغذاء للجميع بمنتهى العدالة. 

اقبة على الحدود، وفي الداخل   -ب  خطة أمنية وتشديد املر

فقد اعتمد يوسف عليه السالم على خطة عسكرية مشددة للحماية األمنية على الحدود، وعلى مداخل وموانىء أرض     

، وكذا تأمين الداخل بوضع خطة: "الحفظ والصيانة، والقدرة على إدارة األمور بالدقة  3صر للقادمين إليها من قوافل تجارية م

 .4 وضبط الزراعة واملحاصيل وصيانتها"

 التعاون اإلنساني  -ج

وتبرز أهمية العمل على إنقاذ الشعوب من الضائقة التي تعيشها، ومدى أهمية العمل اإلنساني الذي يتجذر من خالل     

املجاعة  معالجة  في  السالم  عليه  نجاح يوسف  في  االقتصادية  ومخزن  5العالقات  جيرانها  أنظار  "محط  بالده  ، حيث صارت 

، وهو ما يبرز مدى حكمة يوسف عليه السالم  6جاعة أرض كنعان وما حولها" الطعام في املنطقة كلها، وقد اجتاح الجدب وامل

 ووصوله إلى تأمين الغذاء للجميع.

 الخطة السنوية للدولة:  -3 

بّين لنا يوسف عليه السالم شرح خطته لألربع عشرة سنة البعيدة املدى وتفصيلها أنه بعد انتهاء سني الجفاف وإنقاذ مصر  

قال    7والشعوب املجاورة لها من الهالك واملوت، أنه بعد انفكاك أزمة القحط وضع التخطيط للخطة السنوية للدولةوشعبها  

برز    من وهذه الخطة هي .8"ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون"تعالى: 
ُ
التخطيطات اإلدارية السنوية ت

 .9واردات الدولة وصادرتها 

مما   بفضليستخلص  وذلك  ملصر،  االقتصادية  املشكلة  تخطي  من  ن 
ّ
تمك السالم  عليه  يوسف  أن  ذكره،  حسن    سبق 

التخطيط للمستقبل، وفن إدارة املوارد، وتنظيم األوقات والسنين، وتوظيف العمال، وبالتالي تحقيق االكتفاء في املحاصيل  

ثاليا يمكن أن يحتذى به في تحقيق األمن الغذائي والخروج  واملزروعات، فاملنهج الذي جاء به يوسف عليه السالم كان نموذجا م

 من تداعيات الحرب الروسية األوكرانية. 
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 الفرع الثاني: تدابير عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه وتأمينه للغذاء في عام الرمادة: 

 لها  االستعجاليةأوال: املجاعة في عام الرمادة واملواجهة 

 الرمادة: املجاعة في العام  -1

ثماني      ترابا   في سنة  تسفي  الريح  )كانت  مادة  الرَّ عام  وهو  وقحط،  مجاعة وجدب  الجزيرة  أرض  أصاب  للهجرة   عشر 

س، وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قيحها ... وأقسم عمر  
ْ
ن ِ
ْ

ى اإل
َ
كالرماد(  َواشتدَّ الجوع حتى جعلت الوحش تأوي  ِإل

 .  1ا حتى يحيا الناس أن ال يذوق سمنا وال لحم

    وتعّد املجاعة إحدى أخطر أسباب االختالل في األمن الغذائي، ملا تؤدي إليه من خسائر، يصعب على أقوى الدول مواجهتها. 

 لها:  االستعجاليةاملواجهة  -2

 كيف يواجه أخطر أزمة غذائية تواجه املجتمع اإلسالمي، فاتخذ اإلجراءات التالية: عرف سيدنا عمر     

 أحص ى الغذاء والدقيق املوجود بدار الدقيق.  - 

 شجع األثرياء على مقاسمة املستضعفين والفقراء مما زاد عن حاجتهم.  - 

 .2ريثما تصل النجدة من الوالة وّزع ما يملك توزيعا منظما، حيث يكفي لسد الضروري من الغذاء،  -

فإحصاء املوجود وعدالة توزيعه تصرف سريع لحل األزمة بصفة استعجاليه آنية ولو مؤقتا، في انتظار التدقيق في خطة  

 ناجحة تؤمن الغذاء للمدينة وماجا ورها من قرى.  

 لتأمين الغذاء في عام الرمادة  ثانيا: خطة عمر 

 فيما يلي:  وأهم الخطوات التي قام بها عمر   

 التقرب إلى هللا بالصالة واالستغفار:   -1      

إن األزمة الغذائية أو املجاعة قد تكون ابتالء وامتحانا من هللا عز وجل ، لهذا ملا اشتدت املحنة واشتد جوع املسلمين         

ز عنا حولنا  في الناس فخطب فأوجز، ثم صلى ركعتين فأوجز، ثم قال: "اللهم عجزت عنا أنصارنا وعج  عمر   نادى سيدنا 

 . 3وقوتنا، وعجزت عنا أنفسنا، وال حول وال قوة إال بك، اللهم اسقنا وأحي العباد والبالد ...فما برح من مكانه حتى ُمطروا"  

يتجلى من لجوء عمر رض ي هللا عنه إلى هللا مناجيا إياه، مستغفرا له ومستغيثا به قوة إيمانه ويقينه بعطاء هللا الذي ال      

ينفذ، فاستجاب هللا له مؤذنا للسماء أن تمطر، بيد أّن وإلى حين أن تنبت األرض ويخرج زرعها البد له أن يتصرف ألّن الجوع  

 إلى طلب العون من والته.  ة، فهرع يكاد يقض ي على أهل الجزير 

 

 

- ه 1417  ،1طعمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،    تحقيق:الكامل في التاريخ،  ابن األثير، عز الدين أبو الحسن علي:    1

 . 375-374، ص2م، ج9971

 . 53م، ص2010-ه1430، 2دار جسور، ط مدخل إلى تاريخ صدر اإلسالم،األمين: بلغيث محمد  2

 . 92- 91، ص7م، ج1986- 1407دار الفكر، د ب ن، د ط،   البداية والنهاية،اعيل: أبو الفداء إسمابن كثير،  3
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 طلب العون من الوالة:   -2 

أشار املسلمون على عمر أن يستغيث باهلل ثم باملسلمين، فاستجاب وكتب إلى أمراء األمصار يستغيثهم ألهل املدينة،       

فكان أبو عبيدة أول من  فكتب ألبي موس ى األشعري بالبصرة ولعمر بن العاص في مصر، وألبي عبيدة بن الجراح في الشام،  

قّدم إليه أربعة أالف راحلة من طعام، فأمره أن يقسمها فيمن حول املدينة، وخطة عمر في ذلك أن يظل الناس في مواطنهم  

 .1ليصلهم الغذاء إلى بيوتهم 

  اإلدارة الرشيدة لألزمة: -3    

ن عمر  لكل ناحية من يقوم على توزيع الطعام والكساء عليهم، وتولى بنفسه    وما إن وصلت اإلمدادات من األمراء حتى عيَّ

 حرصا منه على أداء األمانة على أكمل وجه. ، 2ذلك ألهل املدينة 

كان رضوان هللا عليه يشرف  و وقد أحص ى من طِعم على موائده في ليلة واحدة، كما أحص ى الغائبين من املرض ى والنساء،      

واتبع في ذلك نظاما دقيقا في توزيع الطعام  على هذا العمل الضخم بنفسه حتى يتأكد من حصول كل إنسان على ما يسّد جوعه،  

 معينا يرسله إليهم كل شهر على القادرين، حيث حدد لكل جماعة مق
ً
 .3دارا

ن كل   
ّ
وذلك حتى يضمن عدم استحواذ القادرين على شراء الطعام من امليسورين فال يكون حكرا عليهم، بل يمك

 جائع من أخذ ما يكفيه وبذلك يضمن الغذاء لكل جائع.   

ه لم يجب الزكاة في عام الرمادة، فلما أخصبت األرض   واطمأن النا  عمله   وكان من أروع ما  -    س،  في تلك املحنة أنَّ

أرسل الُجباة فجمعوا من كل قادر نصابين) عام الرمادة وعام الخصب(، وأمر بتوزيعه على الفقراء، ونصابا لعامهم أمر الجباية  

 ، احتياطا للقادم من الزمن. 4أن يقدموا به لبيت املال 

                      اجتهاده في إيقاف إقامة الحدود: -د 

اجتهد        إلى    كما  االضطرار  شبهة  الجوع  في  ألنَّ  االقتصادي،  الوضع  استقرار  لحين  والعقوبات  الحدود  إيقاف  في 

 . 5السرقة، والحدود تدرأ بالشبهات 

ويتضح مما سبق، أهمية بعض املواصفات التي تحلى بها عمر لتجاوز تلك األزمة العصيبة والحد من آثارها، من الشعور  

ة، ودرجة اإلنسانية التي تحلى بها عمر باصطفافه مع الشعب واالهتمام بهمومه، وتأمين الغذاء لكل  باملسؤولية واألمانة الثقيل

 فقير جائع بل مساواته بالقادر بتحديد الكمية املسموح بها، بهدف توفير الغذاء لكل الرعية مهما كان وضعه.  

 الغذائيالفرع الثالث: تدابير عمر بن عبد العزيز في تحقيق األمن 

 

 

الكامل في التاريخ،  . ابن األثير: 267م، ص2002ه، 1423، 5دار املجتمع، ط جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين،الوكيل محمد السيد:  1

 . 375، ص2املرجع السابق، ج

 .271املرجع نفسه، ص 2

 . 273-272املرجع نفسه، ص 3

 273املرجع نفسه، ص 4

 . 87، ص2املرجع السابق، جاألمن الغذائي من منظور إسالمي، سليم منصور:  5
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 أوال: إعادة توزيع الدخل والثروة بالعدل 

قبل    السابقة  االنحرافات  يراقب  كان  فقد  العادل،  بالشكل  والثروة  الدخل  إلعادة  العزيز  عبد  بن  عمر  لقد سعى 

ت  خالفته ويالحظ آثارها السلبية على نفوس الرعية، فانتقد سياسة سليمان بن عبد امللك التوزيعية، وأدرك عمر أن التفاو 

 ، فرسم سياسته الجديدة إلنصاف الفقراء واملظلومين، منها: 1االجتماعي كان نتيجة لسوء توزيع الثروة 

منع األمراء من االستئثار بثروة األمة، ومصادرة األمالك املغصوبة ظلما، والتي استولى عليها األمراء والكبراء،   -

 ال إذا لم ُيعرفوا أو كانت من األموال العامة. وإعادة هذه األموال إلى أصحابها إذا عرفوا أو إلى بيت امل

زيادة اإلنفاق على الفئات الفقيرة واملحرومة ورعايتها وتأمين مستوى الكفاية لها عن طريق الزكاة وموارد بيت   -

 . 2املال األخرى 

 ثانيا: توزيع أموال الزكاة والصدقات

ء الزكاة مما أدى إلى وفرة املال وامتالء خزينة الدولة، فاهتم  ملا سمع الناس بوالية عمر بن عبد العزيز تسارعوا في أدا 

بتوزيعها على مستحقيها، فأمر والته بالبحث عنهم وإعطائهم حقهم وفي حالة عدم وجود فقراء أو مساكين أو محتاجين أمر  

عليه وسلم في الزكاة، فأمر    عمر بشراء رقاب املستعبدين وإعتاقهم من مال الزكاة، وعزم عمر على اتباع هدي النبي صلى هللا

 .3أن توضع الصدقات كما أمر هللا تعالى في كتابه العزيز، وسنة نبّيه الكريم 

فسياسة عمر التوزيعية تهدف إلى كفاية الناس من حيث املسكن واملركب واألثاث، وهي عبارة عن حاجات أساسية     

 .4وضرورية لإلنسان تصعب الحياة بدونها 

 ثالثا: تشجيع الزراعة

القطاع، منه  إجراءات لتطوير  اتخذ عدة  لهذا  للرعية،  الغذاء  تأمين  في  الزراعي  النشاط  أهمية  العناية  أدرك عمر  ا 

، ولم يكتف عمر بإلغاء الضرائب  6عن كل أرض واكتفى بالعشر   5باملزارعين وإلغاء كل الضرائب غير الشرعية، ووضع املكس

 . 7بل أمر بنسف الدولة التي فرضت املكس على الناس 

 

 

 

، 2م، ج2008-ه1429، 2دار املعرفة، بيروت، لبنان، ط  الدولة األموية عوامل االزدهار وتداعيات االنهيار،الصالبي، علي محمد محمد:  1

 . 208ص

- ه1427، 1مصر، ط بن عبد العزيز معالم التجديد واإلصالح الراشدي على منهاج النبوة، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، عمرالصالبي:  2

 . 268، ص1م، ج0062

 . 316-315، ص12املرجع السابق، ج الدولة األموية عوامل االزدهار وتداعيات االنهيار،الصالبي:  3

 . 316، ص 12املرجع السابق، ج وتداعيات االنهيار،الدولة األموية عوامل االزدهار الصالبي:  4

 . 140، ص2املرجع السابق، ج الدولة األموية عوامل االزدهار،الصالبي: جباية أو ضريبة تؤخذ من الناس بغير وجه شرعي.  املكس:  5

املرجع  مساهمة الحاكم في تحقيق األمن الغذائي للرعية،رشيد عبد العزيز: : ما يجب في الزروع التي سقيت بماء السماء. انظر: والعشر 6

 . 17السابق، ص

 . 17املرجع السابق، ص مساهمة الحاكم في تحقيق األمن الغذائي للرعية،رشيد عبد العزيز:  7
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 رابعا: إحياء األرض املوات 

"من أحيا أرضا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:    شجع عمر الناس على إحياء األرض املوات، مّتبعا في ذلك ما قاله 

   .1ميتة فهي له" 

ويكون اإلحياء بكافة الطرق بالزراعة، أو بإقامة مباني بعد تمهيد األرض، أو حسر املاء عنها كأن كانت مستنقعا فجففها  

 . 2حتى صارت صالحة 

 خامسا: تحديد قواعد الخراج 

األرض، أي دراسة أحوالها، ودرجة خصوبتها ملعرفة مدى احتمالها للخراج حتى يكون  أمر عمر بن عبد العزيز النظر في   

. فعلى 3قدر الخراج الذي يؤخذ منها عادال، فال تحمل األرض ما ال تطيق، وال يؤخذ من األرض الخراب إال القليل الذي يطيقه 

 تاج العام ويساهم في التموين الغذائي للشعب.  املختصين أن يبحثوا أسباب خراب األرض ليعمروها ألن التعمير يزيد اإلن

كما أمر عمر ببناء املرافق العامة والتي تسمى اليوم بمشاريع البنية التحتية، من أنهار ومواصالت وطرق، فاهتم باملشاريع  

 . 4التي تخدم التجار واملزارعين واملسافرين، فأنشأ الخانات والفنادق ودار الضيافة للحجاج واملسافرين

وقد أثمرت سياسة عمر حيث حفزت الناس على العمل واإلنتاج، وازدهرت التجارة وبالتالي زيادة الدخل الخاضع للزكاة،  

وعّم الرخاء البالد والعباد، مما أدى إلى تحسن مستوى معيشة الطبقات الفقيرة، وارتفاع قدرتها الشرائية، والتي ستتوجه إلى  

 .5لى السلعةاالستهالك، وبالتالي زيادة الطلب ع

"بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية، فاقتضيتها، وطلبت فقراء نعطيها لهم، فلم  عن يحي بن سعيد قال:  

 .6نجد فقيرا، ولم نجد من يأخذها مني، قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس" 

إيمانه وعدله وحكمته أن يحقق االكتفاء  نخلص مما سبق، أن عمر بن عبد العزيز استطاع بفضل هللا عز وجل وبفضل  

ر لهم كل مستلزمات الحياة الكريمة رغم توليه الخالفة مدة  
ّ
شهرا فقط، وكان نجاحه هذا    30الذاتي لكل رعيته، حيث وف

 بتطبيقه املحض ألحكام الشريعة اإلسالمية. 

 خاتمة

 ومن خالل هذه الورقة البحثية تم التوصل إلى النتائج التالية:      

تمثل األزمة الروسية األوكرانية تهديدا مباشرا لألمن الغذائي في الدول العربية، خاصة وأن روسيا تعّد أكبر بلد مصدر    -1

ع في أسعار املواد األساسية بما في  للقمح في العالم، في حين تأتي أوكرانيا في املركز الخامس، الش يء الذي صاحبه ارتفا 

 ذلك السلع الزراعية كالقمح والذرة.

 

 سبق تخريجه.   1

 18املرجع السابق، ص الحاكم في تحقيق األمن الغذائي للرعية،مساهمة رشيد عبد العزيز:   2

 18املرجع نفسه، ص  3

 . 274، ص1املرجع السابق، جبن عبد العزيز معالم التجديد واإلصالح الراشدي على منهاج النبوة،  عمرالصالبي:  4

 . 19- 18املرجع السابق، ص مساهمة الحاكم في تحقيق األمن الغذائي للرعية،رشيد عبد العزيز:   5

 . 340، ص1املرجع السابق، جبن عبد العزيز معالم التجديد واإلصالح الراشدي على منهاج النبوة،  عمرالصالبي:  6
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املزارعة    -2 فشّرعت  الزراعي،  بالقطاع  خاصا  اهتماما  فأولت  الغذائي،  األمن  لتحقيق  تدابير  اإلسالمية  الشريعة  وضعت 

ت على إحياء األرض املوات، وفي ذلك أجر عظيم، ونفع لألمة.  
ّ
 واإلقطاع، كما حث

 االقتصاد اإلسالمي األولوية في إنتاج الغذاء للضروري من الطعام ثم الحاجي ثم التحسيني منه.  يعطي -3

يقوم االقتصاد اإلسالمي بتحقيق األمن الغذائي بالحرص على الزراعة وعدم اإلسراف، واعتماد الزكاة كتنظيم اجتماعي    -4

 عدالة.تشرف عليه الدولة، ويتواله جهاز إداري منظم يهتم بتوزيعها ب

أدار سيدنا يوسف عليه السالم بنجاح مثالي أزمة مجاعة إقليمية شديدة بالعلم املختص واألمانة والتخطيط املالئم    -5 

 لحلها، مع االقتصاد وعدم اإلسراف وعدالة توزيع الغذاء حيث يكفي لكل فرد. 

نت من تحقيق االكتفاء الذاتي  التدابير الرشيدة التي سار عليها الخليفتان: "عمر بن الخطاب" و "عمر ب  -6
ّ
ن عبد العزيز"، مك

 لكل الرعية آنذاك، وذلك بفضل تطبيقهم ألحكام الشريعة اإلسالمية تطبيقا بحتا.  

 التوصيات

التوزيع وحوافز في اإلنتاج، منها:   -1 النواحي االقتصادية، ملا تتضمنه من عدالة في  تطبيق تعاليم الشريعة اإلسالمية في 

واملضاربة  ضرورة   واالستصناع  واملساقاة،  كاملزارعة،  اإلسالمية  التمويل  طرق  وانتهاج  الربوية،  القروض  عن  التوقف 

 املشتركة في املؤسسات املالية، والتمويل باملشاركة واملرابحة لآلمر بالشراء...الخ. 

والعمل بنظام الزكاة للقضاء  ،  دراسة املجاعة وكيفية مقاومتها، ووضع خطط لتخزين الغذاء ملدة أطول، وعدم اإلسراف -2

 على الفقر والجوع. 

