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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.  

�أى  عنها  ينتج  لن  �ل�سدود  هذه  �أن  �ثيوبيا  تقول 
�لألفية  �سّد  �أن  وتّدعى  و�ل�سود�ن،  مل�سر  �سرٍر 
لأنه  وم�سر  لل�سود�ن  مفيدً�  �سيكون  �لعظيم 
على  �سلباً  توؤثر  �لتى  �لطمى  من  كمياٍت  �سيحجز 
حمدود  �ل�سد  ه��ذ�  يف  �لتبخر  و�أن  �سدودهما، 
موقع  ب�سبب  و�ل�سود�ن  م�سر  ب�سدود  مقارنًة 
�ل�سد فى و�ٍد عميق وب�سبب �لطق�س �ملعتدل فى 
�لنيل  �ن�سياب  ينّظم  �سوف  �ل�سد  و�أن  �ثيوبيا، 
خطر  من  ويقلل  وم�سر  �ل�سود�ن  �إىل  �لأزرق 
�لفي�سانات يف �ل�سود�ن. بالطبع م�سر و�ل�سود�ن 
ل يقبالن هذ� �لإدعاء�ت وقد طالبت م�سر مبدها 
حتى  �لألفية  �سد  ح��ول  و�لتقارير  باملعلومات 
وتثري  عنه.  ينتج  قد  �ل��ذى  �ل�سرر  مدى  تتبني 
�لرت�كمية  �لآثار  م�ساألة  �أي�ساً  و�ل�سود�ن  م�سر 
�لأزرق  �لنيل  مياه  �لو�رد من  �ل�سدود على  لهذه 

من �ثيوبيا. 
رف�ست �ثيوبيا فى �ملا�سى مبد�أ �لإخطار �مل�سبق 
باأٍى من �سدود م�سر )�سد  ُتْخَطْر  �إنها مل  و�دعت 
�مل�ساريع  من  ب��اأٍى  �أو  �ل��ع��اىل(  و�ل�سد  �أ���س��و�ن 
ول  تو�سكا،  وم�سروع  �ل�سالم  قناة  مثل  �لأخرى 
�أولياء  وجبل  )�سنار  �ل�سود�ن  �سدود  من  ب��اأٍى 
وعليه  وم��روى(.  �لقربة  وخ�سم  و�لرو�سري�س 
فهى ترى �أنها غري ُملزمة باإخطار م�سر و�ل�سود�ن 
باٍى من هذه �مل�ساريع. وقد وردت تقارير تفيد باأن 
و�ل�سود�ن  م�سر  مع  للتفاو�س  م�ستعدٌة  �ثيوبيا 
�مل�سرتكة  �مللكية  ذل��ك  فى  مبا  �مل�سروع  ب�ساأن 
للم�سروع. ومل ًتِرْد تفا�سيل عن هذ� �لعر�س ول 
عن ردة �لفعل له من م�سر و�ل�سود�ن. �إذن فنحن 
�أمام موقٍف �سعب �سيزيد �ل�سر�عات و�لنز�عات 

حول مياه �لنيل ِحّدًة وت�ساُبكاً.
ما هو موقف �لتفاقيات �ملوّقعة فى هذ� �ل�سدد؟

م�سر و�ل�سود�ن ي�سر�ن على 
يف  ُعقدت  �لتي  �لتفاقيات  �أن 
�ملا�سى ملزمٌة لدول �حلو�س 
�تفاقية  حتديدً�  و  �لأخ��رى، 
بريطانيا  �أبرمتها  �لتي   1929
وكينيا  �ل�سود�ن  عن  نيابًة 
و�لتي  وتنجانيقا،  ويوغند� 
يف  م�ستعمر�تها  �سمن  كانت 
هذه  م�سر.  مع  �حل��ني،  ذل��ك 
حق  م�سر  �أعطت  �لتفاقية 
�لنق�س لأي م�ساريع تقام علي 
�لنيل ميكن �أن توؤثر �سلباً على 
كميات �ملياه �لتي ت�سل م�سر 
�أوتعدل وقت و�سولها. وبينما 
�إل��ز�م��ي��ة  ع��ل��ى  م�سر  ت�سر 
نظرية  حتت  �لتفاقية  ه��ذه 
ترف�سها  �لتفاقيات،  ت��و�رث 
�لإ�ستو�ئية  �لبحري�ت  دول 
�أثناء  ُوّق��ع��ت  �أن��ه��ا  باعتبار 
ول  �لإ���س��ت��ع��م��اري��ة  �حلقبة 
بعد  �لتفاقية  لهذه  �إلز�مية 
نهاية هذه �حلقبة. ولقد قامت 
��ستقاللها  بعد  �ل���دول  ه��ذه 
مبا�سرًة حتت نظرية نايريرى 
لتنز�نيا-  �لأول  -�لرئي�س 
�حلقبة  �ت��ف��اق��ي��ات  ب��اإع��ط��اء 
�لإ�ستعمارية عامني للتفاو�س 
�لتفاق  يتم  مل  و�إذ�  حولها، 

