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بحث  

 سیاسة(األرشیف)

د. سلمان محمد أحمد سلمان:
سد النهضة اإلثیوبي.. فوائد متعددة للسودان

الخرطوم:بله علي عمر: شغلت الوسائط االعالمیة وكافة النخب السیاسیة في الفترة الماضیة بسد
النهضة االثیوبي خاصة بعد تغییر مجري النیل الذي تطلبته االعمال االولیة لمحطة كهرباء السد ..

تباینت المواقف واالراء حول قیام السد فبینما یري البعض ان السودان من اكثر المستفیدین من

 إقرأ أیضًا:
کینیا کینیاتا .. تعدیل في خطة

المواجهة
بروفایل: سوار ... خارج األسوار
خبرة الیابان في بناء السالم علی

أرض النیلین
أوباما یطفئ حروبــًا ویشـعـل أخرى
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المشروع وان السد یوفر اكثر من 25 ملیون دوالر هي تكلفة ازالة االطماء من الخزانات وقنوات
الري في القطاع المروي بالبالد، اضافة الى مساهمته في حجب الفیضانات وتنظیم سریان النیل

اضافة الى مناقبه البیئیة، وهناك فئة تناهض قیامه بحجة انة سیكون خصما على السودان خشیة
انهیاره واغراق كافة المدن والبلدات بطول مجرى النیل .

مركز دراسات السالم والتنمیة بجامعة بحري استضاف الدكتور سلمان محمد احمد سلمان الخبیر
المتخصص بنزاعات المیاه بالبنك الدولي في محاضرة بعنوان : سد النهضة االثیوبي : الفرص

والتحدیات ولما كان المتحدث من ابرز الشخصیات الملمة بصراعات المیاه حول العالم تنشر
(الصحافة) في المساحة التالیة المحاضرة كاملة.

یقع سّد النهضة االثیوبي (والذي كان ُیعرف حتى وقٍت قریب بسدِّ األلفیة) على النیل األزرق
(والذي ُیعرف في اثیوبیا بنهر أباي) على بعد حوالى 40 كیلومتر من الحدود مع السودان. وُیتوقع

أن یقوم هذا السّد بتولید 6,000 میقاواط من الطاقة الكهربائیة (أي أكثر من مرتین ونصف من
كهرباء السّد العالي) عند اكتماله بعد أربع سنوات من بدء التنفیذ. وسوف یحجز السّد 62 إلى 74
ملیار متر مكعب من المیاه، وهذه الكمیة تساوي تقریبًا ِضعف كمیة میاه بحیرة تانا وأقل بقلیل من

نصف میاه بحیرة السد العالي (التي تبلغ سعتها 162 ملیار متر مكعب). أشارت اثیوبیا إلى أن
التكلفة اإلجمالیة للمشروع تبلغ 4,8 ملیار دوالر وأن الحكومة اإلثیوبیة ستقوم بتمویل المشروع
من مواردها ومن خالل إصدار سندات لإلثیوبیین. وتقوم الشركة االیطالیة "سالیني" ببناء السّد،

وُیتوّقع أن تنضم شركاٌت صینیة إلى عملیة البناء.
السودان والسد

تضاربت المواقف السودانیة حول سّد النهضة عندما أعلنت اثیوبیا قرارها بالشروع في بناء السّد
في شهر أبریل عام 2011. فقد أعلنت بعض الوزارات وأوضح بعض المسؤولین السودانیین

ترحیبهم بالسّد، بینما اعترضت علیه وزارات أخرى ورفضه مسؤولون آخرون. غیر أنه بعد أشهر
من ذلك االرتباك أصبح الموقف الرسمي والواضح للسودان هو تأیید قیام السّد. ولهذا السّد فوائد

جّمة على السودان تتمثل في اآلتي:
أوًال: سوف یحجز سّد النهضة جزءًا كبیرًا من كمیات الطمي الضخمة التي یحملها النیل األزرق كل

عام إلى السودان والتي تفوق كمیتها خمسین ملیون طن. وقد تسّببت هذه الكمیات الضخمة عبر
السنین في فقدان خزاني سنار والروصیرص ألكثر من نصف الطاقة التخزینیة للمیاه والتولیدیة

للكهرباء. وال بّد أن الكثیرین مّنا یتذّكرون انقطاع الكهرباء المتواصل في السودان حتى قبل بضعة
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أعوام بسبب "تراكم الطمي في توربینات خزان الروصیرص" كما كانت تخبرنا البیانات الرسمیة
للحكومة.

