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

�أن توجد يف كل �أرجاء �لكرة �لأر�ضية.  

�أي�ضا  �ثيوبيا  يف  �لو�ضطى  �ملنطقة  م��ن  ي��ب��د�أ 
�لأر��ضى  دخولهما  وبعد  و�لرهد  �لدندر  نهر� 
�لأنهار  �أكرب  �لأزرق  بالنيل  يلتقيان  �ل�ضود�نية 
�لعابرة للحدود �ل�ضود�نية من �ثيوبيا، �ذ يحمل 
�لنيل �لأزرق �ضنويا حو�يل 50 مليار مرتمكّعب 
�لنيل  نهر  مياه  �جماىل  من   %59 ح��و�ىل  ِثّل  تمُ
وينبع  مكعب.  مليارمرت   84 ح��و�ىل  و�لبالغة 
�لنيل �لأزرق من بحرية تانا غري �أن معظم مياهه 
تاأتى من رو�فد للنهر )مثل ر�فد بيلي�س( ولي�س 
�لأزرق  �لنيل  ويمُعرف  نف�ضها.  تانا  بحرية  من 
�أحياناً  ْكتب  وتمُ ْنطق  )تمُ �أّباي  بنهر  �ثيوبيا  د�خل 

َعّباى(. 
�مل�ضدر  هو  �لو�ضطى  للمنطقة  �جلنوبى  �جلزء 
بعد  يكونان  و�للذين  وبارو  �أوكوبو  نهري  ملياه 
لقائهما يف جنوب �ل�ضود�ن نهر �ل�ضوباط. ويلتقي 
�لأبي�س قرب مدينة ملكال  بالنيل  �ل�ضوباط  نهر 
حو�ىل  �لأبي�س  للنيل  �ل�ضوباط  نهر  وي�ضيف 
من   %14 ح��و�يل  ّثل  تمُ مكّعب  مرت  مليار   11.5
�جمايل مياه نهر �لنيل، وهى نف�س كمية �ملياه فى 
�لإ�ضتو�ئية  �لبحري�ت  من  �لآتية  �لأبي�س  �لنيل 
م�ضدر  �لإ�ضتو�ئية  و�لدول  �أ�ضو�ن.  فى  مقا�ضًة 
وكينيا  وتنز�نيا  يوغند�  هى  �لأبي�س  �لنيل 
�لكونغو  وج��م��ه��وري��ة  ورو�ن����د�  وب���ورون���دى 

�لدميقر�طية. 
بالإ�ضافة لهذه �لأنهار فيجب �أن نذكر �أن �أثيوبيا 
�أريرتيا  دولة  مع  �لأ�ضا�ضي  �مل�ضدر  �أي�ضا  هى 
�حل��دودى  �لفا�ضل  يكّون  و�ل��ذى  �لقا�س  لنهر 
�ضّمى هناك بنهر مرييب.  بينهما مل�ضافٍة طويلة ويمُ
ورغم �أن �لقا�س لي�س جزًء من نهر �لنيل، �إّل �أن 
�إرتباط  �ىل  ت�ضري  �لتى  �لإرها�ضات  هناك بع�س 
نهر �لقا�س بنهر �لنيل عن طريق �ملياه �جلوفية، 
يف  مت�ضّربًة  تنتهى  �لقا�س  نهر  مياه  ب��ان  علمامُ 

بعيدً�  لي�س  �ل�ضود�ن،  �ضرق  رم��ال 
يقّوى  ما  وه��ذ�  �لنيل،  حو�س  عن 
للمياه  �لقا�س  نهر  بتغذية  �لإعتقاد 
�لنهرين.  تربط  قد  �لتى  �جلوفية 
�أخرى  ناحيٍة  من  �لتو�ضيح  ويجب 
يجرى  �ل��ذى  بركة  نهر  م�ضدر  �أن 
�ل�ضود�ن  فى  �لأحمر  للبحر  مو�زيامُ 