على و�سٍع جديد فاإن هذه �لتفاقيات ت�سقط بعد 
هذين �لعامني. هناك �أي�ساً �تفاقية عام 1902 بني 
�إد�رة �حلكم �لثنائي يف �ل�سود�ن و�أثيوبيا و�لتي 
�ألزمت �أثيوبيا بعدم �لتعر�س ل�سريان �لنيل بدون 
مو�فقة �لإد�رة �لثنائية يف �ل�سود�ن. ت�سر م�سر 
�أثيوبيا  تدعي  بينما  �لتفاقية  هذه  �إلز�مية  علي 
�لأمهرية  باللغة  و�لن�س  �لإجنليزي  �لن�س  �أن 
عليها  �لت�سديق  يتم  مل  �لتفاقية  و�أن  خمتلفان 
�لز�مية.  �سفة  لها  فلي�س  وبالتايل  �ثيوبيا  فى 
�تفاقية  فى  لي�ست طرفاَ  �أنها  �ثيوبيا  ُت�سيف  كما 

.1929
�أن  رُّ م�سر و�ل�سود�ن على  بالإ�سافة �ىل هذ� ُت�سِ
�إليها  و�مل�سار  �لقائمة  وحقوقهما  �إ�ستعمالتهما 
مليار   55،5(  1959 لعام  �لنيل  مياه  �إتفاقية  يف 
قابلة  غري  و18،5لل�سود�ن(  مل�سر  مكعب  مرت 
�أحمر ل ميكن عبوره باإعتبارها  اً  للتفاو�س وخطٌّ
و�ل��دول  �ثيوبيا  تقول  بينما  ُمكت�سبة،  حقوقاً 
�تفاقية  فى  طرفاُ  لي�ست  �أّنها  �لأخرى  �مل�ساطئة 
�لنيل  مياه  يف  حقوقاً  لها  �أن  على  ر  وُت�سِ  ،1959
و�أنه  و�ملعقول،  �ملن�سف  �لإنتفاع  نظرية  حتت 
بهذه  �لإع���رت�ف  و�ل�����س��ود�ن  م�سر  على  يجب 
�حلقوق و�لتفاو�س حولها. وتثري �ثيوبيا م�ساألة 
لها  �لنيل ولذ�  در حلو�ىل 86%من مياه  �مَل�سْ �أنها 
مياه  من  و�ملعقول  �ملن�سف  �لإنتفاع  فى  �حلق 
م�سر  �أن  كما  �لن�سبة.  وهذه  يتنا�سب  مبا  �لنيل 
ناق�سناها  )لأ�سباٍب  ب�سّدة  يرف�سان  و�ل�سود�ن 
�لتعاونى  �لإط��ار  �تفاقية  �سابقة(  مقالٍت  فى 
حلو�س �لنيل و�لتى وّقعت عليها �ستُّ دول حتى 
�إذن فبدل  �لآن و�لتى مل تدخل حيز�لتنفيذ بعد. 
�أن ت�ساهم �تفاقية �لإطار �لتعاونى حلو�س �لنيل 
فى حلحلة �خلالفات �أ�سبحت هى نف�سها م�سدرً� 

�أ�سا�سياً للخالفات. 
خامتة

نختتم هذه �ل�سل�سلة من �ملقالت بثالث مالحظات:
تو�جه  و�سعوبه  ودول��ه  �لنيل  حو�س  �إن  �أوًل: 
�ملطردة  �ل��زي��ادة  ف��ى  تتمثل  ج�سام  حت��دي��اٍت 
قد  �ثيوبيا  �سكان  ف��اإن  لذلك  وكمثاٍل  لل�سكان. 
جتاوزو� 88 مليون فى حني جتاوز �سكان م�سر 
�آخرون فى ت�سع  84 مليون، ومعهم مائة مليون 
مياه  كمية  نف�س  على  يتناف�سون  م�ساطئة  دوٍل 
بد�أ  �أن  منذ  هى  كما  ظّلت  و�لتى  �ملحدودة  �لنيل 

