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يقول دكتور سلمان :
بمراجعة سريعة لتاريخ المياه في السودان، نجد التوسع 
بمنطقة  الجزيرة  في  القطن  زراعة  نجاح  بعد  بدأ  ذلك  في 
خزان  إنشاء  في  اإلنجليزية  الحكومة  فكرت  وبعدها  طيبة، 
سنار لالستفادة من الريّ االنسيابي قليل التكلفة، في ذلك 
بالحصول  السودان  تلزم  النيل  مياه  معاهدة  كانت  الزمن 
على موافقة مصر قبل إنشاء أي خزان على النيل أو روافده، 
وهذا ما حدث، وانزعجت مصر بشدة من فكرة قيام خزان 
أسباب،  لعدة  فيه،  القطن  وزراعة  الجزيرة  ومشروع  سنار 
إنشاء مشروع  فيها  يتم  التي  األولى  المرة  ألنها  من جهة 
النيل،  مياه  من  نظامية  بطريقة  يروى  بالسودان  زراعي 
وهذا يعني استفادة السودان من حصته في مياه النيل من 
القطن  أسواق  في  القطن  من  مصر  إنتاج  ومنافسة  جهة 

العالمية.
 طلبت مصر من الحكومة اإلنجليزية معلومات تفصيلية 
ثم  سيستهلكها،  التي  المياه  وكمية  الجزيرة  مشروع  عن 
كانت  األولى  اللجنة  الوضوع،  لبحث  مشتركة  لجان  كونت 
فدان،  ألف   )300( المشروع  مساحة  تتعدى  أاّل  توصياتها 
ويقام خزان في منطقة جبل أولياء لحجز مياه النيل األبيض 
في فترة فيضان النيل األزرق، لصالح مصر وليس السودان، 
وطالب المصريون بمشاركة لندن في تمويل اإلنجليز، لكن 
إنجليزي رفض ذلك، بعد مشاورات طويلة تم االتفاق على 
وقيام  فدان  ألف   )300( الجزيرة  مشروع  مساحة  تكون  أن 

خزان جبل أولياء.  
عام  وأكملته  أولياء  جبل  خزان  بناء  في  تأخرت  مصر   
1933. ثم بعد ذلك تطورت الخالفات بين مصر والسودان 
خاصة مع شروع السودان في إنشاء امتداد المناقل، ودخل 
الطرفان في مباحثات في عام 1955 مع أول حكومة وطنية 
بالسودان في عهد األزهري. كان وزير الري وقتها ميرغني 
منصبه  من  استقال  الذي  حمد  بخضر  استبدل  ثم  حمزة 
وزارة  إلى  حمزة  ميرغني  أخرى  مرة  وعاد  واحدة  سنة  بعد 
الريّ واستمرت المفاوضات إلى عام 1962 وأصرت القاهرة 
على إنشاء السد العالي مقابل قيام خزان الرصيرص، السد 
أخرى  قرية   27 مع  حلفا  وادي  مدينة  إلغراق  أدى  العالي 
حولها والكثير من األراضي الخصبة واآلثار وماليين النخيل 

وأشجار الفواكه المنتجة. 
أولياء  جبل  خزان  أهمية  انتفت  العالي  السد  قيام  بعد 

لمصر، التي سلمت الخزان إلى السودان عام 1977. 
أولياء،  جبل  سد  إزالة  في  التفكير  لماذا  لكن 

ماذا نستفيد؟
مصائد  يوفر  فهو  كثيرة  فوائد  أولياء  جبل  لخزان  نعم 
سندس،  مثل  الريّ  مشاريع  إلى  باإلضافة  كبيرة،  أسماك 
بل إن البحيرة تصل إلى منطقة كنانة، لكن له أيضًا مثالب 
كثيرة، أولها ضياع )1.5( مليار متر مكعب نتيجة للتبخر من 
مياه،  قطرة  كل  على  تتقاتل  الحوض  دول  فيما  البحيرة، 
ودعني أقل لك: إن دول الحوض تعترض بشدة على إهدار 
مياه النيل في بحيرة جبل أولياء بدون االستفادة منها، التي 
خصبة  زراعية  أراضي  عن  ستكشف  التخزين  وقف  حال  في 
الخرطوم  بوالية  فدان،  ألف   )140( مساحتها  تفوق  جدًا، 

