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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.  

الأخري  الثيوبى  الد�ستور  �سدر   1995 عام  فى 
والذى ق�سى بت�سمية الإقليم بنى �سنقول والُقمز 
بدًل من اإ�سم الإقليم ال�ساد�س الذى ُعِرف به قبل 
اجلزء  الإقليم  وي�سم  اأ�سو�سا.  وعا�سمته  ذلك، 
�سُيْبنى  الأزرق( حيث  )النيل  اأّباى  لنهر  الغربى 
�سد الألفية العظيم. اأما قامبيال فهو اإقليٌم منف�سل 
التى  قامبيال  مدينة  وعا�سمته  �سنقول  بنى  عن 
تقع على نهر بارو، اأحد روافد نهر ال�سوباط. وقد 
كانت هناك رحالٌت جتارية منتظمة على نهر بارو 
بني قامبيال والنا�سر فى ولية اأعاىل النيل بجنوب 
الإ�ستعمارية.  احلقبة  خللالل  بللداأت  ال�سودان 
فتح  املختلفة فى  الوطنية  قامت احلكومات  وقد 
تعمل  ظلت  والتى  قامبيال  فى  لل�سودان  قن�سلية 
هذا  القن�سلية  وَفْتُح  الت�سعينات.  منت�سف  حتى 
املختلفة  احلكومات  قبول  على  وا�سح  دليٌل  هو 

فى ال�سودان لتبعّية املنطقة لثيوبيا.
اإننى اأرجو من الأخ الذى كتب ىل منتقدًا و�سفى 
واأع�ساء  هو  يكتب  اأن  اثيوبية  باأنها  للمنطقة 
تاريخ  عن  �سنقول  لبنى  الإن�سان  حقوق  منظمة 
املعلومات  على  ُيعّلَق  واأن  املنطقة،  وجغرافية 

التى اأوردتها اأعاله اإن كان ليتفق معها .
ر�سائل  بع�س  اأثللارتلله  الللذى  الثانى  املو�سوع 
اثيوبيا  وم�ساهمة  النيل  مياه  كمية  هو  القراء 
الكمية.  هذه  فى  وال�سودان  الإ�ستوائية  والدول 
وقد عّبت بع�س الر�سائل عن ده�ستها اأن الأرقام 
ال�سودان  اأن  ح  تو�سّ مقالتى  فى  ذكرتها  التى 
اأى م�ساهمة فى مياه النيل، وتت�ساءل  لي�س لديه 
هذه الر�سائل عن اأين تذهب كل مياه الأمطار التى 
تهطل فى ال�سودان، خ�سو�سا فى اجلنوب. هذه 

ا�سئلٌة م�سروعة وت�ستحق اإجابة م�ستفي�سة.
كما ذكرنا فى املقال ال�سابق فاإن جممل مياه النيل 
النيل  اإتفاقية مياه  اأ�سوان كما ت�سري  مقا�سًة عند 
توزيعها  مكعب  مرت  مليار   84 هى   1959 لعام 

كالتى:
الن�سبة   الإن�سياب )مليار مرت 

مكعب(   الرافد
59%   50   النيل الأزرق

14%   11.5   النيل الأبي�س
14%   11.5   نهر ال�سوباط

%13
11   %100

84   نهر عطبة
جُممل الأنهار

الأزرق  النيل  ملليللاه  وتللاأتللى 
عطبة  ونهر  ال�سوباط  ونهر 
كلها من اثيوبيا، وهى ت�ساوى 
72.5مليار مرت مكعب )ولي�س 
74 مليار مرت مكعب كما ذكرنا 
فى مقاٍل �سابق، فمعذرة لهذا 
من   %86 ومتللّثللل  اخللللطلللاأ(، 
وتللاأتللى  الللنلليللل.  ملليللاه  جملة 
مليار   11.5 وهلللى  الللبللقلليللة 
الللبللحللريات  مللن  مكعب  مللرت 
 .%14 وت�ساوى  الإ�ستوائية 
واللل�للسللوؤال اللللذى اأثلللري اأيللن 