هو دولة �ريرتيا ولي�س �ثيوبيا.
من هذ� �ل�ضرد يت�ضح �أن �ثيوبيا هى 
�مل�ضدر لكل مياه �لنيل �لأزرق )مبا 
فى ذلك نهر عطربة( و�لبالغة حو�ىل 
�أي�ضامُ  وهى  مكعب،  مرت  مليار   63
�لنيل  مياه  ن�ضف  حل��و�يل  �مل�ضدر 
مليار.وهذ�   22 و�لبالغة  �لأبي�س 
 74 م�ضدر  ه��ى  �ثيوبيا  �أن  يعنى 
ّثل حو�يل  مليار مرت مكعب )وهى تمُ
86%( من �جمايل مياه �لنيل �لبالغة 
84 مليار مرت مكعب. ويت�ضح �أي�ضاً 
مع  �أنهارها  فى  تت�ضارك  �ثيوبيا  �أن 
م�ضر  هى  �أخ��رى  دولة  ع�ضر  �ثنتى 
و�ل�ضومال  وجيبوتى  و�ل�ضود�ن 
وكينيا  وتنز�نيا  ويوغند�  و�ريرتيا 
وجمهورية  ورو�ن����د�  وب��ورون��دى 
�ىل  �إ�ضافًة  �لدميقر�طية،  �لكونغو 
�إع��ان  عند  �ل�ضود�ن  جنوب  دول��ة 

ميادها فى يوليو �لقادم.
بد�أ �لتفكري فى �ثيوبيا فى ��ضتغال 
�ملذكورة  ع�ضر  �لإثنى  �أنهارها  مياه 

�أعاه فى �ضتينات �لقرن �ملا�ضى. وبحكم �لعاقة 
هيا�ضيا�ضي  نظام  تربط  كانت  �لتى  �لوطيدة 
عبد  نظام  �رتباط  على  وك��ردٍّ  وقتها،  باأمريكا 
�ل�ضوفيت  وتويل  �ل�ضوفيتى  بالإحتاد  �لنا�ضر 
لل�ضد �لعاىل مب�ضر، فقد قامت �إحدى �ملوؤ�ض�ضات 
�جلو�نب  ومتعددة  مكّثفة  بدر��ضٍة  �لأمريكية 
�ثيوبيا.  يف  �مل��ي��اه  مل���و�رد  �لأم��ث��ل  لاإ�ضتغال 
�لتى  �لكهربائية  �لطاقة  �أن  �لدر��ضة  �أو�ضحت 
�ثيوبيا  يف  �لأن��ه��ار  مياه  من  ��ضتغالها  ميكن 
مغذى  فهم  )ميكن  ميقاو�ط   30،000 عن  تزيد 
كافة  �أن  �لإعتبار  فى  �أخذنا  �إذ�  �لأرق���ام  ه��ذه 
هى  �لعاىل  �ل�ضد  من  �ملمُوّلدة  �لكهربائية  �لطاقة 
�لكهربائية  حو�ىل 2،000 ميقاو�ط، و�أن �لطاقة 
�لقمُ�ضوى �لتى ميكن توليدها من خز�ن مروى هى 
�لإ�ضارة  وجتدر  هذ�  ميقاو�ط(.   1،250 حو�ىل 
�أن  �إىل  �أ�ضارت  �لاحقة  �لدر��ضات  بع�س  �أن  �إىل 
�ل� 30،000 ميقاو�ط هذه ميكن توليدها فقط من 
من  �ملتاحة  �لطاقة  �إجماىل  و�أّن  �لنيل،  منظومة 
وهى  ميقاو�ط،   45،000 �ل�  يفوق  �ثيوبيا  �أنهر 
تلك  بعد  �أفريقيا  يف  متاحة  كهربائية  طاقة  �أكرب 
�لتى تتميز بها.جمهورية �لكونغو �لدميقر�طية.

)�ريرتيا  �خلارجية  بحروبها  �ثيوبيا  �ن�ضغلت 
1960 – 1991، وكذلك 1998 -2000، وحرب 
عامى  �ل�ضومال  مع  ��ضتعلت  �لتى  �لوغ���ادن 
�لد�خلية  وثور�تها  وبحروبها   )1978-  1977
عام  فى  منق�ضتو  نظام  ب�ضقوط  �نتهت  و�لتى 
�خلارجية  بحروبها  �ثيوبيا  �إن�ضغال   .1991
وقّلة  �ل�ضيئة  �لإقت�ضادية  وظروفها  و�لد�خلية 
حّدت  �لظروف  هذه  ب�ضبب  �خلارجى  �لتمويل 
خال  �لكهربائية  طاقتها  تنمية  فى  �آمالها  من 
قليل  عدٍد  ببناء  �ثيوبيا  و�كتفت  �ملا�ضى،  �لقرن 
من �ل�ضدود �ل�ضغرية خال �ضتينات و�ضبعينات 
هذ�  لكن  �أو��س.  نهر  �ملا�ضى معظمهاعلى  �لقرن 
عندما  �لقرن  هذ�  بد�ية  مع  كثري�  تغرّي  �لو�ضع 
بد�أت �ثيوبيا فى تخطيط وتنفيذ برنامٍج طموح 
�أومو  نهر  على  �لكبرية  �ل�ضدود  من  كبري  لعدٍد 
�لأزرق  �لنيل  ت�ضمل  �لتى  �لنيل  منظومة  وعلى 
كما  ورو�ف��ده��ا،  �ل�ضوباط  ونهر  عطربة  ونهر 

