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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.  

اإن�شغال اثيوبيا  اأن  ال�شابق  واأو�شحنا فى املقال 
ب��ح��روب��ه��ا اخل��ارج��ي��ة وال��داخ��ل��ي��ة وظ��روف��ه��ا 
اخلارجى  التمويل  وقّلة  ال�شيئة  الإقت�شادية 
تنمية  فى  اآمالها  من  حّدت  الظروف  هذه  ب�شبب 
واكتفت  املا�شى،  القرن  خالل  الكهربائية  طاقتها 
ال�شغرية  ال�شدود  من  قليل  عدٍد  ببناء  اثيوبيا 
املا�شى،  ال��ق��رن  و�شبعينات  �شتينات  خ��الل 
ال�شدود  تلك  وا�شتملت  اأوا���ش.  نهر  معظمهاعلى 
لتوليد  )كوكادام(  ب�  َيعرف  اأوما  كوكا  �شد  على 
اأوا�ش الثانى واأوا�ش  40 ميقاواط، وعلى �شّدى 
وكذلك  ميقاواط(،   32 ُيوّلد  منهما  )وكُل  الثالث 
اأبا �شمويل. وناق�شنا كيف تغري الو�شع فى  �شد 
وبداأت  احلروب  توقفت  عندما  القرن  هذا  بداية 
اثيوبيا فى تخطيط وتنفيذ برنامٍج تنموٍى طموح 
من  املُوّلدة  الكهربائية  الطاقة  الأ�شا�شية  ركيزته 
ذلك  فى  ي�شاعدها  باثيوبيا،  ع�شر  الأثنى  الأنهار 
الغربية  ال��دول  مع  واجلّيدة  اجلديدة  عالقاتها 
والنمو  عاملياً  الإثيوبى   ْ ال��ْننُّ اأ�شعار  وارت��ف��اع 
الدرا�شات  وكذلك  الإثيوبى  لالإقت�شاد  املتزايد 
الغاز  من  �شخمة  كمياٍت  وجود  اىل  اأ�شارت  التى 
الطبيعى فى اإقليم الأوغادن فى اثيوبيا، اإ�شافًة 
كم�شتثمٍر  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  ظهور  اإىل 
ومموٍل وباٍن لل�شدود ومتلهٍف للموارد الطبيعية 

خ�شو�شاً فى اأفريقيا. 
�شدود  ع��ن  اأي�شاُ  ال�شابق  امل��ق��ال  ف��ى  حتدثنا 
اثيوبيا على نهر اأومو، وذكرنا اأن اإثنني من هذه 
ال�شدود قد اكتمال ويوّلدان حواىل 600 ميقاواط، 
 1،870 لتوليد  الثالث  ال�شد  فى  جاٍر  العمل  واأن 
ميقاواط، واأن هناك �شّدين اآخرين حتت الدرا�شة 

ُيتوقع اأن يوّلدا حواىل 2،000 ميقاواط.
اأول  ك��ان  فقد   ، ال�شابق  امل��ق��ال  ف��ى  ذك��رن��ا  كما 
النيل  منظومة  على  اثيوبيا  بنتها  التى  ال�شدود 

ه��و���ش��ّد ف��ي��ن�����ش��ا وه���و ���ش��دٌّ 
 1973 عام  بناوؤه  مّت  �شغري 
روافد  اأحد  فين�شا،  نهر  على 
ُيعرف  ال��ذي  الأزرق  النيل 
اأّباى، وُيوّلد  فى اثيوبيا بنهر 
ال�شد حواىل 100 ميقاواط من 
اثيوبيا  قامت  وقد  الكهرباء. 
ببناء �شّد تكّزى على نهر تكّزى 
�شخم  وهو�شدٌّ  )نهرعطربة( 
 188 ح���واىل  اإرت��ف��اع��ه  يبلغ 
عام  فيه  العمل  اإكتمل  م��رًا 
2010 وُيوّلد امل�شروع حواىل 
الطاقة  م��ن  م��ي��ق��اواط   300
الثانى  امل�شروع  الكهربائية. 
بيلي�ش  تانا  �شّد  ه��و  الكبري 
من  مياه  بتحويل  يقوم  الذى 
بحرية تانا لنهر بيلي�ش )اأحد 
وبناء  الأزرق(  النيل  رواف��د 
عند  ال��ط��اق��ة  لتوليد  حمطة 
التحويل  نقطة  التقاء  مكان 
بامل�شروع  العمل  بداأ  بالنهر. 
فى  واكتمل   2004 ع��ام  ف��ى 
امل�شروع  ويقوم   .2010 عام 
ميقاواط   460 حواىل  بتوليد 
م���ن ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة. 
ال�شدود  ه��ذه  اإىل  بالإ�شافة 
اأّب��اى  ِت�ش  م�شروعا  فهناك 
يقومان  اللذان  والثانى  الأول 
بتوليد حوايل 90 ميقاواط من 
اندفاع  من  الطاقةالكهربائية 