تذهب مياه اأمطار ال�سودان؟
قبل الإجابة على هذا ال�سوؤال 
النيل  اأن  تو�سيح  مللن  بللد  ل 
احلدود  يعب  عندما  الأبي�س 
اللل�للسللودانلليللة عللنللد مللديللنللة 
بحر  عندها  )وُي�سمى  منللوىل 
التى  املياه  كمية  فاإن  اجلبل( 

ينت�سر  مكعب.  مرت  مليار   33 حواىل  هى  يحملها 
يفقد  حيث  ال�ُسد  م�ستنقعات  فى  الأبي�س  النيل 
كلِّ  اإىل  بالإ�سافة  املياه،  من  الكمية  هذه  ن�سف 
املنطقة. ورغم  تلك  فى  الأمطار  من  الآتية  املياه 
الإ�سافة املحدودة من بحر الغزال للنيل الأبي�س 
فاإن اإجماىل املياه التى يحملها النيل الأبي�س عند 
اإلتقائه بنهر ال�سوباط قرب ملكال ت�ساوى حواىل 
16 مليار مرت مكعب. وي�سيف نهر ال�سوباط اإليها 
لت�ساوى جممل مياه  حواىل 13 مليار مرت مكعب 
النيل الأبي�س وال�سوباط بعد لقائهما قرب ملكال 
حواىل 29 مليار مرت مكعب. ولكن ي�سيع من هذه 
الكمية حواىل 6 مليار مرت مكعب خالل الإنتقال بني 
خ�سو�ساً  والت�سّرب،  التبخر  فى  واأ�سوان  ملكال 
التبخر حواىل  ياأخذ  اأولياء حيث  فى خزان جبل 
مليارين ون�سف مليار مرت مكعب )وُي�سمى فاقد 
الأبي�س )مبا فى  النيل  لتكون كل مياه  الإنتقال( 
 22 اأ�سوان  عند  مقا�سًة  ال�سوباط(  نهر  مياه  ذلك 
مليار مرت مكعب فقط. اإذن فاإن م�ستنقعات جنوب 
�سدود  فى  والتبخر  الإنتقال  وفاقد  ال�سودان 
والرو�سري�س  اأولياء  وجبل  )�سنار  ال�سودان 
قدرًا  �سنوياً  النيل  ُتْفِقد  ومروى(  القربة  وخ�سم 
كبريًا من مياه النيل الواردة من خارج ال�سودان 
)ُتقّدر  نف�سه  ال�سودان  فى  الأمطار  اإىل  بالإ�سافة 
 10 بحواىل  امل�ستنقعات  فاقد  بللدون  املياه  هذه 
مليار مرت مكعب(. وهذا الو�سع ُيف�سر اأين تذهب 
اأن  ال�سودان. ومما يجدر ذكره  مياه الأمطار فى 
اإىل حواىل  �سنوياً  نا�سر ي�سل  التبخر من بحرية 

10 مليار مرت مكعب اأي�ساً.
فاإنها  ال�سودان  جنوب  مل�ستنقعات  بالن�سبة  اأّما 

تنق�سم اإىل ثالث جمموعات:
نهرى  عب  تقع  وهللى  ال�ُسد  م�ستنقعات  اأوًل: 
فرتات  فى  وتنت�سر  الللزراف  وبحر  اجلبل  بحر 
اإىل حواىل 40،000 كيلومرت  الكبرية  الفي�سانات 
العمل  وكان  ملكال.  وحتى  بور  من  ممتّدًة  مربع 
)نتيجة   1978 عللام  جونقلى  قناة  فى  بللداأ  قد 
ال�سودان  جنوب  فى  لالأمن  الن�سبى  الإ�ستتباب 
اإواكتمل  اأبابا(  اأدي�س  اإتفاقية  على  التوقيع  بعد 
البالغ  القناة  اإجماىل  من  كيلومرت   270 حللواىل 
نهائياً  العمل  توّقف  ولكْن  كيلومرت،   360 طولها 
هجوم  اإثللر   1984 عللام  فللبايللر  فللى  القناة  فللى 

