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الصفحة الرئیسیة  منبر الرأي  د. سلمان محمد أحمد سلمان  ماذا بعَد َفشِل اجتماِع ُنوفمبر الوزاِريِّ الُثالِثيِّ بشأِن َسدِّ النهضة؟ .. بقلم: د. سلمان
محمد أحمد سلمان

ماذا بعَد َفشِل اجتماِع ُنوفمبر الوزاِريِّ الُثالِثيِّ بشأِن َسدِّ النهضة؟ .. بقلم: د. سلمان محمد أحمد
سلمان

األحد, 10 تشرین2/نوفمبر 2013 10:35

1
التقی في الخرطوم یوم األثنین 4 نوفمبر عام 2013 وزراء الموارد المائیة لکٍل من إثیوبیا (السید االمایو تقنو)، ومصر (د.
محمد عبد المّطلب)، والسودان (السید أسامة عبد الله) لمواصلة مناقشة تقریر لجنة الخبراء الدولیة لسدِّ النهضة اإلثیوبي،
ومحاولة حلحلِة الخالفات حول السدِّ. سبقْت االجتماعات تکهناٌت، بل وحتی تقاریُر صحفیٍّة، حول اتفاق وشیك حول السدِّ

ُتشارك بمقتضاه مصُر والسوداُن إثیوبیا في بناِء وتحمِّل تکلفِة وإدارة السدِّ، واالستفادة معًا من منافعه، وتحدیدًا الطاقة الکهربائیة
التي یحتاجها البلدان بشّدة. 

غیر أنٍّ االجتماع دام لیوم واحٍد فقط، وانتهی دون أن یعقد الوزراء الثالثة مؤتمرًا صحفیًا، أو حتی أن یصدروا بیانًا مشترکًا، حول
نتائج اجتماعهم، مما أشار بوضوٍح إلی فشل االجتماع. وکان کلُّ ما اتفق علیه األطراف الثالثة هو أن یلتقوا مرة ثانیًة في الثامن

من دیسمبر المقبل في الخرطوم لموصلة نقاشهم. 
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سوف نناقش في هذا المقال الخلفّیة لهذا االجتماع، والتوّقعات العالیة التي کانت مؤملة منه، وأسباب وتداعیات فشله، وُنعیُد
عرَض مقترحاتنا السابقة حول سدِّ النهضة، وحول مجمِل العالقات بین دول حوض النیل. 
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بعد ساعاٍت من إعالن اثیوبیا البدء في بناء سدِّ النهضة في أبریل عام 2011، قامت مصر والسودان باالحتجاج بشدٍّة علی

السدِّ بحجِّة أنه سیسبب أضرارا بالغة بتقلیل کمیات المیاه التي سیحملها النیل األزرق لهما، وتعدیل میعاد وصولها. کما أثار
الطرفان مسالة سالمة السدِّ واآلثار الکارثیة علی السودان إذا انهار السدُّ. 

اقترحت اثیوبیا تکوین لجنٍة من عشرة أعضاء تشمل عضوین من کٍل من مصر والسودان واثیوبیا، وأربعة أعضاء آخرین من خارج
دول حوض النیل لتنظر في أي أضرار قد تنتج من سدِّ النهضة، وتقترح الحلول الالزمة للتقلیل من هذه األضرار. َقِبَل السوداُن
ومصُر هذا المقترح بعد تردٍّد. فهذه أول مرٍة في تاریخ نهر النیل تتمٍّ الدراسة والنقاش لمشروع أو نزاٍع علی حوض النیل بهذه

الصورة المتحّضرة والودیة، وتشمل آلیة النقاش أطرافا من خارج دول الحوض. 
تکّونت اللجنة في أکتوبر عام 2011، وبدأت أعمالها بالفعل في نوفمبر عام 2011، أي بعد حوالی السبعة أشهر من بدء

العمل في بناء السدِّ. وقد اتفق أعضاء اللجنة الدولیة العشرة علی االنتهاء من مهامهم وتقدیم تقریرهم في 31 مایو عام
2013، أي بعد عاٍم ونصف من قیام اللجنة.

