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النیـل .... بذور النزاعات وآفاق التعاون

الخرطوم:بله علي عمر: خلص الخبیر بالبنك الدولي الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان في محاضرته
التي قدمها بمركز ابحاث السالم بجامعة بحري الثالثاء الماضي والتي نشرتها الصحافة إلى: 

- یحجز سّد النهضة جزءًا كبیرًا من كمیات الطمي الضخمة التي یحملها النیل األزرق كل عام الى
السودان والتي تفوق كمیتها خمسین ملیون طن. وقد تسّببت هذه الكمیات الضخمة عبر السنین في

 إقرأ أیضًا:
مصالحات قبلیة تعقد وترفض:شمال

دارفـور .. تضارب ینذر بالخطر..!

Finch-Technology, LLC
www.finch-technology.com

Trunnion & Thrust Rollers Rotary Process Equipment
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-إختر یوم-

إذهب!

بحث  

فقدان خزاني سنار والروصیرص ألكثر من نصف الطاقة التخزینیة للمیاه والتولیدیة للكهرباء.
- سوف ُیطیل سّد النهضة عمر خزان الروصیرص بحجزه لكمیة األشجار والحیوانات والمواد

األخرى الضخمة التي یجرفها النیل األزرق.
- یوقف سّد النهضة الفیضانات المدّمرة التي تجتاح مدن النیل األزرق في السودان كل سنواٍت

قلیلة، وسوف ینّظم انسیاب النیل طوال العام في السودان،
- ان انسیاب النیل األزرق على مدى العام سوف یساعد في التغذیة المتواصلة كل أشهر السنة

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

- وعدت اثیوبیا ببیع كهرباء السّد للسودان ومصر بسعر التكلفة. وهذا السعر هو حوالى ربع
التكلفة لتولید الكهرباء في خزان مروي والسّد العالي.

- الثیوبیا حقوق بمقتضى القانون الدولي والمنطق والعدالة في میاه النیل سیما انها المصدر
لحوالى 86% من میاه النیل. 

كما ان اتفاقیة میاه النیل لعام 1959 «والتي ُأْبِرمْت بین السودان ومصر فقط» قد اعترفت بحقوق
الدول النیلیة األخرى في میاه النیل.

- احتج السودان ومصر بشدٍّة على السّد بحجة أنه یسّبب أضرارًا بالغة ویقّلل كمیات المیاه التي
سیحملها النیل األزرق لهما. واقترحت 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. 

- تأكید اثیوبیا 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.

- القول بأن تحویل مجرى النیل األزرق هو خرٌق للقانون الدولي ألنه تّم بدون اخطاٍر 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.
- 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

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CIusFpmA9UsTVOMrRlAeK74DgCcirr_MF4Oyo5GjAjbcBEAEguceuKlCw1cfV_f____8BYMm-8obIo5AZoAHIuazXA8gBA6kCjP3YVjzthT6oAwHIA9EEqgSKAU_QKl5mgo3VKUZ0l4W9LUUafBMkF2HPbbIlgC7Ib7yYi4bMhWBzvj2o5EDtYbddk7HnaKyNDriuSf_n-ShxYEFZfUnsR4eFbxQkr8--f72--Piv-8dljTnBH3QHE2-MICvrHpcB2C_riL0UDBA78t8ln_kJSyZ55SjqxDWQuc7Sj24Hd9LL-Nr6eqAGA4AHoMbTKA&num=1&sig=AOD64_1ZTJBV6LQlMgyMVYsRdkpKsyfpLg&client=ca-pub-6149347414540652&adurl=http://www.tbdress.com/Cheap-Formal-Dresses-7612/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.alsahafasd.net%2fdetails.php%3farticleid%3d64049&id=ma-130921050232-66c9b8ce
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

حلفا القدیمة. ولو انهار خزان الروصیرص فستغرق كل المدن والقرى على ضفافه حتى الخرطوم.
انهیار السدود ونتائجه الكارثیة اذن لیست حكرًا على سّد النهضة ثم كیف لدولة تصرف خمسة

ملیارتن دوالر من أموال شعبها على سدٍّ وتهمل موضوع سالمة ذلك السّد.
- القول أن سّد النهضة یقع في منطقة زلزاٍل «وعلیه فهو معرٌّض لالنهیار» قوٌل مردوٌد أیضًا.

فنحن لم نسمع عن أي زلزاٍل في اثیوبیا اطالقًا. ولو كانت المنطقة منطقة زلزال النهار خزان
الروصیرص، ابن الخمسین عاما، والذي یقع في نفس المنطقة الجغرافیة لسّد النهضة.

