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مقدمة :
�إن�ضمت جمهورية جنوب �ل�ضود�ن �إىل ع�ضوية 
�أن  منذ  تلقائية  ب�ضورة  �لنيل  حو�ض  دول 
2011م  يوليو  من  �لتا�ضع  يف  �إ�ضتقاللها  �أُعِلن 
فيها  ينت�ضر  �لتي  �لإقليمية  �ملنطقة  وتعترب   .
�لقارة  مناطق  �أهم  من  ورو�ف��ده  �لنيل  نهر 
�لإفريقية و�أثر�ها من حيث �ملو�رد و�لرثو�ت 
ب�)دول  �ملعروفة  �لدول  تّتخذ  �إذ   ، �لطبيعية 
حو�ض �لنيل( مو�قع �إ�ضرت�تيجية �ضو�ء �أكانت 

يف و�ضط �أفريقيا �أو �ضرقها �أو �ضمالها. 
يف  دورها  من  و�إنطالقا   ، )9يوليو(  �ضحيفة 
�ضتقوم   ، �لوطنية  و�لهموم  �لق�ضايا  عك�ض 
  ، �أجز�ء  بن�ضر هذه �لدر��ضة ب�ضورة ر�تبة يف 
، وبحث عميق يف  ثّرة  معلومات  �إحتوته من  ملا 
�إ�ضتفادة دول  بع�ض �مل�ضكالت �لتي حتول دون 
 ، �ملياه  من  �لكبرية  �لكميات  تلك  من  �حلو�ض 
�أن  �ضنويا قبل  �لنهر  و�لتي تن�ضاب عرب جمرى 
يف  �ملاحلة  �ملياه  �إىل  �لطويلة  رحلتها  بها  ت�ضل 
)�مللف(  هذ�  لتناول  توطئة   ، �ملتو�ضط  �لبحر 
�لر�أي  كتاب  قبل  من  وو�قعية  علمية  ب�ضورة 
و�لأعمدة يف �ل�ضحافة �لوطنية كم�ضاهمة منهم 
�جلمهورية  يف  �جلديدة  �لأجيال  تعريف  يف 
 ، �ملنطقة  وجغر�فية  تاريخ  على  �لوليدة 
جيمورفلوجية  تعقيد�ت  من  حتمل  ما  بكل 
يف  توجد  �أن  قّل  وجيو�ضيا�ضية  و�إنرثوبلوجية 

كل �أرجاء �لكرة �لأر�ضية.  

م�ضاريع �ل�ضدود على نهر �أومو ورو�فده:
�مل�ضروع �لأول:

بد�أت �ثيوبيا فى بناء �أول �سٍد لها على نهر غيلغيل 
و�ُسّمى  �أومو،عام 1986.  نهر  رو�فد  �أحد  غيبي، 
�لأول.  للطاقة  غيبي  غيلغيل  م�سروع  �مل�سروع 
توقف �لعمل بامل�سروع عام 1990 خالل �لنز�عات 
�لد�خلية باثيوبيا وتو��سل �لعمل بامل�سروع عام 
�مل�سروع  ويتكون   .2004 ع��ام  و�كتمل   2000
�مل�سروع طاقة  �رتفاعه 40 مرتً�، وُيوّلد  �سدٍّ  من 
�ل 185 ميقاو�ط.  تتجاوز  كهربائية حمدودة ل 
جمر�ها  �ىل  �لطاقة  ُتوّلد  �لتى  �ملياه  �إعادة  ويتم 

�لطبيعى فى �لنهر دون تخزين لها.
�مل�ضروع �لثانى:

�لأول  للطاقة  غيبي  غيلغيل  م�سروع  �كتمال  بعد 
بد�أ �لعمل يف �مل�سروع �لثاين. ويتكون هذ� �مل�سروع 
لتحويل  كيلومرت  مائى طوله حو�ىل 26  نفٍق  من 
طاقة  وتوليد  �أومو  نهر  �ىل  �لأول  �مل�سروع  مياه 
ذروتها  تبلغ  �لتحويل  هذ�  خالل  من  كهربائية 
وبد�أ  �مل�سروع  �كتمل  وقد  ميقاو�ط.   420 حو�ىل 
فى توليد �لطاقة �لكهربائية فى نهاية عام 2009 
عام  فى  �لكهربائية  للطاقة  �ثيوبيا  �نتاج  لريتفع 
وبلغت  ميقاو�ط.   1،000 من  �أك��ر  �إىل   2010
تكلفة �مل�سروع حو�ىل مليار ون�سف مليار دولر. 
للمقاولت  �لإيطالية  �سالينى  �سركة  قامت  وقد 
�لإيطالية  �حلكومة  قامت  كما  �مل�سروعني،  ببناء 