ثانیًا: سوف ُیطیل سّد النهضة عمر خزان الروصیرص بحجزه لكمیة األشجار والحیوانات والمواد
األخرى الضخمة التي یجرفها النیل األزرق وقت اندفاعه الحاد في شهري یولیو وأغسطس من كل

عام. 
ثالثًا: سوف یوقف سّد النهضة الفیضانات المدّمرة التي تجتاح مدن النیل األزرق في السودان كل
سنواٍت قلیلة، وسوف ینّظم انسیاب النیل طوال العام في السودان، بدًال من موسمیته الحالیة التي
یفیض فیها النیل في أشهر ثالث هي یولیو وأغسطس وسبتمبر. إن الحدیث عن وقف سّد النهضة
للري الفیضي (أي الري من میاه الفیضانات) في السودان قوٌل مردود. فالسودان فشل في استعمال
نصیبه من میاه النیل (كما سنناقش الحقًا). فما معنى الحدیث عن الري الفیضي إذا كنا ال نستعمل

نصیبنا الثابت من میاه النیل؟ إنه حدیٌث عن النوافل قبل أداء الفروض.
رابعًا: إن انسیاب النیل األزرق على مدى العام سوف یساعد في التغذیة المتواصلة كل أشهر السنة

للمیاه الجوفیة في المنطقة بدًال من تغذیتها فقط في األشهر الثالث التي یفیض فیها النیل األزرق،
وسوف ینظم تولید الكهرباء من سد مروي ویساعد على تعدد الدورات الزراعیة المرویة. 

خامسًا: وعدت اثیوبیا ببیع كهرباء السّد للسودان ومصر بسعر التكلفة. وهذا السعر هو حوالى
ربع التكلفة لتولید الكهرباء في خزان مروي والسّد العالي. وقد بدأ السودان بالفعل في االستفادة

من الكهرباء التي تقوم اثیوبیا بتولیدها من األنهر األخرى، خصوصًا من سّد تكزي على نهر
عطبرة، بعد توقیعه على اتفاقیة مع اثیوبیا لشراء الكهرباء منها.

 3
هل الثیوبیا حقوق في میاه النیل؟ 

إن اثیوبیا هي المصدر لحوالى 86% من میاه النیل، وأن السودان ومصر قد وضعا أیدیهما
بمقتضى اتفاقیة میاه النیل لعام 1959 على كل میاه النیل ولم یتركا قطرًة واحدًة لدول حوض

النیل التسعة األخرى.
إن الثیوبیا حقوقًا بمقتضى القانون الدولي والمنطق والعدالة في میاه النیل. فالنظریة األساسیة التي

ینبني علیها القانون الدولي هي نظریة االنتفاع المنصف والمعقول والمساواة بین جمیع دول
الحوض. وهذه النظریة هي المنطلق األساسي التفاقیة األمم المتحدة الخاصة بقانون استخدام

المجاري المائیة الدولیة في األغراض غیر المالحیة. وكان السودان قد صّوت لصالح االتفاقیة في
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جلسة الجمعیة العامة لألمم المتحدة في 21 مایو عام 1997 وأشاد باالتفاقیة، لكنه لم یوّقع أو
ینضم لالتفاقیة بعد. وتحتاج االتفاقیة إلى تصدیق 35 دولة لتدخل حیز التنفیذ. وُیتوقع أن تدخل

االتفاقیة حیز التنفیذ العام القادم بعد أن صادقت علیها 30 دولة حتى اآلن، بینما ُتِعدَّ أكثُر من
خمس دوٍل في الوقت الراهن العّدة للتصدیق علیها.