- ان 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 الى
میاٍه اضافیة 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 ،الزیادات في میاه النیل لن تتأّتى اال بالتعاون
التام وبحسن نیة وصدق مع دول حوض النیل األخرى، والتخّلي عن سیاسة االستعالء واالقصاء
والتهدید التي ظّل السودان ومصر یمارسانها ألكثر من نصف قرٍن من الزمان، والتي لم توّلد اال

الغبن واالصرار من هذه الدول على انتزاع حقوقها، بأي ثمٍن، كما یحدث اآلن.
المداوالت :

استاذ الجغرافیا السیاسیة بجامعة بحري الدكتور جمعة كندة:
المعقب الرئیسي للورقة تحدث قائال بان الموقف المصري متشدد ورافض للمشروع مثوال

للدراسات التي اعدها اكادیمیون وخبراء بمجموعة دراسات النیل بجامعة القاهرة كما دعم ذلك
التوجه الصحفیون والعاملون بالوسائط االعالمیة المصریة، ووصف كندة الحراك السوداني تجاه

المشروع بالمتواضع .
واكد دكتور جمعة كندة بان حوض النیل حلقة تجمع افریقیا بالوطن العربي وان اي توتر فیه یمكن
ان یتحول الي صراع اقلیمي منتقدا التصریحات التي ادلي بها نائب وزیر الخارجیة السعودي الذي

اكد بان قیام المشروع تهدید مباشر لالمن القومي العربي اذ یمثل خطرا علي مصالح مصر
والسودان.

واشار دكتور جمعة الي ردة الفعل االثیوبیة المتمثلة في الحدیث الذي ادلي به بروفیسور امیقو
وهو اكادیمي اثیوبي مقیم بلوس انجلوس االمریكیة الذي رد بمقال جاء فیه ان االفضل لالثیوبیین

الموت حربا بدال عن الموت فقرا .
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واكد كندة ان الموقف السوداني واضح بدعم قیام السد من خالل تقدیم الحكومة لعدد «22» آلیة
ثقیلة العمال النظافة في الموقع المقترح مطالبا بعدم الزج بالسودان في الموقف المصري .

االستاذ عبدالمحمود نورالدائم الكرنكي رئیس تحریر الصحافة:
ان عدم تمویل المشروع من قبل البنك الدولي لدولة فقیرة وذات كثافة سكانیة عالیة «90» ملیون

نسمة امر له دالالت سیاسیة ، و ثمن الكرنكي جهود اثیوبیا واصرارها علي قیام السد اعتمادا
علي مواردها الذاتیة ، مؤكدا االنعكاسات االیجابیة للسد علي السودان مستدال بمشروع سد نهر

تكزي « نهر عطبرة » والذي كان له الفضل في اعادة الحیاة لمشروع خشم القربة اذ اسهم الخزان
في حجب مالیین االطنان من االطماء التي قللت الطاقة االستیعابیة لخزان خشم القربة . 

واشار الكرنكي الي ان السودان اخطأ في حق اثیوبیا بدعمه المتواصل للموقف المصري وقد
جاءت نتائج ذلك الموقف كارثیة علي البالد معتبرا انفصال الجنوب احد نتائج تلك المواقف.

واكد الكرنكي ان السد یعني حمایة الوالیات النیلیة واراضیها الزراعیة من مخاطر الفیضانات،
وقال الكرنكي بامكانیة عمل اقتصادي كبیر فاثیوبیا لدیها الماء والسودان یملك االراضي الزراعیة

الواسعة مؤكدا بامكانیة شق قناة لري االراضي الزراعیة بالقضارف.
المهندس میرغني تاج السر:

سد النهضة فیه مصلحة للسودان خاصة االجیال القادمة غیر ان المشروع لم تسبقه الدراسات
االكادیمیة والهندسیة الالزمة.

واكد تاج السر ان من ایجابیات المشروع حجب االطماء وما تسببه من اضرار ، مشیرا الي ان
التعتیم الذي سبق تنفیذ المشروع ادي للتخوف من قیامه برغم ایجابیاته المتعددة وحذر تاج السر

مما سماه بعقلییة المؤامرة التي قد تشعل المنطقة. 
ممثل السفارة المصریة :

اكد ان الحوار هو المسلك الوحید الذي تعتمده الحكومة المصریة لمناقشة االثار المترتبة علي
المشروع وانه ال الصحافة وال الوسائط االعالمیة االلیكترونیة هي التي تمثل الرؤیة الرسمیة

المصریة، وقال ممثل السفارة المصریة ان سد النهضة ال یختزل في السد مؤكدا بامكانیة التوصل
التفاق مشترك.

ممثل السفارة االثیوبیة:
اكد بان السودان لیس ببعید في مواقفه تجاه السد من اثیوبیا واكد ان السد یأتي ضمن استراتیجیة

بالده في الخروج من دائرة الفقر ، مشیرا لالنعكاسات االیجابیة للسد علي السودان مستدال
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بتجربة خزان تكزي «نهر عطبرة » التي مكنت مزارعي خشم القربة من 3 عروات زراعیة في
العام كما تمتد الجدوي لمصر. وقال ممثل السفارة االثیوبیة ان النیل سیظل جسرا للتواصل.