وحدها.
ويسمى  األول  التخزين،  من  مستويين  هناك  طبعا 
والمستوى  الخزان،  بوابات  قفل  عن  وينتج  الحي،  التخزين 
الثاني هو التخزين الميت وينتج عن قيام الخزان نفسه وال 
يتاثر بفتح أو غلق بوابات الخزان. وأنا هنا أقصد إنهاء كل 

مستويات التخزين الحي والميت.
أولياء  جبل  خزان  من  يستفاد  ماذا  مهم؛  سؤال  وهناك 

مقابل فقدان )1.5( مليار متر مكعب من 
المياه، الطاقة المولدة من النيل األبيض، 
ضعف إمكانية التوليد بسبب طبيعة النيل 
األبيض. طبعًا هناك مشاريع السكر على 
األبيض،  النيل  )كنانة،  األبيض  النيل 
وعسالية(، هذا األمر يتطلب إجراء دراسة 
شاملة حول فكفكة سد جبل أولياء. بمعني 

مقارنة الفوائد مع الخسارة.
لكن أحذر منذ اآلن من حدوث نزاع حاد 
انحسار  جراء  ستظهر  التي  األراضي  على 

البحيرة حال وقف التخزين في الجبل.
لماذا؟ 

تأريخية  ملكية  لها  معينة  قبيلة  هناك 
تم  لكنهم  المنطقة  هذه  أراض��ي  على 
وك��ان   1920 ع��ام  عنها  تعويضهم 
حق  وم��ن  مناسبًا،  وقتها  التعويض 
الحكومة أن تنزع أي أرض للمنفعة العامة 
لكن مع دفع التعويض العادل، أي حكومة 

في العالم.
التعريف  ه��و  م��ا  مقاطعًا،   

القانوني ل�)التعويض العادل(؟
يعني دفع قيمة السوق الحالية لكل المنشآت الموجودة 
أي  باختصار  ريّ،  ومنشآت  وأشجار  أرض  من  األرض،  على 
بنية تحتية بالمزرعة، مع مالحظة أن يتم الدفع فورًا، وليس 
على أقساط. تعويض بين مشتٍر وبائع. على حسب قانون 
البنك الدولي يتم التعويض عن كل شيء قائم في األرض 

باإلضافة إلى قيمة األرض نفسها.
خزان  من  العامة  المصلحة  أخرى،  قانونية  ناحية  هناك 
الغرض  ألن  قانونية  نقطة  يثير  وهذا  انتفت،  أولياء  جبل 
العامة  الذي نزعت من أجله هذه األراضي كانت المصلحة 
هذا  انتفى  واآلن  أولياء،  جبل  خزان  إقامة  في  المتمثلة 
األمر  ويحتاج  كثيرة  قانونية  تعقيدات  توجد  طبعًا  السبب، 
أراضي  نزع  قرار  يماثل  األمر  شاملة،  قانونية  دراسة  إلى 
القضية مستمرة  زالت  وال   ،1920 عام  الذي طبق  الجزيرة 
المناصير.  قضية  وال  الحر.  الملك  وأصحاب  الحكومة  بين 
اإلشكال  لهذا  اآلن  من  االستعداد  يتطلب  األمر  أن  أفتكر 

القانوني المحتمل. 
على ذكر المناصير من ناحية قانونية ما هي 

وجهة نظرك؟
أعتقد أن للمناصير حقوقًا، والحكومة نفسها 
المتختلفة  اللجان  توصيات  لكن  بذلك،  مقرة 
الجمهورية  رئيس  وقرارات  الخصوص  هذا  في 
المرحلين  تعطي  الدولية  المنظمات  تنفذ،  لم 
من قيام أي مشروع األولوية في االستفادة من 
قيام المشروع، وفي مشكلة المناصير القوانين 
المناصير األولوية لالستفادة من  الدولية تمنح 
المنطقة حول البحيرة، وأعتقد أاّل خالف في هذه 
األعراف  التطبيق،  في  المشكلة  لكن  الجزئية، 
الدولية هي منح المتأثر على األقل وضعًا مساويًا 
من الناحية االقتصادية لوضعهم قبل الترحيل، 
أرض  من  أفدنة  عشرة  مني  نزعت  إذا  بمعنى 
تمنحني  أاّل  للفدان،  جوااًل  عشرين  تنتج  خصبة 
نعم  أق��ل،  إنتاجيتها  أراٍض  من  ف��دان  عشرة 
المساحة هي نفسها العشرة أفدنة، لكن المهم 
هنا كمية اإلنتاج، بمعنى آخر أن يكون التعويض 
بحسب اإلنتاج، وليس بحسب المساحة، ومعظم 

المنظمات الدولية تطالب بمنح المهجرين وضعًا أفضل من 
الذي كانوا عليه من باب التحفيز والتعويض.

