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  الخرطوم وجوبا ...خطوتان إلى ا_


الرئیسیة

األخبار
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د. سلمان محمد أحمد سلمان

 مقاالت سابقة
سدُّ کاُروما الیوغنِدي: َقبَل

أْن تَدقَّ ُطبوُل الحرِب «2 »
سدُّ کاُروما الیوغنِدي: َقبَل

أْن تَدقَّ ُطبوُل الحرِب «1 »

 رأي(األرشیف)

َسدُّ كاُروما الُیوغندي: َقبَل أْن ُتَدقَّ ُطُبوُل الحرِب «3-3»
 «1»

ذكرنا في المقالین السابقین أن الرئیس الیوغندي یوري موسیفیني قام 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.
وعلیه 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 سلبیة على السودان أو مصر، بل إنه لن تكون هناك بحیرة وراء السد تحتاج یوغندا أن

 األعمدة
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الحزب الجمهوري واتفاقیة
میاه النیل

الحزب الجمهوري واتفاقیة
میاه النیل: تعقیب علی
األستاذ عبد الله الفکي

البشیر 1 -2
السودان ومبادرة حوض

النیل: تعقیب علی د. أحمد
المفتي

الوساطة السودانیة بین مصر
وأثیوبیا حول میاه النیل

خّزان جبل أولیاء بین اإلزالة
واإلبقاء

کم تبلغ استخدامات
السودان من میاه النیل؟
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کم تبلغ إستخدامات
السودان من میاه النیل؟

(7-6)

کم تبلغ إستخدامات
السودان من میاه النیل؟

(4)

 األرشیف
-إختر سنة-

-إختر شهر-

تمألها مما قد یقّلل انسیاب النیل األبیض لهذه الدول الثالث خالل فترة ملئها. وعلیه فلیست هناك
أیة أسباٍب للتخّوف أو التحّفظ على هذا السد، كما سنوّضح في هذا المقال.

 «2»
وبدأنا النقاش في المقال السابق في برنامج یوغندا لتولید الكهرباء من الطاقة المتاحة من النیل

األبیض والبالغة حوالى 8.000 میقاوط. وقد ذكرنا أن أول تلك المشروعات كان سّد شالالت أوین
لتولید الطاقة الكهربائیة الواقع على مدینة جینجا عند مخرج النیل األبیض من بحیرة فكتوریا. وقد

تعّرضنا لالتفاقیات التي وّقعتها الحكومة البریطانبة مع مصر كي تسمح مصر بقیام المشروع.
وأوضحنا أن تلك االتفاقیات ووجود المهندسین المصریین في یوغندا صارا مصدر غبٍن ورفٍض

بین أوساط المتعلمین والسیاسیین الیوغندیین، وأنهما قد أصبحا السبب الرئیس الذي دفع یوغندا
للتوقیع على اتفاقیة عنتبي لحوض النیل في 20 مایو عام 2010م، وُیتوّقع أن تكون یوغندا

الدولة الثانیة التي ستصادق على االتفاقیة بعد إثیوبیا التي صادقت علیها في 13 من شهر یونیو
عام 2013م.

وقد أوصحنا أیضًا تدهور الوضع فى السد ومحّطة تولید الكهرباء إبان فترة حكم الرئیس عیدى
أمین وفترة الحروبات الداخلیة، ولكن تّمت إعادة تأهیل السد والمحّطة فى ثمانینیات القرن

الماضى، وارتفع معدل الطاقة الكهربائیة الُموّلدة إلى 180 میقاواط بعد التأهیل الثانى، وتّمت إعادة
تسمیة المشروع بـ «محّطة نالوبالى للطاقة الكهربائیة».
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وازدادت احتیاجات یوغندا من الطاقة الكهربائیة بازدیاد السكان والهجرة إلى المدن وبقیام بعض
الصناعات الخفیفة. وقامت یوغندا ببناء مشروع طاقة كهربائي ثاٍن في عام 1993م هو امتداٌد
للمشروع األول. وقد تضّمن هذا المشروع الذى یقع على بعد كیلومتٍر واحد من المشروع األول
شّق قناة من بحیرة فكتوریا إلى موقع محطة الكهرباء الجدیدة على نیل فكتوریا. وأّكدت یوغندا

