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آخر تحدیث اإلثنین 11 ت2 2013 19:51

سلمان محمد أحمد سلمان *

بعَد أْن أصبَح سدُّ النهضِة اإلثیوبي حقیقًة واقعة: ِخیاراُت الُسودان

2/11/2013

یسّجل یوم 28 أیار/مایو من العام 2013 کیوٍم مشهوٍد في تاریخ نهر النیل. فقد قامت إثیوبیا في ذلك الیوم بتحویل مجرى النیل األزرق معلنًة بذلك البدء الرسمي
والعملي لبناء "سدِّ النهضة العظیم". تجاهلْت إثیوبیا االحتجاجات والتهدیدات بضرب السّد وإعالن الحرب علیها، وأوضحْت أنها ستأخذ ما تراه حقًا لها في میاه النیل.

تحویل مجرى النیل، وقائع باردة
بمناسبة 2013، عام التعاون المائي الدولي: المشکلة

تطال العالم باسره ولکنها تخصنا أکثر!
اتـفـاقـیــة عنـتـبـي لحـوض الـنـیـل

الصــــــــراع فــــي حـــــوض الـنــیــــــل

العمالة الیمنیة في السعودیة: أداة ابتزاز سیاسي
عن الکسر والهشاشة اإلنسانیین
مصر: عن أزمة الخیال السیاسي

العراق: مشروع دولة محکومة باالهتراء
الموّظفون صّمام أمان النظام وعبیده
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کبریاء وطنیة وحاجة اقتصادیة ملحة

سدَّ النهضة أصبح حقیقًة واقعًة ُتمثل "الکبریاء الوطنیة اإلثیوبیة" (علی حد قول الکاتبان المصریان األستاذان محمد حسنین هیکل وفهمي هویدي)، تماما کما مّثل
السدُّ العالي الکبریاء الوطنیة المصریة في ستینیات القرن الماضي. وأعلنت إثیوبیا في بدایة شهر تشرین األول/أکتوبر أن 30 في المئة من أعمال بناء سّد النهضة
اکتملت، وأّکدت ذلك شرکة سالیني اإلیطالیة التي تقوم ببناء السّد. کما أن إثیوبیا قد استطاعت حتی اآلن توفیر تکلفة ما تمَّ بناؤه من السّد من مواردها الوطنیة، من

دون االعتماد علی أي مصدر خارجي.
وإذا کان جلُّ الشعب المصري وبعض الشعوب (واألحزاب السیاسیة) العربیة قد رأت في السد العالي في ستینیات القرن الماضي انتصارا کبیرًا ضد االستعمار واإلمبریالیة

وهیمنة الغرب، فإن غالبیة الشعب اإلثیوبي یرى في سدِّ النهضة بدایة الستخدام میاه النیل للنهضة ببالدهم من فقرها وجوعها وظالمها وبؤسها، ومن هنا أتی اسمه.
ویفترض أن ینتقل الحدیث اآلن في هدوٍء وعقالنیة إلی خیارات السودان، وما یتعّین علیه القیام به.

أوًال: تأیید قیام السّد بوضوح
ال ُبدَّ في البدایة من إنهاء حالة االرتباك السودانیة التي سادت وتسود التعامل مع سدٍّ النهضة، وإصدار السودان إلعالن یشیر فیه بوضوح إلی تأییده قیام السّد، وتأکید

الفوائد التي سیجنیها منه والتي تتضمٍّن بإیجاز اآلتي:
1 - َحجُز سدِّ النهضة للطمي الذي أفقد ثالثة من سدود السودان (سنار والروصیرص وخشم القربة) أکثر من نصف طاقتها التخزینیة للمیاه والتولیدیة للکهرباء، وأّدى
إلی انهیار البنیة التحتیة للري في مشروع الجزیرة. وَتْحِمُل أنهاُر إثیوبیا سنویًا بین 120 إلی 150 ملیون طن من الطمي الُمْقتَلع من التربة اإلثیوبیة بسبب االندفاع

الشدید لهذه األنهار. ویصرف السودان سنویًا حوالی 20 ملیون دوالر في حربه الخاسرة ضد الطمي.
2- َوْقُف الفیضانات المدمٍّرة التي تجتاح مناطق النیل األزرق کل عدد من السنوات.

3 - تنظیم انسیاب النیل األزرق خالل العام بدًال من موسمیته الحالیة (خالل اشهر الصیف) مما سینتج عنه تعّدد الدورات الزراعیة، وتنظیم وزیادة اإلنتاج الکهربائي من
سدِّ مروي، وتنظیم تغذیة المیاه الجوفیة في منطقة النیل األزرق خالل کل العام بدًال من موسمیتها الحالّیة.