رفع معدل اإلنتاج الزراعي املحلي، وذلك بتشجيع االستثمار الفالحي من قبل الدولة، خاصة في املناطق الريفية، إذ يكون   -3

ن والبلدات  بتقديم التمويل الالزم لشراء مدخالت اإلنتاج من أدوات ومعدات وأسمدة دون عناء، كما ينبغي أن تربط املد 

التحضر وتنويع فرص  في تمركز  التحتية، مما يساهم  التنموية والبنية  الزراعية  الريفية بقطاع الصناعات  واملناطق 

 العمل. 

للجفاف   -4 املقاومة  الزراعية  املحاصيل  أصناف  واختيار  الزراعية،  املياه  ملوارد  الكفؤ  االستخدام  على  التركيز  ضرورة 

 لحدية في زراعة الشعير واألعالف وتربية املواش ي. واستغالل األراض ي ا والحرارة، 

 ضرورة الحد من التوسع العمراني على حساب األراض ي الزراعية ذات الخصوبة العالية. -5

بعملية   -6 هؤالء  يقم  لم  إذا  االمتياز  عقود  ضمن  األشخاص  لبعض  منحتها  التي  الزراعية  لألراض ي  الدولة  استرجاع 

 ى يتم منحها من جديد لطالبين آخرين، فاألرض ملن يخدمها. استصالح واستغالل األراض ي، وذلك حت

اللحوم   -7 إلنتاج  املراعي  وتنمية  ومشتقاتها،  للحوم  مصانع  إيجاد  خالل  من  وذلك  الحيواني،  اإلنتاج  تحديث  ضرورة 

 والحليب والعناية بالثروة السمكية، خاصة مع إطاللة أكثر الدول العربية لشواطئ طويلة جدا. 

 ن كمية املستوردات، للتخلص من التبعية االقتصادية، واالعتماد على االنتاج املحلي. ضرورة التخفيف م  -8

خاصة أنها  تفعيل مقومات التعاون والتكامل الزراعي العربي، وذلك باالستثمار في مشروعات زراعية عربية مشتركة،    -9

 . واملياه واملزارع تمتلك تضاريس ومناطق جغرافية مختلفة، حيث تملك األرض الخصبة والطقس املالئم

تفعيل توصيات املؤتمرات وامللتقيات املتعلقة باألمن الغذائي، وأخذها بعين االعتبار من طرف الهيئات واملؤسسات   -10

 الحكومية، وذلك لدعم التنمية الزراعية املستدامة والخروج من تداعيات األزمات الراهنة.
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Aggression and International Law 

 االعتداء والقانون الدولي
Dr. Younes BENMAHAMMED, faculty of humanities and social sciences, M’sila University 

 اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة املسيلة الدكتور يونس بن محمد ، كلية العلوم  

 

 

 امللخص : 

العظمى تحاول دوما صياغة نظام عاملي   القوى  الحالي. ألن  نعالج في ورقتنا هاته قضية احترام القانون الدولي في عصرنا 

جديد، وصراعاتها ال تتبدد حتى تنتهي في آخر املطاف إلى عنف وصدام. وما حالة اجتياح روسيا ألكرانيا غزوا عسكريا إال خير  

ون الدولي بالتنكر لوحدة األراض ي والحدود ولسيادة األمم والدول. وبالتالي، فالعالم يسعى إلى مثال على االعتداء وانتهاك القان 

 تحقيق قدر أدنى من مراعاة حقوق اإلنسان أفرادا ودوال كما ينص عليها القانون الدولي.  

 االعتداء، العنف، حقوق اإلنسان، روسيا، أكرانيا.     الكلمات املفتاحية :

 

 

Abstract:  

We deal in our present paper with the respect issue of international law in our contemporary era. 

Superpowers always try to shape a new order worldwide. Their conflicts never end finishing in violent clashes. 

The case of Russian invasion of Ukraine gives us a good example of aggression and violation of international 

law by denying territorial integrity of sovereign nations and countries. Thus, we search a minimum observance 

of human rights as they appear in international law.        

Keywords: Aggression, violence, human rights, Russia, Ukraine.  
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1. Introduction: 

Questions like human dignity are essential to the equilibrium of society and balance between nations and 

countries. By this means, human rights exposition will be crucial to help understand reality in the frame of 

principles. At the international stage, Law represents the corner stone of every real construction of Civilisation. 

We have taken a flagrant example of aggression in the XXIst century, which is Russian invasion of Ukraine. 

Then, reactions (those of superpowers of course) to such inhuman actions by sanctions in both sides, along 

with human and material casualties, economic sanctions and double standard at a global angle will constitute 

our development of the subject.  

      

2. Retaliation & reaction  

Every action provokes a reaction! In practice people executes thus this principle. The Ukrainian crisis with 

Russia offers a precious case where we can find a nice example of ideological thinking by powerful leaders (that 

aren’t in fact, for they are poor intellectually and ethically). So, the European countries, the UK and the US have 

sanctioned Russia partially financially (SWIFT) and commercially with an ultimate goal of cutting, by curbing 

progressively, gas and oil importations. Whereas the US were ferocious vis-à-vis Russia thanks to their 

independence –partially- of the oil and gas of Russia. In that way, sanctions against the Russian interests of 

high officials as well as the rich oligarchs employed indeed by Putin since his accession to presidency in 1999-

2000. The force of Union has undoubtedly effects in the long run, and some impacts in the near future. Russians 

oriented and run by their president Putin, have retaliated by dressing a list of enemies of the Nation having in 

fact small implications on the ground because of the international condemnation of the abhorrent aggression 

of Russia (by) invading Ukraine. But, reaction is a canon of existence in nature and human condition. Excepting 

China remaining neutral in continuous abstention –which could nevertheless change with time- and though 

joining compelled the worldwide community in sanctions touching its exports to Russia and less –perhaps 

null- its imports from Russia. It’s a fact of real politics that power on (one) side or the other imposes. Moreover, 

the most important is the unified front to resist to the military action adopted in complete impunity, tightening 

the rope on the neck of Russia as an aggressor, on one hand, and preventing by all means the madness of an 

escalation that could produce a Third World War, one the other hand. Multilateralism is not a choice in our 

current times, but represents actually a necessity in order to equilibrate the forces and the powers in the world 

theatre. In this manner, natural interests, with the condition of a minimum of reasonable thinking and acting, 

make their way(s) normally balancing benefits, sharing interests by weighing well situations. Over all, nothing 

is above International Law learned generally in its outlines by Human Rights, in its turn, rooted in Universal 

Values (they are the same, except some particularities!). We must manifest aid and endorsement to these 
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Principles with a interest of avoiding war, unless it’s a defence one, lawful and legitimate in duty and right of 

defending and shielding one’s possessions and belongings.                          

3. Refugees, victims and casualties 

War brings always in its luggage tears, fears and blood! Humanitarian crisis follows, military one. And, the 

moral, physical and material damage is huge, forcing then entire families to leave their own country to a 

stranger one. Even though generosity of multiple nations and the bounty of several countries are giant and 

large where refugees are welcomed, the victims resent nevertheless sorrow, humiliation and injustice due to 

the despot actions of some leaders in power. We are here pointing a flagrant fact but with a different style by 

making more profound our analysis with some reminder of acts. Destruction has no face and notably in the 

mind and hands of tyrants rendering Peace rehabilitation and then reconstruction more difficult spread in time. 

In the Ukraine situation, more than 3 million refugees fled the countries after almost 25 days of the barbaric 

invasion under continuing shelling and constant bombardment of civilians in hospitals, schools and theatres. 

There was no discernment in hurt and no discrimination in harm! This is, tell us dictators and autocrats, the rule 

of war! Additionally, the Chernobyl nuclear plant wants spared in this crazy war putting at stake the whole 

world security. In a matter of fact, destroyers never mind about/of casualties cause by their own undertaking. 

Blood, a lot of blood, on hands they are cynical neglecting and despising dignity of human beings. Poland, has 

received the majority of these refugees (over 2 million) assisted by Romania and Slovakia. Europe of course in 

its élan and burst of solidarity has carried its lot of the war burden by welcoming on its soil tens of thousands 

of these victims. That circumstances appeal in our minds the grim conditions of the Nazis deportation of Jews 

into the concentration camps in Auschwitz-Birkenau and Sobibor, etc. Damage has no discrimination between 

loses in human capital especially and also in material apocalypse. Really, it’s scenes of Apocalypse far from 

exaggeration and excess. It’s reality and facts! This is why war and aggression must be not the last resort but 

the exception and best the banned word from Human vocabulary. Saying that with force and conviction does 

not signifies pacifism all the time, for the compulsory character of resistance and defence of persons, land and 

principles, in head Dear Liberty and valuable Freedom. Furthermore, the pedagogical repetition in a rooting 

aim in hearts and souls, spirits and Reasons finds its profit in such cases. One mustn’t not be bored, nor tired 

nor wearied by the sacred effort of defending, preserving and conserving human condition. In consequence, 

aid and relief must be brought to le needy in place and a hot and warm reception is booked for victims of war 

and refugees fleeing their lands, cherished lands, despite the barking of some racist and xenophobic 

personalities here and there, trying to select misery. The authentic sense of ethical politics is to open doors in 

the possible way of available capabilities –as much as we can-, for not missing rendezvous with History, Big 

History of braves. Vigilance is preponderant but solidarity and open heart in lucidity are the precious rule of 

human condition, especially if it is harmed and injured. This is real politics based on and in Reason!                         
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4. People and governors  

Good judgment is always a fair way of regarding issues! In war times, as in peace ones, leaders are different 

from their people, or at least, and for a just and exact method of determining things, a part of them is not like 

them. Peoples are not leaders, their leaders, despite the fact that the majority either in democratic regimes (West 

and Japan) or in despotic systems (Russia as excellent and symbolic example), is responsible of the installation 

of presidents and parliaments in power, at the head of States. We try to insist here on the aptitude of criticism 

that one must has in discussing such intertwined questions and knotted problems. We cite then three examples 

in our contemporary History: Israel in Palestine, America in Iraq (and in part in Afghanistan) and Russia in 

Ukraine. In spite of the support of the majority of The Israeli entity  s for their army and government violating 

all human rights of Palestinians, a small group manifest and demonstrate in every occasion where dignity of 

Palestinians is touched and crackdown. In America (US), a great deal of society refused the invasion of Iraq in 

2003, although the strong sentiments of patriotism in this free country. Finally, in Russia, we attend 

contestation recently of the aggression against Ukraine, under fire of new laws deterring people from 

demonstrating and refraining them from describing and speaking out freely to explicit their opinion. In the 

same context, Afghanistan of the late URSS (till 1979) resembles Chechnya of 2000 whose capital Grozny was 

destroyed and annihilated by the same Putin, without mercy, to put in place then a puppet government of the 

father of Kadiroff, inheriting power from his died father, thanks to Putin, once again. People of Russia, we are 

aware of the small number or at least the limited number of opponents to this catastrophe, was not comfortable 

with this action. We must say though that the will of separatism of Chechens was badly defended and 

orchestrated by them. They transformed their frustration to an aggression of innocent hostages in Russia land, 

and the malice of Putin has also intelligently turned this situation in his favour. Then, pseudo-explosions in 

Moscow were attributed by the Kremlin of course to Chechen separatists. Reason teaches us just middle 

avoiding faults and stupidity from either side!        

  

5. Economic repercussions (positive and negative)  

Indeed, life entails sacrifices! That’s leads inevitably to happiness and success! In war, the situation is not 

different where “give” and “take” are more than “receive” and “benefit”. The context demands efforts, tears and 

blood. They are the economic repercussions which translate the general grim mood. Russia invading Ukraine 

ha lunged the world into a deep depression containing refugees’ crisis, material destruction and energy 

shortage. Europe and America facing the arrogance of Putin by violating and despising international law in the 

integrity of Nations, are making powerful decisions. These latter have so to speak consequences on both Russia 

and the West. The first in curbing or cutting progressively revenues of oil and gas, avoiding refuelling war by 
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dollars and Euros of free countries (even relatively). The second, expose themselves to risks of penury in energy 

(oil and gas). They gain though their independence by collective solidarity and mutualising use of energy. But, 

they also lose purchase power by seeing prices soar. Petrol and gas especially in winter become in these 

circumstances rare and the merchandise like wheat expansive because unavailable. Nevertheless, when we 

have principles, solid ones, we must prepare ourselves to critic situations notably in war. Only, the calculations 

must and should be reasonable in strength without intrepidity to secure peace and human dignity by the 

appropriate means and adequate methods. So, the war is an instrument of devastation in regard to big losses it 

causes in both sides. But, the moral duty claims movement and dynamics towards installing durable peace and 

enduring prosperity. This goal will be met by bold actions and audacious resolutions regardless, except the 

minimum when duty appeals, of the price that it takes. Idealism supervises realism and this later takes its place 

in the first. The two are complementary serving the same objective. As a result, economics effects behind war 

confronted by proportionate decisions accompanies good plans endorsed by sane view of the entire picture 

(the Big Picture). Money is the fuel of war. Isolation politically economically is the efficient arm against cynic 

acts and aggression. Furthermore, the more we protect peace by going away from military confrontation, the 

more we face courageously the enemy of humanity. There is no excess in legitimate defence and Human Value 

in the hands of free and brave’s people! (Even though, the just middle is the safe way!  

6.  Firms and companies 

In the same sphere, we find the dilemma of expatriated companies in  “a hostile land”. Of course, the war in 

this case is not direct because it is a matter of sanctions from public governments and private firms. We have 

said a word about public policy and here we address the private question in companies rooted in the aggressing 

country of another country, for instance Russia invading Ukraine. Then we see the repercussions of a possible 

boycott of this violator by economic sanctions, one again at the public and private level(s). So, really the issue 

is problematic when it is question of private companies in regard with their employees without naturally 

omitting the pecuniary profits of the firm, legitimately. Business is an instinctive sentiment pushing nobly to 

genuine creation and innovative undertaking to meet double gaol, namely benefits for the owners (included 

public ones like governments possessing shares), on one hand, and jobs for people, on the other. It’s Nature 

(human Nature) continuing its road of construction by exploiting honourable emotions for honest aims. Nature 

in the just middle in service of Civilisation, thanks to Creativity and Discovery on all stages! After this short 

introduction, we can say that the private question of cutting totally relations with dictators is in peace and in 

war problematic, if we take the question from all angles, or at least from the maximum angle possible. This 

overview approach guides us to be just and moderate in our final judgment concerning dealing with criminals 

in financing war and blood effusion. In fact, this links is commercial respecting a certain frame of work, however 

saving lives of innocent people when it is possible by having the necessary force and the adequate instruments 
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at the good time and place, it is recommended to act in consequence. Because, guarding jealously one’s 

interests is a personal duty guaranteeing, in turn and naturally, the profits of others, in this circumstance 

employees. We can not forget yet the wallet of people, simple and poor people and even middle-class people, 

when we are motivated by universal principles shrouded in honour and dignity, indeed. Idealistic reality and 

realistic Ideals are the solution, relatively in a complex and intricate world. Thus, in this special case of war, 

firms and companies moving in function of a just middle in affairs and business, try to curb their contacts with 

tyrants especially in times of war, and perhaps less in times of peace proportionally to the case-to-case 

behaviours of these despots, aiming at limiting to the maximum damages, hurts and harms. We think that 

progressivity in firmness and gradualism are the appropriate actions, as Total-Energies of does in Russia 

following judiciously Shell and PB of the UK. Others will adopt the same initiative of withdrawing their 

activities gradually from Russia regarded as the aggressor persisting in its deadly madness. Pressures like theses 

undermine indubitably the self-confidence and the morale of the most brutal spirits in the world. Business has 

its powerful force and effective influence. Hard souls understand only the power of reality not the Verb!                                 

7. Personalities and sanctions (art, economics, politics)  

In principle, sanctions touch the officials responsible for political and military actions. Individuals aren’t 

concerned by these laws in peace and war. Surely, the intimate circle in power is targeted by potential sanctions 

and penalisations due to aggression like that of Russia on Ukraine. We mean here precisely actors, musicians 

and writers, even sport professionals. Nevertheless, one point must be defined, and well (defined), namely the 

difference between personal activities and collectives’ ones. That differentiation leads to (1) the exclusion of all 

near participation(s) in criminal and invasive acts at the summit of politics, including then politicians in various 

spheres of high decision, (2) the collective teams far from the decision makers, which are related by them for 

their defending the Nation’s flag. In other terms, only are sanctioned those who belong freely in the actions of 

despotic leaders individually and collectively, not those who have a national responsibility in sport for instance, 

military or what else. The importance resides at the liberty of choice in harming others in individual initiatives 

or collective endorsement. To be more explicit, we say hat the unique responsible for military endeavours are 

the politicians from varying levels presidents, legislators and local officials. Groups of athletes and/or musicians 

(comedians in general) are, in turn, attached to the decisions taken if they have the freedom of choice. On the 

contrary, they are not guilty of anything if they act under constraint, whatever constraints, such as simple 

militaries and executors. But, if the liberty of choosing is guaranteed the judgment differs largely then. Theses 

persons must assume the consequences of their options and resolutions without ambiguity, none. As a result, 

diverse layers of artists as comedians, musicians, professionals of sport individually as well as collectively are 

bound to respecting their support to this side or the other. Their positioning can be seen clearly! If the support 

is not explicit nor flagrant, by public announcement for example, everybody is protected by the global Freedom 
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and the total Liberty. Only, some collateral damages can be noticed even though the people about whom we 

talk are not directly implicated. The plainer situation is that of sport professionals who can be banned and 

exclude from participating in international competitions. They are not responsible, if their opinions are well 

known or at least in neutrality, best in condemnation that’s not simple! because they are not implicated directly 

in these political positions promoting by their leaders on top of power (what a bottom, indeed!). Nuances in 

such cases are crucial, vital and decisive in the sake of Justice in theory and reflection and in practice and actions 

as well. Reason teaches it constantly and vigorously with softness, strength and swiftness in a calm atmosphere!                                  

 

8. Double standard? 

East and West are Humanity! The mutual knowledge and reciprocal reconnaissance are the ultimate goal! 

But, real politics takes a different way! When universal values must impose their principles with their 

repercussions, beneficial ones, geopolitics intervene negatively often, and positively sometimes in function of 

conditions and circumstances on the ground. The Syrian case (2011 revolution and Russian intervention in 

2015 with its atrocities in assisting Alassad, son, in his mortal enterprise against his own people aspiring to 

Liberty and Freedom), along with the Iraqi and the Afghan crisis (2001 and 2003), is a perfect example of duality 

in judgment in the West. We talk about West because it has the most important tools of progress morally and 

materially (democratic bases and implications of redistribution of wealth). And despite the other nations’ 

possession of Values, due to their humanist and universal inner character in the human Nature, one finds it 

difficult to live their impacts and effects in the real life of people every day. Thus, the commitment of the West 

in these crises was limited and timid, in spite of the multiple interests in this region of the globe. Whereas, 

Ukraine neighbouring Europe (Poland, Romania, Hungry, Slovakia) and NATO, offers to the observer another 

image and a different picture. Yes, of course and legitimately, the same home of Europe matters a lot and more 

than elsewhere, but humanism should assure the minimal amount of aid, practical aid by acts not lyrics, 

declarations and announcements! This was and is the problem and the embarrassment of the United Nations 

since its creation after the WWWII. Interests are natural and the defence of human rights is a duty of Free 

Societies in Free Nations and developed countries. Even, diplomacy was absent from the geopolitical arena 

when the US and Europe have abandoned the Syrian people to his fate under the mercy of chemical attacks on 

Eastern Ghouta in Damascus (2018) and bombardments of besieged Alep (2017). America of Bush (2003) in 

Iraq (without the aid of France, that’s a fact, a good fact!) and Russia of Putin are the two faces of the identical 

piece of money. We can additionally cite the Algerian case in 1992 coup by the Generals of the Army against 

the first results of the free election after the democratic opening in 1989 (new Constitution) under Chadli.  The 

president Mitterrand has given his green light to this junta by cautioning its action to interrupt the most vital 

act of Civilisation, the free choice in human dignity and civic responsibility. We need from both side, minimum 
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of balance in the just middle, far from excess and default. A reasonable behaviour is always available in (the) 

horizon!                        