موقع  على  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبية  احلركة 
القناة  ُت�سيف  اأن  املتوقع  من  كان  وقد  القناة. 
م�ستنقعات  مياه  من  مكعب  مرت  مليار   5 حواىل 
درا�سة  اأي�سا  وهناك  الأبي�س.  النيل  اإىل  ال�ُسد 
الغرب  اإىل  تقع  التى  الثانية  جونقلى  قناة  عن 
من قناة جونقلى الأوىل عب بحر الزراف والتى 
اإىل  مكعب  مرت  مليار   4 حواىل  ُت�سيف  اأن  ُيتوقع 
اأي�ساً، ولكْن  ال�ُسد  الأبي�س من م�ستنقعات  النيل 
مل يبداأ العمل بهذه القناة اإطالقاً. اجلدير بالذكر 
عام  نوفمب  فى  اإعالنها  مّت  قد  ال�سد  منطقة  اأن 
حتت  دولية  اأهمية  ذات  رطبة  اأرا�سى   2006
الإتفاقية الدولية لالأرا�سى الرطبة ذات الأهمية 
الدولية )اأو ما ُيعرف مبعاهدة رام�سار( بوا�سطة 
الإحتاد الدوىل حلفظ الطبيعة. وهذا الو�سع من 
املدنى  املجتمع  منظمات  اأيللادى  يقّوى  اأن  �ساأنه 
لقناة  واملعاِر�سة  البيئة  على  باحلفاظ  املعنية 

جونقلى والقنوات الأخرى التى اأ�سرنا اإليها.
تغّذيها  والتى  الغزال  بحر  م�ستنقعات  ثانيا: 
جمموعة كبرية من الأنهار التى تبداأ فى جنوب 
ال�سودان وتلتقى ببحر الغزال مثل نهر لول ونهر 
نو.  بحرية  و  وروافلللده  العرب  بحر  و  اجلللور 
فاإن  هذه  امل�ستنقعات  مياه  حجم  لِكب  ون�سبًة 
 7 من  اأكرث  اإ�سافة  اإمكانية  اإىل  ُت�سري  الدرا�سات 
اإىل  الغزال  مليار مرت مكعب من م�ستنقعات بحر 

النيل الأبي�س عب حفر قناة بحر الغزال.
تقع  والتى  ال�سوباط/م�سار  م�ستنقعات  ثالثاً: 
وهناك  ال�سودان،  داخل  ال�سوباط  نهر  عب  كلها 
اأن  ميكن  قناة  حفر  اإمكانية  عن  درا�سة  اأي�سا 
اإىل  املياه  من  مكعب  مرت  مليار   4 حواىل  ُت�سيف 
النيل الأبي�س. وُي�سار اإىل هذه امل�ستنقعات باإ�سم 

م�سار اأو ال�سوباط اأو الإثنني معاً.
اإذن فاإن اإجماىل املياه التى ميكن اإ�ستخال�سها من 
النيل  اإىل  واإ�سافتها  ال�سودان  م�ستنقعات جنوب 
مليار مرت  اإىل حواىل 20  ت�سل  اأن  الأبي�س ميكن 
مكعب )9 من جونقلى الأوىل والثانية، 7 من بحر 
الكمية  وهذه  ال�سوباط/م�سار(.  من  و4  الغزال 
الأبي�س  النيل  مياه  كل  تقريباً  ت�ساوي  املياه  من 
ربع  اأي�ساَ  وت�ساوى  ال�سوباط،  نهر  ذلك  فى  مبا 
وارد مياه نهر النيل الُكلِيّة والبالغة 84 مليار مرت 

