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

�أفريقيا �أو �ضرقها �أو �ضمالها. 
يف  دوره��ا  من  و�إنطالقا   ، )9يوليو(  �ضحيفة 
�ضتقوم   ، �لوطنية  و�لهموم  �لق�ضايا  عك�ض 
  ، �أجز�ء  يف  ر�تبة  ب�ضورة  �لدر��ضة  هذه  بن�ضر 
يف  عميق  وبحث   ، ثّرة  معلومات  من  �إحتوته  ملا 
دول  �إ�ضتفادة  دون  حتول  �لتي  �مل�ضكالت  بع�ض 
 ، �ملياه  من  �لكبرية  �لكميات  تلك  من  �حلو�ض 
�أن  قبل  �ضنويا  �لنهر  جمرى  عرب  تن�ضاب  و�لتي 
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 
و�إنرثوبلوجية وجيو�ضيا�ضية قّل �أن توجد يف كل 

�أرجاء �لكرة �لأر�ضية.  

خالل  واملحلية  الدولية  الأنباء  وك��الت  تناقلت 
نهر  حول  ي��دوران  هامني  خربين  املا�ضى  ال�ضهر 
النيل. اخلرب الأول كان عن توقيع دولة بوروندى 
وقد  النيل.  حلو�ض  التعاونى  الإط��ار  لإتفاقية 
التف�ضيل  من  ب�ضيىٍء  �ضابق  مقاٍل  فى  تناولنا 
اأ�ضباب وتداعيات توقيع دولة بوروندى، واأحلقنا 
ذلك املقال مبقالني عن املالمح العري�ضة لإتفاقية 
الت�ضاوؤلت  واأِجْبنا على عدٍد من  التعاوين  الإطار 
حول  ك��ان  الثانى  اخل��رب  التفاقية.  ه��ذه  ح��ول 

�ضد  بناء  فى  البدء  الإثيوبية  احلكومة  اإع��الن 
من  كيلومرت  اأربعني  ح��وايل  الأزرق،  النيل  على 
الدرا�ضات  اكتملت  اأن  بعد  ال�ضودانية،  احل��دود 
البداية  ال�ضد فى  اأُْطِلق على  بامل�ضروع.  اخلا�ضة 
بنى  ولي��ة  فى  يقع  لأن��ه  �ضنقول  بنى  �ضد  اإ�ضم 
الأزرق  النيل  لولية  املال�ضقة  الإثيوبية  �ضنقول 
�ضّد  الآن  عليه  ُيطلق  ال�ضد  اأن  اإّل  ال�ضودان،  فى 
التقارير  ح  ُتو�ضّ �ضخٌم  �ضدٌّ  وهو  العظيم.  الألفية 
 5،250 حوايل  �ضُيوّلد  اأنه  الآن  حتى  ُن�ِضرت  التى 
اخلرب  مثل  الكهربائية.  الطاقة  م��ن  م��ي��ق��اواط 
حول  كثرية  ت�����ض��اوؤلٍت  اخل��رب  ه��ذا  اأث���ار  الأول 
وتنوى  بنتها  التى  الأخ��رى  وال�ضدود  ال�ضد  هذا 
عطربة  ونهر  الأزرق  النيل  على  بناءها  اثيوبيا 
ونهر ال�ضوباط اأو على روافد اأٍى من هذه الأنهر، 
وال�ضودان  م�ضر  على  ال�ضدود  ه��ذه  وت��اأث��ريات 

وتداعيات وردود الفعل املتوّقعة لهذا الإعالن. 
فى  الت�ضاوؤلت  ه��ذه  على  ب��ال��رد  نقوم  و���ض��وف 
ثالث مقالت. يتناول هذا املقال الو�ضع املائى يف 
التى  والأنهار  تواجهه،  التى  والتحديات  اثيوبيا 
يتناول  الأخرى.كما  الدول  مع  اثيوبيا  تت�ضاركها 
اثيوبيا  بنتها  التى  لل�ضدود  البداية  اأي�ضاُ  املقال 
النيل.  منظومة  وخارج  داخل  املا�ضى  القرن  فى 
ويتناول املقال الثانى التطورات واملتغريات التى 
اأدت باثيوبيا اىل تخطيط وبناء �ضدود جديدة على 
املقال  ويتناول  النيل.  منظومة  وعلى  اأومو،  نهر 
وال�ضدود  العظيم  الألفية  �ضد  والأخ��ري  الثالث 
حتت الدرا�ضة وما تنوى اأن تفعله اثيوبيا بالطاقة 
ال�ضخمة التى �ضُتوّلدها هذه ال�ضدود، والتداعيات 