غیر أن إثیوبیا قامت بتحویل مجرى النیل األزرق في 28 مایو عام 2013، قبل ثالثة أیاٍم من المیعاد المحّدد لتقدیم لجنة
الخبراء الدولیة لتقریرها. وقد کان تحویل مجرى النیل إیذانًا واضحًا بالبدء الرسمي للعمل في بناء السدِّ نفسه، وإشارًة قویًة إلی

أن قرار بناء السدُّ قد وصل نقطة أال عودة، وأنه ال تراجع عنه. 
وقد قّررْت إثیوبیا تحویل المجرى في ذلك التاریخ لیصادَف االحتفاُل یوَم وصول الحزب الحاکم للسلطة في عام 1991

ولیکوَّن إعالُن التحویل جزءًا أساسیًا من االحتفاالت بذلك العید الوطني.  
اعترضت مصُر بشدٍة علی تحویل مجرى النیل األزرق قبل صدور تقریر لجنة الخبراء الدولیة، وقبل أن تقوم األطراُف المعنّیة

بدراسة مکوُّناته وتوصیاته. بل وذهبت مصر أکثر من هذا واعتبرت تحویل النیل األزرق نفسه عمًال عدائیا یجب مواجهته
والتصدي له. وقد سار السودان في نفس المدار وأعلن سفیره في القاهرة أنه "ُصِدم بالقرار،" وأن السودان سوف ُیحیل المسألة

إلی جامعة الدول العربیة لنقاشها واتخاذ الردِّ المناسب حولها.   
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أما التقریر نفسه فقد أصبح هو اآلخر مثاَر جدٍل بین مصر وإثیوبیا. فقد أوضح التقریر، فیما أوضح، أن دراسات سدِّ النهضة التي
أکملتها الحکومة اإلثیوبیة أوٌّلیة ولیست بمستوى التفاصیل والعمق المطلوبین لسدٍّ بمثل هذا الحجم والتأثیرات. وأوصت اللجنة

بالقیام بمزیٍد من العمل في هذه الدراسات، خصوصًا التأثیرات البیئیة واآلثار السالبة المحتملة علی السودان ومصر. 
لکنٍّ مصر وإثیوبیا فسرتا هذه التوصیة بصورة مختلفة وقت صدور التقریر. فقد طالبت مصُر إثیوبیا بوقِف العمِل فورًا في السدِّ
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حتی االنتهاء من تلك الدراسات، وأن تکون توصیات اللجنة هي المرحلة التالیة للتنفیذ، ولیس مواصلة بناء السدِّ. 
غیر أن إثیوبیا رفضت الطلب المصري وأشارت إلی أن اللجنة الدولیة لم توِص بوقف بناء السدِّ ألن ذلك لیس جزءًا من مرجعیتها

في األساس. کما ذکرت إثیوبیا أنها ستکمل الدراسات التي أوصت بها اللجنة الدولیة بالتزامن مع مواصلتها بناء السدِّ. بمعنی
آخر، فقد قررت إثیوبیا المضي قدما في بناء سدِّ النهضة وإجراء الدراسات المقترحة في نفس الوقت.

4
نتج عن هذا الوضع تصعیٌد خطیر في العالقات المصریة اإلثیوبیة، وحتی المصریة السودانیة. فقد استمع العالم في یوم األثنین

الثالث من شهر یونیو الماضي (عام 2013) إلی ما دار في االجتماع الذي کان قد دعی له في ذلك الیوم الرئیس المصري
السابق الدکتور محمد مرسي لمناقشة سدِّ النهضة وتحویل إثیوبیا لمجرى النیل األزرق یوم الثالثاء 28 مایو عام 2013. کان
تحویل مجرى النیل رسالًة واضحًة أن بناء سدِّ النهضة قد أصبح حقیقًة واقعًة ال تراجع عنها، وأن إثیوبیا قد قّررْت أخذ حقوقها

في میاه النیل بطریقٍة آحادیة عام 2013، کما فعل السودان مصر عام 1959، إثر توقیعهما اتفاقیة میاه النیل ذلك العام
منفردین. 