التزامها بالمعادلة المّتفق علیها مع مصر فى المشروع األول النسیاب المیاه من بحیرة فكتوریا إلى
نیل فكتوریا. وقد اكتمل المشروع عام 1999 وبدأ فى تولید 80 میقاواط من الطاقة الكهربائیة
عام 2000.م، وارتفع تولید الطاقة بعد تأهیل المشروع إلى 120 میقاواط عام 2003م، وقد

ُسّمى هذا المشروع بـ «محّطة كیرا للطاقة الكهربائیة». 
وفى أثناء العمل فى مشروع كیرا بدأ العمل في مشروع الطاقة الثالث في یوغندا الذى یتّكون من

إعادة تأهیل لسد المشروع األول وتحدیث ماكینات تولید الطاقة به، وتحدیث وتوسیع شبكة توزیع

تعثر المریخ كان متوقعا!!

بال تحفظ
مجذوب حمیدة

انقذ الهالل یا بدوي!

صوت الحق
میرغني یونس

 كّتاب الرأى
تعلیق خجول!!

نمریات
اخالص نمر

علي الریح في ... لم تكتمل
الصورة «1»
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-إختر شهر-

-إختر یوم-

إذهب!

بحث  

الكهرباء. غیر أن الجفاف الذى واجهته یوغندا فى بدایة هذا القرن ومشكالت تراكم یاقوتیة الماء
المتوالدة بكثرة فى بحیرة فكتوریا بدأت فى التأثیر على شبكات تولید الطاقة فى مشروعي نالوبالى

وكیرا. 
وقد ساهم البنك الدولى فى تمویل مشروعي الطاقة الثاني والثالت فى یوغندا، وقرر بناًء على

طلب یوغندا تمویل مشروع الطاقة الرابع في عام 2002م والذى شمل تمویل وحدات تولید
كهرباء إضافیة للمشروعین األول والثانى، وإعادة تأهیل وتحدیث وتوسیع البنیة التحتیة لهذین

المشروعین. وقد اكتمل العمل بهذا المشروع فى بدایة عام 2008م، وساهم فى رفع الطاقة
الكهربائیة لمشروعي نالوبالى وكیرا إلى حوالى 350 میقاواط.

وانتقلت یوغندا بعد ذلك للعمل في مشروع بوجاغالى للطاقة الكهربائیة. ویتكّون هذا المشروع من
سٍد ارتفاعه حوالى ثالثین مترًا على نیل فكتوریا ومحطة لتولید الطاقة. ویقع المشروع على بعد

حوالى 15 كیلومترًا من محطتى نالوبالى وكیرا. وعلى الرغم من أن التخطیط لبناء المشروع كان
قد بدأ عام 2003م، إّال أن الكثیر من المانحین ترّددوا فى تمویل المشروع بسبب التخّوف من

التأثیرات البیئیة خصوصًا إغراق المشروع آلثار ومواقع تاریخیة وثقافیة مهمة. وفى عام 2007م
نجحت یوغندا فى الحصول على التمویل الالزم بعد دراسة مكّثفة للتأثیرات البیئیة ووضع خّطة

متكاملة لدرء التأثیرات البیئیة السلبیة الناجمة عن المشروع. وقد ساهمت مجموعة البنك الدولي
بتمویٍل قدره 360 ملیون دوالر من جملة التكلفة الكلّیة للمشروع البالغة حوالى 800 ملیون

دوالر. وقد بدأ العمل فى المشروع عام 2008م واكتمل العمل فى شهر أكتوبر عام 2012م، وُیوّلد
المشروع حوالى 250 میقاواط من الكهرباء. 