نهر �لنيل فى �ل�سريان. وهو على كٍل نهٌر �سعيف 
�لإير�د )وت�ساوي مياهه 2% من نهر �لأمزون، %6 
من نهر �لكونغو، 12% من نهر �ليانغ�ستي، %17 
من نهر �لنيجر، و26% من نهر �لزمبيزي(، ن�سف 
�لبييئ  و�لتدهور  �ملناخية  �لتغيري�ت  هذ�  �إىل 
و�لهجرة �إىل �ملدن حيث �لإحتياجات �ملائية �أكرب 
من تلك �لتى فى �لريف. كل هذه �ملعطيات ز�دت 
�ملحدودة،  �لنيل  مياه  على  �لتناف�س  ِح��ّدة  من 
�لنز�عات فى حالت  �لتناف�س منحنى  و�أخذ هذ� 

كثرية وبني دوٍل م�ساطئٍة عّدة.
�لقدمي  �جل��زئ��ي��ة،  �لتفاقيات  �ساهمت  ث��ان��ي��اُ: 
وخلق  �خلالف  �سقة  تو�سيع  فى  و�جلديد،  منها 
�لربط  �إّن  تكتالٍت د�خل جمموعة دول �حلو�س. 
�لإطار  �تفاقية  على  بوروندى  دولة  توقيع  بني 
بدء  �ثيوبيا عن  و�إعالن  �لنيل  �لتعاونى حلو�س 
�لعمل فى �سد �لألفية �لعظيم من ناحية، و�لربط 
بني زيارة �لوفد �لوز�رى �مل�سرى �إىل �خلرطوم 
�أخ��رى  ناحيٍة  من  �لثيوبى  و�لإع���الن  وجوبا 

و��سٌح ول ُتخطئه �لعني. 
حو�س  دول  بني  �حل��ادة  �خل��الف��ات  �إّن  ثالثاً: 
�لنيل، و�لتى تزد�د حّدًة كل يوم، لن حُتلَّ �سوى 
دول  جميع  بني  نّية  بح�سن  و�لتعاون  بالتعاون، 
فى  دولة  ع�سر  �إحدى  �ست�سبح  و�لتى  �حلو�س 
�ل�سود�ن.  جنوب  دولة  ميالد  عند  �لقادم  يوليو 
ونقطة �لبد�ية لهذ �لتعاون هى �لإعرت�ف بحقوق 
�لكل و�لإنطالق من هناك �إىل مو�زنة �لإ�ستعمالت 
�لقائمة مل�سر و�ل�سود�ن بالإحتياجات �مل�سروعة 
)وه��ي  �لأخ���رى  �مل�ساطئة  ل��ل��دول  و�ملعقولة 
بها م�سر  �إع��رتف��ت  �إح��ت��ي��اج��اٌت حم���دودة وق��د 
لعام  �لنيل  مياه  �تفاقية  يف  نف�سيهما  و�ل�سود�ن 
�إجر�ء�ٍت  1959(. وهذ� بدوره �سيتطّلب، �سمن 
هذه  كانت  و���س��و�ٌء  �لنيل.  مياه  زي��ادة  �أخ��رى، 
من  �أو  �ملنبع  دول  يف  �ملياه  ح�ساد  من  �لزيادة 
�لكونغو  نهر  �أو من  �ل�سود�ن  م�ستنقعات جنوب 
بدورها  حتتاج  فاإنها  �لإ�ستهالك،  تر�سيد  من  �أو 
�إىل �لتعاون �لتام بني دول �حلو�س جميعاً، و�إىل 
�إن  �لنيل.  �أخرى خارج حو�س  �لتعاون مع دوٍل 
�لطاقة �لكهربائية �ل�سخمة فى �ثيوبيا، و�أر��سى 
م�سر  و�إمكانيات  �ل�سا�سعة،  �لزر�عية  �ل�سود�ن 
فكتوريا  بحرية  وث���روة  �لهائلة،  �ل�سناعية 
ُت�سّخر  �أن  يجب،  بل  ميكن،  �لكبرية  �ل�سمكية 
لن  ه��ذ�  ل��ك��ّن  �لنيل.  ح��و���س  �سعوب  مل�سلحة 