املياه عرب ال�شاللت عند خمرج النيل من بحرية 
تانا. هذا يعنى اأن ال�شدود وامل�شاريع التى اكتمل 
بتوليد  الآن  تقوم  النيل  منظومة  على  بناوؤها 

حواىل 950 ميقاواط من الطاقة الكهربائية.
بالإ�شافة اإىل هذه امل�شاريع فقد اأعلنت احلكومة 
الثيوبية خالل الأ�شبوع الأخري من �شهر مار�ش 
اأنها تنوى خالل الأ�شابيع القادمة البدء فى بناء 
الألفية  ب�شّد  الآن  ُيعرف  ما  اأو  �شنقول،  بنى  �شد 
حواىل  الأزرق(  )النيل  اأّب��اى  نهر  على  العظيم، 
وُيتوقع  ال�شودان.  مع  احلدود  من  كيلومر   40
من  ميقاواط   5،250 بتوليد  ال�شّد  هذا  يقوم  اأن 
الطاقة الكهربائية عند اإكتماله بعد اأربع اإىل خم�ش 
احلكومة  بيان  ح�شب  التنفيذ  بدء  من  �شنوات 
الإثيوبية. وبالطبع هذا �شدٌّ �شخٌم بكل املقايي�ش، 
مرات  ثالث  انتاجها  املتوقع  الطاقة  ت�شاوى  اإذ 
ثالث  وح��واىل  اثيوبيا  فى  حالياً  املُوّلدة  الطاقة 
وُيتوّقع  العاىل.  ال�شد  من  املُوّلدة  الطاقة  مرات 
اإكتماله حواىل 62 مليار مر  اأن يحجزال�شد عند 
تقريباً  ت�شاوى  الكمية  وهذه  املياه،  من  مكعب 
من  بقليل  واأق��ل  تانا  بحرية  مياه  كمية  عف  �شِ
اإىل  اثيوبيا  اأ�شارت  نا�شر.  بحرية  مياه  ن�شف 
 4،8 حواىل  تبلغ  للم�شروع  الإجمالية  التكلفة  اأن 
�شتقوم  الإثيوبية  احلكومة  واأن  دولر  مليار 
بتمويل امل�شروع من مواردها ومن خالل اإ�شدار 
ح بيانات احلكومة  �شندات لالإثيوبيني. ومل ُتو�شِّ
ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  كانت  اإن  الثيوبية 
�شيكون  للمقاولت  الإيطالية  �شالينى  �شركة  اأو 
حدث  كما  امل�شروع  متويل  اأو  تنفيذ  فى  دور  لها 
ال�شابقة فى  الكبرية  ال�شدود  فى بع�ش م�شاريع 
اثيوبيا. وُيتوقع اأن تقوم منظمات املجتمع املدنى 
ال�شخم  امل�شروع  هذا  مبعار�شة  بالبيئة  املعنية 
م�شروع  ب�شببها  عار�شت  التى  الأ�شباب  لنف�ش 
غيلغيل غيبي للطاقة الثالث، كما ناق�شنا �شابقاً . 