وقامت یوغندا بناًء على طلب البنك الدولى بإخطار كل دول حوض النیل التسع األخرى بمشروع
بوجاغالى ومّدها بالمعلومات الالزمة عن المشروع تطبیقًا لسیاسة البنك الدولي الخاصة

بالمشروعات المقامة على مجاري مائیة دولیة. وقد تّمت مناقشة المشروع فى اجتماٍع لوزراء
میاه دول حوض النیل تحت مظلة مبادرة حوض النیل. وقد أوضحت وثائق المشروع التى أمّدت

بها یوغندا دول حوض النیل التسع األخرى، أن المشروع سوف یستعمل نفس المیاه التى
یستعملها مشروعا نالوبالى وكیرا، وأنه لن یستعمل أیة میاه إضافیة لتولید الطاقة الكهربائیة، ولن
یقوم بتخزیٍن دائٍم المیاه. ولم ُتبِد أٌى من دول حوض النیل اعتراضًا أو تحفظا على المشروع. وقد

أّدى هذا بدوره إلى تسهیل التمویل للمشروع خصوصًا من مجموعة البنك الدولي.
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وُتجري یوغندا حالیًا مجموعة من الدراسات لمشروعات جدیدة لتولید الطاقة الكهربائیة من میاه
النیل. وقد اكتملت الدراسة الخاصة بمشروع كاُروما للطاقة الكهربائیة عام 2012م، وكما ذكرنا
في مقدمة المقال األول وهذا المقال، فهذا مشروٌع كبیر یقع على نیل فكتوریا شمال بحیرة كیوغا

في منتصف الطریق بین بحیرة كیوغا وبحیرة البرت. وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 1.4 ملیار
دوالر، وُیتوّقع أن ُیوّلد المشروع حوالى 200 میقاواط من الكهرباء فى المرحلة األولى، وتصل

الطاقة للمشروع فى مراحله النهائیة في ظرف أربع إلى خمس سنوات إلى 600 میقاواط. وُیتوّقع
أن تبیع یوغندا بعض هذه الطاقة إلى كینیا «التي لها احتیاجات كبیرة للطاقة ال تستطیع مقابلتها
محلیًا» لتسدید دیونها من المشروع إلى بنك التجاریة الخارجیة الصیني. كما أن اكتشاف كمیاٍت

من النفط في یوغندا قد فتح شهّیة جمهوریة الصین الشعبیة لدخول سوق السدود الیوغندیة
والمساهمة في تمویلها.

وتقوم یوغندا حالیًا بدراسة الجدوى لمشروع إیسیمبا للطاقة الكهربائیة. ویقع المشروع على نیل
فكتوریا شمال مشروع بوجاغالى. وُیتوّقع أن یوّلد المشروع فى مرحلته األولى حوالى 100

میقاواط من الطاقة الكهربائیة بتكلفٍة مقدارها حوالى 400 ملیون دوالر.
هناك أیضا دراسة مشروع كاالغاال للطاقة الكهربائیة شمال مشروع إیسیمبا المقترح، ولكن

الحكومة الیوغندیة تنفي أنها تنوي بناء هذا المشروع ألسباب تتعلق بتأثیراته البیئیة واالجتماعیة
والثقافیة السلبیة على بیئة وسكان المنطقة. وُیتوقع أن ُیوّلد هذا المشروع إذا تّم تنفیذه، حوالى

200 میقاواط من الكهرباء.
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ونختتم هذا المقال بالسؤال الذي طرحناه في بدایة المقال األول وأعدناه في بدایة هذا المقال، وهو:
لماذا نّدعي أن هذه السدود لن تسّبب أیة أضراٍر للسودان ومصر؟ وتتكّون اإلجابة من سببین:

أوًال: تمّثل مستنقعات جنوب السودان حاجزًا ضخمًا النسیاب میاه النیل األبیض، وتنّظم وتحّدد هذه
المستنقعات كمیات المیاه التي ستنساب عبرها إلى شمال السودان ومصر بصرف النظر عن كمیة
المیاه في النیل األبیض. وكما أوضحنا في المقال السابق فإن كمیة المیاه التي تدخل منطقة السد