ح فى �ملقال �لقادم. �ضنو�ضّ
فى  �ملائى  �لو�ضع  �ل�ضابق  �ملقال  فى  ناق�ضنا 
عترب  تمُ �أثيوبيا  �أن  رغم  �أنه  و�أو�ضحنا  �ثيوبيا 

�ملائية  مو�ردها  �أن  �إّل  مائياً  �لغنية  �لدول  من 
�أبرزها  �ل�ضعبة  �لتحديات  من  جمموعًة  تو�جه 
و�ملكانى  �لزمانى  و�لتباين  �ملناخّية  �لتغيري�ت 
�جلفاف  فى  وتت�ضّبب  ت�ضبّبت  و�لتى  لاأمطار 
خال  لل�ضكان  �لكبرية  و�لزيادة  و�لفي�ضانات، 
�ضكان  �أو�ضلت  و�لتي  �ملا�ضية  عاماً  �خلم�ضني 
�ضمن  ومن  �لعام.  هذ�  مليون   88 �إىل  �ثيوبيا 
�لتحديات �أي�ضاً �أن �لإثني ع�ضر نهرً� �لتي تبد�أ فى 
�أخرى وت�ضبح  �أر��ضيها تعرب حدودها �ىل دوٍل 
�أنهارً� دولية تت�ضارك وتتناف�س فى ��ضتعمالتها 
تق�ضيم  ميكن  �أنه  �أي�ضاً  �لدول.و�أو�ضحنا  هذه 
�لإثنى ع�ضر نهر �ىل �ربعة منظومات نهرية هى 
�ضبيلى  �أنهر و�بى  �أو��س )2( منظومة  نهر   )1(
منظومة  و)4(  �أوم��و،  نهر   )3( وغيناىل  وجوبا 

�لنيل.
�ثيوبيا  �إن�ضغال  ف��اإّن  �ملقال  ذلك  فى  ذكرنا  كما 
وظروفها  و�ل��د�خ��ل��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  بحروبها 
�خلارجى  �لتمويل  وقّلة  �ل�ضيئة  �لإقت�ضادية 
تنمية  فى  �آمالها  من  حّدت  �لظروف  هذه  ب�ضبب 
و�كتفت  �ملا�ضى  �لقرن  خال  �لكهربائية  طاقتها 
�ل�ضغرية  �ل�ضدود  من  قليل  عدٍد  ببناء  �ثيوبيا 
خال �ضتينات و�ضبعينات �لقرن �ملا�ضى معظمها 
على نهر �أو��س. و��ضتملت تلك �ل�ضدود على �ضد 
�أو��س  نهر  على  كوكاد�م(  ب�  َيعرف  )�أوما  كوكا 
�لثانى  �أو��س  �ضّدى  وعلى  ميقاو�ط،   40 لتوليد 
ميقاو�ط(   32 وّلد  يمُ منهما  )وكلمُ  �لثالث  و�أو��س 
، وكذلك �ضد �أبا �ضمويل لتوليد 20 ميقاو�ط من 
غمرها  ما  �ضرعان  �ل�ضدود  هذه  ولكّن  �لكهرباء. 
�ضد  وتوّقف  �أد�ئها  على  تدريجياً  و�أّث��ر  �لطمى 
�أن غمره �لطمي  �أبا �ضمويل عن �لعمل كلياً بعد 
)وكان  فيه  �لكهرباء  توليد  توربينات  و�أوق��ف 
فى  تاأهيله  و�أمُعيد   1932 عام  نَى  بمُ قد  �ل�ضد  هذ� 

�ل�ضتينات وتوقف �لعمل فيه عام 1970(.
�ضغري  �ضٍد  بناء  يف  �لإثيوبية  �ل�ضلطات  �ضرعت 
يف  �لأزرق  �لنيل  رو�ف��د  �أح��د  ِفين�ضا  نهر  على 
�ضبعينات �لقرن �ملا�ضى و�أمُكملت �ملرحلة �لأوىل 
بناء  وفى   ،1973 عام  ميقاو�ط   80 لتوليد  منه 
�ضّمى  يمُ تانا  بحرية  على  �ضغري  �آخ��ر  م�ضروٍع 
�ضنناق�س  )كما  ميقاو�ط   12 لتوليد  �أّب��اى  ِت�س 
فقد  �مل�ضاريع  ه��ذه  �إىل  بالإ�ضافة  بعد(.  فيما 
و�كانا"  "ميلكا  م�ضروع  ببناء  �ثيوبيا  قامت 
ميقاو�ط.   150 لتوليد  �ضيبلى  و�ب��ى  نهر  على 