اعتقد الحاضرون أن ذلك االجتماع مغلٌق، ولم یدروا أنه کان منقوًال نقًال مباشرًا علی عدة قنوات تلفاز مصریة ومواقع الکترونیة.
تحّدث الحضور الذین کانوا یمّثلون کل ألوان الطیف السیاسي المصري (العسکریین والمدنیین، اإلسالمیین والعلمانیین، والیسار

والیمین) عن سدِّ النهضة کتحدٍّ سافٍر علی حقوق مصر التاریخیة والمکتسبة من میاه النیل، وأنه یجب إیقافه فورًا. ووضع
المتحدٍّثون علی طاولة االجتماع کل الخیارات من استخدام للحرکات المسلحة المعارضة للحکومة اإلثیوبیة لوقف العمل في

السدِّ، أو ضرب السدِّ مباشرًة بواسطة القوات المصریة.
کان ذلك نفس االجتماع الذي أعلن فیه السیاسي المصري السید أیمن نور أن موقف السودان من سدِّ النهضة "ُمْقِرف."
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تواصلْت األحداث في مصر وإثیوبیا بسرعة فائقة بعد ذلك. فقد قام الجیش المصري بإقصاء الرئیس مرسي في 3 یولیو عام

2013، بعد شهٍر من اجتماع سدِّ النهضة المشهور في 3 یونیو عام 2013. دخلْت بعد ذلك مصر في مرحلة نزاعاٍت داخلیة
حادة أخذت الکثیر من طاقاتها ووقتها ومصداقیة الدیمقراطیة الولیدة فیها. 

تواصل في هذا األثناء بناء سدِّ النهضة، وأشارت إثیوبیا إلی أن أکثر من ربع األعمال المدنیة للسدِّ قد اکتملت. بل إن إثیوبیا
ذهبت أکثر من هذا عندما أعلنت أن المرحلة التجریبیة لتولید الطاقة من سدِّ النهضة سوف تبدأ خالل عام 2014 بتولید

حوالی 700 میقاواط من المجموع الکلي للطاقة من السدِّ والتي ستبلغ 6,000 میقاواط. 
بدأ السودان في هذه الفترة التراجع والمیل نحو قبول الرأي القائل إن السدَّ في حقیقة األمر سیکون من مصلحة السودان، رغم

بعض األصوات الناقدة للسدِّ من الذین فقدوا وظائفهم وتعاقداتهم مع وزارة الموارد المائیة في العامین الماضیین.  
ویبدو أن مسألة أن سدَّ النهضة قد أصبحت حقیقًة واقعة ال بد من التعامل معها قد بدأت تتراءى للقیادات المصریة الجدیدة، أو
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علی األقل المدنیة منها. فقد صدرْت عدُّة إشاراٍت إیجابیٍة من القاهرة نحو سدِّ النهضة خالل شهر أکتوبر عام 2013.
وفي یوم الثالثاء 29 أکتوبر عام 2013 اجتمعت اللجنة المصریة العلیا لمیاه النیل برئاسة رئیس الوزراء السید حازم البیبالوي

لمناقشة التطورات في ملف میاه النیل. وقد أعلن السید البیبالوي بعد نهایة االجتماع أن اللجنة المصریة العلیا لمیاه النیل
تعتقد أن سدَّ النهضة اإلثیوبي یمکن أن یکون مصدر خیٍر ورفاهیة لدول حوض النیل خصوصًا مصر والسودان، موضحا أن

إثیوبیا لدیها فائض من میاه النیل. 
ورشحْت تسریباٌت أخرى مفادها أن مصر سوف تناقش في اجتماع الخرطوم مع إثیوبیا والسودان تفاصیل مقترح أن یکون السدُّ

ملکیًة مشترکًة للدول الثالثة، تدیره وتشرف علیه وتتقاسم منافعه. وتداولت وسائل اإلعالم الحدیث عن المهندسین المصریین
الذین سوف یتمُّ إرسالهم للمساهمة في بناء وتشغیل سدِّ النهضة. بل إن البعض في مصر والسودان قفز علی ظهر هذا المرکب

مؤکدًا أنهم هم الذین تقدموا بمقترح تأیید السّد.
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غیر أن تلك االستراتیجیة واللهجة المصریة المِرنة تغّیرت في اجتماع الخرطوم یوم األثنین 4 نوفمبر. ویبدو أن العناصر
المتشّددة داخل الحکومة المصریة الحالیة (خصوصا العنصر العسکري الطاغي علي الحکومة) قد استطاعت وقف توجهات اللجنة

