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قام الرئیس الیوغندي یوري موسیفیني في یوم اإلثنین 12 أغسطس عام 2013م بقص الشریط
التقلیدي إیذانًا ببدء العمل في سدِّ كاُروما على النیل األبیض. وُیتوّقع أن یولِّد السد عند اكتماله بعد

أربعة أعوام، أي في نهایة عام 2017م، حوالى «600» میقاواط من الكهرباء، بتكلفٍة قدرها
«1.4» ملیار دوالر. وقد وافق بنك التجارة الخارجیة الصیني على تمویل مكّون النقد األجنبي
للمشروع البالغ حوالى نصف التكلفة اإلجمالیة، بقرٍض میّسر. وتقوم الشركة الصینیة «ساینو
للطاقة الكهربائیة» ببناء السد وتركیب وتشغیل األعمال الهندسیة. علیه فإن جمهوریة الصین

الشعبیة ستقوم بعملیتي التمویل والبناء.
ورأینا قبل أن یقوم بعض الفنیین والسیاسیین في القاهرة والخرطوم بدقِّ طبول الحرب ضد یوغندا
وسد كاُروما، وتخویفنا بأن السد سوف یحیل مئات اآلالف من األفدنة المرویة في مصر والسودان

إلى صحراء وُیقّلل تولید الكهرباء من سدود البلدین، أن نوّضح أن هذا السّد لن تكون له أیة
تأثیراٍت سلبیٍة على السودان أو مصر. بل إنه لن تكون هناك بحیرة وراء السد تحتاج یوغندا أن
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 األرشیف
-إختر سنة-

تمألها مما قد یقلل انسیاب النیل األبیض لهذه الدول الثالث خالل فترة ملئها. علیه فلیس هناك أیة
أسباٍب للتخّوف أو التحّفظ على هذا السد، كما سنوّضح في هذا المقال والمقال القادم.

وسوف نتناول في المقال األول معلوماٍت أساسیة عن یوغندا ووضعها المائي وبحیرة فكتوریا
ووضع النیل األبیض في یوغندا، ویوغندا في النیل األبیض. وسوف نتعّرض بعد ذلك لتاریخ

وسیاق برنامج یوغندا لتولید الطاقة الكهربائیة من النیل األبیض. وسوف نواصل في المقال الثاني
نقاش هذا البرنامج خصوصًا سد كاُروما، وسنوّضح لماذا لن تنتَج تأثیراٌت سلبیة على السودان من

هذه السدود. 
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یوغندا قطٌر صغیٌر ال تتعّدى مساحته «250.000» كیلومتر مربع، وهى تساوي حوالى ُعشر
مساحة السودان قبل انفصال الجنوب، وحوالى الُسبع من مساحة السودان الحالیة. ورغم صغر
حجم البالد فإن سكانها یزیدون على سكان السودان فى العدد، حیث بلغ عدد سكان یوغندا هذا

العام حوالى «35» ملیون نسمة، مقارنًة بسكان السودان الذین یبلغون «30» ملیون نسمة. وقد
أّدى االستقرار السیاسى واألمني النسبي في السنوات العشر الماضیة إلى نمٍو ملحوٍظ لالقتصاد. إّال

أن یوغندا مازالت من أفقر الدول فى العالم وتقع فى المرتبة الخامسة عشرة من القاع، وهى من
الدول التى ال منفذ لها للبحر.

وتعاني یوغندا من نقٍص حاد في الكهرباء، إذ أن أكثر من تسعین في المائة من سكانها بال خدماٍت
كهربائیة. وقد تأّثرت صناعاتها الخفیفة باالنقطاع الطویل للكهرباء في األعوام الماضیة. لهذه
األسباب فقد قّررت حكومة الرئیس موسیفیني إیالء اهتماٍم خاص لموضوع التولید الكهربائي.

ویساعد یوغندا في جهدها هذا وضعها المائي. فمن الناحیة المائیة فإن یوغندا ُتْعتبر من الدول
الغنیة ِنسبیا، إذ أن مواردها المائیة المتجّددة «السطحّیة والجوفیة» تبلغ حوالى «39» ملیار متر

مكعب، وهى ُتترجم إلى حوالى «1.200» متر مكّعب للفرد. وُتغّطي البحیرات واألنهار حوالى
ُخمس األراضى الیوغندیة. وتقع كل أراضى یوغندا تقریبًا داخل حوض النیل، بینما یقع حوالى

8% من حوض النیل فى یوغندا. بإإلضافة إلى النیل فإن بحیرات فكتوریا وكیوغا والبرت وإدوارد
وجورج هى مصادر رئیسة للموارد المائیة فى یوغندا.
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تبلغ مساحة بحیرة فكتوریا حوالى «68.000» كیلومتر مربع، ویقع 45% منها فى یوغندا
و49% فى تنزانیا و6% فى كینیا. وهى ثاني أكبر بحیرة فى العالم بعد بحیرة سیوبیریر التى
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-إختر یوم-

إذهب!