مكعب ُمقا�سًة عند اأ�سوان.
هذا يقودنى اإىل ال�سوؤال الأخري الذى اأثاره بع�س 

دولة  اأم  منبع  دولة  ال�سودان  هل  وهو:  القراء 
م�سب؟

التى  املياه  كل  لأن  منبع  دولللة  لي�س  ال�سودان 
احلدود  خارج  من  تاأتى  م�سر  اإىل  حدوده  تعب 
البحريات  من  و%14  اإثيوبيا  من  منها   %86  –
اأن مياه الأمطار التى تهطل فى  اإلإ�ستوائية، كما 
حو�س النيل فى ال�سودان ت�سيع فى م�ستنقعات 
�سدود  فللى  التبخر  مللن  اأو  اللل�للسللودان  جللنللوب 
ال�سودان اأو خالل رحلة الإنتقال من احلدود مع 
اثيوبيا ويوغندا اإىل اأ�سوان كما ذكرنا فى اجلزء 

ال�سابق من هذا املقال.
دولة  لأن  م�سب  دولللة  لي�س  ال�سودان  اأن  كما 
رحلته  النهر  فيها  ُيْنِهى  التى  الدولة  هى  امل�سب 
بالطبع  ميكن  املحيط.  اأو  البحر  يف  ي�سب  بللاأن 
يقع  اأنه  بحكم  عبور  دولة  باأنه  ال�سودان  و�سف 
الإ�ستوائية  البحريات  )دول  املنبع  دول  بني 
ميكن  اأو  )م�سر(.  امل�سب  ودوللللة  واثيوبيا( 
اأعاىل املجرى وهى دول  اإ�سطالح دول  اإ�ستعمال 
اأ�سفل  ودول  واثيوبيا،  الإ�ستوائية  البحريات 
فال�سودان  اإذن  وم�سر.  ال�سودان  وهى  املجرى 

دولة عبور واأحد دولتى اأ�سفل املجرى.
ال�سابقة  الثالث  املقالت  حاولْت  كما  اأنلله  غري 
الأحوا�س  وحماية  اإدارة  فللاإن  عليه،  الرتكيز 
احلو�س  دول  بللني  بللالللتللعللاون  تتم  امل�سرتكة 
ترجمة  واإن  بينها.  بالتكتالت  ولي�س  جميعها، 
واقللٍع  اىل  جميعها  احلو�س  دول  بني  التعاون 
وموؤ�س�ساٍت  اآلياٍت  اإن�ساء  خالل  من  يتم  عملى 
اإليها  وُيْعهد  احلو�س  دول  كل  ت�سمل  م�سرتكة 
مب�سئولياٍت اأ�سا�سية فى اإدارة وحماية احلو�س، 
ومن خالل امل�ساريع امل�سرتكة بني دول احلو�س 
ومن خالل التبادل املنتِظم للمعلومات والبيانات، 
اأنواع الت�سنيفات  ُيلغى كلَّ  اأن  كل هذا من �ساأنه 
لدول احلو�س بني دول منبع ودول عبور ودول 
وُيلغى  املجرى،  واأ�سفل  اأعللاىل  دول  اأو  م�سب، 
بدوره التكتالت التى تنتج عن هذه الت�سنيفات. 
الأ�سا�سية  الركيزة  هو  نية  بح�سن  فالتعاون 
من  والإنتفاع  وحماية  اإدارة  عليها  ت�ستند  التى 

الأحوا�س املائية امل�سرتكة.
مرًة اأخرى ال�سكر للقراء الذين كتبوا اأو اإت�سلوا 

واأثاروا النقاط الهامة التى �سملها هذا املقال.

بقلم: د. �ضلمان حممد �أحمد �ضلمان

�جلزء �لأخري�سدود اإثيوبيا وملف نزاعات مياه النيل