كما أن مذكرة التفاهم التي أنشأت مبادرة حوض النیل والتي وّقع علیها كٌل من السودان ومصر في
مدینة دار السالم في تنزانیا في 22 فبرایر عام 1999 قائمٌة أساسًا على مبدأ االنتفاع المنصف

والمعقول. ویظهر ذلك بخٍط عریض في الصفحة الرئیسیة للموقع االلكتروني لمبادر ة حوض النیل.
(یجب هنا عدم الخلط بین مذكرة التفاهم هذه واتفاقیة عنتبي التي یرفضها السودان ومصر والتي

وّقعت علیها سٌت من دول المنبع في مایو عام 2010). 
وتجب اإلشارة إلى أن اتفاقیة میاه النیل لعام 1959 (والتي ُأْبِرمْت بین السودان ومصر فقط)

نفسها قد اعترفت بحقوق الدول النیلیة األخرى في میاه النیل، إال أنها وضعت إجراءات في غایة
من الغطرسة واالستعالء لكي تنال هذه الدول حقوقها. فعلى هذه الدول تقدیم طلب لمصر والسودان

للسماح لها باستعمال أي قدٍر من میاه النیل. وتعطي االتفاقیة مصر والسودان حق رفض الطلب.
وإذا تّم قبول الطلب فتحّدد مصر والسودان الكمیة المسموح لهذه الدولة باستعمالها، وتقوم الهیئة

الفنیة المشتركة بین مصر والسودان بمراقبة عدم تجاوز هذا القدر من المیاه. 
إن مثل هذا النص االستعالئي االقصائي ال یوّلد األ الغبن، لذا لم یكن غریبًا أن تجاهلته بقیة الدول
(بل وظّلت تسخر منه باستمرار)، وبدأت تستخدم في میاه النیل حتى دون التحدث عن استعماالتها

كما فعلت وتفعل اثیوبیا وتنزانیا ویوغندا. ولم تؤثر هذه االستعماالت على السودان بعد ألن
السودان قد فشل في استخدام أكثر من 350 ملیار متر مكعب من نصیبه من میاه النیل المنصوص
علیه في اتفاقیة میاه النیل منذ توقیع االتفاقیة عام 1959. فنصیب السودان بموجب االتفاقیة هو

18,5 ملیار متر مكعب، بینما لم َتِزْد استعماالت السودان على 12 ملیار متر مكعب في العام خالل
كل هذه الفترة، كما أّكد ذلك وزیر الري والموارد المائیة السابق. وقد أثرنا مرارًا هذه المسألة

الخطیرة وضرورة معالجتها على وجه السرعة ألنه سیكون من الصعب على السودان رفع معّدل
استخداماته من میاه النیل إلى ما یزید عن 12 ملیار متر مكعب سنویًا بسبب اعتماد مصر اآلن

على ما فشل السودان في استخدامه خالل الخمسین عام الماضیة.
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بعد ساعاٍت من إعالن اثیوبیا بناء سّد النهضة في أبریل عام 2011، قام السودان ومصر
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باالحتجاج بشدٍّة على السّد بحجة أنه سیسّبب أضرارًا بالغة ویقّلل كمیات المیاه التي سیحملها النیل
األزرق لهما. اقترحت اثیوبیا تكوین لجنة من عشرة أعضاء تشمل عضوین من كٍل من مصر

والسودان واثیوبیا، وأربعة أعضاء آخرین من خارج دول حوض النیل لتنظر في أي أضراٍر قد
تنتج من سّد النهضة وتقترح الحلول الالزمة للتقلیل من هذه األضرار. قبل السودان ومصر هذا

المقترح بترحاٍب حار. فهذه أول مرة في تاریخ نهر النیل تتّم الدراسة والنقاش لمشروٍع على
حوض النیل بهذه الصورة المتحّضرة والوّدیة. وقد تكّونت اللجنة وبدأت أعمالها ورفعت تقریرها

في نهایة شهر مایو هذا العام.
كان یجب أن یكون الهمُّ األساسي للسودان ومصر هو الفترة الزمنیة التي ستمأل اثیوبیا فیها بحیرة
سّد النهضة. فكلما طالت تلك الفترة كلما قّلت التأثیرات السلبیة المتمّثلة في نقص كمیات میاه النیل

التي ستصل للسودان ومصر. وقد أوضحنا أن هذه المسألة یجب أن تكون جوهر المفاوضات مع
اثیوبیا بدًال من االرتباك الحالي الذي تتّم فیه الموافقة في القاهرة والخرطوم على قیام السّد یومًا،