بتمويل جزٍء من تكلفة �مل�سروع �لثانى.
�مل�ضروع �لثالث:

مل ُيررِ �أٌى من �مل�سروعني �حتجاجاٍت �أو نقد على 
نطاٍق و��سع لأن تاأثري�تهما �لبيئية و�لإجتماعية 
�إثر  تغري  �لو�سع  هذ�  �أن  غري  حم��دودة.  كانت 

�لإع������������الن ع��ن 
غيلغيل  م�سروع 
غ��ي��ب��ي ل��ل��ط��اق��ة 
�ل���ث���ال���ث وب����دء 
�ل��ع��م��ل ف��ي��ه فى 
فهذ�   .2006 عام 
�سخم  م�����س��روٌع 
حالياً  ب��ن��اوؤه  يتم 
ع��ل��ى ن��ه��ر �أوم���و 
ن��ف�����س��ه ب��ت��ك��ل��ف��ٍة 
مليارين  تتجاوز 
م��ن �ل�����دولر�ت. 
�مل�سروع  ويتكون 
�رتفاعه  �سٍدّ  من 
م�������رتً�   243
وُيتوقع �أن حتجز 
ب����ح����رية �ل�����س��د 
مليار   12 ح��و�ىل 
م���رت م��ك��ع��ب من 
جزٍء  ح��ول  �ملياه 
�أر��سى  من  كبري 
�ل��رُتك��ان��ا،  قبيلة 
يولِّد  �أن  وُيتوقع 
عند  �مل�������س���روع 
�إك��ت��م��ال��ه ح��و�ىل 
ميقاو�ط   1،870
ل��ي��زي��د �ل��ط��اق��ة 
فى  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
�أك��ر  �إىل  �ثيوبيا 
باملائة.   250 من 

مع  للمقاولت  �لإيطالية  �سالينى  �سركة  وتقوم 
ُت��ّول  �ل��ذى  �ل�سّد  ببناء  �سينية  �سركاٍت  ع��ّدة 
�ل�سعبية.  جمهورية�ل�سني  منه  �لأك��ر  �جل��زء 
وقد قامت وتتو��سل �لإحتجاجات حملياً وعاملياً 
ق �أر��سى  �سد �مل�سروع بحجة �أن �مل�سروع �سُيْغررِ
قبائل  من  م���ن50،000  �أك��ر  وي�سطر  و��سعة 
�لأ�سلّية(  �ل�سعوب  من  تعتر  )و�لتى  �لرُتكانا 
للرحيل من �ملنطقة، �إ�سافًة �ىل تاأثري�ته �ل�سلبّية 
بحرية  على  و�أي�ساً  �ملنطقة،  فى  �لبيئة  على 
ُتركانا ب�سبب �لهبوط �لكبري �ملتوقع يف �لبحرية 
�أومو  نهر  ماء  من  كبرية  كميات  حلجز  نتيجًة 
�إحجام  �ىل  �لإتهامات  هذه  �أدت  وقد  �ل�سّد.  ور�ء 
بع�ض �ملانحني من �مل�ساركة يف تويل �مل�سروع. 
مل  ُتركانا  بحرية  على  �ملتوقعة  �لتاأثري�ت  رغم 
ثلث  لأن  باركته  بل  �مل�سروع  على  كينيا  حتتج 
�سوف  �مل�سروع  ُيوّلدها  �أن  ُيتوقع  �لتى  �لكهرباء 
نق�ساً  تعانى  �لتى  لكينيا  وبيعها  ت�سديرها  يتم 
حادً� فى �لكهرباء. وقد كان من �ملُخطط له �كتمال 
�ملرحلة �لأوىل للم�سروع وبدء توليد �لكهرباء فى 
نهاية عام 2011 و�كتمال �مل�سروع كليًة فى نهاية 
مل�ساكل  تعّر�ض  �مل�سروع  �أن  غري   ،2012 ع��ام 
للطاقة  �لثيوبية  �ملوؤ�س�سة  وتقول  كبرية  فنّية 
و�أن  ُحّلت  �لفنية  �مل�سروع  �أن م�ساكل  �لكهربائية 