 

9. Conclusion: 

After studying of the balance of power in the international arena theoretically and considering practically 

the case study of Russian aggression of Ukraine, we have deduced some results as conceptual as realistic:  

(1) The importance of human rights founded in Reason. 

(2) The useful implications of these principles on the ground. 

(3) The negligence of such vital bases of living together leads to disaster and catastrophe for all 

mankind.  

(4) The human Nature should exploit its normal instincts in sustainable edification of Peace, 

international Peace.  

(5) The misuse of human aptitudes conducts inexorably to arrogance, violence and cynicism.  

(6) Multilateralism necessity in our modern and contemporary world. 
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The Impact of the Current International Crises on The Arab World   from A Human Security 

Perspective1 

 من منظور األمن البشري  تأثير األزمات الدولية الراهنة على العالم العربي

Nour Abzakh , Marmara university- Istanbul – Turkey  

 . تركيا،  جامعة مرمرة إسطنبول  ،  ط/د. نور بزاخ

 

 

 

 

   : امللخص

قصيرة املدى على بعض الدول العربية من منظور األمن االنساني  على بعض األثار الطويلة و الضوء  الورقة  هذه  سلطت  

 .19كوفيدوكرانية و فيروس الروسية األ نتيجة األزمات العاملية الحالية مثل الحرب  

ملحوظ من الناحية االقتصادية واالجتماعية وخصوصأ  بشكل كبير و ا  ثرو أحيث نجد أن املواطنين في بعض الدول العربية ت

لدول  ادورها في  مقارنة مع  في الدول العربية غير كاف  ة في مختلف املجاالت  أأن دور املر ، كما  السنوات املاضيةبة مقارنة  أاملر 

باأل  العلم  مع  بأسر   األخيرةهذه  ن  أوروبية،  العالم  ت  هو  بثر  أقد  اآلخر  والهو  الصحية  الحرب    إثراملتخذة  تدابير  التداعيات 

 .وكرانيةالروسية األ 

كثر  أقطر ك   استنتاج أنتم  ، كما    2022  بداية   لغاية  2009من نتائج الدراسة تم تحليل البيانات األولية و الثانوية من عام  

 .في املرتبة األخيرةربية أمانا فيما يتعلق باألمن اإلنساني وجائت مصر الدول الع

 .، االقتصاد ، السياسة الفئات الضعيفةاألزمات الدولية ، األمن اإلنساني ، العالم العربي ، : كلمات مفتاحية

 

 

  

 
1 This paper was produced from a doctoral thesis, titled The Role of Host-Country Policies in Preventing Gender-Based Violence 

in Refugee Families from Human Security Perspective: The Case of Syrian Refugees in Jordan and Turkey”. 
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Abstract: 

The paper will shed some light on the short and long-term impacts of COVID-19 and the Russian War on 

the socio-economic perspective of Arab countries. The study will explore that citizens in Arab nations have 

fewer possibilities because human security is sorely lacking. Women all around the globe are being sabotaged 

by mighty men. Their rights should be protected by iron hands. Unfair political, social, or economic institutions; 

rivalry for resources and control among divided social groupings; or, in certain circumstances, the effects of 

external war action pose severe threats to human security in Arab countries. The study applied systematic 

literature review approach to observe the different literature with a proper inclusion and exclusion criteria. The 

analysis of primary and secondary data was done in range of 2009 to 2022. From the results of the study, it was 

clear that current worldwide issues, such as COVID-19 and the Russian war, impact human safety and the 

economy in the Arab world. According to the results, Arab countries are the safest countries in the world with 

respect human security protection. A significant impact was observed because of Covid-19 on the Arab 

countries. Qatar was declared as safest Arab country with respect human security and Egypt came at last. The 

global spread of the COVID-19 epidemic has threatened the established systems and customs of nearly every 

nation. Even advanced countries have felt the consequences of the fallout, which has been felt widely and 

profoundly throughout the Arab world. 

 Keywords: Human Security, COVID-19, Russian War 

 

Introduction 

Nothing has tarnished the socio-economic face of Arab countries more than Covid-19 and Russia-Ukraine 

War. A lack of human security is a significant constraint to progress in many Arab nations. Regardless of the 

cause or threat, considering the standpoint of human security, the idea or practices of safety must be centered 

on the daily needs of individuals or societies1. According to the research, human security is a requirement for 

human evolution, or the frequent lack of it in Arab nations limits people's opportunities. Human security 

encompasses not just issues of survival but also necessities like having access to clean water or worries about 

one's standard of living. Human security in Arab nations is frequently jeopardized by unfair administrative, 

social, or economic institutions, rivalry for assets or control among dispersed social groupings, or, in certain 

circumstances, the effects of foreign military involvement2. 

 
1 Wheeler, D. (2011). Freedom from want, and freedom from fear: a human security approach to the new Middle East. Journal of Human 

Security, 7(1), 37–52. 
2 Abalkhail, J. M. (2022). Leading through the COVID-19 crisis: a study of the public sector in the Arab Middle East. Human Resource 

Development International, 1-18. 
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Regardless of the origin and kind of risks, from the perspective of human security, the idea or practices of 

security must be centered around the daily requirements of individuals and their communities. Because of its 

broad concept and breadth, the intellectual endeavor of human security has somewhat slowed down. 

Geopolitical security ideas, driven by a rise in nationalism or superpower competition, have also superseded 

human security regarding policymaking. Because of the Covid-19 epidemic, the need for people to be safe has 

been emphasized more1. 

To be credible or successful, security analysis or strategy should be centered on the problems that people 

and societies encounter daily, regardless of where such problems originate. Conventional, state-centric 

conceptions of national security that prioritize a military, state-centric vision of national sovereignty or security 

are an ineluctable aspect of politics. However, they cannot guarantee even the barest human well-being 2. For 

rich cultures, Covid-19 challenged all ingrained beliefs about what security entails, where security risks 

originate, or how to deal with them. The pandemic served as a stark reminder of an issue that economically 

underprivileged communities have long been aware of far more so than risks connected to the conventional 

security approach, the covid-19 and Russian war are the current significant crises of human security in the Arab 

world 3. 

 

Figure 1: Estimated Impact of The Coronavirus Pandemic 

The Arab world is seeing an outbreak of COVID-19 at a time when primary care is underfunded and 

understaffed in many areas. The epidemic has brought to light the preexisting healthcare access and quality 

disparities. In contrast, the wealthiest third of Arab nations have at least 50 or, in some instances, over 70 

 
1 Al Mahyijari, N., Badahdah, A., & Khamis, F. (2021). The psychological impacts of COVID-19: a study of frontline physicians and nurses in 

the Arab world. Irish journal of psychological medicine, 38(3), 186-191. 
2 Hampson, F. O. (2017). Human security. In Security Studies (pp. 301–316). Routledge. 
3 Baroudi, S., & Shaya, N. (2022). Exploring predictors of teachers’ self-efficacy for online teaching in the Arab world amid COVID-

19. Education and Information Technologies, 1-18. 
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healthcare workers per 10,000 inhabitants, the poorest third. Regionally, we have a lower doctor-to-population 

ratio than the rest of the globe (3.42 per 1,000 people). Moreover, hospital beds, critical care units, and general 

care have all declined, albeit by varying degrees. Residents of rural regions and those who commute to cities 

for business or school are vulnerable to this epidemic, even if cities are becoming the primary sources of it1. 

 

Figure 2: Impact of Covid-19 on different countries 

Russian War 

The Russia-Ukraine war is having an outsized impact on the global supply chain, impeding the flow of 

goods, fueling dramatic cost increases and product shortages, and creating catastrophic food shortages around 

the world, according to experts at a virtual symposium hosted by the MIT Center for Transportation and 

Logistics. Political discussions or military action, humanitarian aid or social protection, and even gas and oil 

shipments are all affected by Russia's invasion of Ukraine. There have been no major upheavals in politics due 

to the crisis thus far. In contrast, several nations, notably those in the Persian Gulf or Israel, try to maximize 

advantages in strategic areas by spreading their bets among the US and Russia. Long-term prohibitions on 

Russia would be difficult for Saudi Arabia, Egypt, or the United Arab Emirates since these nations have been 

expanding their military industry and want to work more closely with Russia2. 

The global system that emerged after the Cold War's demise has proven to be turbulent. External and 

internal threats to state sovereignty have increased. Destruction, terrorism, demographic shifts, a collapsing 

global economy, or the spread of diseases, drugs, and people trafficking over national borders are all risks that 

have posed a severe challenge to long-held beliefs in safety. Several states' ability to protect their inhabitants' 

 
1 Ben Hassen, T., El Bilali, H., & Allahyari, M. S. (2020). Impact of COVID-19 on food behavior and consumption in 

Qatar. Sustainability, 12(17), 6973. 
2 Gasper, D. (2020). Human Security. 
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rights or liberties is being tested by the proliferation of hunger, high unemployment, armed conflicts, ethnic 

and sectarian disputes, and political oppression. Safeguarding the welfare of citizens has surpassed the 

preservation of countries as the primary focus of public safety. This shift in emphasis is best illustrated by the 

idea of human security, which supplements that of national security 1. 

Human insecurity in the Arab area is prevalent, frequently extreme, and has ramifications for vast numbers 

of individuals. The results of military occupation or military struggle are evident in Iraq, Sudan, Somalia, and 

the Occupied Palestinian Authority. Authoritarian states, supported by faulty constitutions or unfair laws, are 

standard in relatively stable countries. Rapid climate shifts increase future human insecurity since they 

endanger millions of Arabs' ability to make a living, feed, and survive. One-fifth of the population in certain 

Arab states, or more than 50% in others, are economically vulnerable or at risk of death from hunger and 

poverty due to the region's political and economic instability. There is a distinct sense of human vulnerability 

in the region, as evidenced by the isolation of its growing population of unemployed young, its subservient 

women, and its displaced immigrants 2. 

First, the notion of human security or its origins and fundamental considerations are briefly discussed in the 

introductory section. Secondly, the essay shows how the Covid-19 or Russian conflict shows problems with 

the standard security approach by referencing those demands in the literature review section. Third, in the 

methodology section, the research conducts Primary and secondary Data analysis methods. Fourthly, the 

findings and result section analyze the impact of these international crises on the Arab world through the 

analysis of previous literature. The paper concludes by analyzing the impact of the Covid-19 and Russian 

conflict on how protection and control threats are conceived of or managed. This asks, as no other policy 

problem, not even climate change, has so far succeeded in doing if the impact of international crises would 

inspire a paradigm shift in the international security discourse in favor of the human security model 3. 

Purpose 

This paper will analyze the short- and long-term effects of COVID-19 and the Russian war on the socio-

economic and human security perspective of Arab countries. 

 

 
1 Diab, J. L. (2020). The increase in gender-based violence in the Arab World is a pandemic-linked vulnerability for displaced people. J Migr 

Aff, 3(1), 90–98. 
2 Cheikh Ismail, L., Mohamad, M. N., Bataineh, M. A. F., Ajab, A., Al-Marzouqi, A. M., Jarrar, A. H., ... & Al Dhaheri, A. S. (2021). Impact of the 

coronavirus pandemic (COVID-19) lockdown on mental health and well-being in the United Arab Emirates. Frontiers in Psychiatry, 12, 

633230. 
3 Fukushima, A. (2020). Reshaping the United Nations with the Concept of Human Security. Strategic Analysis, 44(5), 410–419. 



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات         2022    أكتوبر   – 37العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي الدولي المحكم حول: بالملتقى عدد خاص  156       2022|  10|  31 -| لبنان   تداعيات األزمات الدولية الراهنة عىل الوطن العرب 

Research Question 

• How do current international crises impact the economy of the Arab world? 

• What impacts does COVID-19 have on women's human security in the Arab world? 

• How does the Russian war impact women's human security in the Arab world? 

Literature Review 

Human security is a concept that has been the topic of policy and intellectual discussion for quite some 

time. When seen through the lens of mainstream human security, the Covid-19 incident highlights the gap 

between traditional security strategies and human welfare in society. The ability of standard security measures 

did not correlate positively with the success of the response to the epidemic1. A strong military does not 

guarantee success in managing Covid-19, but history shows that many militarily powerful regimes struggled. It 

was shown that states with higher military spending were less resilient and no more adaptable than those with 

lower military spending as a percentage of GDP. It is an issue since regimes often overstate or promote the 

significance of military force in ensuring citizens' safety. Further, more insights may be gained by taking a more 

analytical perspective on human security 2. 

Human security research, or significant human security studies, investigates the causes of insecurity rather 

than just the symptoms. Critical methods reveal and critique the political dimension of vulnerability while 

exposing the fundamental causes of insecurity and poverty. This theoretical aim operates in conjunction with 

an endeavor to interact with or influence legislative practices, which makes human insecurity a potential 

'critical' undertaking and sets it apart from specific other critical security research methods3. With this 

viewpoint, it is critical to recognize the expressions of uncertainty as a projection of power imbalances and 

other forms of structural inequality. When seen through the lens of vital human security, the effects of Covid-

19, especially in particular its socioeconomic, gendered, and ethnic aspects, focus on providing a primarily 

depressing image of safety. A human security perspective shows how the effects of Covid-19 are not novel but 

reflect long-standing disparities that predate the pandemic crisis 4. 

Consequently, this effect is a consequence of the social character of security and insecurity regarding 

priorities, prices, risks, or accessibility. As a result, the pandemic had an even more significant effect due to 

 
1 Abalkhail, J. M. (2022). Leading through the COVID-19 crisis: a study of the public sector in the Arab Middle East. Human Resource 

Development International, 1-18. 
2 Bahanshal, D. A., & Khan, I. (2021). Effect of COVID-19 on education in Saudi Arabia and e-learning strategies. Arab World English Journal 

(AWEJ) Special Issue on CALL, (7). 
3 Gasper, D. (2020). Human Security. 
4 Maestri, E. (2021). Healthcare in Oman Between Past and Present Achievements, Human Security and the COVID–19 Pandemic. Euros 

Journal of Social Sciences, p. 77. 
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ingrained patterns of organizational insecurity. Several examples exist in the realms of socioeconomic 

inequality, race, and sex that exemplify this point1. 

Covid-19's individual-level effects strikingly mirrored socioeconomic gaps. That is why some academics 

have seen Covid-19's varied effects as a criticism of the modern nation. Several of the most prosperous 

countries, including the United States and the United Kingdom, also have some of the most significant gaps in 

income disparity. People with part-time or temporary jobs and low incomes had a disproportionate share of 

the risks and consequences of chronic diseases in such or several other nations (International Labour 

Organization 2020). A lack of savings, the inability to work from home, or limited access to government-

sponsored social protection measures all contributed to this group's diminished capacity to stay home or 

reduce their risk of contracting the virus (The Health Foundation 2020). Furthermore, economically vulnerable 

people were virtually obliged - by their financial realities - to prolong their significant exposure to the sickness 

through their employment as much as they were legally able to 2. 

However, low-income people tend to cluster together in metropolitan areas, making it harder to maintain 

social distance in multi-family homes and apartment complexes. There are various ways in which persons from 

lower socioeconomic backgrounds are more physically susceptible than those from better socioeconomic 

backgrounds. One such method is increased exposure to air pollution, which is linked to increased mortality 

risk. Furthermore, it appears that most contaminated and fatal cases occurred among low-income individuals 

in areas where data is accessible. Consequently, the United Kingdom's Office of National Statistics (2020a) 

determined that the rate of deaths affecting Covid-19 among the most dispossessed areas of Arab 

countries was 55.1 per 100,000 population, opposed to 25.3 deaths per 100,000 population in the least 

deprived regions of Arab, throughout the first highpoint of the virus in the Arab world3. Throughout this time 

in Arab, the rate of death due to Covid-19 was nearly twice as high in the poorest regions as in the wealthiest 

ones. Longitudinal research for the UK's Independent Scientific Advisory Group for Emergencies verified the 

tendencies. The United States exhibited similar trends. 

The consequences of Covid-19 on economically underprivileged populations during lockdown extend 

beyond the drug's immediate physiological effects. The high likelihood exacerbated the insecurity and 

instability of such workers' economic situations that they would lose their jobs. In this way, lower-income 

neighborhoods have borne a disproportionate share of Covid-19's enormous long-term secondary 

 
1 Najib, D. (2021). COVID-19 and the Arab World–Between a Rock and Hard Place. Science & Diplomacy, p. 10. 
2 Diab, J. L. (2020). The increase in gender-based violence in the Arab World is a pandemic linked vulnerability for displaced people. J Migr 

Aff, 3(1), 90–98. 
3 Malashenko, A. (2013). Russia and the Arab spring (pp. 1-15). Moscow: Carnegie Moscow Center. 
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consequences, like as economic hardship and lousy health1. Nearly 1.6 billion employees in the informal 

economy also were economically disadvantaged and were hit the worst, based on the International Labor 

Organization (2020). Long-term, those currently living in economic hardship might be hit the most if the effects 

of Covid-19 undermine the UN Sustainable Development Goal of eradicating poverty by 2030. People and 

places already struggling economically are the ones that feel the effects of "Covid-19 striking hard an already 

weak and vulnerable world economy" (United Nations 2020c). It is not a new occurrence since economic crises 

arise regularly; instead, it highlights the rising disparity within and across countries that has its roots in 

structural issues2. 

From a human security standpoint, another trend in the direct and indirect effects of Covid-19 is related to 

ethnic or racial minorities 3. According to the statistics, this group accounts for a significant share of Covid-19-

related fatalities in Arab countries. As socioeconomic disadvantage is linked to poor health, making people 

more susceptible to the worst consequences of Covid-19, this may be seen as a further indication of the 

economic inequities suffered by minorities (Equality and Human Rights Commission, 2019). 

The discriminatory effects of Covid-19 are also shown when seen through the lens of critical human 

security. Females are biologically less susceptible to the worst immediate impact of Covid-19 and hence have 

lower overall death rates (however, this is not the situation for all countries). Women comprise about 70% of 

the population worldwide, although they are significantly represented in high-risk occupations, including 

nursing, health, or social care. In the framework of larger patterns of inequality and discrimination, their high 

participation in the informal sector also made them particularly susceptible to financial distress (OECD, 2019). 

This exposes deeper gendered fears and inequities, as in certain civilizations, more women became infected 

than males, although fewer women perished4. According to William (2020), "the impacts of COVID-19 are 

exacerbated for women and girls simply by their sex". These impacts include a greater risk to health and 

economic well-being and diminished security and access to social protections 5. 

In terms of human security, this is crucial to emphasize that Covid-19's physiological or socioeconomic 

effects on race, class, or gender are not novel but instead serve to draw attention to existing fundamental 

 
1 Ziadé, N., Hmamouchi, I., El Kibbi, L., Abdulateef, N., Halabi, H., Abutiban, F., ... & Masri, B. (2020). The impact of COVID-19 pandemic on 

rheumatology practice: a cross-sectional multinational study. Clinical rheumatology, 39(11), 3205-3213. 
2 Weyland, P. (2020). The Pandemic in the Middle East and North Africa. Connections, 19(2), 89-99. 
3 Maestri, E. (2021). Healthcare in Oman Between Past and Present Achievements, Human Security and the COVID–19 Pandemic. Euros 

Journal of Social Sciences, p. 77. 
4 Baroudi, S., & Shaya, N. (2022). Exploring predictors of teachers’ self-efficacy for online teaching in the Arab world amid COVID-

19. Education and Information Technologies, 1-18. 
5 Maestri, E. (2021). Healthcare in Oman Between Past and Present Achievements, Human Security and the COVID–19 Pandemic. Euros 

Journal of Social Sciences, p. 77. 
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insecurities, violations, or disparities that should be at the heart of any security research rather than relegated 

to the margins. Covid-19's massive influence on degrading food production for millions of individuals 

(WFP/Food Security Information Network 2020), for example, is only confirming - and not inventing - a usual 

scenario and increasing, for a significant percentage of the world even before the epidemic 1. 