جميعها.  �حلو�س  دول  بني  بالتعاون  �إّل  يتم 
تقوم  �لتي  �لأ�سا�سية  �لركيزة  هو  �لتعاون  �إّن 
مياه  وتنمية  وحماية  و�إد�رة  �إ�ستخد�مات  عليها 

�لأحو��س �مل�سرتكة.
تعليقات بع�س �لقر�ء و�لرد عليها

�لإلكرتونية  �لر�سائل  من  جمموعة  و�سلتنى 
�لتى  �لثالث  �مل��ق��الت  عن  �لهاتفية  و�ملكاملات 
مياه  نز�عات  وملف  �ثيوبيا  �سدود  عن  ن�سرُتها 
و�ملكاملات  �لر�سائل  هذه  بع�س  ت�سّمنت  �لنيل. 
و�لآر�ء  �حلقائق  بع�س  عن  ت�ساوؤلٍت  �أو  نقدً� 
�لتى ت�سمنتها �ملقالت .�أوّد �أن �أتقدم بال�سكر لكل 
من كتب ىل، �سو�ٌء كان �ساكرً� �أو ناقدً�. ولتعميم 
ر�أيت  وه��ادٍف  ه��ادٍئ  نقا�ٍس  باب  ولفتح  �لفائدة 
�لتى  �لنقاط  تلك  �أهم  بع�س  بتلخي�س  �أق��وم  �أن 
وردت فى تلك �لر�سائل و�لرد عليها فى هذ� �ملقال 

�لر�بع.1
نيابُة  �لأخوة  �أحد  من  و�سلتنى  �لأوىل  �لر�سالة 
عن منظمة �أ�سماها "منظمة حقوق �لإن�سان لبنى 
�سنقول" ت�سمنت �لر�سالة نقدً� ً ىل لقوىل فى �ملقال 
�لأول �أن �سّد �لألفية �لعظيم �سوف يتم بناوؤه فى 
ولية بنى �سنقول �لإثيوبية. كاتب �لر�سالة عاب 
وتاريخ  جغر�فية  تو�سيح  فى  �لدقة  عدم  علّي 
�أر��سى  �سنقول  بنى  �أن منطقة  ُمدعياً  �ل�سود�ن، 
من  �أكرث  منذ  �لثيوبى  �لإحتالل  حتت  �سود�نية 
�لأمر  حقيقة  فى  �سُيبنى  �ل�سد  و�أن  ع��ام،  مائة 
كاتب  مّنى  وطلب  حُمتّلة.  �سود�نية  �أر��سى  فى 

�لر�سالة ت�سحيح هذ� �خلطاأ.
�أنه  لكاتبها  حاً  مو�سّ �لر�سالة  تلك  على  رددُت 
كانتا  وقامبيال  �سنقول  بنى  منطقتى  �أن  �سحيٌح 
جزًء من �ل�سود�ن حتى عام 1896 عندما ��ستولت 
ر�سم  مت  وق��د  �إليها.  و�سمتهما  �ثيوبيا  عليهما 
�حلدود بني �ل�سود�ن و�ثيوبيا عند بد�ية �حلكم 
هاتني  ُتْخِرج  �لتى  �ل�سورة  تلك  على  �لثنائى 
عدٍد  وجود  رغم  �ل�سود�ن  حدود  من  �ملنطقتني 
من �لقبائل �ل�سود�نية �ل�سمالية د�خل منطقة بنى 
�جلنوبية  �ل�سود�نية  �لقبائل  من  وعدٍد  �سنقول، 
�حلكومات  من  �أٌى  ُترِث  ومل  قامبيال.  منطقة  فى 
تبعّية  م�سالة  �لإ�ستقالل  منذ  �ملختلفة  �لوطنية 
بل  �ل�سود�ن،  �إىل  �أوقامبيال  �سنقول  بنى  منطقة 
منظمة  د�خل  �إلإتفاق  نتيجة  �لو�سع  ذلك  قبلت 
باحلدود  �مل�سا�س  عدم  على  �لأفريقية  �لوحدة 

�ملوروثة من �لإ�ستعمار.
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�جلزء �خلام�ض�سدود اإثيوبيا وملف نزاعات مياه النيل