�لعمل يف �مل�سروع �سيكتمل فى يوليو 2013.
�إج��ر�ء  ف��ى  ف��رتٍة  قبل  �ثيوبيا  ب���د�أت  وق��د  ه��ذ� 
للطاقة  غيبي  غيلغيل  م�سروع  حول  �لدر��سات 
 1،500 قدرها  كهربائية  طاقة  لتوليد  �ل��ر�ب��ع 
ميقاو�ط، و�مل�سروع �خلام�ض بطاقة قدرها 600 
بالطبع  �أومو. وهذ�  نهر  على  ميقاو�ط، وكالهما 
برنامٌج طموح ولكّن برنامج �ثيوبيا لتوليد �لطاقة 
�لكهربائية من منظومة �لنيل، كما �سنناق�ض �أدناه، 
لي�ض �أقل حجماً �أو طموحاً من م�ساريع نهر �أومو. 

3
م�ضاريع �ل�ضدود على منظومة �لنيل:

كما ذكرنا فى �حللقة �ملا�سية فاإن منظومة �لنيل 
يف  ُيعرف  و�ل��ذى  عطرة  نهر  ت�سمل  �ثيوبيا  يف 
ُي�سّمى  �لذى  �لأزرق  و�لنيل  َتَكّزى،  بنهر  �ثيوبيا 
نهري  �إىل  بالإ�سافة  �أّب��اي،  بنهر  �ثيوبيا  د�خ��ل 
لقائهما  بعد  يكونان  و�للذين  وب���ارو  �أوك��وب��و 

ونناق�ض  �ل�سوباط.  نهر  �ل�����س��ود�ن  جنوب  يف 
باإخت�سار �ل�سدود �لتى بنتها �ثيوبيا فى منظومة 

�لنيل. 
�أوًل: م�ضروع ِت�ْض �أّباى �لأول:

يف  �لكهربائية  طاقتها  �إ�ستغالل  فى  �ثيوبيا  بد�أت 
ومن  �ملا�سى.  �لقرن  �ستينيات  يف  �لنيل  منظومة 
�أو�ئل �مل�ساريع �لتى ُبنيت على �لنيل �لأزرق عند 
�ْض �أّباى عام  خمرجه من بحرية تانا هوم�سروع ترِ
1964 لتوليد 12 ميقاو�ط من �لطاقة �لكهربائية، 
عر  �ملياه  �ندفاع  من  �لكهربائية  �لطاقة  وتتوّلد 

�ل�ساللت عند خمرج �لنيل من بحرية تانا.
ثانيًا: �ضّد فين�ضا:

قامت �ثيوبيا ببناء �أول �سدٍّ لها على على منظومة 
�لنيل على نهر فين�سا، �أحد رو�فد نهر �أّباى )�لنيل 
يتجاوز�رتفاعه  ل  �سغري  �سدٌّ  وه��و  �لأزرق(، 
�لع�سرين مرتً� لتوليد �لطاقة �لكهربائية. بد�أ بناء 
بتكلفٍة   1973 عام  و�كتمل   1968 عام  �مل�سروع 
قدرها 34 مليون دولر. كانت �لطاقة �لتى يوّلدها 
تاأهيل  بعد  �إرتفعت  ميقاو�ط،   84 حو�ىل  �ل�سد 
كذلك  ميقاو�ط.   100 �ىل   1999 عام  �مل�سروع 

�ساعد �لتاهيل على رّى حو�ىل 8،000 هكتار.
ثالثًا: : م�ضروع ِت�ْض �أّباى �لثانى:

�أباى �لأول  �ض  ترِ هذ� �مل�سروع هو�متد�د مل�سروع 
ويقع على نهر �أّباى )�لنيل �لأزرق(على بعد 32 
كيلومرت من خمرج �لنهر من بحرية تانا. وقد بد�أ 
وُيوّلد  فيه عام 2001 و�كتمل عام 2005  �لعمل 

75 ميقاو�ط من �لكهرباء. 
ر�بعًا: �ضّد تكّزى:

يقع هذ� �ل�سد على نهر َتّكزى )نهر عطرة(. وقد 
بد�أ �لتخطيط لبناء هذ� �ل�سد فى عام 2002 عند 
�أول  وه��ذ�  �لعام.  ذلك  �جل��دوى  در��سة  �كتمال 
على  ببنائه  �لثيوبية  �حلكومة  تقوم  كبري  �سٍد 
 188 ح��و�ىل  �إرتفاعه  يبلغ  �إذ  �لنيل،  منظومة 
حو�ىل  �ل�سد  يخلقها  �لتى  �لبحرية  وحتجز  مرت 
�ربعة مليار مرت مكعب من مياه �لنهر. وقد قامت 
من  �لأك��ر  �جل��زء  بتمويل  �ل�سينية  �حلكومة 
تكلفة �مل�سروع �لبالغة حو�ىل 360 مليون دولر، 
وقامت �إحدى �ل�سركات �ل�سينية بالبناء و�كتمل 
�مل�سروع  وُي��وّل��د   2010 ع��ام  بامل�سروع  �لعمل 