Additional study on the effects of Covid-19 on human security is possible in the future. As an illustration, 

several countries' reactions to Covid-19 have included repression, regulation, or monitoring measures. 

Displaced people and refugees are susceptible to the virus's direct or indirect effects. As well as other crisis 

factors, there is evidence that Covid-19 is fueling sectarian or communal strife2. Last but not least, a critical 

human security approach reveals how we think about "emergencies" regarding challenges in a context of 

authority and injustice on a global scale. As was said before, other global health crises are just as detrimental to 

human well-being or livelihoods as Covid-19. However, they are not typically considered "global emergencies" 

as they are mostly isolated to lower-income cultures in the Global South. This reflects the inherent 

individualism of current approaches to international security, in which problems are only considered an 

"emergency" if they pose a direct danger to wealthy, industrialized states 3. 

Refugees 

The 26 million refugees and internally displaced persons who are hosted in the area or who live in irregular 

communities or settlements with limited access to basic amenities like water or sanitation would be severely 

impacted by COVID-19. Increases in the number of people fleeing their homes due to violence might result 

from the escalating war in Libya or the Syrian Arab Republic. The UN Relief and Works Administration for 

Palestine Refugees in the Near East reports that more than 5.6 million Palestinians are now classified as 

refugees in Jordan, Lebanon, the Syrian Arab Republic, and the Occupied Palestinian Territory. Their high 

COVID-19 infection rates have ripple effects on their host populations or the whole area 4. 

Approximately half of the employed or registered Palestine refugee community works day jobs or informal 

jobs without a steady income, making them particularly susceptible to the decline in economic activity caused 

by the COVID-19 pandemic. Palestine refugees, who have historically preferred work in the Gulf, have also 

 
1 Malashenko, A. (2013). Russia and the Arab spring (pp. 1-15). Moscow: Carnegie Moscow Center. 
2 Kebede, T. A., Stave, S. E., & Kattaa, M. (2020). Facing double crises: Rapid assessment of the impact of COVID-19 on vulnerable workers in 

Jordan. International Labour Organization (ILO). 
3 Maestri, E. (2021). Healthcare in Oman Between Past and Present Achievements, Human Security and the COVID–19 Pandemic. Euros 

Journal of Social Sciences, p. 77. 
4 Shuwiekh, H. A., Kira, I. A., Sous, M. S. F., Ashby, J. S., Alhuwailah, A., Baali, S. B. A., ... & Jamil, H. J. (2020). The differential mental health 

impact of COVID-19 in Arab countries. Current Psychology, 1-15. 
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been affected by the decline in economic possibilities in GCC nations. As a result, this has dampened the 

previously steady flow of transfers back to distant relatives1. 

Promoting Regional Stability from Crises 

Taken together, the opportunities presented by the response or recovery from the COVID epidemic can help 

the Arab region make real strides toward expansion, wealth, equity, or social justice for all by addressing issues 

such as human rights, reconciling, dislocation, humanistic complexities, the root causes of the crisis, and 

feasible peace. The inclusion of health in discussions of security opens up new possibilities for cooperation on 

a regional scale. To slow the spread of COVID-19, various nations have increased their humanitarian help and 

medical supplies to others in the region. Others are getting ready to follow suit and want to offer assistance for 

far longer than the first period of crisis. The The Israeli entity  -Arab conflict continues to be a significant 

contributor to regional instability2. Crises in some nations, notably Libya, the Syrian Arab Republic, or Yemen, 

have been going on for a very long time due to the intertwining of local, national, or international interests. The 

human cost of this dynamic is staggering, as are the costs to communities, assets, and centuries-old societal 

structures. COVID-19 has made an already difficult situation much more volatile. In light of this, this is more 

important than ever to find a way to mediate and negotiate peaceful resolutions to problems3. 

The multiple transboundary drivers of fragility in the Arab area might be mitigated with more regional 

collaboration. The League of Arab States facilitates coordinated action among Arab governments through 

forums, including the Assembly of Arab Heads of State, the Economic and Social Council, or the Council of the 

Arab Ministers of Security. Increased engagement with these organizations is needed to combat the epidemic, 

end conflicts, safeguard human rights, and kickstart economic recovery. In addition, significant institutions 

must be fortified to combat natural and anthropogenic hazards. More funding is required to manage risks, 

reduce vulnerabilities, and assist state and local governments in mitigating the pandemic's health, social, and 

economic effects4. 

Methodology  

Our extraction process begins with a search for applicable keywords and terms. The first step is based on a 

study of relevant research and subsequent identification of key phrases linked to the variables caused by crisis 

Management. Furthermore, this step makes the next step, in which the articles are recognized by several search 

 
1 Najib, D. (2021). COVID-19 and the Arab World–Between a Rock and Hard Place. Science & Diplomacy, p. 10. 
2 Zyoud, S. E. H. (2021). The Arab region’s contribution to global COVID-19 research: Bibliometric and visualization analysis. Globalization 

and health, 17(1), 1–10. 
3 Gasper, D. (2020). Human Security. 
4 Ziadé, N., Hmamouchi, I., El Kibbi, L., Abdulateef, N., Halabi, H., Abutiban, F., ... & Masri, B. (2020). The impact of COVID-19 pandemic on 

rheumatology practice: a cross-sectional multinational study. Clinical rheumatology, 39(11), 3205-3213. 
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engines, easier to implement. The research was then limited to using just critical terms until the maximum 

number of articles containing relevant key phrases was achieved, representing the maximum amount of 

information available in the relevant databases. In this sense, Google Scholar, research gate, and IEEE might be 

considered the database's initial platform. Keywords employed in this study are crises management, the Arab 

world, Covid-19 impact, and Russian war impact.  

Inclusion and exclusion criteria  

It took a few years to collect adequate material since there just is not enough of it accessible in the Arab 

world for crisis or catastrophe management. The inclusion criteria for this study included a time range of 2019 

to 2022 for materials of the nations in issue, except one older supporting item. Although scholarly sources 

comprised the bulk of this investigation, government research and foreign publications were also used. All 

primary or secondary documents utilized in the analysis were published between 2002 and 2020. 

The research included risk management, natural disasters, public policy, risks, emergency management, 

natural hazards, technology, and disaster emergency management. Qatar, Oman, Jordan, Morocco, and Egypt 

were among the mentioned countries alone or in conjunction with the phrases. Databases such as Google 

Scholar, Scopus, Academia, ResearchGate, and a few more that are not publicly available were used. The 

databases enabled searches for both exact phrases and narrow time frames. By combining phrases and time 

frames, there was much leeway in deciding what should be included or excluded. 

Quality Assessment  

The purpose of using this measure is to guarantee that the articles included in the current study's sample 

were of sufficient quality to be evaluated. Following that procedure, a great many articles were produced. 

Nonetheless, a quality evaluation is performed to contain only the most relevant papers directly connected to 

the factors impacting Arab world Crises. This helps guarantee that the study has covered quality-issued 

publications. 

Findings and Discussion  

Articles searched for and observed to match the study's questions are discussed below. It discusses several 

channels that were culled from the research included in the collection. 

Distribution of Publications 

All research from reputable publishers such as Embase, GOOGLE SCHOLAR, RESEARCH GATE, IEEE, web of 

science, PubMed, and Scopus were included in the sampling size or extracted articles for this study (a total of 

108). The selected articles are organized into one of eight broad classes based on their impact on covid-19 and 
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the Russian war crises. After screening Duplicate articles, 80 publications were left, and records were excluded 

based on title and abstract. Finally, 32 publications were left after adding three records from other sources. 

 

Figure 3: PRISMA flowchart 

Both figures show the research method and journals of the selected records. 

 

Figure 4: research methods of selected studies 
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Figure 5: Journals of selected studies 

International crises in Human security of the Arab world 

The population of each Arab country is organized by their "exposure rank," which considers the prevalence 

of crises such as COVID-19 and the Russian war. Vulnerability, inability to adjust or lack of adaptability all add 

to a society's risk. Societies are vulnerable because they rely on national factors, including infrastructure, food 

availability, money, and the status quo in economic policy. Furthermore, the failure to adapt means being 

unprepared for future occurrences, such as climate change or other natural disasters (Kirch & Mucke, 2019). 

According to the criteria used to determine this rating, Qatar is the safest nation in the world. Qatar ranked 

highest in terms of vulnerability, inability to cope, or lack of adaptability. When it comes to managerial prowess, 

Egypt is dead last. In general, Oman is one of the most vulnerable countries in the world. Lastly, Morocco ranks 

as the safest country among those examined, with the lowest marks across the board. Its biggest flaw is that it 

cannot deal with stress. The risk of injury is known as vulnerability, and the risk of impact from international 

crises is known as exposure. The United Arab Emirates (UAE) is ranked 134th for comparison purposes with 

other states. According to Kirch and Mucke (2019), Arab countries are the safest in the world as the UK ranks 

144th and the USA rank 133. (Table 1) 
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Table 1: vulnerabilities of Countries 

 Risk 

index 

Exposure Vulnerability Susceptibility Lack of 

capacity to 

cope 

Lack of 

capacity to 

adapt 

Ranking 

Morocco 5.83 12.23 47.66 25.53 78.88 38.58 99 

Jordan 4.08 9.23 44.23 22.97 70.51 39.22 130 

Oman 2.74 6.74 40.63 22.51 67.72 31.66 157 

Egypt 1.84 3.91 46.98 21.45 82.57 36.92 173 

Qatar 0.21 0.9 34.35 8.75 66.29 28.01 180 

 

Though other studies go into specific aspects of the international crises of Covid-19 and the Russian war, 

this is the first in-depth analysis of the field to provide a guidepost for future researchers. The current study 

makes a fresh approach to the existing literature on international crises by identifying the emphasis of Crisis 

studies, which has several potential consequences for researchers or operators. This study emphasized 

previous research on crisis management. The study's results are hoped to serve as a roadmap for academics 

interested in this area. It should be noted that the research is restricted to SLR only. Although meta-analysis was 

theoretically possible, the disjointed nature of the evaluated papers made it exceedingly challenging to apply 

the method to this particular topic. This is suggested that in the future, researchers will delve deeper into topics 

like this on big data to gain a more detailed understanding of how these topics relate to Crises' impact on human 

security. Additionally, future studies might perform a comprehensive or semi-systematic evaluation of the 

examined studies' methodologies. Qualitative, quantitative, or mixed methods might be utilized in the future; 

the study instrument might differ; the time frame for which primary data is employed may differ, or other 

statistical methods might be employed to estimate the results. 

Discussion  

Impact of COVID-19 

The limits of these approaches to handling today's complex issues are brought into focus by Covid-19. To 

prevent the complete breakdown of the healthcare system while also protecting the rights of the people living 

in it, we believe applying a Human Security perspective to the steps implemented is necessary. Human Security 

encompasses many interrelated aspects, and this method acknowledges their interconnected nature. Because 

of this, collaboration among government, civil society, the private sector, or researchers from a wide range of 

fields is essential for developing a more comprehensive insight into the challenges or, later, for conceiving 

solutions that take into account the interdependencies among these sectors. 
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Table 2: Impact of Covid-19 on Arab world 

 Location Restrictive 

measure 

Retail & 

Recreation (%) 

Grocery & 

Pharmacy (%) 

Parks 

(%) 

Transit 

station (%) 

Workplaces (%) 

Fragile countries Libya Curfew -37.8 -14.1 -20.2 -41.7 -25.9 

Syria Curfew - - - - - 

Lebanon Lockdown -57.5 -28.4 -34.2 -72.7 -49.0 

Gulf countries UAE Lockdown -57.6 -28.2 -68.8 -72.0 -46.0 

Qatar Lockdown -52.7 -25.1 -41.5 -52.7 -32.3 

Middle-income 

countries 

Tunisia Lockdown - - - - - 

Morocco Lockdown - - - - - 

Egypt Curfew -56.0 -12.6 -42.8 -51.1 -32.8 

Jordan Lockdown -63.3 -41.4 -53.9 -86.9 -59.3 

 

Impact of the Russian war 

According to experts at a virtual symposium organized by the MIT Center for Transportation and Logistics, 

the Russia-Ukraine conflict is having a disproportionately large impact on the world's supply chain, obstructing 

the movement of goods, driving sharp price increases and product shortages, and resulting in catastrophic food 

shortages worldwide. A rise in oil or gas price levels due to the conflict between Ukraine and Russia may present 

a chance for Arab oil or gas-supplying nations to profit and mitigate any other financial damage that might arise 

from the situation. To prevent the humanitarian, societal, or socio-economic effects of the crisis that might 

potentially spread to the Middle East, most Arab officials are shown an inclination to de-escalate the Russian-

Ukrainian war. 

It is to be anticipated that Western, Ukrainian, or Russian officials could proceed to exert both political and 

economic stress on Arab officials, particularly those of Egypt, the UAE, or Saudi Arabia, to influence the 

viewpoints of Arab government on war-related UN decisions or concerns about crude oil and gas supply. As 

part of their efforts to expand Arab nations' autonomy and lessen the global superpowers' influence over them, 

Arab authorities are taking care not to take a partisan stance on the Russian-Ukrainian conflict. 

Particular Arab administrations, notably in Egypt, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates, have 

exhibited adaptability, long-term vision, and in-depth insight concerning the Russian-Ukrainian situation, 

which may put Arab nations in a stronger position to negotiate a solution to the problem. Furthermore, the 

emphasis on some tactics, such as increasing economic constraints against Russia or its supporters, might 

impede any attempt to establish a broad and workable settlement. 
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Pros and cons 

The overall response to catastrophes can be enhanced because some of the researched countries have 

privileges and the capacity for emergency control. For instance, Qatar's small Middle Eastern country has few 

valuable resources. The research's featured nations all have easy and quick access to regional or international 

resources that could be quickly organized during a crisis. This research found that several Arab countries were 

primarily immune to natural calamities. A potential flaw is a lack of disaster management competence. 

Conclusion and Recommendations  

The paper presented the impact of international crises like covid-19 and the Russian war on the socio-

economic perspective of human security. Qatar is the safest Arab country, and Egypt comes dead last. The 

mighty nations of the UK and the USA comes later than Arab countries in terms of safety heavens. With Russia 

and Ukraine wars, the prices of oil changed significantly in Arab countries, which directly impacted their 

socioeconomic conditions.  

Human progress is stunted by the pervasive absence of human security in Arab countries. The original 

human security issue has passed its most innovative stage in policy circles and the academic community. There 

is no reason to end the endless arguments in academia about human security's meaning, analytical usefulness, 

or extent. However, human security offers significant insight into the changing security studies initiative, which 

is not sufficiently compensated within the mainstream, as evidenced by the glaring inequalities revealed by 

Covid-19 or the disparity among complex security abilities or everyday experiences of insecurity. Economical, 

food, medical, environmental, social, communal, and legislative human security are all discussed in a study on 

human security, providing a compelling framework for assessing the impact and consequences of Covid-19. 

Furthermore, the intersectionalities at work in the perceptions of security or insecurity are highlighted by the 

epidemic's effect or the patterns that are represented across genders, socioeconomic ranks, and ethnicity. 

Furthermore, the pandemic might have introduced a new dynamic by revealing the weaknesses of the national 

security framework in the world's most influential governments and the connections between conventional 

ideas of safety and people's feelings of safety. 

Academic security studies must move past the positivist preoccupation with or analysis of the concept's 

flexible conception and analytical ambiguities that have hampered previous discussions over human security. 

Human security is valuable not because this can be used as a dependent variable but because it might serve as 

a moral compass in support of everyday experiences of vulnerability or insecurity, where arguments are often 

experimental. When seen through the lens of a critical human security approach, Covid-19 or Russian war 

impact reveals the systemic basis of disparities in terms of who bears the costs of public health crisis responses 

and how feelings of safety are distributed. This reveals that safety is not a universally accessible benefit in 
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several countries and that politics and power dynamics heavily influence the judgments which determine 

people's feelings of safety or fear. 
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The Grand Renaissance Dam Crisis: Between Implications on Egyptian water security   

and The Israeli entity   Political and Economic Benefits 
 للكيان االسرائيليمن املائي املصري واملكاسب السياسية واالقتصادية بين تداعياتها على األ  : أزمة سد النهضة االثيوبي الكبير

BOUTKHIL GUEMIDE, University Mohammed Boudiaf, Msila (Algeria) 

 )جامعة محمد بوضياف، املسيلة، الجزائر(  الدكتور  بوتخيل  قميد

 

 

 

 : امللخص

في اآلونة    ةاألخير   ههذ  وساهمت  كانت قضية مياه النيل من بين القضايا الخالفية لصناع القرار املصريين منذ عقود.لقد  

تصاعدت األزمة  وقد  النيل األزرق.    مياه  تصاعد التوتر بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن بناء سد النهضة الكبير على  فياألخيرة  

في املقام  نابعة  جدير بالذكر أن التوترات بشأن سد النهضة  ال و بعد أن بدأت إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة على مرحلتين.  

وف املصرية من أن بناء وملء سد النهضة سيكون له عواقب وانعكاسات خطيرة على  األول بين مصر وإثيوبيا من منظور املخا

من خالل إبرام    األمرواضح من في    في أزمة سد النهضة هو   الكيان الغاصبتدخل  من ناحية أخرى، فإن  و موارد املياه املصرية.  

لتحقيق  أزمة سد النهضة  دخلت ساحة    دولة االحتاللن  أمن ويبدو ذلك جليا .  تهالصفقات واالتفاقيات التي تصب في مصلح

 منافع اقتصادية وسياسية. 

تحاول هذه الورقة تسليط الضوء على آثار سد النهضة على األمن املائي املصري، وكيف سيؤثر على املوارد املائية في مصر.  

انعكاسات الباحث  إلى ذلك، يحلل   وبي  أزمة  باإلضافة 
ً
 واقتصاديا

ً
النهضة على مصر سياسيا . عالوة على ذلك، تحلل  سد 

ً
ئيا

 من تدخلها في األزمة. الفوائد واملكاسب التي ستحققها هي وما  النهضة،أزمة سد   دور الكيان الغاصب فيالدراسة 

 .نافعامل  إسرائيل، املائي،األمن   مصر،  اإلثيوبي،سد النهضة   الكلمات املفتاحية: 
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Abstract: 

The Nile water issue has been amongst the controversial issues for Egyptian policymakers since decades. 

The latter has; recently, raised tensions among Egypt, The Sudan, and Ethiopia over the construction of the 

Grand Renaissance Dam on the Blue Nile. The crisis has escalated after Ethiopia started filling the GERD’s 

reservoir in two phases. It is worth to mention that tensions over the GERD; primarily, between Egypt and 

Ethiopia are seen from the perspective of Egyptian fears that constructing and filling the GERD will have serious 

consequences and implications on Egyptian water resources. On the other hand, the The Israeli entity   

intervention in the GERD crisis is; obviously, seen through concluding deals and agreements that are in favor 

of The Israeli entity interests. Clearly, the Israeli entity  entered the scene to achieve economic and political 

benefits. 