ومعارضته الیوم اآلخر. 
كما تجب اإلشارة هنا إلى أن میاه النیل األزرق التي سوف یتّم استخدامها لتولید الكهرباء في سدِّ
النهضة تعود بعد ذلك للنیل األزرق وتواصل انسیابها للسودان ومصر. كما أن اثیوبیا قد أوضحت
مرارًا وتكرارًا أنه لن تكون هناك استخدامات أي میاٍه من سد النهضة ألغراض الري (وأّكدت ذلك
طبیعة منطقة السد الصخریة). كیف یمكن إذن أن یسّبب سد النهضة أي أضرار للسودان ومصر؟ 
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تواصل التحضیر لبناء السّد خالل فترة عمل اللجنة الدولیة ولم یتوّقف ألن مرجعیة اللجنة ال تشمل
إیقاف أو إلغاء قیام السّد. وال بّد من اإلشارة هنا إلى أن بناء أي سدٍّ یتطلب تغییر مجرى النهر لیتمَّ

البناء في مجرى النهر األصلي، وتتمُّ إعادة النهر لمجراه الطبیعي األصلي بعد اكتمال العمل في
السّد. 

وهنا یبرز االرتباك الكبیر في الموقف المصري والسوداني. فقد وافق السودان ومصر على قیام
سّد النهضة واشتركا في اللجنة الدولیة التي ظّلت تجتمع على مدى أكثر من عام منذ قیامها، بینما

تواصل بناء السّد. وكما ذكرنا من قبل فإن مرجعیة اللجنة التي قبلها السودان ومصر وشاركا
بموجبها في أعمال اللجنة منذ أكثر من عام ال تشمل وقف أو إلغاء قیام السّد. علیه ال ُبّد من

التساؤل عن أسباب هذه الضّجة الضخمة التي أثارها سفیر السودان في القاهرة، وأثارتها وال تزال
تثیرها مصر حول تحویل مجرى النیل األزرق والدعوة للحرب بسبب ذلك.
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إن القول بضرورة انتظار صدور تقریر اللجنة الدولیة قبل تحویل مجرى النیل األزرق قوٌل مردود
ألن مرجعیة اللجنة كما ذكرنا من قبل ال تشمل وقف بناء السّد. إن مرجعیة اللجنة التي قبلها

السودان ومصر وشاركا بموجبها في أعمال اللجنة تتمّثل فقط في التحقیق من وجود أي آثاٍر سلبیة
وأضرار للسودان ومصر من سد النهضة، والعمل على التقلیل من هذه اآلثار السلبیة واألضرار. 

كما أن القول بأن تحویل مجرى النیل األزرق هو خرٌق للقانون الدولي ألنه تّم بدون إخطاٍر
للسودان ومصر قوٌل یناقض الواقع أیضًا. فالسودان ومصر عضوان فاعالن في اللجنة الدولیة التي

لدیها ما لدیها من معلوماٍت عن سّد النهضة منذ أكثر من عام. وهذا الوضع هو في حقیقة األمر،
وبمقتضى القانون الدولي، أكثر من اإلخطار. 

وال بد هنا من إثارة مسألة اإلخطار بالنسبة لسّدود السودان ومصر: هل قام السودان ومصر
بإخطار أیة دولة من دول النیل بالسدود التي بناها السودان ومصر على نهر النیل؟ اإلجابة هي أنه

لم یتم إخطار أیة دولٍة أو حتى مّدها بأبسط المعلومات عن هذه السدود. لماذا إذن الحدیث عن
ضرورة اإلخطار من طرف اثیوبیا فقط بینما رفض السودان ومصر ویرفضان حتى الیوم إخطار أیة

دولة بأٍي من مشاریعهما على نهر النیل؟ 
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یثیر بعض الكتاب والسیاسیین المصریین مسألة انهیار سّد النهضة ویخّوفون السودانیین بأن
انهیار السّد سوف یغرق السودان ویدّمر كل أرجائه من الحدود مع اثیوبیا وحتى حلفا القدیمة
(والتي أغرقها السّد العالي مع 27 قریة أخرى، ومع 200,000 فدان من األراضي الزراعیة