يعني التعويض باإلنتاج وليس المساحة!
نعم بالضبط ألن األراضي القريبة من النيل أعلى إنتاجية 

من تلك البعيدة عن النيل.
كثر الحديث عن سد األلفية، ما هي تأثيراته 

على السودان؟
)سنار  القديمة  ال��س��دود  كل  في  ال��س��ودان  مشاكل 
اإلثيوبية  والهضبة  الطمي،  كانت  والقربة(  والرصيرص 
مثااًل  الطمي، ونضرب  مليون طن من   )160( تفقد سنويًا 
الري  قنوات  كل  سد  الطمي  أن  نجد  الجزيرة  بمشروع 
بمثابة  سيكون  األلفية  سد  إنشاء  أن  وأعتقد  بالمشروع، 
حائط الصد األول لتخفيف حجم اإلطماء بالمشاريع الزراعية 
على  يعترضون  الذين  اإلخوان  بالسودان، بعض  والسدود 
األرض،  يجدد خصوبة  الطمي  بأن  ويدفعون  المنطق  هذا 
لكن نقول لهم إن الخزانات ال تحبس كل الطمي بل تقلل 
من نسبته وتسمح بمرور القليل منه بصورة ال تمنع تجدد 

خصوبة األرض في السودان. 
أعتقد أن سد األلفية مفيد جدًا للسودان، وسيساهم في 

حل عدة مشاكل يعاني منها السودان اآلن، 
وأضرب لك مثااًل بسد )تكزي( الذي أقامته 
إثيوبيا على نهر عطبرة داخل أراضيها، فهو 
جعل النهر دائم الجريان، وزاد كمية المياه 
كانت  التي  القضارف  منطقة  في  الجوفية 
المياه  ترجع  حتى  األمطار  هطول  تنتظر 
لآلبار الجوفية، من ناحية ثانية ساهمت في 
القربة، بتقليل  التخزين بخزان  حل مشكلة 
العام.  ط��وال  يجري  النهر  وجعل  الطمي 
ونفس الشيء تقريبًا سيحدث عندما يكتمل 
إنشاء سد أعالي نهر عطبرة وستيت. لذلك 
األلفية سيقدم خدمات  إنشاء سد  أن  أجزم 
النيل  كثيرة للسودان، فهو سينظم جريان 
األزرق الذي تمرّ %95 من مياهه خالل ستة 
حجم  من  السد  سيقلل  كما  فقط،  أشهر 
عن  فضاًل  وسنار،  الرصيرص  في  اإلطماء 
للسودان  إثيوبيا  ستبيعها  التي  الكهرباء 
أكثر  مياه  بأسعار منخفضة. وبحيرته تحجز 
سبع عشرة مرة من بحيرة تانا نفسها. كما 
لري  ترعة  شق  على  موافقتهم  أبدوا  أنهم 
 40 حوالي  تبعد  السد  بحيرة  أن  خاصة  بالسودان،  أراٍض 

كيلومترًا من السودان، الري الفيضي، شتاء.
كيف تنظر لحل أزمة دول حوض النيل؟

مياه  مشكلة  حل  محاولة  في  كان  األكبر  الخطأ  أن  أرى 
الدول،  هذه  بين  التعاون  عن  بداًل  المحاصصة،  عبر  النيل 
المحاصصة جعلت مصر والسودان تهيمنان على كل مياه 
وعلميًا  األخ��رى،  الدول  لدى  غبن  حالة  خلق  وهذا  النيل، 
الهضبة  النيل،  أعالي  في  السدود  إنشاء  األفضل  أن  ثبت 
بالتبخر، لجهة  الفاقد  أواًل تقليل نسبة  اإلثيوبية، لسببين، 
لطبيعة  المياه  تسرب  نسبة  خفض  وأيضًا  الجو،  ب��رودة 
األرض. وحاليًا نجد أن إثيوبيا أبدت تعاونًا كبيرًا فيما يخص 
بتكوين  وسمحت  النهضة(،  لسد  اسمه  )عدل  األلفية  سد 
لجنة من عشرة مختصين، أربعة دوليين واثنين من البلدان 
سلبية  آثار  أي  لدراسة  وإثيوبيا  ومصر  السودان  الثالثة 
وكيفية معالجتها، أعتقد أن قبول مشاركة السودان ومصر 
في هذا الموضوع يوضح التعاون اإلثيوبي في هذا الملف، 
لم يحدث في تاريخ أزمة مياه النيل أن تمت إحالة أي نزاع 
إلى جهة محايدة، بل كان األمر ثنائيًا بين السودان ومصر 
توشكي  ترعة  إنشاء  قررت  عندما  التي 
ذلك  على  اإلثيوبيين  اعتراض  تجاهلت 