The present paper attempts to highlight the impacts of the GERD on the Egyptian water security, and how 

it will affect the water resources of Egypt. Additionally, the researcher analyzes the implications of the GERD 

on Egypt politically, economically, and ecologically. Moreover, the study analyzes the The Israeli entity   role on 

the GERD crisis, and what benefits and gains Israel will achieve from its intervention in the crisis.      

Key words: The Ethiopian Grand Renaissance Dam, Egypt, Water Security, Israel, Benefits. 

 

1. INTRODUCTION: 

     Water wealth is of paramount importance to any country because it depends on it in all economic, 

industrial, and social projects. Al Almighty Allah mentioned the importance of this vital resource when he stated 

in the Holy Quran ‘We made from water every living thing’ (Al- Anbiyaa: 30). Another fact which explains the 

importance of water resources is that old and previous human civilizations; such as, the Egyptian and 

Mesopotamian civilizations were founded on the banks of rivers. 

     Historically, Egypt has been associated with the Nile River. The country had been described by Herodotus 

(as cited in Wilkinson, 2014) as an acquired country, as gift of the Nile River (p. 6). According to Herodotus, The 

Nile River’s waters were essential to the rise of one of the world’s earliest great civilizations. In addition, Samuel 

Cox (as cited in Wilkinson, 2014), described Egypt in relation to the Nile River, which; in turn, had shade its 

grace on it. He stated that ‘Egypt is the Nile … The Nile has created its limits and gifted it with opulence’ (p. 6). 

Therefore, without the Nile River, there would be no Egypt. The great Egyptian civilization has developed along 

the Nile River in large part because the river’s annual flooding ensured reliable, rich soil for growing crops. 

Because of the Nile River’s importance, it shed its light on Egypt’s agricultural production and economic 

resources. 
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     Being amongst the most well- known rivers in the world, the Nile River Valley was vital to the success the 

ancient Egyptian civilization, which flourished in spite of its surrounding harsh desert climate. Geographically, 

the Nile River originates from the highlands of Burundi and Rwanda, and flows northward through several 

lakes, including Lake Victoria, the largest freshwater lake in Africa, and Lake Edward before it enters the Sudd, 

the great swamp that blocks much of the water from Central Africa. When reaching Khartoum, it emerges as 

the White Nile. The latter joins the Blue Nile and goes through five cataracts or rapids that historically held up 

navigation on the river except during the annual flood. The Nile has many tributaries, most of which flow from 

the highlands of Ethiopia and increases the Nile’s annual flood. Being controlled nowadays; The Nile River has 

been dammed from Aswan and along its course. In addition, it was dammed north of Cairo to put water into 

canals that helped increase the amount of land under cultivation. 

     The Nile River is 4,258 miles (6,853 kilometers) long, being the longest river in the world. Its drainage 

basin covers 10 percent of the African continent. However, two-fifths of the basin contributes little to no water 

to the river and is composed of deep desert or arid, rocky plains. The river’s depth varies according to  where it 

is measured but averages between 25 and 33 feet (7.6 and 10 meters) deep. Because of the movement of 

tectonic plates, the Nile’s portion in Sudan has six cataracts, or rapids where rocks have been forced to the 

surface and the river’s depth is shallow. The Nile River flows west and south into the desert before heading 

north toward Egypt and the Mediterranean. The average annual flow of the river as measured at Aswan is 2,966 

BCF per year (Salman, 2013, p. 17).  

 

Fig. 1: Map of Ancient Egypt, including the Nile River. (Source: Adapted from: Saladino, 2020). 

     The international law of international rivers was not given attention until recently, when international 

relations related to the use of the waters of international rivers began to become complicated, as their uses and 

exploitation were not so important that they require international regulation. Since people's needs were 
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limited, and scientific and technical development was in its infancy, and; then, the agreements concluded were 

limited to regulating navigation in international rivers. In view of the Nile Basin comprehensive agreements, 

there is no overarching legal framework which clearly identifies, and agreed upon, the various procedural 

issues, and; precisely, regulates the several legal affairs of the hydrological system of this basin (Calvert, 1960, 

p. 156) 

     The course of disputes between ‘upstream’ and ‘downstream’ states of the Nile River escalated when the 

upstream countries agreed the Entebbe Agreement (2010) in Uganda- in the absence of the two downstream 

countries of Egypt and the Sudan, ignoring all agreements regulating and establishing Egypt's historical rights 

in the Nile’s waters, with a cunning and persistent Zionist influence on those countries to affect in Egypt’s share 

of the Nile waters. The main points of contention were represented in the demand of the upstream states to 

reconsider the old agreements, claiming that the national governments did not conclude them, but the colonial 

power; namely, Great Britain, concluded them on their behalf, in addition to their demand for equal 

exploitation of the Nile Basin, and the increasing needs of water resources of the riparian countries. Moreover, 

these countries had threatened to implement their water projects without notifying the downstream countries. 

On the other hand, the downstream countries which did not sign the Entebbe Framework Agreement (2010) 

stressed on taking into consideration the Egyptian and Sudanese demands, while upstream countries believed 

that the demands are unacceptable and represent a prejudice to their water rights (Bitsue, 2012, pp. 6- 7).  

    There were many jurisprudential theories regulating the use of international rivers that tried to establish 

the rights of the riparian river states. However, the exploitation of international rivers and the determination of 

the quotas of the riparian states, remain subject to the general provisions of written, or customarily established 

international law, unless there are special bilateral or collective agreements between the riparian states that 

regulate these matters. In terms of implementation, and in compliance with the principle of the sanctity of 

covenants and pacts, conditions and considerations surrounding international rivers are similar to each other. 

Obviously, there are not unified international legal rules suitable for implementation on all international rivers 

at the same time; however, rather general rules from which stakeholders take what they deem appropriate, and 

claim what they deem inappropriate (‘Draft Articles on the Law of International Rivers Proposed by Pakistan,’ 

n. d., pp. 196- 8).   

     Partnership in the use of water is the principle that the peoples of the Nile River Basin have known since 

ancient times, as there was no state that claimed ownership of the river and prevented others from using it. 

     The riparian countries of the Nile River have suffered from foreign occupation, which worked to regulate 

the use of the waters of the Nile River. Within this context, some agreements and treaties were signed on behalf 

of the occupied countries. However, after the independence, these riparian states, either completed the 
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regulation of using the river’s water according to the old agreements, or by signing new agreements after 

independence with the rest of the basin countries to achieve the best possible use of the river’s water and 

establish water facilities. 

     Since the Ethiopian Government has unilaterally decided to construct its Grand Renaissance Dam in 

2011, this issue; in fact, has created a diplomatic crisis between Egypt, Ethiopia, and the Sudan. The core debate 

between these riparian countries has been over Egypt’s and the Sudan’s share of the Nile waters which will 

decrease because of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD).  

     It is worth to mention that it is important to study and analyze the GERD’s crisis because of the 

implications that the GERD will have on Egypt, the pivotal country in the Middle East. In addition to reducing 

Egypt’s share from the Nile waters, implications are likely to affect Egypt’s ecological environment, agricultural 

sector, arable lands, and employment sector. Added to political, economic, and social problems the 

aforementioned implications of the GERD will result in other serious crises to Egypt, deepen its problems, and 

Egypt’s position in Africa and the Middle East.  

     Moreover, studying the GERD’s issue implies us to poke about the Israeli entity   role in constructing the 

GERD as a means of strengthening The Israeli entity  - Ethiopian bi-lateral relationships. Moreover, it is worth 

to recalling that The Israeli entity   intervention in the construction of the GERD will result in political and 

economic benefits. Through investing in the GERD’s crisis, Israel intends to infiltrate in Africa to be a key player 

in policymaking in the African political scene. Providing African countries with The Israeli entity   technology is 

another objective upon which The Israeli entity   foreign policy stands. Moreover, Israel works hard to weaken 

Egypt through the GERD’s crisis.        

     The present paper attempts to analyze the crisis of the GERD, and how the construction of the above- 

mentioned dam will impact the major country in the Middle East and North Africa; namely, Egypt. It seeks to 

achieve the following objectives: 

1- The impacts of the construction of the GERD on Egypt; 

2- The implications of founding the GERD on the Egypt’s ecological, agricultural, and water 

resources sector;  

3- The role Israel in the GERD; 

4- The political and economic benefits from constructing the GERD. 
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2. Disputes and Treaties over the Nile waters: 

     In today’s world, water has been made a complicated issue because of several factors. It is worth recalling 

that countries and governments invest heavily in water resources to achieve sustainable water management, 

generating electric power, management of irrigation, and securing water security, in addition to other related 

economic objectives.   

     Because of its shortage and scarcity, conflicts over water issue can emerge. These conflicts are grouped 

into material- related conflicts; such as, water stress and under-development, and management- related 

conflicts, which include state failure and lack of government. As stated by Turhan (2020), there are three types 

of causal factors looming with the potential for conflict over the Nile basin: Political tensions among 

stakeholders, lack of all-inclusive agreement on management of the Nile water, and states' unilateral actions. 

In their paper, Pemunta, et al. (2021 ) described various human security threats in the Benishangul-Gumuz 

region of the GERD’s location and the geopolitical implications of this development and the coming of new 

actors and donors such as China, India, Qatar, and the United Arab Emirates. It is; therefore, recommended 

collaborative and holistic management instead of the dominant state-centric water development approach in 

this international waterway. The development of sustainable cooperation over this shared waterway will help 

meet climate change challenges and mitigate the contemporary conflict between Ethiopia and Egypt. 

       Yihdego and Rieu-Clarke (2016) examined the fairness principle both as a framework for substantive 

and procedural equity and as a tool for promoting compliance. They argued that the principle of fairness is 

sufficiently imbedded in international water law in light of the well-established principle of equitable and 

reasonable utilization. Additionally, they suggested that the way old Nile treaties came into being failed to 

satisfy the legitimacy and distributive-justice.  Finally, the authors suggested that a basin or regional approach 

to cooperation might help rectify imbalances among riparians, and ensure fairness over arbitrariness in the Nile 

Basin. 

      In his article, Tawfik (2016) questioned whether the steps taken for GERD coordination imply the 

application of benefit sharing in the sub-basin. The author found out that the dam could bring benefits to all 

riparians– economic development for Ethiopia, more flow of water to the Sudan, evaporation reduction from 

the High Aswan Dam, and electricity provision to Egypt and the Sudan. Nonetheless, the author cautioned that 

the GERD’s downstream impacts, in particular in Egypt, will depend on dam filling and operating strategies. 

     The need to understand where the Nile originated and the need to control the water led to imperial 

expansion by both Egypt and Great Britain. The contest for territorial control in Africa between the European 

powers after the 1885 Berlin Congress nearly led to France and Britain going to war in 1898. The two divided 

the region along water basins. With France taking the Congo and Britain the Nile. The Nile River exercises a 

https://www.tandfonline.com/author/Pemunta%2C+Ngambouk+Vitalis
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02508060.2016.1209008?src=recsys
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02508060.2016.1209008?src=recsys
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great deal of importance to politics from ancient times until today, making it one of the most important rivers 

in history. 

     It is worth to mention that the Nile River is shared by eleven countries, divided into upstream countries, 

corridor countries, and downstream countries. The Nile Basin includes eleven countries; namely, Eritrea, 

Uganda, Ethiopia, The Sudan, South Sudan, Democratic Republic of the Congo, Burundi, Tanzania, Rwanda, 

Kenya, and Egypt. These countries share in the water resources of the Nile River. Egypt, like other riparian states, 

has depended; entirely, upon the Nile’s waters from the old Pharaoh’s times. Because of this dependence, 

Egypt's leaders have always been industrious in ensuring a monopoly over the water resources of the Nile. It is 

worth recalling that despite Egypt's hegemony over the Nile River, upstream states are increasingly challenging 

Egypt's monopoly. Since the near the end of colonial era in Africa, Nile basin countries have been challenging 

Egyptian domination over the Nile River’s waters. To resolve these disputes, several treaties on the Nile River 

were concluded during the last two centuries.  

 The Nile Treaty (1902): Concluded in 1902 in Addis Ababa, Ethiopia, it was a source of a 

major dispute between Ethiopia; on the one hand, and Egypt and Sudan; on the other. This treaty was 

concluded between Ethiopia and the UK, relative to the frontiers between the Anglo- Egyptian Sudan, 

Ethiopia, and Eritrea. Article III of the treaty stated that Emperor Menelik II of Ethiopia would engage 

towards the British Government not to; deliberately, conduct, or allow any activity across the Blue Nile, 

Lake Tsana, or the Sobat, that block the flow of the waters of the Nile, except in agreement with the 

British Government and the Sudanese Government. As a matter of fact, this treaty has long been a 

source of bitter dispute between Ethiopia and Egypt over the water resources of the Nile. Vehemently 

rejected, Ethiopia claimed that the aforementioned treaty was not ratified by any of the government 

organs, and that the Amharic and English versions of the treaty are different with respect to the said 

article. In contrast, Egypt insisted that the treaty is valid and binding on Ethiopia, and that according to 

its provisions Ethiopia cannot build any project prior to Egypt’s agreement as a successor to the treaty. 

Thus, this treaty is a major source of dispute between Ethiopia; on the one hand, and Egypt and Sudan; 

on the other (Degefu, 2003, pp. 96–99). 

 

 The Nile Waters Agreement (1929): Signed in 1929, it was concluded by Great Britain- on 

behalf of its East African colonies; namely, Kenya, Uganda, Tanganyika, and the Sudan; on the one 

hand, and Egypt; on the other. Article IV of the treaty insisted that (1) no new irrigation works should 

be done, and (2) no electric generators should be installed along the Nile without the agreement and 

consent of the Egyptian Government (Okoth- Owiro, 2004, pp. 16- 7). Furthermore, the article clearly 

stated that: 
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                       “Except with the prior consent of the Egyptian Government, no irrigation works shall be undertaken 

nor electric  

                        generators installed along the Nile and its branches nor on the lakes from which they flow if these 

lakes are  

                        situated in Sudan or in countries under British administration which could jeopardize the interests 

of Egypt  

                        either by reducing the quantity of water flowing into Egypt or appreciably changing the date of its 

flow or causing  

                        its level to drop.” (Nile Treaty, 1929) 

            In revenge, Kenya, Uganda, and Tanganyika, after their independence in the early 1960s, 

rejected this treaty, and  

      argued that they are not bound by this agreement because they were not parties to it (Garretson, 

1967, as cited in  

      Hamada, 2017, pp. 21- 2). Egypt, on the other hand, invoked the principle of state succession to 

support its claim that  

      the 1929 Agreement remains valid and binding. Egypt claims that the agreement gives Egypt veto 

power over any          

     project on the Nile that would jeopardize the interests of Egypt (Tvedt, 2004, as cited in Negm and 

Sommer, 2019, p. 121). 

 

 The Nile Waters Agreement (1959): which was a third treaty, was another source 

of bitter dispute between Egypt and Sudan; on the one hand; and the other Nile riparian countries; 

on the other hand. Concluded in Cairo on November 8, 1959, the agreement established the total 

annual flow of the Nile as 84 billion cubic meters (km3), and allocated 55.5 km3 to Egypt and 18.5 

km3 to the Sudan. The remaining 10 km3 represent the evaporation and seepage at the large 

reservoir created by the Aswan High Dam in southern Egypt and northern Sudan. Thus, Egypt and 

the Sudan allocated the entire flow of the Nile to themselves (Nile Treaty, 1959).  

 

     As it sanctioned the construction of the Aswan High Dam in Egypt and the Roseiris Dam on the Blue Nile 

in Sudan, the agreement established the Permanent Joint Technical Committee, with equal members from each 
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country, as the institutional mechanism for the joint management of the Nile. While Egypt and the Sudan 

recognized the claims of the other riparian states to a share of the Nile waters, they reserved to themselves the 

ultimate decision on whether these states would get a share, or not. Furthermore, they entrusted the Permanent 

Joint Technical Committee with supervision of the use of any amount so granted to any such riparian. In support 

of their water allocation, Egypt and the Sudan claimed historic and established rights to the waters of the Nile. 

This agreement; however, was totally rejected by the other riparian states. They argued that they are not parties 

to the agreement, and had never acquiesced to it. They considered the Egyptian and Sudanese claims to the 

entire flow of the Nile an infringement of their rights under international law to a reasonable and equitable 

share to the Nile waters, given that the entire flow of the Nile originates within their territories (Okidi, 1994, 

pp. 199- 201). Clearly, the basic dispute is about the allocation of the Nile waters, and is intertwined with the 

1902 and 1929 treaties, whose validity is disputed by the upstream riparians, as well as the 1959 bilateral 

agreement (Swain, 1997, p. 680). 

 

 The Nile Basin Initiative (1999): In spite of the aforementioned disputes, the Nile riparians 

started looking at ways of working together. Based on these efforts, the World Bank and the United 

Nations Development Programme (UNDP), together with some other donors, started in 1997 to 

facilitate the establishment of a more formal setting for cooperation among the Nile Basin riparians. 

These attempts have resulted in the Nile Basin Initiative (NBI), which was officially established by the 

Nile Basin states at the meeting of their respective ministers of water resources held in Dar-es-Salaam, 

Tanzania, on February 22, 1999. The agreed proposal was an overall framework for the NBI, which 

included all the Nile riparian states became members of the NBI (NBI, 2012). 

Attempts to reach cooperation have resulted in the establishment of the Nile Basin Cooperative 

Framework Agreement (CFA) which outlined principles, rights, and obligations for the purpose of 

cooperative management and development of the Nile River water resources. Additionally, it 

quantified equitable rights and established a framework to promote integrated management, 

sustainable development, and harmonious utilization of the Nile waters, as well as their conservation 

and protection for the benefit of present and future generations. The treaty envisages the 

establishment of a permanent institutional mechanism, the Nile River Basin Commission (NRBC) 

which would serve to promote and facilitate the implementation of the CFA and cooperation among 

the Nile countries (‘Agreement On the Nile River Basin Cooperative Framework,’ 2010, pp. 3- 5). 

 

 The Entebbe Agreement (2010); The CFA ran into some major difficulties as a result 

of the claims and positions of the riparian countries over the colonial treaties, as well as the Egyptian 



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات         2022    أكتوبر   – 37العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي الدولي المحكم حول: بالملتقى عدد خاص  178       2022|  10|  31 -| لبنان   تداعيات األزمات الدولية الراهنة عىل الوطن العرب 

and Sudanese claims to their acquired uses and rights of the Nile waters. Those differences persisted 

and could not be resolved at the negotiations level, and were eventually taken to the ministerial 

meetings that took place in Kinshasa, Alexandria, and Sharm El-Sheikh in 2009 and 2010. 

Unfortunately, those meetings failed to resolve those differences, and no agreement on the final 

draft CFA could be reached. On May 14, 2010, four of the Nile riparians; namely, Ethiopia, Tanzania, 

Uganda, and Rwanda, signed the CFA, or Entebbe Agreement, in Entebbe, Uganda, and were joined 

five days later by Kenya. On February 28, 2011, Burundi joined those five states and signed the CFA. 

(Nile Cooperative Framework Agreement, 2010).  

The Entebbe Agreement could be seen as the tangible starting point for the exacerbation of the 

Nile Basin countries’ crisis, after the six riparian countries signed a new treaty to share the Nile’s 

resources, according to which the historical shares of Egypt and the Sudan will end. However, it is 

noteworthy that Egypt and the Sudan rejected the agreement, considering it a violation of all 

international agreements, and announced that it would address the donor countries to warn the 

illegality of financing any water projects; whether on the course of the Nile or its sources, and to 

persuade them not to fund the Renaissance Dam project, which will cost about 4 billion and 800 

billion (Mwangi and Mbaku, 2015, pp. 100- 1).  