الخصبة، وملیون شجرة نخیل وحوامض، ومع آثار تاریخیة ال ُتقّدر بثمن). 
صحیٌح أنه لو انهار سّد النهضة فستكون له آثار كارثیة على السودان. ولكن لو انهار السّد العالي

فستكون آثاره الكارثیة أكبر على مصر. ولو انهار سّد مروي فستغرق معظم المدن والقرى
السودانیة حتى حلفا القدیمة. ولو انهار خزان الروصیرص فستغرق كل المدن والقرى على ضفافه

حتى الخرطوم. انهیار السدود ونتائجه الكارثیة إذن لیس حكرًا على سّد النهضة.
إن التقانة التي تبني بها الشركات العالمیة (مثل سالیني) السدود الیوم متقدمة عشرات المرات على
التقانة التي بنى بها االتحاد السوفیتي السّد العالي قبل نصف قرٍن من الزمان، وبنى بها االیطالیون

خزان الروصیرص في ستینیات القرن الماضي، وبنى بها الصینیون سّد مروي قبل أعوام. لماذا
إذن سینهار سّد النهضة ابن تقانة العصر الحالي ولن ینهار السّد العالي أو خزان الروصیرص أو

سّد مروي أبناء تقانة القرن الماضي؟ 
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إن اثیوبیا (أو أیة دولة أخرى) لن تصرف خمسة ملیار دوالر من أموال شعبها على سدٍّ وتهمل
موضوع سالمة ذلك السّد. كما أنه ال توجد شركة في العالم تبني السدود وال تهتم بأمر سالمة هذه
السدود. فالشركات تهتم بسمعتها أكثر من الدول ألن بقاءها وتنافسیتها في عالم الیوم یعتمد على
جودة أدائها. فسجلُّ كل دولٍة وشركٍة (بل وحتى كل فرٍد) كتاٌب مفتوٌح في عالم الیوم االسفیري. 

كما أن القول أن سّد النهضة یقع في منطقة زلزاٍل (وعلیه فهو معرٌّض لالنهیار) قوٌل مردوٌد أیضًا.
فنحن لم نسمع عن أي زلزاٍل في اثیوبیا إطالقًا. ولو كانت المنطقة منطقة زلزال النهار خزان

الروصیرص، ابن الخمسین عام، والذي یقع في نفس المنطقة الجغرافیة لسّد النهضة، ولما كان
هناك معنى لصرف مئات المالیین من الدوالرات لتعلیة خزان الروصیرص في نفس وقت بناء سّد

النهضة. 
 7

إن التعاون والتفاوض مع اثیوبیا وبقیة دول حوض النیل بحسن نیة وصدق حول حقوق هذه الدول
تحت مظلة اتفاقیة عنتبي لحوض النیل هو الضمانة الوحیدة لالستفادة القصوى من میاه الحوض.
ولن یحافظ السودان ومصر على حقوقهما باالستعالء واإلقصاء والهتافات واآلراء القانونیة التي

تعتمد على العنتریات أكثر من اعتمادها على القانون.
إن السودان یحتاج اآلن أكثر من أي وقٍت مضى (بعد ذهاب بترول الجنوب) الستعمال كل نصیبه
من میاه النیل واسترداد السلفة المائیة التي منحها لمصر عام 1959. كما أن مصر تحتاج إلى
میاٍه إضافیة لتوقف استیراد أكثر من 60% من احتیاجاتها من القمح كما تفعل اآلن (مصر هي

أكبر مستورٍد للقمح في العالم رغم االستعماالت الضخمة والمهولة لمیاه النیل، والتي تتكّون حالیًا
من كل نصیبها وثلث نصیب السودان من میاه النیل).

لكن هذه الزیادات في میاه النیل لن تتأّتى إال بالتعاون التام وبحسن نیة وصدق مع دول حوض
النیل األخرى، والتخّلي عن سیاسة االستعالء واإلقصاء والتهدید التي ظّل السودان ومصر

یمارسانها ألكثر من نصف قرٍن من الزمان، والتي لم توّلد إال الغبن واإلصرار من هذه الدول على
انتزاع حقوقها، بأي ثمٍن، كما یحدث اآلن. 