ومن الضروري إنهاء االرتباك والتضارب في التصریحات السودانیة الرسمیة حول الموقف من السد، وتأیید قیامه صراحة، وتحدید شخٍص واحد یتولَّی مهام التحدِّث باسم
السودان في کلِّ القضایا المتعلقة به. بعد ذلك، یستطیع السودان أن یبدأ نقاشا جادًا ومفاوضاٍت بّناءة مع إثیوبیا حول المواضیع المتعلقة بالسدِّ.

ثانیًا: ارتفاع سدِّ النهضة وحجم البحیرة
، عندما أعلنْت أنها بصدد بناء سدِّ النهضة أن ارتفاع السّد سوف یکون 150 مترًا، وأن بحیرة السّد سوف تحجز أوضحْت إثیوبیا في نهایة شهر آذار/ مارس العام 2011
62 ملیار متر مکعب من المیاه. غیر أن تقاریر الحقة أشارت إلی أن ارتفاع السّد سوف یکون 170 مترًا، وأن البحیرة سوف تخّزن 74 ملیار متر مکعب من المیاه. وهذه
الکمیة تساوي تقریبًا ِضعف کمیة میاه بحیرة تانا (التي تساوي 32 ملیار متر مکعب)، وأقل بقلیٍل من نصف میاه بحیرة السّد العالي (التي تبلغ سعتها 162 ملیار متر
مکعب). ویمثُّل حوالی 14 ملیار متر مکعب من هذه الکمیة التخزین المیُّت، بینما یکّون ما تبقَّی التخزین الحيَّ الذي یقوم بتولید الکهرباء والتي ُیتوّقع أن یصل

إنتاجها إلی 6,000 میغاوات عند اکتمال المرحلة األخیرة من سدِّ النهضة.
یبدو من التغییر في األرقام أن هناك مساحًة للتفاوض حول ارتفاع السّد وحجم تخزین البحیرة بغرض تقلیل اآلثار السلبیة المحتملة علی السودان.

ثالثا: الفترة الزمنّیة لملء بحیرة السّد
الهمَّ األساسي للسودان ومصر في ما یتعلق بسّد النهضة یجب أن یکون الفترة الزمنیة التي ستمأل إثیوبیا فیها بحیرة السّد. فکّلما طالْت تلك الفترة کّلما قّلْت التأثیرات
السلبیة المتمّثلة في نقص کمیات میاه النیل التي ستصل السودان ومصر. من الجانب اآلخر، فکّلما قصرْت فترة ملء البحیرة کّلما کانت التأثیرات السلبیة کبیرة علی

مصر والسودان.
ویجب أن ترتکز مسألة ملء البحیرة علی کمیات المیاه التي سوف یحملها النیل األزرق سنویًا في کٍل من األعوام المقبلة، وتنبني علی معادلٍة تتضّمن نسبة تصاعدیة

مع الزیادة في میاه النیل األزرق في األعوام المقبلة.
ورغم أن المعلومات العامة التي تتداولها تقاریر وکتب ومقاالت نهر النیل تشیر إلی أن النیل األزرق یحمل سنویًا حوالی 50 ملیار متر مکعب، إّال أن کمیات میاه النیل
األزرق العابرة للحدود اإلثیوبیة إلی السودان قد زادْت کثیرًا في السنوات األخیرة، ووصلت في العام 2008 إلی حوالی 70 ملیار متر مکعب. وإذا واصل النیل األزرق
انسیابه علی هذا المنوال ووافقت إثیوبیا علی فترٍة معقولة لملء البحیرة، فإن معادلة النسبة التصاعدیة ستقلل کثیرا من األضرار التي یمکن أن تنتج علی السودان
ومصر. وهذه الزیادات غیر المتوقعة في متوسط انسیاب نهر النیل منذ الستینیات کانت قد ساهمت کثیرا في ملء بحیرة السّد العالي (162 ملیار متر مکعب) في فترٍة

وجیزة ومن دون أي تأثیراٍت سلبیة علی المساحات المروّیة في مصر.
والسودان یستخدم فقط 12 ملیار متر مکعب من نصیبه من میاه النیل بموجب اتفاقیة میاه النیل للعام 1959 التي حّددت نصیبه بـ 18,5 ملیار. وهذا یعني أنه إذا

ظلت استعماالت السودان علی هذا المنوال للسنوات المقبلة فإن تأثیرات ملء البحیرة لن تکون سلبیة، أو حتی ملحوظًة، في السودان.