 

     To resolve the long-running dispute over the sharing of the Nile water resources and the building of the 

Grand Renaissance Dam, the leaders of Egypt, Ethiopia, and the Sudan have signed in Khartoum the 

Declaration of Principles in Khartoum on March 23, 2015. The countries which signed the document were 

guided by ten principles which outlined the document. In its fifth article, the Declaration of Principles stipulates 

invoking an international committee of experts on the construction, storage, and information exchange 

process. However, it is stated in the third article ‘In case of causing a significant harm to a riparian country, the 

country which caused this harm, in the absence of an agreement on this act, must take all appropriate measures 

in coordination with the affected country to mitigate, or prevent this harm, and discuss the issue of 

compensation whenever appropriate’ (‘Full text of 'Declaration of Principles' signed by Egypt, Sudan and 

Ethiopia,’ 2015, para. 2- 3). 

 

 The Declaration of Principles on the Grand Ethiopian Renaissance Dam (2015): It was 

signed by the three Nile countries; namely, Egypt, Ethiopia and the Sudan, on 23 March 2015 in 

Khartoum has sparked much controversy among experts and commentators in Egypt. Some consider 

it a breakthrough between Egypt and Ethiopia after four years of tensions. On the other hand, others 

argued that Egypt would lose some of its water share because there is no clear reference which state 



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات         2022    أكتوبر   – 37العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي الدولي المحكم حول: بالملتقى عدد خاص  179       2022|  10|  31 -| لبنان   تداعيات األزمات الدولية الراهنة عىل الوطن العرب 

Egypt’s historical rights in the Nile waters. Additionally, the declaration does not state and reduction, 

or decrease in regard to the storage capacity of the GERD’s reservoir. In fact, it is considered as a positive 

step to reach a compromise on the construction of the GERD in the Nile River (Rawia, 2015, para. 2).  

In fact, the declaration is seen as a realistic compromise and a balance of power between the three 

countries of the Nile River over a complex historical issue of sharing the Nile River’s waters. From a 

positive perspective, the declaration stated that the three countries will cooperate to implement the 

recommendations of the International Panel of Experts so as to reach an agreement on the guidelines 

of filling and operating the GERD. It sets a timeframe of fifteen months from the from the 

commencement of preparing the studies on the GERD. Ethiopia is committed (1) to take the necessary 

steps to avoid causing a significant harm to Egypt and the Sudan, (2) mitigate this harm, in case it 

happens, and (3) discuss compensation. Furthermore, it did not commit Ethiopia to reconsider the size 

of the dam and the 74 BCM storage capacity of the reservoir (Rawia, 2015, para. 3). 

 

     Obviously, in spite of the agreements singed, the riparian countries disagreed and differed on the sharing 

of the Nile River’s waters equitably. Each country claimed its own right to take biggest share of the Nile waters, 

basing its claims on several factors. This; in fact, opened the doors to other countries to act unilaterally to secure 

their shares and rights. This is the case of Ethiopia which, after signing the Declaration of Agreements (2015), 

started constructing its GERD.   

      

3. The Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD): A general overview: 

        Since the times of Mesopotamian and Egyptian, and other ancient world civilizations, river basins were 

the ultimate source of water for ancient communities. They depended on rivers for livelihood, commerce, 

habitat, and the sustaining ecological functions they provide. Throughout history, alterations to rivers have 

affected riverine communities in one way or another. People in the earliest communities had used irrigation 

canals and built several dams for water storage. Historical records suggested that the use of dams for irrigation 

and water supply became more widespread in the earliest communities. At that time, dams were built in the 

Mediterranean region, China and Meso America. A dam is a structure built across a stream or river to hold water 

back. Dams can be used to (1) store water, (2) control flooding, and (3) generate electricity. The water which is 

being stored in dams is used for several functions; such as, making hydropower, or the possibility of reducing 

the risk of downstream flooding during small or medium-sized rains. Dams play an important role in 

communities; such as, improving agricultural industry which depends upon an extensive network of dams and 

canals. The first use of dams for hydropower generation was around 1890. By 1900, several hundred large 
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dams had been built in different parts of the world, mostly for water supply and irrigation (Hamada, 2017, p. 

45). 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 2: The Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD). Source: Adapted from: (Yihdego, Khalil, & Salem, 

2017). 

Since Egypt, and the Sudan; too, is heavily dependent on the Nile River’s waters up to 60% of the Nile flow, 

the Egyptian leadership, under ex- President Gamal Abd Al Nasser, completed the construction of Aswan High 

Dam in 1968, which became fully operated in 1972. It is worth to mention that the Aswan High Dam was built 

to control flood but also to achieve other objectives such as satisfying industrial power demand, developing 

Egypt’s agriculture expansion plans, and navigation improvement. Its hydropower station capacity is 109 

kWh/year. The dam controls flooding, ensures reliable and regular water supply to irrigated farms along the 

river, and provides hydroelectric power and water for human consumption and industrial use. In 1976, its 

reservoir reached its full capacity (Negm & Sommer, 2019, p. 6).  

     Like Egypt and the Sudan, Ethiopia is dependent on the Blue Nile, since it starts from the Ethiopian 

highlands. As Ethiopia has emerged, in the last ten years, amongst the fastest growing economies in Africa, the 

country has been renowned of its GERD project. Located in Benishangul- Gumaz, 500km North West of Addis 

Ababa, along the Blue Nile, the Grand Ethiopian Renaissance Dam is the largest dam in Africa: being 1,800 m 

long, 155 m high, and with a total volume of 74,000 million m3. It includes two installed power stations, which 

are positioned on the right and left banks of the river. Additionally, it comprises 16 Francis turbines, with a 

power of 6.000 MW, and estimated production of 15.000 GWH per year (Negm & Sommer, 2019, p. 10).  
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 The Salini company described the technical data of the dam in the table below: 

Name Grand Ethiopian Renaissance Dam Project 

Country Ethiopia 

Client Ethiopian Electric Power 

Total value € 3,377.05 million 

Start of works December 2010 (announced later in 2011). 

Duration 78 months 

Height 155 m 

Length 1,780 m 

Excavations 3,500,000 m3 

Volume 10,200,000 m3 

Right riverbank 10 Francis turbines, each offering 375 MW 

Left riverbank 6 Francis turbines, each offering 375 MW  

Installed power 6,000 MW 

Generation capacity 15,000 GWh/year 

Rock-fill volume 16,500,000 m3 

Table 1: Technical data of the GERD. (Source: Adapted from Negm & Sommer, 2019, p. 11). 

 

     According to Negm & Sommer (2019), the GERD has developed from the following projects (p. 10): 

 Lakes Border Dam: It was originally mentioned in the US Bureau study in 1964, and known 

as ‘Hidasse’ Dam. Its storage capacity was 11.1 BCM, and could be 16.5 BCM high. Ethiopia has kept 

this project a secret because its intention was to establish the ‘Border Dam.’ Taking advantage of 

Egypt’s preoccupation with the events of the January 25 Revolution, the Ethiopian newspaper Addis 

Fortune announced Ethiopia’s intention to establish the dam, on February 6, 2011. 

 Project X: Addis Fortune announced that the Ethiopian Electric Power Company (EEPCO) had 

started the construction of an electric project on the Blue Nile; namely, Project X, taking into 

consideration that the project will be a locomotive for development in Ethiopia. Further details about 

the ‘Border Dam’ were officially announced on March 31, 2011 in a press conference of Alemayehu 

Tegenu, the Ethiopian Minister of Water and Energy. After his declaration, the Italian company Salini 

signed the project contract for 4.8 billion US dollars. 

 Grand Millennium Dam: Ethiopia changed Project X’s name to Grand Millennium Dam on 

April 2, 2011, with higher storage capacity. Meles Zenawi, the Ethiopian ex- Prime Minister, stated that 
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the Grand Millennium Dam will be considered Ethiopia’s largest dam on the Nile River. Being top of 

Ethiopian projects, this dam will help the country to combat poverty and expand energy production of 

Ethiopia, as a national plan. 

 Grand Ethiopian Renaissance Dam: The Grand Millennium Dam’s name was changed, in 

less than one month, when the Ethiopian Cabinet announced ‘Grand Ethiopian Renaissance Dam’ as 

a new name of the project, on April, 15, 2011. Therefore, it was accompanied by a steady increase in 

the specifications of the technical project. In terms of storage capacity, it changed from 11.1 to 74 BCM. 

(Negm & Sommer, 2019, pp. 11- 2)     

 

     After being completed, the Ethiopian Government announced the filling operation of the GERD, which 

was conducted within three stages. The first phase of filling the GERD’s reservoir began in July 18, 2020; in 

August 2020, water level increased to 540 meters (‘First stage of the filling of the reservoir of the Grand 

Renaissance Dam,’ 2020, para. 2). 

     When the news was announced on July, 19, 2020, it brought joy and a great sense of satisfaction to 

Ethiopians, most of whom had contributed to the construction of the Dam. Within this context, President Sahle 

Work Zewde commented that this day will forever remain a historic day for Ethiopia and Ethiopians because 

Ethiopian dreams are being translated into reality. Although former leaders of Ethiopia failed to utilize the Nile 

waters because of several obstacles, the President added that Ethiopian right to use the Nile waters creates a 

potential to further strengthen cross-border relations among neighboring countries (‘Ethiopia Celebrates 

completion of the first phase of the GERD,’ 2020, para. 2- 3- 4). 

     On the other hand, Prime Minister Abiy Ahmed stressed that the dam will benefit the lower riparian 

countries, and Ethiopia has no intention of harming Sudan and Egypt during the construction and operation of 

the dam. He; furthermore, said that; now, it has been proven that Ethiopians know how to execute their 

national strategic projects. The international community will understand that the dam is a turning point for 

Ethiopia’s move towards standing on its own two feet and beating poverty (‘Ethiopia Celebrates completion of 

the first phase of the GERD,’ 2020, para. 6).  

     The second phase of filling was completed on July 19, 2021, in spite of Egyptian and Sudanese 

disagreements and contestations, water level increased to around 575 meters (‘Ethiopia completes second 

phase of filling of the "Grand Renaissance" dam,’ 2021, para. 2).  

     As for the third filling, it was completed on August 12, 2022 to 600 meters (2,000 ft). On February 20, 

2022, the dam produced electricity for the first time, delivering it to the grid at a rate of 375 MW. A second 375 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electricity
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MW turbine was commissioned in August 2022 (‘Third Round Filling of GERD Reservoir Complete,’ 2022, para. 

1) 

3.1. The benefits of the Grand Ethiopian Renaissance Dam: 

     Although Ethiopia has decided, unilaterally, to build its GERD, this; in fact, created disagreements on the 

part of Egypt and the Sudan. However, in spite of these disagreements, the GERD, as a strategic national project, 

will have important domestic benefits on Ethiopia.  

     Generally, on the part of the Ethiopian public opinion, there has been a general and wide acceptance 

among the Ethiopian people in regard to the construction of the GERD. Based on interviews, Ethiopians; 

strongly, believed that the GERD provides an opportunity to improve their standards of living. Being the 

largest development project in Ethiopia, the GERD should advance the regional and economic 

development of the country through (1) export of energy, (2) industrial development, and (3) domestic 

use of energy. Additionally, improving the agricultural and energy sectors are taken as a primary 

objective of the Ethiopian policy makers. Within this context, the exploitation and utilization of GERD’s 

water resources are for the sake of elaborating Ethiopian agriculture which is underdeveloped because 

of (1) irregular rainfall, and (2) insufficient irrigation that could affect crops’ growth. Therefore, 

implementing and utilizing the GERD is; in fact, an integrated strategy for development and an 

Ethiopian Government’s plan to pursue regional and economic development through developing 

renewable energy resources; such as, hydropower and improving the agricultural sector. In this regard, 

the GERD will help to solve agriculture and food insecurity issues (Grcheva, 2016, pp. 59- 61). 

     In addition to the aforementioned benefits, the GERD will have the following advantages for Ethiopia: 

 Developing of strategy for expanding of the energy network grid and establishing of 

energy trade agreement: As stated, the GERD is a part of a national strategic project by which the 

Ethiopian Government intends to procced with ‘energy trade agreement’ and to expand the energy 

grid. To reach that goal, an energy network should be connected to the powerhouses of the GERD, in 

accordance with the filling of the dam’s reservoir. Moreover, expanding of the network is already 

planned on national and international levels, and signing of energy deals is a prerequisite to building 

transmission lines. Ethiopia has concluded deals with the Sudan and to sell energy to Sudan. In fact, 

establishing of strategy for use of the newly produced energy would be the first step towards an agenda 

of how the GERD would contribute to the economic and regional development of the country 

(Grcheva, 2016, pp. 62- 3).  

 Developing of strategy for linking the energy resources to developing of water 

resources for the purposes of agriculture: It is worth to mention that the GERD’s main purpose is to 
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produce energy for domestic consumption which will be used basically in remote areas in Ethiopia that 

do not have access to electrical energy, industrial development, and speeding of the irrigation network 

through pumping of ground water (Grcheva, 2016, p. 63). As stated by the Ethiopian Ministry of Water 

and Energy: 

                      “Ethiopia has abundant surface and ground water resources potential of which groundwater has a 

lion-share.  

                        The preliminary estimated amount of yearly groundwater recharge of the country is about 28,000 

mm3. Recent  

                        studies indicated that the potential is much greater than this amount. Most of the developed 

groundwater  

                        resources is mainly used for domestic and industrial water supply.” (MoWR, FDRE, 2014) 

     However, in spite of this abundance in water resources, the country has barely exploited its groundwater 

resources, especially for agriculture. This implies that although water resources are available, the country lacks 

the infrastructure to properly use them. In this regard, local experts suggest that the potential could be much 

higher. The sole option is to tap groundwater to increase water resources used for irrigation (International 

Water Management Institute, 2010, p. 5). Furthermore, exploiting of running water resources through simple 

developing of small, medium and large- scale irrigation schemes will help in spreading the irrigation network. 

Additionally, another role of the GERD is to provide resources for irrigation. The transformation of the GERD 

from hydropower to multipurpose dam is; theoretically, feasible. Practically, this needs research. Developing 

of strategy for linking the energy resources to modernizing of the agricultural sector. By modernizing the 

agricultural sector, it leads to modernizing the means of agricultural production and improving of the 

agricultural practices (Bélanger, 2010, pp. 339- 340). Using the GERD’s benefits, both in energy and finances to 

advance the agricultural sector, through increased irrigation and advanced agricultural industry, could 

potentially improve the current low level of food security. In addition, modernizing of the agricultural practices 

toward more sustainable agricultural performance will assure that the positive outcomes are long- term. This 

would both acknowledge the citizens of Ethiopia as crucial beneficiaries of the benefits of the GERD, and 

support the overall strategy for regional and economic progress of Ethiopia. Moreover, other benefits include: 

 The GERD will store 74 BMC; this stored water will be a useful resource that will benefit all 

the three countries of Egypt, Sudan and Ethiopia during drought periods;  

 The GERD will offer regulated flow which will help the downstream countries to better 

manage their respective reservoirs; 
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 The GERD will reduce negative impacts of climate change; such as, recurrent floods;  

 The GERD will further capture 90 percent of the sediment protecting irrigation canals and 

equipment from damages caused by sedimentation; 

 The GERD will improve the efficiency of dams and water use optimization in the downstream. 

(Grcheva, 2016, p. 64). 

 

4. Egypt, Ethiopia, and the Sudan: The source of conflict over the GERD: 

     Although Egypt, Ethiopia, and the Sudan have engaged in official cooperative relations, tensions 

escalated between the three main countries of the Nile River because of conflicting interests over the Nile 

River’s waters. Historically, attempts to control the Blue Nile waters have led Ismail Khedive, Egyptian Pasha, 

to invade northern Ethiopia twice in 1874 and 1786. However, these invasions failed and resulted in military 

reversals of Egyptian troops. Since then, manifestations of conflict took serious diplomatic and proxy 

interventions between Egypt and Ethiopia (Flint, 2008, pp. 44- 5). Because of the Nile River issue, relationships 

between both countries have been characterized by mutual suspicious, hostile perceptions, and conspiracy 

theories. 

     At foreign policy level, both Egypt and the Sudan had practical manifestations. Particularly, Egypt has 

already considered the Nile River issue a ‘permanently sealed’ by working international laws and conventions. 

Ethiopia; on the other, accused Egypt of trying to weaken Ethiopia in order to continue its monopoly and control 

over the Nile waters. Moreover, Ethiopia complained over interventionist policy of assisting separatist war in 

Eritrea in 1991 and in the bloody war (1998- 2000), which resulted in the latter’s independence. In May 1997, 

an attempt by a terrorist group to assassinate ex- Egyptian President Hosny Mubarek in Addis Ababa failed, and 

provoked a stormy diplomatic squabble among Egypt, the Sudan, and Ethiopia. In addition, another event took 

place in 2000 which worsened relationships when Ethiopia accused the Sudan of sponsoring terrorist attacks 

in Ethiopia, and appealed to the UN to impose sanctions on the Sudan. However, the proposal was opposed by 

Egypt and other countries. As seen above, relationships between the countries have been dominated by 

fluctuations of conflicts related to the Nile River issue, and other related issues (Kidist, 2011, pp. 47- 51). 

     Recently, Ethiopia’s unilateral decision to construct the mega GERD has created escalated tensions and 

unrest between Egypt, the Sudan, and Ethiopia. Moreover, the crisis deepened when Ethiopia started filling the 

GERD’s reservoir, an action that was regarded contrary by Egypt’s mandate that the GERD will not be filled 

without a legally binding agreement over the equitable allocation of the Nile River’s waters. The GERD’s issue 

has evolved from the following major trends and events: 
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 The Nile Basin Initiative (2007): This was a deliberate design by Ethiopia which 

convinced the Upper riparian countries; namely, Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, and 

the Democratic Republic of the Congo. In revenge, both Egypt and the Sudan rejected the initiative. 

On the other hand, Egypt refused to recognize other international water law, or agreement except 

the Egyptian- Sudan 1959 Full Utilization of Nile Waters Treaty. (‘Cooperative Framework 

Agreement,’ n. d.) 

 The GERD Announcement: This came officially in time of revolutionary uprising in 

both Egypt and the Sudan, although the provisional government in Egypt insisted on its 

‘unquestioned right’ share in the Nile waters. 

 

     Not only the previous events which complicated the Nile waters’ issue, but also some major doctrines 

used by the major states of Egypt and Ethiopia. These doctrines are discussed in the table below: 

 

Theory What does it call for? 

Absolute Territorial Sovereignty Theory 

     According to Mc-Caffrey (1996), this theory argued that a state has complete 

control over all waters lying within its territorial jurisdiction, and may utilize these 

waters without regard to its effect on other co-riparian countries. In fact, mutual 

benefit is a guiding principle to satisfy the demands of riparian countries (pp. 967- 9).  

 

Absolute Territorial Integrity 

     Originally, Oppenheim (1955) argued that a state expects the same volume of 

water which flows into its own territory. Therefore, there should be no interruption, 

diminution, or augmentation of the flow caused by using waters located in a riparian 

country. The upper-stream country has the right to exploit the river’s waters as long as 

utilization does not affect the interests of the lower riparian. On the other hand, 

downstream states have the right to object any upstream water utilization in case this 

utilization disrupts the natural flow (p. 334).   