مثل  �أخرى  �ضغرية  م�ضاريع  �إىل  بالإ�ضافة  هذ� 
"�ضور" على نهر بارو )�ضوباط(. غري �أن �لطاقة 
�لكلّية لهذه �مل�ضاريع كلها مل تتعدى  �لكهربائية 
400 ميقاو�ط، بينما مل تزد �مل�ضاحة �ملروية من 

هذه �مل�ضاريع عن 70،000 هكتار.
ولكن هذ� �لو�ضع بد�أ فى �لتغيري مع بد�ية هذ� 
�ثيوبيا  جري�ن  مع  �حلروب  توقفت  فقد  �لقرن. 
و�نتهت �ىل حدٍّ كبري حروبها �لد�خلية، و�ضرعت 
تنموية  م�ضاريع  يف  �لإ�ضتقر�ر  هذ�  �إثر  �ثيوبيا 
�جلديدة  عاقاتها  ذلك  فى  ت�ضاعدها  �ضخمة، 
�أ�ضعار  و�رتفاع  �لغربية  �ل��دول  مع  و�جلّيدة 
لاإقت�ضاد  �ملتز�يد  و�لنمو  عاملياً  �لإثيوبى   ْ �لبنُّ
�ىل  �أ���ض��ارت  �لتى  �لدر��ضات  وكذلك  �لإثيوبى 
وجود كمياٍت �ضخمة من �لغاز �لطبيعى فى �إقليم 
�لأوغادن فى �ثيوبيا، �إ�ضافًة �إىل ظهور جمهورية 
�ل�ضني �ل�ضعبية كم�ضتثمٍر ومموٍل وباٍن لل�ضدود 
ومتلهٍف للمو�رد �لطبيعية خ�ضو�ضاً فى �أفريقيا. 
�قت�ضادها  لبناء  لة  مف�ضّ خططاً  �ثيوبيا  �أكملت 
�لق�ضوى  لاإ�ضتفادة  تف�ضيلية  در��ضاٍت  �ضملت 
�لدر��ضات  هذه  �ضمن  من  �ملائية.  مو�ردها  من 
مع  بالتعاون  �ل��دوىل  �لبنك  �أ�ضدرها  �لتى  تلك 
�حلكومة �لثيوبية عام 2006 بعنو�ن "�ثيوبيا: 
�لق�ضوى  �لزيادة  �أجل  �ملائية من  �ملو�رد  �إد�رة 

للنمو �لقابل لاإ�ضتمر�رية."
�ثيوبيا  برنامج  �أن  �لبد�ية  منذ  و��ضحامُ  ك��ان 
تنموٍى  برنامٍج  �أى  مثل  مثله  �لطموح،  �لتنموى 
كبري، �ضوف يعتمد جناحه على توليد �أكرب قدٍر 
و�لتى  لثيوبيا  �ملتاحة  �لكهربائية  �لطاقة  من 
تتجاوز 45،000 ميقاو�ط. وقد كانت كل �لطاقة 
فى  �ثيوبيا  فى  �ل�ضدود  من  �ملمُوّلدة  �لكهربائية 
بد�ية هذ� �لقرن ل تتعدى 500 ميقاو�ط عندما 
ن�ضمة. مليون   60 ح��و�ىل  �ثيوبيا  �ضكان  ك��ان 

لمُّ �لطاقة �ملتاحة لثيوبيا فى منظومة  ويرتكز جمُ
�حلاد  �لإنحد�ر  ب�ضبب  �أوم��و  ونهر  �لنيل  �أنهر 
رّكزت  وقد  �ملنظومتني.  هاتني  �أنهار  جمرى  فى 
كان  لأن��ه  �أوم��و  نهر  على  �لبد�ية  فى  �ثيوبيا 
و�لقانونية،  �ل�ضيا�ضية  �مل�ضاكل  �أن  لها  و��ضحامُ 
وبالتاىل �لتمويلية، فى نهر �أومو �ضتكون �أقّل من 
تلك �لتى �ضتو�جهها فى منظومة �لنيل، �إذ �أّن نهر 
�أومو يجرى كّله د�خل �لأر��ضى �لثيوبية رغم 
ْركانا �لتى يقع معظمها فى  �أنه ي�ضّب فى بحرية تمُ

كينيا. 

بقلم: د. �ضلمان حممد �أحمد �ضلمان

�جلزء �لثاين�سدود اإثيوبيا وملف نزاعات مياه النيل