الدكتور سلمان في تعقیبه علي مداخالت المتحدثین قال ان لنهر النیل خصائص كثیرة تمّیزه عن
األحواض المشتركة األخرى. فهو أطول نهٍر في العالم، حوالى 6,660 كیلومتر وقد اقیمت علیه

أقدم وأكبر السدود بدءا بخزان اسوان 1902 وخزان سنار في السودان عام 1925، وخزان
جبل أولیاء عام 1937، وسّد "شالالت أوین" في یوغندا في عام 1949 و خزاني الروصیرص

وخشم القربة ، ثم السد العالي في مصر والذي كان أكبر سدٍّ في العالم حین اكتمل بناؤه في عام
1971 وشملت أیضًا مجموعة سدود اثیوبیا «فینشا وٍتس أباي وتانا بیلیس وتكزي» وسدود
یوغندا «الطاقة الثاني والثالث وسد بوجاغالي» معتبرا سّد النهضة بانه سیكون أكبر سدٍّ في

أفریقیا والعاشر في العالم ان اكتمل عام 2017 بناًء على خططه التصمیمیة وبرنامج وخطة بنائه.
وقال دكتور سلمان ان سبعًا من دول الحوض «بوروندي ورواندا ویوغندا والكونغو الدیمقراطیة
واثیوبیا واریتریا وجنوب السودان» التي یبلغ عددها احدى عشرة تقع في مجموعة أفقر خمسة
عشرة دولة في العالم، بینما تقع بقیة دول الحوض في الثلث األكثر فقًرا بین دول العالم. ویساهم

في تفسیر هذا الفقر حقیقة أن 10% فقط من الطاقة الكهربائیة المتاحة من نهر النیل قد تّم
استغاللها، وأن أقلَّ من 30% فقط من سكان الحوض لهم خدمات كهربائیة. كما أن حوالى %40

من األراضي القابلة للري هي ُمستغّلة في حقیقة األمر. وال بّد من االشارة هنا الى أن مصر
والسودان وحدیهما یأخذان قرابة 70% من كٍل من هذین الرقمین في الكهرباء واألراضي

المروّیة، مما یوّضح حالة الفقر والتخّلف التي تعیشها بقیة دول الحوض. 
وقد عانت كل دول الحوض، عدا دولة تنزانیا، خالل العشرین عامًا الماضیة «أي منذ عام

1994» أو ما تزال تعاني، من نزاعاٍت مسلحٍة دمویة بین سكانها أو مع احدى دول أو مع عدٍد
من دول الحوض األخرى. فقد شهدت دولة رواندا االبادة الجماعیة في عام 1994، وامتدت آثار
النزاع المسلح والقتل بین قبائل التوتسي والهوتو الى بوروندي. وشهدت اثیوبیا واریتریا الحرب
الطویلة المدّمرة التي أّدت لمیالد دولة اریتریا، ثم لحرب الحدود القاسیة بین الدولتین. وقد تكّرر

هذا المشهد في السودان ونتج عنه انفصال جنوب السودان وعانت كینیا من نزاٍع قبلي بعد
انتخابات عام 2008 ُقتل فیها اآلالف، ومازال جیش الرب یعیث قتًال وبطشًا في أجزاء كبیرة من

یوغندا. 
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في وقفة مع حجم المیاه الواردة سنویا من روافد النیل نجد ان النیل االزرق یمد النیل الرئیس
بحوالي «50» ملیار متر مكعب من المیاه وهو بالتالي یشكل نسبة «59%» من جملة میاه النیل
یلیه النیل االبیض بموارد تبلغ «11,5» ملیار متر مكعب بنسبة تشكل «14%» من جملة المیاه

والسوباط بذات الكمیة والنسبة التي یشكل النیل االبیض یلیهما نهر عطبرة الذي یرفد النیل بحوالي
«11» ملیار متر مكعب بنسبة «13%» وبذلك تشكل الهضبة االثیوبیة المورد االكبر لمیاه النیل

اذ تساهم بحوالي «72,5» من جملة واردات المیاه البالغة «84» ملیار متر مكعب بنسبة تبلغ
«86%» من اجمالي المیاه بینما تبلغ جملة المصادر من البحیرات االستوائیة «11,5» ملیار

متر مكعب بنسبة «14%» من میاه النهر.
ورغم مساهمة اثیوبیا الكبیرة لمیاه النیل فقد ظّلت المجاعات القاسیة تداهم اثیوبیا بسبب الجفاف

في بعض مقاطعاتها كل عقٍد من الزمان. وقد لقي قرابة الملیون اثیوبي حتفهم وفقدت اثیوبیا ثالثة
مالیین رأس من الماشیة في مجاعة األعوام 1983 - 1985 والتي ُسّمیت مجاعة القرن. 