( تعلیق: 2)

التعلیقات

12-09-2013 17:36:05،بواسطة:أمجد یوسف احمد عمر
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االسم: أمجد یوسف احمد عمر. مهندس مدنی: کبیر مهندسي ردمیات لمشروع مروى سابقًا ومدیر المکتب الفنی
بمشروع ومجمع سدى أعالی عطبرة وسیتیت حالیًا.ُألخص تعلیقي في اآلتي: أوًال: أنا أتفق تمامًا مع األخ/ م. عیسی

الخضر علی ماقاله ، حیث أنه الیمکن مقارنة سد بإرتفاع M 147 علی بعد40 کیلو من حدود السودان وأثیوبیا
بالسدود الموجودة حالیًا حیث أن هذه السدود لها مجال اذا حدث إنهیار السد، والمخاطر المتوقعة ال تقارن بالمخاطر

المتوقعة من إنهیار سد النهضة خصوصًا علی السودان ، کما أن تکوین مجلس مشترك وعمل دلیل لتشغیل سد
النهضة بالتکامل مع السدود الموجوده أمر في غایة األهمیة. ألن عدم المعرفة بتشغیل السد یؤدى إلی کوارس فنیة و

إقتصادیة للسودان، حیث ان نهر النیل األزرق بالنسبة للسودان تحول من نهر طبیعی الجریات یمکن التنبؤ بجریانه
وکمیة میاه السنویة حسب البیانات السابقة، إلی نهر یتحکم به اإلنسان ال ندرى کم تصریفة في کل یوم خالل العام.
وهذا یمثل سلطة في ید أثیوبیا یمکن أن تستخدمها في أى وقت أرادت سواء کان لخیر السودان أو ضرره. ( عنصر

المفاجآة موجود).ثانیًا: بالنسبة لمصر حتی في وجود السدود الحالیة علی النیل األزرق فهي تمتلك مکاتب لقراءة
مستویات المیاه والتصاریف لتساعدها علی تشغیل السد العالی فمثل هذا االمر البد أن یکون أحد الحلول لطمأنینة

مصر والسودان وتشغیل سدودهم.ثالثًا: أننا ال نقول أن أثیوبیا بها زالزل ولکن حسب الدراسات الجیولوجیة لتلك
المنطقة قد یولد وجود هذا المخزون من المیاه في سطح مائی بإرتفاع 147 متر ومساحة سطح صغیرة مقارنة

بمساحة سطح بحیرة السد العالی إلی حدوث أو إحتمالیة حدوث حرکة أرضیة. فهذا األمر في رأیي یستحق الدراسة
والتقییم.رابعًا: إن حجز هذا السد إلی الطمي له فائده للسودان أن إذا کان حجز جزئي. فالطمی له فوائد أیضًا في
تخصیب التربة للزراعة والمحافظة علی مستوي قاع النهر ألن أى إنحراف یؤدى إلی زیادة عمق المیاه وهذا له أثر

سالب علی المنشآت الهیدرولوکیة وأساساتها و الطرنبات الموجوده علی النیل األزرق فهذا األمر متعارف علیه دولیًا
وکمثال في أوروبا نهر الراین(Rhine River) تقوم الجهات المختصة بحمل الطمی أو الرمل في سفن وتفریغها فی

مواقع معینة علی النهر کتغذیة له لتفادى األثر السالب الذي ُذکر مسبقًا. تشغیل السدود في السودان یعتمد علی
تحریر الطمی خالل فترة الخریف وهی احدى الطرق المتبعة إلدارة األطماء بالسدود. أما أثیوبیا فال ندرى کیف ستکون
سیاسة تشغیلها للسد. خامسًا: بناء السدود عمومًا له آثار إجتماعیة وبیئیة علی السودان ومصر ، فهنالك من یعتمد في
قوته علی صید األسماك والکائنات المائیة فال ندرى ما هو األثر البئیی لهذا السد علی الثروة السمکیة والمواطن الصیاد

البسیط الذي لیس له أى هم سوى توفیر قوته وقوت أسرته.ختامًا: هذا ال یعنی أن لیس للسد فوائد فأغلب الفوائد التی
ذکرت في المقال صحیحة ولکن هنالك سلبیات البد أن ال ننکرها. کما أنني أتفق مع الکاتب بأن مصر والسودان