رابعًا: موضوع سالمة السّد
یثیر بعض الفنیین والکّتاب والسیاسیین المعارضین لسّد النهضة مسألة انهیار السّد، قائلین بأنَّ انهیار السدُّ سوف یغِرق السودان ویدمٌّر کل أرجائه. صحیح أنه لو انهار سّد
النهضة فستکون له آثاٌر کارثیٌة علی السودان. ولکن لو انهار السّد العالي فستکون آثاره الکارثیة أکبر علی مصر. ولو انهار سّد مروي فستغرق معظم المدن والقرى
السودانیة حتی حلفا القدیمة. ولو انهار خزان الروصیرص فستغرق المدن والقرى علی ضفافه من مدینة الدمازین وحتی الخرطوم. انهیار السدود ونتائجه الکارثیة إذن

لیس حکرًا علی سّد النهضة.
إال أن التقانة التي تبني بها الشرکات العالمیة (مثل سالیني) السدود الیوم متقدمٌة عشرات المرات علی التقانة التي بنی بها االتحاد السوفیتي السدٍّ العالي قبل نصف قرن

خذوهم
من المخطئ ؟
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من الزمان، وبنی بها اإلیطالیون خزان الروصیرص في ستینیات القرن الماضي، وبنی بها الصینیون سّد مروي في العقد األول من هذا القرن. لماذا إذن سینهار سّد
النهضة ابن تقانة العصر الحالي ولن تنهار سائر السدود؟ کما أن القول أن سدٍّ النهضة یقع في منطقة زلزال قوٌل مردوٌد أیضًا. فالعالم لم یسمع عن أي زلزاٍل في إثیوبیا

إطالقًا.
. إن العالم لم یسمع عن ویوجد في العالم الیوم أکثر من 45,000 سدٍّ کبیر کما أشارت اللجنة الدولیة للسدود في تقریرها الذائع الصیت الذي صدر العام 2000

انهیار أٍي من هذه السدود خالل القرن الماضي أو هذا القرن. فلماذا ستبدأ انهیارات السدود بسدِّ النهضة؟
رغم هذا فإننا نرى أنه یجب أّال تتراخی حکومة السودان في مسألة سالمة السدٍّ هذه. وأن تطالب الحکومة اإلثیوبیة بتکوین لجنة مشترکة دائمة بینهما مهمتها مسألة

سالمة سّد النهضة.

خامسًا: وعود إثیوبیا بمدِّ السودان بکهرباء السدٍّ ومیاه للري
وعدت إثیوبیا ببیع جزٍء من کهرباء سدِّ النهضة للسودان ومصر بسعر التکلفة. وهذا السعر هو حوالی ربع التکلفة لتولید الکهرباء في خزان مروي والسّد العالي. وکان
السودان قد بدأ بالفعل في االستفادة من الکهرباء التي تقوم إثیوبیا بتولیدها من األنهار األخرى، وتحدیدًا من سدَّ تکزِّي علی نهر عطبرة، بعد توقیعه علی اتفاقیة مع

إثیوبیا لشراء الکهرباء منها الستعمالها في المناطق السودانیة المجاورة إلثیوبیا.
کما وعدت إثیوبیا بمدِّ السودان بمیاٍه لري مشاریع السودان الزراعیة في والیة النیل األزرق من بحیرة سدِّ النهضة عبر قناٍة یمکن شّقها من البحیرة وحتی هذه

المشاریع، إن رغب السودان في ذلك.
وعلی السودان العمل علی توقیع مذکرة تفاهٍم مع إثیوبیا، ومن المؤکد أن هذین العرضین سوف یساعدان السودان في حلِّ مشاکل إمدادات الکهرباء في کل الوالیات،

وفي زیادة کمیات المیاه التي سیستخدمها من نصیبه من میاه النیل، وفي توسیع اإلنتاج الزراعي في والیة النیل األزرق.

سادسًا: إدارة وتمویل وملکّیة مشترکة للسّد
عرضت إثیوبیا منذ لحظة إعالنها نّیتها بناء سّد النهضة أن یکون السدُّ مشروعًا مشترکًا في اإلدارة والتمویل والملکیة بین إثیوبیا والسودان ومصر، وأن تقوم البلدان
الثالثة بالمشارکة في المنافع من کهرباء ومیاه ري ووقف الفیضانات. غیر أن السودان ومصر تجاهال هذا المقترح مثلما تجاهال طلبات إثیوبیا المتکّررة في نهایة
خمسینیات القرن الماضي بالسماح لها في المشارکة في مفاوضات میاه النیل. وقد نتجت عن تلك المفاوضات اتفاقیٌة کارثیة لیس فقط علی السودان، بل علی مجمل
العالقات مع کل دول حوض النیل األخرى. ورغم مرور أکثر من عامین ونصف فإنه لم یقم أٌي من السودان ومصر حتی اآلن بالردِّ أو حتی التعلیق علی هذا العرض