هي حوالى 45.9 ملیار متر مكعب. لكن المیاه التي تستطیع تجمیع نفسها وتنساب من النیل
األبیض خارج منطقة السد ال تزید عن 15 ملیار متر مكعب، أي أن التبّخر والتسّرب یستهلكان
أكثر من 30 ملیار متر مكعب. وقد أوضحت عّدة دراسات أن استعمال دول البحیرات االستوائیة

لعشرة ملیارات متر مكعب من میاه النیل األبیض «وهذا رقٌم عاٍل ولن تستطیع هذه الدول استعماله
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لسنواٍت طویلٍة آتیة» لن یتجاوز تأثیره على السودان ومصر ملیار متر مكعب واحد. ویعود السبب
في ذلك إلى مستنقعات جنوب السودان التي تحجز وتقّرر كمّیة المیاه التي ستنساب عبرها إلى

شمال السودان ومصر. وعلیه فلیست هناك أضراٌر ذات شأن على السودان ومصر من هذه
المشروعات. وإذا كنا نتخّوف من فقدان هذا الملیار متر مكعب من میاه النیل األبیض فعلینا أن

نتذكر أن التبّخر في خزان جبل األولیاء وحده یستهلك ملیارین ونصف الملیار متر مكعب سنویًا،
علمًا بأن هذا سدٌّ قد انتفت أسباب وجوده بعد قیام السد العالي.

ثانیًا: لكن ال ُبّد من إضافة أن هذه السدود الیوغندیة لن ُتخّزن أیة میاٍه بصفٍة دائمة. فهذه السدود
ُبنیت أو سُتبنى على مجموعة الشالالت التى تقع فى نیل فكتوریا عند خروجه من بحیرة فكتوریا.

وتقوم هذه السدود بتولید الطاقة الكهربائیة من انسیاب المیاه عبر هذه الشالالت بدون الحاجة إلى
تخزین دائم للمیاه كما یحدث في سدود السودان ومصر. بل إن مشروع سد كاروما سوف یستعمل

نفس المیاه التى یستعملها مشروعا نالوبالى وكیرا، ولن یستعمل أیة میاٍه إضافیة لتولید الطاقة
الكهربائیة.
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وعلیه فإن سدود یوغندا، بما فیها سد كاروما الكبیر، لن تسّبب أیة أضراٍر للسودان. وإن أي

اعتراٍض علي سد كاروما سیكون من زاویة الهیمنة على نهر النیل فقط، ال أكثر وال أقل. ولكن
هذه الهیمنة قد انتهى زمانها بعد أن تیّقظت دول حوض النیل األخرى على حقوقها في میاه النیل،
وفي التنمیة ومحاربة الجوع والعطش والظالم، مثلما فعلت مصر والسودان تمامًا. وقد صار هذا

الهدف أقرب للتحقیق بعد أن أصبح لدى دول منبع النیل ما تستطیع أن تجذب به الممولین
«خصوصًا جمهوریة الصین الشعبیة» من نفٍط وغاٍز وموارد طبیعیة أخرى.
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إن متطلبات التعاون على حوض النیل واالستفادة القصوى من میاهه، وحسن الجوار واألخّوة

األفریقیة ومبادئ العدالة واألنصاف، تفرض علینا أن نرّحب بفرص التنمیة في دول حوض النیل
األخرى. وتتطّلب منا أیضًا أن نمّد ید العون لهذه الدول، وأن نعید النظر في موقفنا الرافض بدون

وجه حق التفاقیة عنتبي لحوض النیل. 
بل إن مشروعات دول المنبع على نهر النیل یجب أن تكون سببًا قویًا للسودان لالنضمام التفاقیة

عنتبي كي یضمن لنفسه مقعدًا داخل مفوضیة حوض النیل یستطیع من خالله متابعة هذه
المشروعات ومعرفة آثارها علیه وعلى وضعه المائي والبیئي، واالستفادة من دروس هذه
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المشروعات وتجاربها. فدول المنبع ستواصل بناء مشروعاتها على نهر النیل، سواٌء رضي
السودان ومصر أم أبیا، وسواء انضما إلى اتفاقیة عنتبي أم واصال رفضهما غیر المنطقي، وغیر

المبرر لها. 
( تعلیق: 0)
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