أجحفوا في حق أثیوبیا سابقًا ، ولکن أثیوبیا لم تکن متأثرة ولیست في حاجة لمیاه النیل األزرق أو لیست جاهزة
إلستخدامها مثلها مثل السودان لم یستخدم حصته کاملة.وقد تغیر الزمن وتغیرت المعطیات فالبد للسودان ومصر

التنازل والبد إلثیوبیا من التعاون ، حتی تعم الفائده لمواطني الدول الثالث. لتدار میاه النیل إدارة متکاملة ذات فوائد
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مشترکة"integrated water resources management ". فکما ذکر األخ/ م. عیسی بمیاه أثیوبیا وأراضي
السودان وجنوب السودان وخبرة مصر الزراعیة نکون قوة إقتصادیة تساهم بقوة في رفع إقتصاد هذه البالد. لرغد عیش

مواطنیها واألجیال القادمة.

Eisa IbrahimELKhidir:11-09-2013 15:36:12،بواسطة

بسم الله الرحمن الرحیمسد النهضة أساس تکامل مائی و إقتصادىمهندس مستشار / عیسی إبراهیم الخضر کبیر
المهندسیین الإلستشاریین بسد مروى سابقًامساعد المهندس المقیم اإلستشارى لتعلیة خزان الروصیرص سابقًاقاد
تغییر مجري النیل األزرق عند موقع سد النهضة اإلثیوبی تحت اإنشاء إلی تفجیر األوضاع بین مصر و إثیوبیا بصورة
حادة کادت ان تتطور إلی عداء محکم (( تتذابح فیه الکالب کما یقول المثل السودانی إذ لم تکتِف مصر الرسمیة و

الشعبیة بالنیل من إثیوبیا بل أیضًا رشقت السودان بنابئ القول مما أغضب السودانیین رغم نبلهم ذلك ألن السودان نظر
لمصلحته من قیام السد و لم یر فیه ما یضر بمصالح مصر الشقیقة.إن تحویل مجرى النهر هو إجراء فنی طبیعی لتفریغ
الموقع لبناء السد و هذه مرحلة متأحرة فی تشیید السدود حیث یسبقها مرحلة ما قبل التخطیط و مرحلة التخطیط و

التی توضع فیها الدراسات و اإلستشارات لقیام السد و التی البد ان تکون مصر قد وقفت علیها بحکم عضویتها فی
مبادرة حوض النیل الشرقی التی تضم معها السودان و إثیوبیا.إذًا ، لم یکن هنالك مبرر منطقی لما أثارته مصر فی هذا
الوقت المتأخر. کل ذلك ال یعفینا من نقاش المشکلة و دراسة أبعادها الفنیة و تأثیر ذلك علی مصر و السودان و کیفیة

إیجاد حل للمشکلة وعدم تجاهل مخاوف مصرمن ضیاع حقوقها المائیة ألن ذلك یمثل لها قضیة حیاة أو موت و ال یبرر
ذلك أیضًا ما أثارته من غبار إعالمی و سیاسی و إساءات للدول المتشاطئة معها للنیل و هی التی تعلم بأن الماء حق

مشترك بین الشعوب قانونًا و دینًا علی ان یتم تقسیمه بعدالة و بالتراضی و لیس بالتهدید و الوعید ألن النیل لیس ملکًا
لمصر أو أى دولة دون األخریات.إن إلثیوبیا حقًا فی إستغالل نصیبها کدولة منبع من النهر دون المساس بحقوق الدول

األخرى و هذا ما نصت علیه اإلتفاقیات الموقعة علیها مصر کإتفاقیة میاه النیل و مبادرة حوض النیل.إن إستغالل میاه
النیل ال یمکن ان یتم إال من خالل خطط محکمة للتعاون بین الدول المتشاطئة لمصلحة شعوب المنطقة کلها

فبمثلما انها تتشارك فی النهر یجب أن تمدد ذلك لتتشارك فی المصالح التی یمکن أن یوفرها النهر فی مثل هذا الزمن
الذى تسعی فیه الدول إلی التکتل فالذئب یأکل من الغنم القاصیة.إذًا البد التعاون بین الدول لإلستغالل األمثل لمیاه
النیل بالتنسیق وبإنشاء إدارة مشترکة للمیاة و بانشاء المشاریع المشترکة کأساس لهذا التعاون لذلك البد من اآلتی:-
أوًال: البد من إنشاء مجلس تسییر مشترك من الدول الثالثة یتولی اإلشراف علی إعادة دراسة ومراجعة تصمیم السد و