اإلثیوبي عالنیة.
وهذا العرٌض غیُر مسبوٍق في تاریخ نهر النیل الذي تمّیز بالمشاریع األحادیة، ویجب علی السودان ومصر قبوله والشروع في التفاوض مع إثیوبیا حول تفاصیله. فاألحواض
المشترکة ال یمکن تنمیتها وإدارتها والمحافظة علیها والمشارکة في منافعها بدون التعاون والعمل الجماعي. وقد فطنْت دوٌل کثیرة إلی المزایا اإلیجابیة والمنافع الکبیرة
المشترکة للتعاون في األحواض المائیة المشترکة. فقد بنْت دولتا البرازیل وبراغواي "سّد إیتایبو" الضخم علی "نهر بارانا"، وتشارکتا التکلفة واإلدارة والمنافع. وینتج
السّد أکثر من 22,000 میغاوات من الکهرباء تتشارکها الدولتان وتبیعان جزءًا منها لدولة االرجنتین. کما قامْت دول السنغال وموریتانیا ومالي (وانضمت إلیهم دولة
غینیا) ببناء "سّد مانانتالي" و"سدُّ ماکا دیاما" علی نهر السنغال، وتشارکت اإلدارة والتکلفة والملکیة والمنافع المتمّثلة في الکهرباء ومیاه الري ومیاه الشرب ووقف
الفیضانات الُمدمِّرة. وهناك العشرات من المشاریع المشابهة. کما أن مشارکة السودان ومصر في إدارة وملکیة سدِّ النهضة سوف تفتح الباب واسعًا للتمویل الدولي،

خصوصًا من البنك الدولي والصنادیق العالمیة واإلقلیمیة األخرى.
التعاون هو الرکیزة األساسیة والوحیدة لالستفادة الُقصوى من میاه األحواض المشترکة وتنمیتها وإدارتها والمحافظة علیها. وُتکّرر اتفاقیة األمم المتحدة بشأن قانون

استخدام المجاري المائیة الدولیة في األغراض غیر المالحیة کلمة "تعاون" ومشتقاتها أکثر من عشرین مرة.
وحوض النیل، رغم محدودیٍّة میاهه، یمتلك الکثیر من اإلمکانیات المتاحة التي یمکن استغاللها بصورة جماعیة لمصلحة شعوب الحوض الفقیرة والمنهکة والجوعی
والعطشی والتي یعیش غالبیتها في ظالٍم دامس. فهناك إمکانیات تولید الطاقة الکهربائیة والتي تزید عن 30,000 میغاوات من النیل وروافده في إثیوبیا وحدها. ویملك
السودان ودولة جنوب السودان األراضي الشاسعة والخصبة التي یمکن أن ترویها میاه النیل إلنتاج غذاٍء سیزید عن احتیاجات دول حوض النیل والدول العربیة مجتمعًة.
کما أن ثروة بحیرة فکتوریا السمکیة الضخمة یمکن أن ُتطوُّر وتنمُّی وتستغل إلطعام شعوب دول الحوض. وهناك إمکانیات مصر الصناعیة الکبیرة التي یمکن توسیعها
في جوانب الصناعات الغذائیة لمنتجات دول النیل من الحوض نفسه. کما أن مستنقعات جنوب السودان الشاسعة تمثل خزانًا احتیاطیًا لزیادة میاه النیل (بعد اتباع

المتطّلبات األساسیة لذلك).
لکنٍّ هذه الفرص المتاحة ال یمکن تحقیق أي منها بدون التعاون الجاد الذي یستند علی حسن النیة واالعتراف باآلخر وحقوقه وتظلماته. فهل سیقفز السودان ومصر
اللتقاط هذه الفرصة واالستفادة منها؟ أم أنهما سیترکان هذه الفرصة الثمینة تمرُّ وتتجاوزهما لتزداَد وتتعمَّق النزاعات حول میاه النیل؟ إن ضیاع هذه الفرصة سوف
یساهم في مواصلة إصرار دول النیل األخرى علی أخذ حقوقها بطریقٍة أحادیة، کما یحدث اآلن في سّد النهضة في إثیوبیا، وسدُّ کاروما في یوغندا، ومشروع شین یانغا

لمیاه الشرب في تنزانیا.

        
 

* استاذ وخبیر مختص بمسألة المیاه من السودان
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