Community of Interest 

     This doctrine argued that a state’s sovereignty is limited by similar rights of other 

states sharing the same basin. It emphasized the maximum utilization and optimum 

economic development of an entire river basin. In other words, this theory considered 

the water of an international drainage basin to be managed as a unit without regard 

to national territorial boundaries. Therefore, the co-riparian countries should manage 

and develop the drainage basin jointly and share the benefits of the original source. 

For Ethiopia, the theory sounds a kernel of its foreign policy over the utilization of Nile 

River. From the Egyptian perspective, this theory has never been widely accepted, 

especially with regard to the non-navigational uses of international watercourses. The 
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theory attracted Ethiopia more than Egypt as a basis of general principle and policy 

toward the utilization of the waters of the Nile River (Hamada, 2017, p. 144). 

Limited Territorial Sovereignty & Integrity 

     According to Caponera (1992), this approach held that states have a sovereign right 

to utilize a water resource in international watercourses lying within their own 

territory to the extent that such use does not cause any harm to other states. For Egypt, 

this theory is the foundation of Egyptian policy of its national interests for a long 

period of time (p. 126). 

Table 2: Major doctrines of the Nile waters’ issue between Egypt and Ethiopia. (Arranged by the researcher 

from different sources). 

     Since the issue of the Nile River’s waters is considered the main lifeline for Egypt, the construction of the 

GERD created the main concern of threats for the Egyptians that the dam would affect their country’s share of 

the Nile’s waters, as it would be subject to diminishing. Despite the assurances of the Ethiopian Prime Minister 

Abi Ahmed in 2018 that Ethiopia would not harm Egypt’s water, it seems that all these assurances have been 

totally ignored. The goodwill initiatives and the negotiations that have been going on for the last eleven years 

between Egypt, Sudan and Ethiopia; unfortunately, have not yet succeeded in reaching a final agreement that 

reassures Egypt’s share of the Nile waters. This; in fact, prompted Egypt to appeal to the Security Council, in 

objection to what it described as ‘unilateral measures’ by Ethiopia (‘Egypt facing "existential threat" due to 

Ethiopia’s GERD on Nile’, 2021, para. 6- 7). 

     The new escalation came in response to Ethiopia’s commencement to implement the third filling of the 

dam’s reservoir, without an agreement with the downstream countries of Egypt and the Sudan. Egypt addressed 

with an official letter to the Security Council, in which it called on the UN, to assume its responsibilities in this 

issue. Additionally, it affirmed that it reserved its legitimate right to take all necessary measures to ensure and 

protect its national security. Signed by on behalf of Sameh Shoukry, the Egyptian Minister of Foreign Affairs, 

Egyptian authorities emphasized, totally, its  opposition and rejection of Ethiopia’s continuation of filling the 

GERD unilaterally, without an official agreement with Egypt and the Sudan on the mechanisms for filling and 

operating the dam, while stressing that Egypt will not tolerate with any prejudice to their rights, or their water 

security, or any threat to the capabilities of the Egyptian people, for whom the Nile River represents their source 

of lifeline (Saied, 2022, para. 5- 6). 

     Egypt and Ethiopia entered into a water dispute, following Addis Ababa’s construction of the Renaissance 

Dam, as Egypt fears that the dam will affect its share of the Nile water, while Ethiopia says that the GERD is a 

necessity to achieve development in the country (‘Egypt & the Renaissance Dam’, 2022, para. 3- 4). Over the 

last eleven years, Egypt adhered to peaceful solutions and resorted to negotiating on table, which resulted in 
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signing a ‘Declaration of Principles’ on the GERD between Egypt, the Sudan, and Ethiopia in Khartoum in 2015. 

In his speech, the Egyptian President emphasized that will and good intentions are the basis of the agreement 

reached. To implement any agreement, it seems that these good intentions were not fulfilled, as Ethiopia 

continued to build its GERD. In order to reach a fair agreement on the GERD, Ethiopia has failed all the efforts 

and endeavors that were made to resolve this crisis (‘United Nations’, 2020, para. 8).  

     Although fruitless, these negotiations continued between Egypt, the Sudan, and Ethiopia. The latter 

prompted Egypt to search for a strong international mediator to put more pressure Ethiopia, as Egypt demanded 

the US in October 2019 to play a role in resolving the conflict. For the US to intervene as a mediator party in 

trying to find a diplomatic solution to the crisis, is by inviting the three parties to meet in November 2019. 

However, the negotiations, which continued until mid- January 2020 and concluded in a principal agreement 

on six items for resolving the conflict, could not resolve the conflict, as Ethiopia was absent for the signing day, 

while Egypt signed, and the Sudan declined (“Ethiopia 'disappointed” with US mediation in Nile dam dispute', 

2020, para. 9).  

     The US mediation in the GERD conflict ended with Donald Trump leaving the White House, and the three 

countries returned to the circle of ‘stalled’ negotiations, which took place in April 2021 in Kinshasa, the capital 

of the Democratic Republic of the Congo, failed to reach any solutions. This; in fact, prompted Egypt to resort 

to the Security Council for the first time, asking for effective intervention to resolve the dispute. On September 

15, 2021, the Security Council drew a resolution, which called on the three countries to resume negotiations 

under the auspices of the African Union, stressing that the Security Council is not the competent authority in 

technical and administrative disputes over water resources and rivers. The African Union’s mediation did not 

succeed in reaching a binding legal agreement on the mechanisms for filling and operating the dam. Ethiopia 

implemented its plan unilaterally, which was seen and interpreted as a kind of procrastination and 

prevarication to impose a fait accompli. Therefore, while the negotiation sessions continued in vain, Ethiopia 

proceeded to fill and operate the GERD ('The AU’s role beyond the GERD negotiations', 2020, para. 1- 3). 
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     The meeting between the Egyptian President and his US counterpart Joe Biden in Jeddah, in mid-

July 2022, came as an announcement that the US would once again act as a mediator to resolve the 

conflict over the GERD. Mike Hammer, the US special envoy to the Horn of Africa, visited Egypt, 

Ethiopia, and the UAE. However, the US endeavors to resolve the conflict came late, as Ethiopia 

announced to Egypt on July 26 that it would continue filling the GERD’s reservoir during the current 

flood season ('Special Envoy for the Horn of Africa Mike Hammer’s Travel to Egypt, the UAE, and 

Ethiopia', 2022, para. 2- 3). 

     Despite Egypt’s assertion that it will not tolerate any prejudice to its historical water rights, all official 

Egyptian statements affirmed its adherence to political resolutions to the GERD’ problem, which the Egyptian 

President emphasized that Egypt took negotiation’s process as a vital option to resolve the conflict the issue 

('Egypt addresses UN security council over Ethiopia’s continued filling of GERD', 2022, para. 5- 7). Egypt's 

appeal to the Security Council is an attempt to form a global lobby in solidarity with the Egyptian cause, and 

put more pressure on Ethiopia to resume talks. Although the Security Council’s resolutions are not binding, 

there is a state of international sympathy with Egypt’s legitimate rights in the Nile waters, in view of Ethiopia’s 

continuous intransigence, and its insistence on building its giant GERD that seizes 75 billion cubic meters of 

water without coordination with downstream countries ('Egypt refers GERD issue to UN Security Council', 

2020, para. 3- 6). 

 

5. The GERD and its implications on Egypt: 

     Originally, the Tragedy of the Commons is an economic theory which was conceptualized by William 

Forster LIyod, a British writer, in 1833. However, the term was first used in 1968 by Garret Hardin, a US 

ecologist, in Science Magazine. Theoretically, the theory refers to a situation in which individuals who have 

access to a public resource, aka a common, act in individually and on their own interest, it will ultimately deplete 

the resource. Within this context, Banyan (2022) defined the Tragedy of the Commons in a way that natural 

resources, especially water and biodiversity, are subject to utilization and overexploitation by humans who use 

them to their individual advantage without taking into consideration what is good for society. The Tragedy of 

the Commons is increasingly relevant to environmental conservation policy. It explains individuals’ tendency 

to make decisions based on their personal needs, regardless of the negative impact it may have on others. In 

some cases, an individual’s belief that others won’t act in the best interest of the group can lead them to justify 

selfish behavior. Potential overuse of a common-pool resource—hybrid between a public and private good- 

can also influence individuals to act with their short-term interest in mind, resulting in the use of an 

unsustainable product and disregard the harm it could cause to the environment or general public. 



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات         2022    أكتوبر   – 37العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي الدولي المحكم حول: بالملتقى عدد خاص  190       2022|  10|  31 -| لبنان   تداعيات األزمات الدولية الراهنة عىل الوطن العرب 

Understanding the Tragedy of the Commons by individuals is the key to make sustainable and 

environmentally-friendly choices (para. 1- 2).  

     In regard to the shared usage of the Nile River’s waters by Egypt, the Sudan, and Ethiopia illustrates a 

challenging case of the aforementioned theory. The conflict between the three riparian countries is over the 

construction of the GERD where Ethiopia has disproportionate control over the flow of the Nile waters from 

Egypt and the Sudan. Therefore, the GERD will impact negatively Egypt; mainly, and the Sudan. 

 

5.1. Implications on Egyptian water resources and water security: 

     Although Ethiopia has assured that the GERD will have no negative impacts and serious consequences 

on the downstream countries of Egypt and the Sudan, negotiations and statements demonstrate the concerns 

and complexities of the Nile River’s waters disputes between these riparian countries. After Ethiopia had 

finalized the construction of its GERD, interested parties expect the GERD will have drastic impacts on the 

freshwater supplies of both Egypt and the Sudan in the short term, and to raise longer-term concerns over water 

management in case of droughts. In spite of continuous efforts of cooperation and negotiations between the 

three countries since 2011, challenges emerged as a common global access to water resources, which continue 

to diminish. In case an agreement is reached in regard to the GERD’ operation, Egypt; primarily, and the Sudan 

would object it from their own perspective of securing their water resources and shares in the Nile River, and 

to withstand any future issues arising from droughts (Al- Anani, 2020, para. 2- 3). 

     On regional scale, the consequences and disadvantages of the GERD on Egypt; in particular, will be 

serious. At the Egyptian domestic level, experts and specialists stressed that the GERD has great risks on water 

resources, agriculture, environment, economic, social, and electrical. According to the Technical Committee for 

the Dam Assessment, which was issued in May 2013, the GERD will have negative effects on Egypt. 

Additionally, a study by Farah Khayry (2022), a researcher of Cairo University, confirmed that the expected 

effects of GERD on Egypt’s water security are high and may be disastrous especially during the filling period of 

the dam (p. 3). If the filling is synchronized with a flood period, the effects will be catastrophic. Accordingly, 

Egypt is expected to be unable to get its share of water with a maximum deficit of 34% of the quota (19 BCM) 

and an average deficit of 20% 11 BCM during the filling period, which extends to 6 years (Group of Nile Basin, 

2013, para. 3- 4). 

     According to Zhang, Block and Erkyihum (2017), if the filling of the GERD’s reservoir was conducted with 

a huge volume of water, the volume of water will be reduced by 15 BCM each year from the share of Egypt and 

the Sudan. To put more accurately, it will be from Egypt’s share only since the Sudanese dams reserve the 
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Sudan’s share of the water before it reaches Egypt. In addition, if Ethiopia decided to fill the GERD in three years, 

it will reduce 25 BCM per year. This; in fact, constitutes a major destruction to Egypt (pp. 600- 2).  

     Since the major issue of the GERD is its serious impacts on Egypt’s water resources, there two major 

threats; namely, (1) destruction of the GERD with a possibility of 50%, and (2) Ethiopia’s continuous process 

filling of the GERD. It has been reported that there is a 50% possibility of the destruction of the GERD because 

it has been built and constructed on a region which is inappropriate for building dams because it contains huge 

floor faults. It has; also, it has mountainous areas, slopes and cracked rocks that are friable. In addition to a rain 

system similar to floods and torrential rain. Within this context, preliminary technical studies indicate that the 

greatest risk lies in the fact that the GERD is located on a very rugged slope. Furthermore, the low safety 

parameters of the GERD, which raised the concerns of the US administration, the World Bank, and the 

International Committee during their inspection in 2011, were very frightening. In the event of the GERD’s 

collapse, it will result in a huge wave of 150 kms wide and 25 meters high which will almost completely destroy 

some areas in the Sudan. As for Egypt, the water will reach it after its destruction, which will cause an 

environmental disaster similar to that of the Sudan. In another context, in case of Ethiopia's follow-up to filling 

the GERD, it will lead to a decrease in the amount of water that reaches the Sudan. Likewise, Egypt will; also, be 

affected by the loss of Egypt's share of the Nile waters from 10 to 15 BCM annually, which affects food 

production in Egypt. The capacity of the GERD to produce electricity exceeds far than Ethiopia’s needs. This; in 

fact, will result in closing the GERD’s gates, which will lead to a decrease in the quantity of water towards Egypt. 

Therefore, the probability of its collapse is very high. Moreover, its safety coefficient is not more than 1.5 

degrees (Al Aan. TV., 2021).  

     To reinforce the arguments in favor of the negative impacts of the GERD on Egypt’s water resources and 

its share of the Nile River’s waters, a recent study was conducted by Heggy, Sharkawy, and Abotalib (2021) in 

which the researchers; primarily, assessed the Egyptian water deficit in relation to the GERD filling operations. 

Accordingly, annual water deficit of Egypt is caused by GERD filling and water losses due to seepage and 

evaporation. The former is estimated to reach up to 15 BCM annual loss, the latter will reach an annual loss to 

3.8 BCM (p. 5). 
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Fig. 3: Egypt’s total water budget deficit under the different GERD filling scenarios. (Source: Adapted from 

Heggy, Sharkawy, & Abotalib, 2021, p. 10). 

 Within this context, the above- mentioned figure shows the outputs of Egyptian water deficit in regard to 

the GERD filling operations. Obviously, each filling rate will have different implications on Egypt, as a 

downstream country. It has been found that the time of filling the GERD is distributed between 2.5 to 29.6 

years, with a mean value estimated to 10.86. This; in fact, threatens Lake Nasser levels of freshwater. Moreover, 

the seepage from the GERD will create a median gap water of 12.15 BCM annually, and Egypt is subjected to 

lose about 10.4 BCM per year. The GERD filling itself will cause a reduction of Egypt’s water deficit between 

34.4% and 98.7% (Heggy, Sharkawy, & Abotalib, 2021, pp. 10- 1).    

5.2. Implications on Egyptian Agricultural Sector: 

     Not only the Egyptian water resources, which come originally from the Nile River, which will be affected 

by the GERD, the Egyptian agricultural sector is expected to have negative impacts as well. Accordingly, experts 

and scholars pointed out that the shortage of water coming into Egypt due to GERD will have several negative 

impacts; thus, reducing the size of the agricultural area, and 3.5 million feddans are expected to be deprived of 

agriculture- becoming non- arable lands. These effects would have serious environmental and social impacts 

and consequences, most notably of which are detailed below: 

 Each shortage of the Nile water by (4–5) BCM is equivalent to destructing million agricultural 

acres. In turn, this means the displacement of two million families on the streets in addition to the loss 

of 12% of agricultural production; 

 Reducing areas of water-consuming crops such as sugarcane and thus increasing the sugar 

gap by 32%; 
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 Salinization of large areas of Egyptian agricultural land due to lack of water allocated to 

agriculture; 

 Suspending all land reclamation projects and agricultural expansion in Egypt; 

 Increasing the Egyptian food gap to 75% of our total food needs instead of currently 55%; 

 Reduction of Nile water quantities flowing into the Mediterranean Sea and consequently the 

intrusion of the sea saline water to the Delta lands as well as the underground water; 

 Increasing rates of desertification of agricultural land in addition to increasing pollution 

concentration in the Nile, canals, and banks due to lack of water flows; 

 Possible disappearance of fish from the Nile for 5 years as well as lack of aquatic biodiversity 

and also in agricultural soils; 

 Adding additional burden on the Egyptian economy for establishing Mediterranean 

desalination plants for domestic, industrial, and tourist consumption in the coastal cities of El Arish, 

Port Said, Damietta, Rashid, Alexandria, Matrouh, Salloum, Suez, and Safaga, to save the Nile water for 

agriculture; 

 Affecting negatively on river navigation and tourism; 

 Declining in national income due to the lack of agricultural production accompanied by the 

decline in rural development rates and the cessation of antipoverty programs (Negm & Sommer, 2019, 

p. 14). 

 

     In regard to the GERD impacts on Egyptian agricultural sector, Egyptian GDP and unemployment 

projections in Egypt will be affected, too. The figures below illustrate Grand Domestic Product (GDP) growth 

rate and projections for unemployment in agricultural sector, taking into consideration to the volume of the 

water losses. According to the above- mentioned figures, the years 2022, 2023 and 2024, will notice 

agricultural GDP losses arising from the unmitigated total water budget deficit of $51 billion for the 3 years of 

GERD filling scenario, $28 billion for the 5 years filling scenario, $17 billion for the 10 years filling scenario, and 

$10 billion for the 21-year period filling scenario. These economical losses; however, reflect the degradation in 

crop production due to the unmitigated deficit in necessary irrigation water to maintain agricultural activities. 

The above reduces the existing cultivation area as explained in sections 2.4 and 3.2 and hence the associated 

agricultural GDP. Being associated with agricultural GDP, the losses in the agricultural sector will cause a 

decrease in the total projected GDP per capita for Egypt for the above- mentioned years (2022, 2023, 2024) 

from $ 2815, $ 2890, and $ 2968 to $ 2633, $ 2703 and $ 2777, taking into consideration the agricultural losses 

arising from water budget deficit under the GERD filling scenarios (Heggy, Sharkawy, & Abotalib, 2021, p. 13). 
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     In a related context, unemployment projections for Egypt’s agricultural sector are shown in the above 

figure. Of Egypt’s 28.8 million employed, about 5.5 million work in the agricultural sector (Central Agency for 

Public Mobilization and Statistics, 2018, as cited in Heggy, Sharkawy, & Abotalib, 2021, 13). Approximately 

each 1.4 feddan of agricultural land employ one person; hence the unmitigated total water budget deficit under 

the GERD filling scenario may degrade 2.8 million hectares of land, which would result in 4.75 million jobs 

losses in downstream in Egypt. This sounds an alarming loss of over three quarters of Egypt’s agricultural land, 

and more than 60% of agricultural workers unemployed. The total unemployment rate would rise from the 

current 11% to a future 25% in the years 2022, 2024, and 2027, respectively (Heggy, Sharkawy, & Abotalib, 

2021, p. 14).  

 

Fig. 4: Projection of the equivalent losses in Egyptian the agricultural GDP. (Source: Adapted from Heggy, 

Sharkawy, & Abotalib, 2021, p. 13). 
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Fig. 5: Projection of the equivalent losses in Egypt’s total GDP per capita in USD. (Source: Adapted from 

Heggy, Sharkawy, & Abotalib, 2021, p. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Anticipated Egyptian unemployment rates’ increase resulting from the total water budget deficit 

caused by the GERD filling scenario. (Source: Adapted from Heggy, Sharkawy, & Abotalib, 2021, p. 14). 