حو�ىل 300 ميقاو�ط من �لطاقة �لكهربائية. 
خام�ضًا: �ضّد تانا بيلي�ض:

بحرية  م��ن  مياه  بتحويل  �مل�سروع  ه��ذ�  يقوم 
�لأزرق(  �لنيل  رو�ف��د  )�أح��د  بيلي�ض  لنهر  تانا 
�لتقاء  مكان  عند  �لطاقة  لتوليد  حمطة  وبناء 
بامل�سروع  �لعمل  ب��د�أ  بالنهر.  �لتحويل  نقطة 
وقد   .2010 ع��ام  ف��ى  و�كتمل   2004 ع��ام  ف��ى 
ببناء  للمقاولت  �لإيطالية  �سالينى  �سركة  قامت 
�مل�سروع بتكلفٍة قدرها 125 مليون دولر. ويقوم 
�مل�سروع بتوليد حو�ىل 460 ميقاو�ط من �لطاقة 

�لكهربائية. 
بناوؤها  �إكتمل  �لتى  و�مل�ساريع  �ل�سدود  هى  هذه 
�لكهربائية  �لطاقة  توليد  فى  وب��د�أت  �لآن  حتى 
وز�دت �إنتاج �ثيوبيا �إىل �أكر من 2،000 ميقاو�ط 
فى فرتٍة وجيزة. هذ� غري �مل�ساريع �لتى �كتملت 
يكتمل  مل  بناءها  ولكّن  تنفيذها  وب��د�أ  در��ستها 
و�لأخري  �لقادم  �ملقال  فى  نناق�ض  و�سوف  بعد. 
�لأخرى على  �ل�سدود  �لعظيم وكذلك  �لألفية  �سّد 
تنوى  وما  �لدر��سة،  حتت  �لتى  �لنيل  منظومة 
�سيتم  �لتى  �ل�سخمة  بالطاقة  �ثيوبيا  تفعله  �أن 
�ل�سدود،  تنفيذهذه  ف��ى  جنحت  �إذ�  توليدها 

و�لتد�عيات �ملحتملة لهذه �ل�سدود.
�ل�سابقني  �ملقالني  من  �لأول  �ملقال  فى  تناولنا 
رغم  �أنه  و�أو�سحنا  �ثيوبيا  فى  �ملائى  �لو�سع 
�أن  �إّل  مائياً  �لغنية  �لدول  من  ُتعتر  �ثيوبيا  �أن 
�لتحديات  من  جمموعًة  تو�جه  �ملائية  مو�ردها 
و�لتباين  �ملناخّية  �لتغيري�ت  �أبرزها  �ل�سعبة 
ت�سبّبت  و�ل��ت��ى  ل��الأم��ط��ار  و�مل��ك��ان��ى  �ل��زم��ان��ى 
و�لزيادة  و�لفي�سانات،  �جلفاف  فى  وتت�سّبب 
�ملا�سية  عاماً  �خلم�سني  خالل  لل�سكان  �لكبرية 
هذ�  مليون   88 �إىل  �ثيوبيا  �سكان  �أو�سلت  و�لتي 
�لعام. ومن �سمن �لتحديات �أي�ساً �أن �لإثني ع�سر 
نهرً� �لتي تبد�أ فى �أر��سيها تعر حدودها �ىل دوٍل 
وتتناف�ض  تت�سارك  دولية  �أنهارً�  وت�سبح  �أخرى 
�أنه  فى ��ستعمالتها هذه �لدول.و�أو�سحنا �أي�ساً 
ميكن تق�سيم �لإثنى ع�سر نهر �ىل �ربعة منظومات 
نهرية هى )1( نهر �أو��ض )2( منظومة �أنهر و�بى 
و)4(  �أوم��و،  نهر   )3( وغيناىل  وجوبا  �سبيلى 

منظومة �لنيل. 

بقلم: د. �ضلمان حممد �أحمد �ضلمان

�جلزء �لثالث�سدود اإثيوبيا وملف نزاعات مياه النيل