املحتملة لهذه ال�ضدود.
من  اثيوبيا  اأن  القول  ميكن  العامة  الناحية  من 
املتجددة  ال�ضطحية  فاملياه  مائياً.  الغنية  الدول 
مرتمكعب  مليار   122 ح��واىل  اىل  �ضنوياً  ت�ضل 
م�ضدرها كمّيٌة كبريٌة من الأمطار واثنا ع�ضر نهرًا 
اجلوفية  املياه  من  كبرٌي  وخم��زوٌن  بحرية  و22 
مكعب.  مرت  ون�ضف  مليارين  يفوق  املتجّددة 
من  الكمية  ه��ذه  من  فقط   %2 من  اأق��لَّ  اأن  ورغ��م 
املياه يتم ا�ضتغاللها �ضنوياً اإّل ان متو�ضط ن�ضيب 
الفرد من املياه العذبة فى اأثيوبيا يتعدى 1،900 
مرتمكعب، وهذه الأرقام تعنى الكثري من الوفرة 
املائية وجتعل اثيوبيا اأغنى دولة يف اأفريقيا مائياً 
اأن  رغم  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  بعد 
كمية مياه نهر الكونغو ت�ضاوى 17 مّرة كمية مياه 

النيل.
جمموعًة  تواجه  اثيوبيا  فاإن  الوفرة  هذه  ورغم 
املائية.  ال�ضعبة يف جمال مواردها  التحديات  من 
الزمانية  التباينات  التحديات هو  اأّول واأكرب هذه 

واملكانية والتغيريات املناخية، فالأمطار الغزيرة 
واخلزانات  والبحريات  الأنهار  هذه  ُتغّذى  التى 
اجلوفية تتفاوت من اإقليٍم لإقليم، ومن �ضهٍر ل�ضهر 
ومن �ضنٍة ل�ضنة. فالأ�ضهر من يونيو حتى اأكتوبر 
بينما  الأم��ط��ار  من   %75 من  اأك��ر  هطول  ت�ضهد 
يهطل حوايل 25% من الأمطار يف الأ�ضهر ال�ضبعة 
املتبقية. وت�ضهد اثيوبيا كل دورٍة من الزمن جفافاً 
جماعاٌت  ال�ضنوات  من  عدٍد  فى  عنه  نتجت  حادًا 
ن�ضمة  مليون  من  اأكر  اأهلكت  التى  كتلك  قا�ضية 
عامى  فى  املا�ضية  من  راأ�ضاً  مليونى  من  واأك��ر 
1984 و1985 واأدت اىل هبوٍط يف الدخل القومى 
ر بحواىل 10%. بالإ�ضافة اىل التباينات الزمانية  ُقِدّ
الإثيوبية  اله�ضبة  ت�ضاري�ض  ف���اإّن  واملكانية 
جتعل  املنخف�ضة  ووديانها  املرتفعة  وجبالها 
اإمكانية ا�ضتغالل هذه املجارى املائية للري ومياه 
ال�ضرب اأمرًا �ضعباً. كما اأن اأنهارها الآتية كّلها من 
املرتفعات جتِرف معها كمياٍت �ضخمة من الرتبة 
تدريجّياً  وتوؤّثر  الزمن  م��رور  مع  ترت�ّضب  التى 
على كمية املياه املخّزنة بال�ضدود وعلى اأداء هذه 
ال�ضدود، خ�ضو�ضاً لتوليد الطاقة الكهربائية، كما 

اأّدت وتوؤدى اىل تاآكٍل م�ضتمر للرُتبة.
الزيادة  هو  اثيوبيا  يواجه  الذى  الثانى  التحدى 
من  اثيوبيا  �ضكان  زاد  فقد  ال�ضكان.  يف  املطردة 
حواىل 25 مليون ن�ضمة فى بداية ال�ضتينات اىل 88 
اثيوبيا  تخطت  وقد  العام،  هذا  بداية  مع  مليون 
اأن  حيث  اأعوام  ثالثة  منذ  ال�ضكان  عدد  فى  م�ضر 
عدد �ضكان م�ضر و�ضل اىل 84 مليون مع بداية هذا 
العام. وتت�ضارك وتتناف�ض هذه املاليني على نف�ض 

القدر من كميات املياه. 
التحدى الثالث الذى يواجه اثيوبيا هو اأن الإثني 
حدودها  تعرب  اأرا�ضيها  فى  تبداأ  التي  نهرًا  ع�ضر 
تت�ضارك  دولية  اأن��ه��ارًا  وت�ضبح  اأخ��رى  دوٍل  اىل 
وقد  ال���دول،  ه��ذه  ا�ضتعمالتها  ف��ى  وتتناف�ض 
و�ضلت ِحّدة التناف�ض اىل نزاعاٍت وخالفاٍت وُدّقت 

طبول احلرب يف بع�ض الأحيان. 
اىل  اثيوبيا  فى  نهر  ع�ضر  الإثنى  تق�ضيم  وميكن 
 )2( اأوا�ض  نهر   )1( هى  نهرية  منظومات  اأربعة 
 )3( وغيناىل  وجوبا  �ضبيلى  وابى  اأنهر  منظومة 

نهر اأومو، و)4( منظومة النيل.
اأوًل: نهر اأوا�ض:

امل�ضدر الرئي�ضى لنهر اأوا�ض هو اله�ضبة ال�ضرقية 
قبل  ُمعتربة  مل�ضافٍة  النهر  هذا  ويجرى  لثيوبيا 
البحريات  من  جمموعٍة  فى  املطاف  به  ينتهى  ان 
الأثيوبية  احل��دود  يف  وامل�ضتنقعات  ال�ضغرية 
فى  املياه  خ��رباء  اأن  ورغ��م  جيبوتى.  دول��ة  مع 
اثيوبيا وبع�ض املخت�ضني فى جمال املياه الدولية 

اأن  اإّل  بحتاً،  اثيوبياً  نهرًا  اأوا���ض  نهر  يعتربون 
كاتب هذا املقال يرى اأن انتهاء النهر فى بحريات 
دولة جيبوتى وتغذية  مع  ُم�ضرتكة  وم�ضتنقعات 
هذه امل�ضتنقعات والبحريات للمياه اجلوفية هناك 
يجعالن من هذا النهر نهرًا م�ضرتكاً ويجعالن من 

دولة جيبوتى دولًة م�ضاطئًة لنهر اأوا�ض:
ثانياً: منظومة اأنهر وابى �ضبيلى وجوبا وغيناىل:

الو�ضطى  اله�ضبة  ه��و  الأن���ه���ار  ه���ذه  م�����ض��در 
لهذه  امل�ضرتك  امل�ضدر  ورغم  جنوباً.  واملنحدرة 
الأنهار، اإّل اأن نهر وابى �ضبيلى منف�ضٌل عن بقية 
اأنهار  كبقية  ولكنه  املنظومة،  ه��ذه  فى  الأن��ه��ار 
اأن  قبل  ال�ضومال  ويعرب  جنوبا  يتجه  املنظومة 
ي�ضّب فى املحيط الهندى. املجموعة الثانية لهذه 
املنظومة ت�ضمل اأنهر وابى غي�ضرتو وغيناىل وداوا 
والتى تكّون معاً نهر جوبا والذي يعرب ال�ضومال 
قبل اأن ي�ضبَّ فى املحيط الهندى. ويكّون نهر داوا 
الفا�ضل احلدودى بني اثيوبيا وكينيا م�ضيفاً كينيا 
كدولة م�ضاطئة مع اثيوبيا وال�ضومال لنهر جوبا.

ثالثاُ: نهر اأومو:
يبداأ نهر اأومو رحلته من اله�ضبة الو�ضطى ويتجه 
ُتْركانا يف  اىل اجلنوب الغربى وي�ضّب فى بحرية 
اثيوبيا. وُتغّذى نهر اأومو بع�ض الروافد منها نهر 
غيبى ونهر غيلغيل غيبى. ويقع اجلزء الأكرب من 
ُتعترب  كينيا  فاإن  عليه  كينيا.  فى  ُتركانا  بحرية 
النهر  و�ضع  ويخلق  اأوم��و.  لنهر  م�ضاطئة  دول��ًة 
منها   %95 من  )اأكر  والبحرية  اثيوبيا(  يف  )كله 
اإذا  قانونيا معقدًا خ�ضو�ضاً  كينيا( و�ضعاً  داخل 
مثلث  فى  يقع  ُتركانا  بحرية  من  جزًء  اأن  اأ�ضفنا 
اإليمي املتنازع عليه بني كينيا واثيوبيا وال�ضودان 
والذى ت�ضيطر عليه كينيا حالياً )و�ضوف ترث دولة 
جنوب ال�ضودان نزاع مثلث اإليمي عند اإعالنها يف 
يوليو القادم(. وميثِّل هذا النهر وروافده املحور 
الأهمية  حيث  من  النيل،  منظومة  بعد  الثانى، 

لربنامج اثيوبيا لتوليد الطاقة 
رابعاً: منظومة النيل:

النيل هو اأكرب منظومة نهرية فى اثيوبيا ويغّطي 
ال�ضمالية  املنطقة  م��ن  كبرية  اأج����زاًء  حو�ضه 
والو�ضطى لثيوبيا وت�ضمل هذه املنظومة جمموعة 
عطربة  بنهر  ال�ضمال  فى  بدًء  الأنهار  من  كبرية 
والذى ُيعرف يف اثيوبيا بنهر )َتَكّزى( وُيكّون اأحد 
كبرٍي  جلزٍء  الفا�ضل  )�ضيتيت(  نهر  وهو  فروعه 
عطربة  ونهر  واريرتيا.  اثيوبيا  بني  احلدود  من 
هو اآخر نهٍر يلتقى بنهر النيل وي�ضيف لنهر النيل 
حوايل 11 مليار مرت مكعب، ُتّثل حواىل 13% من 
مليار   84 حواىل  والبالغة  النيل  نهر  مياه  اجماىل 

مرت مكعب ُمقا�ضًة فى اأ�ضوان.

بقلم: د. �ضلمان حممد �أحمد �ضلمان

�جلزء �لأول�سدود اإثيوبيا وملف نزاعات مياه النيل