بحث  

تتشاركها الوالیات المتحدة األمریكیة وكندا. وتتمّتع بحیرة فكتوریا بثروٍة سمكیٍة ضخمة. وتستغلُّ
الدول الثالث البحیرة لصید األسماك ومیاه الشرب، بإإلضافة إلى االستعماالت المالحیة والترفیهیة

وبعض أعمال الري الصغیرة. 
وعانت وُتعانى بحیرة فكتوریا من التغییرات المناخیة. فقد ارتفع منسوبها ارتفاعًا كبیرًا فى

ستینیات القرن الماضي، وتسّببت الفیضانات فى تشرید مئات اآلالف من القاطنین قرب شواطئها
فى الدول الثالث، وفى إتالف البنیة التحتیة فى تلك المنطقة. وانخفض منسوب البحیرة انخفاضًا

حادا فى بدایة هذا القرن لعّدة أسباب أبرزها الجفاف. وأّثر ذلك تأثیرًا سالبًا على تولید الكهرباء فى
یوغندا وعلى إمدادات میاه الشرب وعلى االستخدامات المالحیة فى الدول الثالث. كما شهدت

البحیرة تغییراٍت بیئیة مثل انتشار األعشاب النیلیة، أو ما ُیسّمى بـ «یاقوتیة الماء»، على سطح
البحیرة. ونتجت عن ذلك آثار سلبیة على المالحة واألسماك ومیاه الشرب وعلى الوضع البیئي

للبحیرة.
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بحیرة فكتوریا هى المصدر الرئیس للنیل األبیض، وهو النهر الوحید الذى ینبع من بحیرة فكتوریا.
وُیسّمى النیل األبیض عند مخرجه من بحیرة فكتوریا عند مدینة ِجیْنجا في یوغندا بـ «نیل

فكتوریا». ویواصل نیل فكتوریا رحلته عبر بحیرة كیوغا ویخرج منها، ویمرُّ بعد ذلك على شالالت
كاروما، ثم شالالت میرشیسون. ویدخل نیل فكتوریا بحیرة البرت ویتغیر اسمه لیصبح «نیل

البرت» بعد خروجه منها. ویواصل نیل البرت رحلته فى شمال یوغندا ویدخل جنوب السودان عند
مدینة نیمولى الحدودیة، ویصبح اسمه عند دخوله جنوب السودان «بحر الجبل». 

ویدخل نیل البرت السودان وهو یحمل «26.5» ملیار متر مكعب. وتضیف األمطار واألنهر
الصغیرة في الجانب الشرقي من بحر الجبل «4.8» ملیار متر مكعب، بینما تضیف األمطار

واألنهار في الجانب الغربي «3.3» ملیار متر مكعب. ویضیف بحر الغزال «11,3» ملیار متر
مكعب. وتبدأ بعد ذلك مباشرًة منطقة المستنقعات المسماة بـ «السُّد». وعلیه فإن كمیة المیاه التي

تنتشر في منطقة السُّد في جنوب السودان تصل إلى «45.9» ملیار متر مكعب. لكّن التبّخر
والتسّرب في منطقة الُسد یستهلكان «30.9» ملیار متر مكعب. ولهذه األسباب عندما ُیجمِّع النیل
األبیض نفسه بعد منطقة الُسد ویبدأ في االنسیاب خارج المنطقة قرب مدینة ملكال، متجهًا شماًال

نحو السودان، فإن المیاه التي یحملها هي حوالى «15» ملیار متر مكعب فقط. 
وتضیع حوالى ثالثة ملیارات متر مكعب ونصف الملیار فى التبخر والتسّرب بین ملكال والخرطوم
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«خصوصًا فى خزان جبل األولیاء». وعلیه فإن البحیرات االستوائیة تساهم بحوالى «11.5»
ملیار متر مكعب من إجمالى میاه نهر النیل البالغة «84» ملیار متر مكعب مقاسًة عند أسوان.

وتأتي بقیة میاه النیل البالغة حوالى «72.5» ملیار متر مكعب من الهضبة اإلثیوبیة «النیل
األزرق «50» ملیار، نهر عطبرة «11» ملیار ونهر سوباط «11.5» ملیار». علیه فإّن

البحیرات االستوائیة تساهم بحوالى 14% فقط من جملة میاه نهر النیل، بینما تأتى البقیة وهى
86% من الهضبة اإلثیوبیة.
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