المصریة العلیا لمیاه النیل التي مالت نحو قبول سدِّ النهضة والتعایش معه کحقیقٍة واقعة، ومحاولة االستفادة القصوى منه. 
فقد أثارت مصر في بدایة اجتماع الخرطوم مسألة الدراسات التي أوصْت بها اللجنة الدولیة لسدِّ النهضة في تقریرها الذي صدر
في 31 مایو عام 2013، والخاصة بالتأثیرات البیئیة للسدُّ، واآلثار السالبة المحتملة علی دولتي السودان ومصر. طالبت مصر

إثیوبیا بإجراء هذه الدراسات علی الفور، وأضافت مصر بإصراٍر أن هذه الدراسات یجب أن یقوم بها خبراء عالمیون، مشهوٌد لهم
بالکفاءة، من خارج دول حوض النیل، ولیس خبراء إثیوبیا. لم تطالْب مصُر إثیوبیا بوقف العمل في بناء سدِّ النهضة حتی تکتمَل

هذه الدراسات کما فعلت في یونیو الماضي مباشرًة بعد صدور التقریر في 31 مایو عام 2013.
هذا طلٌب معقوٌل ویتناسب مع المعاییر والمتطلبات الدولیة لمثل هذه المشاریع والسدود الضخمة. فدراسات اآلثار البیئیة

للمشاریع الکبیرة یجب أن تقوم بها جهاٌت مستقلٌّة عن الحکومة حتی تکسب هذه الدراسات استقاللیتها ومصداقیتها، وحتی ال
یکون هناك تضارٌب في االختصاص بین من یقوم بالتقییم ومن یقوم بالتنفیذ للسدِّ. غیر أن هذا الطلب کان یجب أن یتم في

یونیو الماضي بدًال من مطالبة مصر إثیوبیا في ذلك الوقت بوقف العمل في السدِّ حتی اکتمال الدراسات.
کان ردُّ إثیوبیا صارمًا وحادًا لطلب مصر إجراء الدراسات بواسطة فریٍق عالمٍي. فقد أوضحت إثیوبیا أن لجنة الخبراء الدولیة قد

أکملت المهام المناط بها حسب اتفاق ومرجعیة إنشائها، ولم یعْد لها وجود. وأضافت إثیوبیا أنها بدأت بالفعل في الدراسات التي
أوصت بها اللجنة في شهر یونیو الماضي، وقطعت شوطًا في هذا االتجاه، وأنه ال مجال للعودة مجددًا وفتح هذا الملف وتعیین

خبراء أجانب للقیام بالدراسات.
ظلٍّ اجتماع الخرطوم یدور حول هذه المسألة، وانتهی في نفس الیوم دون نتیجة أو حتی حٍل وسط بعد أن أصّرْت کٌل من مصر
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وإثیوبیا علی موقفها.  
7

في یوم الثالثاء 5 نوفمبر (أي بعد یوٍم من انتهاء اجتماع الخرطوم الوزراي الثالثي بالفشل) عقد وزیر الموارد المائیة اإلثیوبي
السید االمایو تقني مؤتمرًا صحفیًا في مقر السفارة اإلثیوبیة بالخرطوم وتحّدث فیه عن اجتماع الخرطوم وعن سدِّ النهضة. کان
غریبًا أن یقوم الوزیر اإلثیوبي بعقد هذا المؤتمر لوحده، وفي غیاب الوزیرین اآلخرین. فاألعراف الدولیة ودبلوماسیة المؤتمرات

تقتضي أن یکون هذا المؤتمر مشترکًا، أو أن یقوم به وزیر الدولة المضیفة.
أوضح السید االمایو تقنو أن إثیوبیا قد اتخذت الخطوات المطلوبة لتنفیذ توصیات لجنة الخبراء الدولیة لسدِّ النهضة وفق

المعاییر الدولیة لتنفیذ السدود فور تسلٌّمها التقریر في نهایة شهر مایو الماضي، وأنها ملتزمة بتنفیذ کافة تلك التوصیات. وأوضح
الوزیر أن إثیوبیا تستند علی أربعة مبادئ أساسّیة في تنفیذها لسدِّ النهضة هي: الفائدة لکل األطراف، واالستفادة المنصفة

والمعقولة من میاه النیل، وعدم إلحاق ضرٍر ذي شأن بالدول األخرى، والتعاون التام وبحسن نیة مع کل دول الحوض. 
وقد سأل أحد الصحافیین السیَد الوزیر إن کانت إثیوبیا سوف تقوم بعملیة إدارة وتشغیل سدِّ النهضة لوحدها أم ستشِرك مصر