الدرا�شات  كانت  امل�شروع  هذا  عن  الإع��الن  قبل 
ت�شري فى مراحل متباينة فى اأكرث من17 م�شروع 
ع�شر  الإثنى  مياه  من  الكهربائية  الطاقة  لتوليد 
ثمانية  الدرا�شات  هذه  وت�شمل  اثيوبيا.  فى  نهرًا 

�شدود كبرية على منظومة النيل هى:
)1( ال�شد احلدودى: ويقع على نهر اأّباى )النيل 

الأزرق( على بعد حواىل 20 كيلومر من احلدود 
حواىل  ال�شد  هذا  ُيوّلد  اأن  ويتوقع  ال�شودان.  مع 
ومل  الكهربائية.  الطاقة  من  ميقاواط   1،780
كان  اإن  العظيم  الألفية  �شد  عن  الإع��الن  ح  يو�شّ
ال�شدان �شُيبنيان اأم اأن �شد بنى �شنقول هو بديل 

لل�شد احلدودى. 
)2( �شّد كارادوبى: على نهر اأّباى )النيل الأزرق( 
الكهرباء  م��ن  ميقاواط   1،700 ح��واىل  لتوليد 

بالإ�شافة اىل م�شروع رى. 
اأّباى )النيل الأزرق(  )3( �شّد ميندايا: على نهر 

لتوليد حواىل 1،700 ميقاواط من الكهرباء.
الأزرق(  )النيل  اأّب��اى  نهر  على  مابيل:  �شّد   )4(

لتوليد حواىل 1،440 ميقاواط من الكهرباء.
)5( �شّد دوَب�ش: على نهر دوَب�ش وهواأحد روافد 
 740 ح��واىل  لتوليد  الأزرق(  )النيل  اأّب��اى  نهر 

ميقاواط من الكهرباء بالإ�شافة اىل م�شروع رى.
)6( �شّد ديد�ّشا: على نهر ديد�ّشا وهواأحد روافد 
 300 ح��واىل  لتوليد  الأزرق(  )النيل  اأّب��اى  نهر 

ميقاواط من الكهرباء.
فى  )ال�شوباط  ب��ارو  نهر  على  ب��ارو:  �شّد   )7(
جنوب ال�شودان( لتوليد حواىل 800 ميقاواط من 

الكهرباء.
)8( �شد ِبرِبر:على نهر ِبرِبر وهو اأحد روافد نهر 
لتوليد  ال�شودان(  جنوب  فى  )ال�شوباط  ب��ارو 

حواىل 470 ميقاواط من الكهرباء.
�شرعت  قد  اثيوبيا  اأن  اأعاله  العر�ش  من  يت�شح 
فى برنامٍج �شخٍم وطموٍح لتوليد طاقٍة كهربائية 
هذا  ّتْنِجز  اأن  لإثيوبيا  ُقّدر  واإذا  احلجم.  هائلة 
امل�شاريع  هذه  فاإّن  منه،  جزٍء  حتى  اأو  الربنامج 
اقليمية  قوًة  اثيوبيا  من  �شتجعل  اكتمالها  عند 
املوؤ�ش�شة  اأعلنت  وق��د  الكهربائية.  الطاقة  فى 
اأنه  املا�شى  ال�شهر  الكهربائية  للطاقة  الإثيوبية 
بنهاية عام 2015 فاإن املوؤ�ش�شة تتوقع اأن يكتمل 
بناء ثمانية م�شاريع للطاقة الكهربائية واأن ُتوّلد 
ميقاواط   5،000 حواىل  جمتمعًة  امل�شاريع  هذه 
من الكهرباء. اإذا اأ�شفنا اإىل هذا اإحتمال اأن يكتمل 
اأعوام كما ذكرت  �شد الألفية العظيم بعد خم�شة 
الطاقة  من  اثيوبيا  انتاج  فاإن  احلكومةالإثيوبية 
 10،000 من  اأك��رث  اإىل  ي�شل  �شوف  الكهربائية 