بطريقة أحادية.
أن حل  على  الدولي يصر  البنك  لهذا   
أزمة مياه النيل ليس في المحاصصة بل 
كل  استخدام  بذلك  ونعني  التعاون  في 
مشاريع  في  النيل  حوض  دول  مقومات 
الكهرومائية  الطاقة  إنتاج  مثاًل  متكاملة، 
من إثيوبيا والثروة السمكية في يوغندا، 
الصناعية  والقوة  السودان  في  واألراضي 
والبشرية من مصر، واستخدام ذلك كله 

في اإلنتاج المشترك.
ليس كل دول الحوض تحتاج الستخدام 
المياه بصورة عالية، فقط دولتي السودان 
تحتاج  التي  هي  ومصر  وإرتيريا  وإثيوبيا 

بصورة كبيرة لمياه النيل في الزراعة. 
وبحسب  الجنوب،  انفصال  بعد 
مشاكل  في  قانوني  خبير  أن��ك 

دولة  ستحصل  حصة  أي  من  الدولية،  المياه 
الجنوب على حقها من مياه النيل؟

فهي  النيل  لمياه  تحتاج  ال  حاليًا  السودان  جنوب  دولة 
تصب فيها أمطار كثيرة وليس فيها مشاريع زراعية تحتاج 
أكبر  مشاكل  لها  الجنوب  دولة  حاليا  النيل،  مياه  من  للري 
ستحتاج  مؤكد  البعيد  المستوى  على  لكن  النيل،  مياه  من 
للمياه، عمليًا ال توجد مياه متاحة لدولة الجنوب إاّل خصمًا 

على حصة السودان غير المستهلكة. 
عمومًا أرى أن البلدان يحتاجان لبعض في كل المجاالت، 
للمياه  تحتاج  ال  الجنوب  دولة  حاليًا  لكن  والمياه،  البترول 
واحدة من  تعتبر  التي  قناة جونقلي  أيضًا  كأولوية، وهناك 
في  تضيع  التي  المياه  من  لالستفادة  مقترحة  قنوات  أربع 

التبخر في منطقة السدود ببحر الزراف والسوباط. 
بذكر قناة جونقلي، ماذا بشأنها؟

أولها  كثيرة،  عراقيل  تواجه  القناة  حفر  إكمال  أّن  أعتقد 
الجنوب،  بدولة  جونقلي  بوالية  األمنية  األوض��اع  تدهور 
حقوق  إلى  باإلضافة  البيئة،  عن  الدفاع  جماعات  وهناك 
المجتمعات الساكنة حول القناة التي رفضت حفر القناة منذ 
أول وهلة، وتضاعف تكفلة حفر القناة. وهناك عامل جديد 
تتمثل في إعالن مناطق السدود بدولة الجنوب مناطق رطبة 
واألهم  للجفاف.  تعريضها  يحظر  مما  عالمية،  أهمية  ذات 
قناة  قيام  من  الجنوب  دولة  مصلحة  ماهي  كله،  هذا  من 
وتحمل  القناة  حافزًا إلكمال  الجنوب  يمنح  ال  جونقلي، هذا 

تبعاتها السالبة.
دخول الصين كمموّل عالمي للمشروعات في 
إفريقيا، بدون فرض شروط، ما تأثير ذلك على 

البنك الدولي؟
ظهور الصين في هذا المجال أضعف ليس البنك الدولي 
وحده، في دور التمويل، بل كل مؤسسات التمويل الغربية 
والعربية. والتي عادة تفرض شروط اقتصادية ومجتمعية 
على  الحصول  مقابل  اإلنسان  بحقوق  يتعلق  وبعضها 
القروض. والصين حاليًا توفر قروضًا كبيرة للدول اإلفريقية 
البيئة وغيرها.  األخرى، مثل  بالشئون  اهتمام كبير  بدون 
البترول  استخراج  مشاريع  في  كبيرة  بصورة  ذلك  ويظهر 