وقد نتج هذا التباین في مصادر واستخدامات المیاه من التباین في المناخ في حوض النیل الذي
یتراوح بین مناٍخ استوائٍي ماطٍر معظم العام في دول المنبع، الى مناٍخ جاٍف طول العام في مصر
وشمال السودان،مع وقوع بعض أجزاء السودان في منطقة السافنا التي تمطر لبضعة أشهٍر في

العام.
وال بد من االشارة الى أن كمیات میاه النیل محدودة وضعیفة مقارنًة باألحواض األخرى. فقد

أوضحت اتفاقیة میاه النیل لعام 1959 الى أن كل میاه النیل مقاسًة عند أسوان هي 84 ملیار متر
مكعب فقط. وهذه الكمیة تساوي 2% من نهر األمزون، و6% من نهر الكونغو، و12% من

الیانغستي، و17% من النیجر، و26% من الزمبیزي. وهذا بالطبع انسیاٌب ضعیف جعل دول النیل
تستورد جزءًا كبیرًا من احتیاجاتها الغذائیة. فمصر تستورد أكثر من 60% من القمح رغم

استعماالتها الكبیرة من میاه النیل، في حین ظّلت المجاعات حتى وقٍت قریب تضرب أجزاء من
اثیوبیا.

ورغم انفصال جنوب السودان فان الجزء األكبر من حوض النیل - حوالى 45% - ما یزال في
السودان، یلیه جنوب السودان بحوالى 18%. وتأتي اثیوبیا في المرتبة الثالثة بحوالى %12
وتلیها مصر التي یقع 9% من حوض النیل فیها. غیر أن یوغندا التي یغطي حوض النیل %8
فقط من مساحتها، تقع حوالى 99% من أراضیها في حوض النیل. وینسحب هذا الوضع على

رواندا التي یقع فیها أقل من 1% من حوض النیل، بینما یغطي حوض النیل 80% من أراضیها،
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ال شئ غیر میاه النیل یربط بین دول نهر النیل االحدى عشرة بعضها البعض - ال مشاریع تنمیة
مشتركة على حوض النیل، وال تبادل تجاري أو ثقافي أو تعلیمي أو ریاضي. وقد ظّلت برامج
التنمیة على نهر النیل آحادیة، بال تفكیٍر أو تخطیٍط مشترك تتّم بمقتضاه االستفادة من المنافع

الكبیرة من نهر النیل. فهناك ثروة بحیرة فكتوریا السمكّیة الضخمة، والكهرباء المتاحة من الهضبة
االثیوبیة والتي تتجاوز 30,000 میقاواط، وأراضي السودان وجنوب السودان الشاسعة التي
یمكن أن ُترَوى من میاه النیل، ومستنقعات جنوب السودان الضخمة التي یمكن أن تزید بعض

میاهها معّدل انسیاب النیل األبیض،وامكانیات مصر الصناعیة الضخمة. كل هذه الفرص المتاحة
یمكن أن تتحّول الى منافع مشتركة وحقیقیة بقدٍر معقوٍل من التعاون الذي تنعدم أبسط مقوماته

ومبادئه في الوقت الحاضر بین دول حوض النیل. 
بل ان التنّقل بین معظم هذه الدول صعٌب، ویتطّلب المرور عبر دولٍة ثالثة. كما أنه التوجد لغة

تخاطٍب مشتركة بین سیاسیي وفنیي دول الحوض. فسیاسیو وفنیو بوروندي ورواندا وجمهوریة
الكونغو الدیمقراطیة یتحدثون الفرنسیة فقط والتي ال تتحدثها بقیة دول الحوض، والتي تسود فیها

اللغة االنجلیزیة، في حین أن اللغة العربیة هي اللغة الرسمیة لمصر والسودان.
هذه التحّدیات الكبیرة والمتزایدة تتطّلب بدورها ارادًة ووحدًة وعمًال جماعیًا لكل دول الحوض،

یتمّثل في التوافق على اتفاقیٍة عادلة وشاملة لكل دول الحوض تحت مظلة التعاون وترشید
االستخدامات واالستفادة القصوى من امكانیات النیل المتاحة الضخمة، والعمل معًا من أجل زیادة

میاهه. 
وتمّثل اتفاقیة عنتبي في رأي المحاضر االطار العادل المنصف الذي تعترف فیه كل دولٍة بحقوق

الدول األخرى في االستفادة من میاه النیل للخروج بشعوبها من دائرة الجوع والفقر والعطش
والظالم، دون اقصاٍء أو استعالء . 
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