والسودان في ذلك؟ أجاب السید الوزیر أن إثیوبیا وحتی تلك اللحظة لم تتلق ردًا علی عرضها لمصر والسودان المشارکة في
تمویل وبناء وإدارة السد، واالستفادة المشترکة من منافعه. غیر أن الوزیر أشار بوضوح إلی أن الخالفات التي أّدْت إلی نهایة

االجتماع بتلك الصورة هي مع مصر ولیست مع السودان.
8

لم تکن تلك هي المرة األولی التي تتحدث فیها إثیوبیا علنًا عن إمکانیة الملکیة واإلدارة المشترکة للسدِّ. فقد عرضت إثیوبیا منذ
لحظة إعالنها نّیتها بناء سدِّ 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. وقد کّررت إثیوبیا هذا العرض في عّدة

مناسبات. وقد کان آخرها تصریح الدکتور تیدروس أدانوم وزیر خارجیة إثیوبیا إثر اجتماعه بوزیر الخارجیة المصري السید نبیل
فهمي في نیویورك في 28 سبتمبر عام 2013 علی هامش اجتماعات الجمعیة العامة لألمم المتحدة. فقد کّرر الوزیر اإلثیوبي
ذات العرض مذکرا رصیفه المصري بالفوائد الکثیرة التي ستعود علی البلدان الثالثة بهذا النوع من التعاون. وقد عاد السید وزیر

الموارد المائیة اإلثیوبي إلی تأکید هذا العرض یوم الثالثاء 5 نوفمبر في مؤتمره الصحفي في الخرطوم.
غیر أن السودان ومصر واصال تجاهلهما لهذا المقترح مثلما تجاهال طلبات إثیوبیا المتکّررة في نهایة خمسینیات القرن الماضي
بالسماح لها في المشارکة في مفاوضات میاه النیل. ورغم مرور أکثر من عامین ونصف فإنه لم یقْم أٌي من السودان ومصر حتی

اآلن بالردِّ أو حتی التعلیق علی هذا  العرض اإلثیوبي عالنیة کما ذکر الوزیر اإلثیوبي في مؤتمره الصحفي.
9

کما ذکرنا في مقاالٍت سابقة فإننا نعتقد أن هذا عرٌض سخٌي وغیُر مسبوٍق في تاریخ نهر النیل الذي تمّیز خالل تاریخه الطویل
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بالمشاریع اآلحادیة، ویجب علی السودان ومصر قبوله علی وجه السرعة 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. وقد أشرنا في مقاٍل
سابق إلی أن دولتي البرازیل وبراغواي قد بنیتا "سّد إیتایبو" الضخم علی "نهر بارانا"، وتشارکتا التکلفة واإلدارة والمنافع. وینتج

السدُّ أکثر من 22,000 میقاواط من الکهرباء تتشارکها الدولتان وتبیعان جزءًا منها لدولة االرجنتین. کما أوضحنا أیضًا أن
دول السنغال وموریتانیا ومالي (انضمت إلیهم دولة غینیا) قد قامت ببناء "سّد مانانتالي" و"سّد ماکا دیاما" علی نهر السنغال،
وتشارکت اإلدارة والتکلفة والملکیة والمنافع الُمتمثُّلة في الکهرباء ومیاه الري ومیاه الشرب ووقف الفیضانات المدمِّرة. وهناك

العشرات من المشاریع المشابهة التي یضیق المجال عن ذکرها في هذا المقال.

10
إن قبول السودان للعرض اإلثیوبي سوف یساهم في معالجة نقاط االعتراض التي أثارتها وما زالت تثیرها مصر والسودان علی سدِّ

النهضة. فبهذه المشارکة ستجد مصر والسودان نفسیهما في موقع المشارکة في اتخاذ القرار في کل المسائل المتعّلقة بسّد
النهضة بدءًا بارتفاعه وحجم بحیرته ومدة ملئها. کما سیکونان طرفین فاعلین في مسألة سالمة السّد وتأمینها واإلشراف علیها.