5.3. Implications on Egyptian Electricity Generation Sector: 

     Another sector is subjected to be threatened by the GERD filling scenarios is the Egyptian electricity 

generation sector. In this regard, studies indicate that Egypt’s water deficit accompanied by the construction of 

GERD will result in a shortage of hydroelectric power produced from the Aswan High Dam with a percentage 

of 40% for six years as well. Thus, Ethiopia’s electricity from its GERD will be generated at the expense of Egypt’s 

electricity. Moreover, the pumping of water to Egypt will be in daily quotas that depend on Ethiopia’s need for 

electricity. The river would, then, turn into a canal in which water is rationed by Ethiopian orders (Keith, Ford, 

and Horton, 2017, pp. 6- 7). Among these impacts are the following:  

 Water flows that reach the Aswan High Dam will be reduced during the filling period of GERD, 

depending on the filling rate and the incoming flood flow rate; 

 Water flows that reach the Aswan High Dam will be reduced by GERD evaporation rate in case 

it is normally operated; 

 The Aswan High Dam would operate at lower levels, and the value of the reduction would be 

based on the filling and operating rules of GERD. These rules remain unclear as Ethiopia keeps the right 

for itself to fill and operate the dam unilaterally. Therefore, the East Nile states should cooperate and 

coordinate among themselves on filling and operating policies, to take advantage of the electricity 

generated by the Aswan High Dam; 
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 The decline in the levels and contents of the Aswan High Dam depends on the flood situation. 

If the revenue was low, the impact would increase sharply. (Mulat and Moges, 2014, p. 586) 

 

5.4. Farming at the expense of Egyptian agricultural lands: 

     Following the construction of the GERD in 2011, the International Rivers Organization expressed its 

doubts about the Ethiopian government’s expansion of the leases of agricultural lands around the GERD, and 

other dams, built on the Blue Nile, in addition to secret information hidden about the GERD’s risks on Egypt 

and the Sudan. When it is filled, the GERD’s reservoir will increase the chances of implementing several 

agricultural and industrial projects around the GERD's lake, after depriving Egypt and the Sudan from their 

necessary water shares. It is worth to mention that Ethiopia has called for foreign investment in agricultural 

sector on more than three million hectares of its arable lands, which is equivalent to 80% of the total agricultural 

area in Egypt. In addition, Ethiopia promoted the cultivation of sugar cane; especially on the Blue Nile, and the 

establishment of 10 factories for the production of sugar, which is more than the number of sugar cane factories 

in Egypt. In fact, these agricultural projects will consume billions of cubic meters of water resources at the 

expense of Egypt and the Sudan's water shares (Pottinger, 2014, para. 1- 2). 

     According to the Declaration of Principles Agreement, signed in March, 2015, granted Ethiopia to use the 

GERD's water resources for developing agriculture and generate electric power. Thus, it contributes to 

Ethiopia’s total to economic development. In fact, this opens the doors for Ethiopia to exploit the GERD’s waters 

to irrigate agricultural projects at the expense of Egypt and the Sudan’s share, and possibly sell freshwater to 

both countries (‘Agreement on Declaration of Principles between The Arab Republic of Egypt, The Federal 

Democratic Republic of Ethiopia And The Republic of the Sudan On The Grand Ethiopian Renaissance Dam 

Project,’ 2015, p. 4). 

     Paradoxically, the United Arab Emirates (UAE) and the Kingdom of Saudi Arabia are among the largest 

foreign agricultural investors in Ethiopia. In 2015, the Kingdom of Arabia was ranked third foreign investor in 

Ethiopia with about 294 projects, mostly in the fields of agriculture and livestock. Saudi investments in Ethiopia 

were amounted to $13 billion. For UAE, it assured the Ethiopian Government that to provide its local economy 

with $3 billion, as it would direct $1 billion as a deposit in the Ethiopian central bank, and $2 billion as direct 

investments in the fields of agriculture, and the volume of commerce exchange between the UAE and Ethiopia 

reached $ 850 million. Moreover, Emirati companies recently acquired about 40 million of acres in Ethiopia to 

invest in several agricultural projects, as part of an Emirati strategy to secure its food needs. These reports; in 

fact, explain the reasons why Ethiopia adhere to obtain a fixed share of the Nile River’s waters so as to use a 

permanent irrigation system, and not depend on seasonal rainfall only (Shepherd, 2013, pp. 14- 5). 
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     The fact that UAE and Saudi Arabia invested in Ethiopian projects proved that both countries started 

looking for their national interest so as to guarantee the supply of food to them. This will assure economic 

development to Ethiopia at the expense of Egypt. Unfortunately, Egypt’s role was not strengthened by both 

countries of UAE and Saudi Arabia who are main supporters of Egypt and A Sissi’s regime. 

 

6. The The Israeli entity   contribution to the GERD: 

     In regard to its foreign policy, Ethiopia has mutual interests with Israel. Additionally, Ethiopia is ranked a 

major country in Africa in the The Israeli entity   agenda to implement its policies and strategies in the African 

Continent. From geo- strategic perspective, Ethiopia is of exclusive importance to Israel because of:  

 It is considered as a great pressure card on Egypt, as it supplies the Nile River with about 84% 

of its freshwaters. Controlling Ethiopian sources of the Nile River represents a major threat to Egypt. 

For this reason, Israel continues to provide material and technical support for Ethiopian water projects 

(Joyce, 2000, p. 24); 

 The African continent includes a great number of Jewish identities, especially Falasha Jews in 

Ethiopia. These groups of Jews are more polarized in Israel in the sense of improving ties between Israel 

and the rest of the Jews. (Joyce, 2000, p. 24) 

 

     As a part of its program, Israel has contributed to Ethiopian projects of building three water dams, in 

addition to other twenty- six dams on the Blue Nile. This strategic The Israeli entity   plan aims to irrigate 

400,000 hectares and produce 38 billion kilo watts of electric power. In fact, these projects are likely to deprive 

Egypt of 5 BCM of its water share and cause some economic and social disasters (Abboud, 2021, p. 8).  

     In water resources management, Abboud (2021) reported that the Ethiopian- The Israeli entity   

cooperation is illustrated in the following formats: 

 Developing Ethiopian water resources and providing The Israeli entity   technical aids 

to better exploit the Nile River’s waters. This; in fact, is done through The Israeli entity   waters’ 

experts who supervise ecological surveys of Ethiopian plateaus selected for constructing dams; 

 Inciting Ethiopia to repudiate the agreements concluded with Egypt and the Sudan 

for the purpose of implementing its water projects in the Nile River; 

 Helping Ethiopia execute its water resources’ plans which include constructing of 36 

dams on the Blue Nile to reclaim 400.000 hectares of arable lands and produce 37 billion kilo 
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watts of electric power. In return, Ethiopia would grant facilities for Israel to use the islands of 

Dahlak and Vatima to establish military bases; 

 Signing an agreement with Ethiopia in regard to the distribution of electric power; 

originally, from the GERD. Moreover, it constructed transit lines to export electricity to Kenya and 

South Sudan. (pp. 11- 2) 

 

7. The Israeli entity   and the GERD: Political and Economic Benefits:  

     The issue of water resources has occupied an important position in the Zionist strategic thinking even 

before establishment of the Zionist entity. Based on religious and historical claims, it has been stated in the 

Torah that the Jews had been promised that ‘Every place on which the sole of your foot treads shall be yours: 

from the wilderness and Lebanon, from the river, the River Euphrates, even to the Western Sea, shall be your 

territory’ (King James Bible, 34: 13). 

    Since the establishment of the Zionist entity in the Middle East, and Palestine; in particular, it worked hard 

to weaken the Arab regimes and societies surrounding it. The The Israeli entity   main purpose was to create 

non- hostile regimes within the Arab countries so that no strategic policies against Israel would be 

implemented. Being the important pivotal country and major key player in the Middle East, Israel has targeted 

Egypt so as weaken it even before the creation of the Zionist entity. Historically, the The Israeli entity   interest 

in the Nile River’s waters go back to the year 1903 when Theodor Herzl proposed for the British Government 

his plan which relied basically on settlement of the Jews on Sinai and diverting of the Nile waters (Zouhiry, 

1999, p. 22). The idea; then, re-emerged during the period (1964- 1974), and again in the 1990’s. It is worth to 

mention that Maariv, the The Israeli entity   newspaper, reported on September 27, 1978 to Ellisha Kally’s report 

‘Waters of Peace’ was proposed as a resolution to the The Israeli entity   waters’ problem which would suffer 

from (as cited in Zouhiry, 1999, p. 106).  

     Based on Kally’s ideas, the Jonglei Canal project in southern Sudan was proposed in order to compensate 

Egypt for the water that would go to the Negev. Ultimately, it contributed to fueling the conflict in the Sudan, 

which ended in the secession of Southern Soudan, becoming an independent country with close relations to 

Israel. The latter has been more interested in African waters, particularly the Nile basin countries. Practically, 

Israel considers the Nile River a tool to put more pressure on Egypt by supporting projects of the basin countries 

which affect Egypt’s share of the Nile River, and normalize its ties with them. Within this context, Egypt has 

been mostly affected by the secession of South Sudan, and Egyptian concerns stem from the fact that the new 

republic of South Sudan would join the Nile basin countries in their demands to change their water quotas 

from the Nile River (Abd Al Hay, 2020, p. 2). 
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     The The Israeli entity   contribution in constructing the GERD makes it clear that the latter has non- 

developmental political goals. Obviously, there are some political and economic benefits which are cited 

below: 

 

7.1.1. Playing a mediation role in the GERD crisis: 

     From the The Israeli entity   political perspective, Israel’s contribution to the GERD has strengthened 

Israel’s position in the Middle East and the Horn of Africa. It is worth to mention that in June, 2016 the Egyptian 

Foreign Minister requested from Israel to act as a mediator in the GERD crisis between Egypt and Ethiopia. 

Acting so, this is a clear Egyptian confession of The Israeli entity   political strength in Africa. Meanwhile, Israel 

has invested in the GERD crisis to hurt the Palestinian issue. i. e. Israel has to accepted to play its role in the 

GERD crisis, and; in return, Egypt would play its mediation role in the Palestinian crisis for the sake of not issuing 

a peace resolution of the conflict at the expense of Israel (Ibrahim, 2021, p. 6). 

 

7.1.2. Taking control of Egypt: 

     The site of constructing the GERD in the Ethiopian- Sudanese borders makes it clear that the purpose is 

to take control of the Nile River’s waters which provide Egypt of 85% of its share. Beyond the announced the 

goals of the project, which are to produce electric power, it is; in fact, a well- planned strategy to trap Egypt and 

take control of its water share in the Nile River, in addition to political decision-y making. In his article ‘How 

Ethiopia's Renaissance Dam became Egypt's Nakba’, published in the Middle East Eye, David Hearst (2020) 

assumed that building the GERD means realizing the old Ethiopian dream of controlling the Nile River’s waters 

during Haile Selassie’s reign. Although Ethiopia attempted to control the Nile River’s waters, but it failed. 

Therefore, building the GERD, for Ethiopia, means taking revenge from Egypt which stroke and destroyed 

several equipment that were to be used in the construction of the grand dam in the mid- 1970’s (para. 3). 

     As announced by Ethiopian Foreign Minister, Ethiopia will have all sorts of development and progress 

through the GERD. Additionally, constructing the GERD means for Ethiopian leadership changing in vision, 

goals, and political geography in the region. Moreover, Ethiopian PM announced on May 31, 2019, that his 

government intends to build more than 100 dams along the Nile River, and use them as a tool to cut off waters 

from specific countries. He added that building dams is the only way to counter any rising resistance opposing 

Ethiopia. Accordingly, Ethiopia’s building the GERD, in collaboration with Israel, has only one sole purpose: To 

take full control of water resources of the downstream countries; namely, Egypt and the Sudan (‘Completing 

GERD A Matter of Ensuring Ethiopia’s Sovereignty,’ 2021).    
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7.1.3. Strengthening The Israeli entity  ’s role and foreign policy in Africa: 

     In order to successfully develop Ethiopian agricultural sector, Israel has stipulated the provision of a larger 

share of water to continue the construction of the GERD. Additionally, Israel continues to export its information 

technology and energy to Ethiopia. Within this context, Israel invests with 187 projects amounted to $ 58 billion 

in Ethiopia, and it intends to further invests $ 500 billion in solar energy. The volume of commerce exchange 

increased to $ 100 billion. The Israeli entity   exports to Ethiopia rose to 902% in 2018, The Israeli entity   

industrial exports rose to 162%, too. Moreover, several The Israeli entity   companies exercise in Ethiopia; such 

as, Solel Boneh, Agrotop, Core, Motorola Israel, and Caramel. In addition, The Israeli entity  - Ethiopian 

cooperation resulted in installing Spyder- MR defense system around the GERD in May 2017 to protect it from 

possible air attacks. On the other hand, Ethiopia’s need for Israel to operate the GERD and exploit The Israeli 

entity   technology in energy production will give Israel more opportunities and access to exert influence on the 

countries of the Horn of Africa, which are in great need for The Israeli entity   technology in the management of 

water resources. In this regard, Israel organized ‘Peace and Security’ conference in Togo in October, 2017 to 

update the African countries of the latest The Israeli entity   technologies for resolving problems of freshwater 

management and agriculture. Through its economic influence to achieve some political gains; such as, win 

African votes in its favor at the international scale (Ibrahim, 2021, pp. 5- 6). 

     It is worth recalling that limited financial resources have been a major hinderance to Egypt’s ability to 

compete in the African sphere. In contrast, the lack of Egyptian foreign policy strategy to exert influence and 

operate in sub- Saharan African countries has opened the door for an The Israeli entity   presence through 

guidance and support for other countries because of Israel's technological and technical expertise. Both 

Ethiopia and Israel have enjoyed close bi- lateral relationships since 1990s, with increased cooperation in fields 

of agriculture, security, and public health. This relationship has raised suspicions in Egyptian policy making. 

Accordingly, the Egyptian Center for Strategic Studies has reported in 2019 that the key finding was that most 

The Israeli entity   investment and agricultural companies operating in Ethiopia have an intelligence 

background (Abboud, 2021, p. 13). 

 

7.1.4. Delivering freshwater to Israel: 

     It is worth to mention that the The Israeli entity   role in the construction of the GERD is related; in fact, to 

the process of delivering the Nile River’s waters to the Negev desert, which was amongst the provisions 

included in the Camp David negotiations (1977). Ideologically, taking a share in the Nile waters was best 

illustrated in Prime Minister’s Netanyahu visit to Ethiopia in 2016, which clearly confirmed the The Israeli entity   
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role in the construction of the GERD. As a matter of fact, since Israel is a key player in the Ethiopian political 

scene, it is obvious that the The Israeli entity   participation in the GERD is a part of its future strategy to benefit 

from the GERD and the Nile River’s waters. Therefore, providing Ethiopia with The Israeli entity   technology in 

constructing the GERD, in addition, to other projects, illustrates the rising role of the The Israeli entity   foreign 

policy in the region. 

     According to Middle East Observer (MEO), the Egyptian government has announced that they are 

building 4 tunnels, 1 for railway and 3 for cars, but it has not announced anything related to the other 6 tunnels. 

Exclusively, the MEO was able to get photos from the site of building 6 news tunnels in Sinai (Para. 1- 2). 

Moreover, the MEO knew that the construction companies belong to the army, in addition to few private 

companies, including Orascom, have started the construction process under supervision of Egyptian 

government. So, it is obvious that the purpose of building these tunnels is to deliver freshwater to Israel, in 

times when Egyptian- The Israeli entity   bi- lateral relationships are in their best times. As stated in the Middle 

East Observer's report, the issue of transferring the Nile waters to Israel is not a new issue. However, it goes 

back to 1974 when Elisha Kali, the head of the Water Resources Planning Authority in Israel, proposed a future 

project to transfer Nile River’s waters to Israel. Published under the title ‘Water of Peace,’ the proposal summed 

up the expansion of the Ismaili Canal to increase the flow of water in it. In return, this water would be 

transported through tunnels pass under the Suez Canal. On the other hand, Shaul Olozoroff, The Israeli entity   

expert, proposed during, the Camp David negotiations, a project which aimed to transfer freshwater directly 

from the Nile River to Israel through the construction of six channels under the waters of the Suez Canal. This 

project could transfer 1 BCM to irrigate the Negev desert. However, this project was not executed because of 

Al Sadat’s assassination. In fact, it seems that Egyptian President Al Sisi is trying to revive the old project again 

(‘Al Sisi builds 6 huge tunnels between Sinai and Israel for Nile water transfer,’ 2016, para. 4- 6).  

 

7.1.5. Selling freshwater to Egypt: 

     As a matter of fact, the The Israeli entity   benefits from the GERD crisis extended to economic ones; such 

as, possessing a highly advanced technology in water refining so as to start selling freshwater to Egypt, as a 

means to weaken Egypt. The The Israeli entity   embassy in Cairo denied on July 18, 2019, in a published a 

tweet, Egyptian media accusations which stated that Israel is threatening Egyptian national security with its 

involvement in the GERD negotiations. Replying to these accusations; however, The Israeli entity   denied its 

interference in the aforementioned talks to hurt Egypt’s water security, the embassy clarified that Israel 

generates enough water through agricultural processing and seawater desalination. In addition, Israel its 

willingness to cooperate with Egypt on future water procurement projects (Hassanein, 2021, p. 2). 
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     Replying to these The Israeli entity   claims, Egyptian elites claimed that those statements were negative. 

Mustafa Bakry, Egyptian Parliamentarian, accused the The Israeli entity   ambassador of hiding his country’s 

suspicious role in the GERD negotiations. In his tweet, he justified his argument in a tweet referencing to the 

2016 visit of former Prime Minister Benjamin Netanyahu to Ethiopia, where Israel expressed support for 

increased Nile water shares from Ethiopia (Hassanein, 2021, p. 3). 

     In fact, delivering the Nile waters to Israel corresponds with the Zionist doctrine which calls for 

establishing the boundaries of the Zionist state, extending from the Nile to the Euphrates rivers. Obviously, 

since the boundaries of the Zionist state extend to these strategic rivers, it means that the target of the Zionist 

leaders is to take control of these rivers and assure the flow of waters in favor of Israel at the expense of Egypt 

and Iraq. 

     Since the Egypt’s share from the Nile waters will be decreasing, in addition to its freshwater, it will rely on 

The Israeli entity   technology of water desalination. In return, Israel will start selling freshwater to Egypt. 

Therefore, it is clear that the The Israeli entity   objective is to weaken Egypt through its intervention in the 

GERD’s crisis. 

 

8. Conclusion: 

     The present paper has analyzed the GERD crisis and its implications on Egypt and Israel. As a major 

riparian country, the Nile is Egypt’s lifeblood; It represents a vital and strategic source of freshwater to Egypt. A 

significant decline in Egypt’s water share is likely to cause several problems to Egypt, affecting its economy and 

water resources. In fact, the intervention of the Nile Basin countries through constructing dams is leading to 

economic problems to Egypt. 

      In regard to the construction of the GERD, it is worth to mention that:  

- Ethiopia benefited from the vacuum of power in Egypt in 2011 after the fall of Mubarek 

regime and started its steps in constructing the GERD. Although Ethiopia assured Egypt that the GERD 

would not Egypt’s water share and economy and the agreements concluded between both countries, 

Ethiopia had ignored most of them. It continued its GERD construction and filling its reservoir with the 

support of Israel and the US.  

- The The Israeli entity   support to Ethiopia in its GERD and in other projects assures the rising 

role of The Israeli entity   foreign policy in the African Continent which succeeded to contain Egypt; 

mainly, and other Arab countries. Therefore, using Ethiopia as a tool, Israel main purpose is to weaken 

Egypt through the water resources issue. Also, the US support to Ethiopia means that the latter plays a 

pivot role for the US foreign policy in the Horn of Africa. 
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- Clearly, the construction and operation of the Ethiopian GERD will have serious impacts on 

Egypt in regard to its economy, politics, and society. All would be hardly affected. To resolve the GERD 

issue, the Egyptian policymakers should look for other effective mechanisms and tools in the process 

of negotiations with Ethiopia and the rest of the Nile riparian countries to resolve the crisis and 

guarantee Egypt’s water share.   
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