اإلطمئنان إلی صحة ذلك بما یضمن حقوق الدول الثالثة و توثیق البیانات المتعلقة بذلك علی ان یتواصل دور هذا
المجلس فی اإلشراف علی تشغیل السد فی المستقبل و المتابعة للتغیرات التی تطرأ حسب قراءات اجهزة القیاس و
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المراقبة (( الهیدرولیکیة و الزلزالیة و المیترولیجیة و أجهزة حرکة جسم السد)).ثانیًا:- البد من وضع دلیل تشغیل
متکامل (( Integrated operation manual )) لکل الخزانات التی تقع علی النهر یمکن من تشغیل کل

الحزانات بصورة منتظمة دون التأثیر علی أداء أى منها و أعتقد أن هذا هو األساس العادل و األمثل لإلستغالل ألن
السد لن یصبح ملکًا ألثیوبیا وحدها بل هو ملك للجمیع و بالتالی یصبح وضع إتفاقیة إستراتیجیة جدیدة للتشغیل
تضمن حقوق کل دولة أمرًا حتمیًا و ضرورة قصوى.ثالثًا:- البد أن یمرحل تنفیذ السد و تتم مراجعة األداء بعد کل
مرحلة خاصة أن ملء بحیرة السد سیأخذ وقتًا طویًال مما یؤثر علی السودان و مصر.رابعًا:- لعل أکثر أسباب إنهیار
The)) الخزانات هو الحرکة الزلزالیة التی تنشأ مباشرة أثناء و بعد ملء الخزان نتیجة لحرکة المیاه ما یعرف ب

water Induced seismic effect)) خاصة أن هذا الخزان عالیًا حوالی 147 متر.هذا الوضع إذا لم تتم مراقبته
بصورة حاسمة سیهدد السودان بآثار کارثیة لذلك البد من إنشاء حواجز حمایة قبل الخزانات السودانیة تعرف ب ((

Sabo works)) أو إیجاد قنوات مفایض جانبیة (( Side channels spillways )) فی کل خزان إضافة لما
هو موجود إلسعاف الخزان فی حالة إنهیار سد النهضة ال قدر الله.خامسًا:- البد ان یکون منسوب المیاه خلف الخزان
دائمًا (( مستوى تشغیل السد )) فی مستوي الماء العادى (( Normal water level)) یسمح بمرور کمیة المیاه
الکافیة لتشغیل السدود األخرى.أما فی وقت الفیضان البد من التحکم فی کمیة المیاه المارة لتکون حسب الکمیة

الکافیة لتشغیل الخزانات خلفه أى حجز المیاه الزائدة ما بین منسوب المیاه الزائدة ومنسوب المیاه العادى((
Between the surcharge water level and the normal water level)) علی أن تکون الکمیة
Between the flood water level )) المارة هی الکمیة بین مستوى میاه الفیضان و مستوى المیاه الزائدة

and the surcharge water level)) .هذا الوضع یمثل الوضع األمثل للتحکم فی میاه السد.سادسًا:- البد من
تصمیم خطة تعاونیة إستراتیجیة بین إثیوبیا و السودان و مصر تعمل من خالل مشاریع مشترکة لتحقیق الفائدة

المشترکة لشعوب الدول الثالثة مثًال أن ینظر للمیاه المحجوزة خلف السد بأنها مساهمة إثیوبیة یمکن إستثمارها فی
أرض السودان الخصبة الواسعة بالخبرة المصریة و رأسمال الدول الصدیقة.أیضًا یمکن اإلستفادة من الکهرباء المولدة من
الخزان إلمداد الدول الثالثة بکهرباء نظیفة و رخیصة مما یساعد فی تحریك إقتصادیاتها.علی أیة حال هذا هو شکل من
أشکال التکامل المائی الذى سیؤدى إلی تکامل و تعاون إقتصادى و إستقرار سیاسی لرفاهیة شعوب المنطقة بدًال من

التفکیر السالب فی إهدار مواردها الضعیفة فی الحرب و النزاع.
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