ميقاواط بحلول عام2017. 
ماذا �شتفعل اثيوبيا بكّل هذه الطاقةالكهربائية؟ 

ظّلت اثيوبيا حتى بداية هذا القرن من اأقل الدول 
كان  فقد  العامل  يف  للكهرباء  وا�شتهالكاً  انتاجا 
ال�شتني  لقرابة  ميقاواط   500 ليتعدى  انتاجها 
وحتى  الوقت.  ذلك  فى  اثيوبيا  فى  ن�شمة  مليون 
بعد زيادة توليد الطاقة الكهربائية من امل�شاريع 
كان   2005 عام  يف  فاإنه  اآنفا  اإليها  اأ�شرنا  التى 
خدمات  ب��دون  اثيوبيا  �شكان  من   %85 ح��واىل 
اأكرث من  اإ�شتغلت  قد  اثيوبيا  تكن  كهربائية، ومل 
2% من الطاقة الكهربائية املتاحة والبالغة حواىل 
املطرد  النمو  هذا  اإىل  اأ�شف  ميقاواط.   45،000
حدود  فى  ظ��ّل  وال��ذى  الثيوبى  الإقت�شاد  فى 
10% على مدى ال�شنوات اخلم�ش املا�شية وجعل 
رابع  الإيكومن�شت  جملة  ذكرْت  كما  اثيوبيا  من 
اإقت�شاٍد فى العامل من حيث درجة النمو فى عام 
ال�شعبية  ال�شني  اإحتلت جمهورية  )بينما   2010
اثيوبيا  اإحتياجات  فاإن  اإذن  اخلام�شة(.  املرتبة 
الطاقة  اإىل  بالإ�شافة  وحتتاج  كبرية،  نف�شها 
الكهربائية اإىل �شبكٍة �شخمة لتو�شيل هذه الطاقة 
عرب  الثيوبية  وامل�شانع  امل��دن  اإىل  الكهربائية 

م�شافاٍت �شا�شعة وت�شاري�ش �شعبة .
لكن يجب اإ�شافة اأّن اثيوبيا تنوى اأي�شاً اأن تكون 
لها  رًا  وُم�شدِّ الكهربائية  للطاقة  اإقليمياً  َدرًا  َم�شْ
لدول اجلوار، وحتى ما بعد اجلوار. لقد وّقعْت 
اثيوبيا على مذكرة تفاهم لت�شدير 500 ميقاواط 
اإىل كينيا، وُيتوقع اأن يرتفع هذا الرقم اإىل ال�شعف 
فى  الثالث  غيبى  غيلغيل  م�شروع  يبداأ  عندما 
طاقتها  ت�شدير  اثيوبيا  تتوقع  كذلك  الإن��ت��اج. 
الكهربائية اإىل جنوب ال�شودان الذى يعانى نق�شاً 
من  الكهرباء  تبادل  فى �شفقة  الكهرباء  فى  حادًا 
ال�شودان. كما  البرول من جنوب  اثيوبيا مقابل 
لالإ�شتهالك  ال�شودان  اإىل  الكهرباء  ت�شدير  ُيتوقع 
واإىل  لثيوبيا،  املجاورة  ال�شرقية  ولياته  فى 
الأحمر،  والبحر  جيبوتى  وعرب  جيبوتى،  دولة 
من  الطلب  فاإن  لثيوبيا  بالن�شبة  اإذن  اليمن.  اإىل 
لتغطية  التوليد  م�شالة  وتبقى  عاٍل  اجلوار  دول 
العاىل من دول اجلوار  الطلب  الطلب )وهذا  هذا 
اخلارجى  التمويل  م�شاألة  ب���دوره  ُي�شّهل  ق��د 
فاإّن  اخلّطة  هذه  تنفيذ  مّت  واإذا  امل�شاريع(.  لهذه 
اثيوبيا  فى  والأوىل  الأ�شا�شية  الت�شدير  �شلعة 
الطاقة  �شتكون  القادمة  القليلة  ال�شنوات  فى 

الكهربائية ولي�ش الُْنْ الإثيوبى.

بقلم: د. �ضلمان حممد �أحمد �ضلمان

�جلزء �لر�بع�سدود اإثيوبيا وملف نزاعات مياه النيل