التي تشارك فيها الصين وعادة ال تهتم بالبيئة المحلية.
تضر  الكيفية  بهذه  الصينية  القروض  أن  وأعتقد 
أن  وأعتقد  المحلية،  بالمجتمعات  الطويل  المدى  على 
لتقديم  المصاحبة  بالشروط  أكثر  االهتمام  الصين  على 
القروض للمشروعات الكبرى التي  تؤثر قطعًا على البيئة 

المحلية.
انتقد  الويكيليكس  في  تسريبات  هناك 
السدود كجسم  فيها خبير سوداني قيام وحدة 
جهات  سلطات  على  تعديًا  واعتبرها  منفصل، 

حكومية أخرى!
جهات  بها  تقوم  أن  يجب  ال��دراس��ات  أن  المشكلة 
استشارية مستقلة ماليا واداريا وفنيًا حتى تكون دراساتها 
وفي  ما.  جهة  من  لضغوط  تخضع  وال  ومهنية،  محايدة 
الحال عندنا نجد أن وحدة السدود أصبحت هي من تقيم 
هذا  أن  وأعتقد  لها،  طبقًا  المشروعات  وتنفذ  الدراسات 
النهج له مضار ومحاذير كتيرة، ألن وحدة تنفيذ السدود 
إلكمال  منحازة  ستكون  لذلك  السدود  تنفيذ  مهمتها 
مهمتها بغض النظر عن الدراسات المعدة، عموما لوحدة 
نجاحًا  أكثر  ستكون  كانت  قطعًا  لكن  إنجازاتها،  السدود 
الدرسات  إجراء  وتركت  السدود  تنفيذ  بدور  اكتفت  ما  إذا 

للجهات المختصة.

أصبحت المياه هذه األيام الهم األول ليس في السودان وحده، وكررت األمم المتحدة 
المياه، مؤخرًا تحدث رئيس الجمهورية عن تفكيك خزان  تحذيراتها من حروب على 
السدود  المجتمعات من قيام  النيل تتململ  الشمالية ونهر  أولياء، وفي واليتي  جبل 
فيها. إقليميًا ال زالت مياه النيل تراوح مكانها بين دولتي المصب وبقية دول الحوض 
التسعة، وإثيوبيا تقيم سد النهضة على النيل األزرق، واختالف كبير حول تبعات ذلك 
على السودان. كل هذه العوامل دفعتنا في التيار لسماع آراء مختصين في مجال المياه، 
وسنجري عدة حوارات معهم كانت ضربة البداية مع دكتور سلمان محمد أحمد سلمان، 

مستشار البنك الدولي السابق في مجال قانون المياه.
ولم أشأ أن أطرح األسئلة مبتدئًا، فقط أخطرته عمّا أبحث عنه وتركته يتحدث، فلربما 

قطعت عليه حبل أفكاره.
جلس إليه: علي ميرغني

سد األلفية 
مفيد جدًا 

للسودان

لهذه األسباب 
لن يتم حفر 
قناة جونقلي

التعــــاون وليـس المحــــــــاصصة هـــــو المـــــخرج ألزمة مياه النيل

تفكيك خــــزان جـــبل أوليـــاء 
ســـيولد )مناصـــــير( جـديدة

تخرج في كلية القانون بجامعة الخرطوم. وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراة في 
القانون من جامعة ييل بالواليات المتحدة. عمل محاضرًا بكلية القانون بجامعة الخرطوم، 
انتقل بعدها للعمل مستشارًا قانونيًا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع لألمم المتحدة 

بروما.
عمل بعد ذلك مستشارًا بالبنك الدولي لقوانين وسياسات المياه عام 1994، وتقاعد عام 

.2009
الدولية  المنظمات  من  بعدد  المياه  وسياسات  لقوانين  متفرغ  غير  خبيرًا  اآلن  يعمل 

واإلقليمية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني.
والفرنسية  العربية  اللغات  إلى  بعضها  ترجم  المياه،  قوانين  عن  كتب  عشرة  وحرر  ألف 

والروسية والصينية.
نشر له أكثر من خمسين مقااًل عن قوانين المياه في دوريات عالمية، وأكثر من سبعينمقااًل 
للمياه  الدولي  القانون  لدورة  مديرًا  اختير  اإللكترونية.  والمواقع  السودانية  الصحف  في 

بأكاديمية الهاي للقانون الدولي في هولندا عام 2001.
اختير للمشاركة في مناقشة رسالة دكتوراة بجامعة كالفورنيا مطلع فبراير المقبل.

من هو دكتور سلمان محمد أحمد سلمان
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