هذا بالطبع باإلضافة إلی اإلشراف علی إدارة وتنظیم وتقاسم المنافع المشترکة من کهرباء ومیاه رٍي ووقٍف للفیضانات.
کما أن مشارکة السودان ومصر في إدارة وملکیة سدِّ النهضة سوف تفتح الباب واسعًا للتمویل الدولي، خصوصًا من البنك الدولي

والصنادیق العالمیة واإلقلیمیة األخرى. وسوف یتیح التمویل العالمي الفرص لدراساٍت أکثر عمقًا وفنیًة في مسائل السدِّ
المختلفة. وهذا بدوره سوف یعالج مطالب مصر األخیرة أن یقوم خبراء عالمیون ولیس من إثیوبیا بإعداد هذه الدراسات، والتي

یفتقدها السّد في الوقت الحاضر. وستساهم هذه الدراسات في حلول أکثر علمّیة واستمرارّیة لمشاکل السدِّ البیئیة واالجتماعیة
وتعقیداته وتأثیراته علی السودان ومصر.

کما ستساهم مشارکة مصر والسودان في إدارة السدِّ في فتح صفحٍة جدیدٍة في حوض النیل مبنیٍة علی التعاون الحقیقي الجاد،
ومنهیة لسیاسة االستعالء واإلقصاء لدول الحوض األخرى التي ظّلت مصر والسودان تنتهجانها منذ توقیعهما بانفراد علی اتفاقیة

میاه النیل في 8 نوفمبر عام 1959.       
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ظلُّت مصر مشغولًة خالل األشهر الماضیة بالصراعات بین األخوان المسلمین والحکومة الجدیدة، والمناوشات المتقّطعة مع
الحرکات اإلسالمیة المتشّددة في سیناء، ومحاکمة الرئیس السابق محمد مرسي، وإیقاف برنامج السید باسم یوسف. 

وظل السودان مشغوال بمشاکل رفع الدعم عن المحروقات، تلك التي دخلْت حیز التنفیذ والقادمة التي وعدْت بها الحکومة
شعبها، والحروب المتقطعة في دارفور وجنوب کردفان والنیل األزرق، إضافة إلی استفتاء أبیي اآلحادي، وأيُّ الحزبین 
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االتحادي الدیمقراطي أم األمة - هو الحزب المشارك األکبر في حکومة اإلنقاذ؟ 
في هذا األثناء تناقلْت وکاالت األنباء خبرًا مفاده أن إثیوبیا قامت یوم السبت 26 أکتوبر عام 2013 بافتتاح أکبر محطٍة إلنتاج

طاقة الریاح في أفریقیا. وقد قامت شرکة فرنسیة ببناء المحطة التي مولها أحد البنوك الفرنسیة أیضا، في مدینة "آشي غودا"
قرب مدینة میکللي. وقد قّدرْت بعض الدراسات طاقة الریاح في إثیوبیا بما یتجاوز 10,000 میقاواط. وتجدر اإلشارة هنا إلی

أن الطاقة الکهربائیة المتاحة من میاه األنهار في إثیوبیا تبلغ 45,000 میقاواط، منها 30,000 من النیل األزرق ونهر عطبرة
ونهر السوباط.

وکما ذکرنا أعاله، فقد أشارت إثیوبیا أنها تتوّقع أن یبدأ إنتاج الکهرباء من سدِّ النهضة (الذي تبنه الشرکة اإلیطالیة سالیني) في
مرحلٍة أولیِة مقدارها 700 میقاواط العام القادم (2014). وقد ذکر السید وزیر الموارد المائیة في مؤتمره الصحفي في

الخرطوم أن إثیوبیا ظّلت علی مدى األعوام الماضیة ضمن العشرة دول األولی في العالم في النمو االقتصادي.
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من الواضح أن العرض اإلثیوبي لمصر والسودان ببناء وإدارة وتشغیل سدِّ النهضة عرٌض کریٌم وغیر مسبوق. غیر أن هذا العرض
الذي ظلٍّ بدون رد لحوالی العامین والنصف لن یدوَم طویًال. وسوف یکون الوقت متأخرًا لقبوله حال بدء السدِّ في تولید الکهرباء

العام القادم، والذي نحن علی بعد أقل من شهرین منه.
إننا ننصح بشّدة أن تقبل مصر والسودان هذا العرض من حیث المبدأ ودون تردٍّد اآلن. وأن یکون موضوع االجتماع الوزراي
الثالثي في الخرطوم یوم األحد 8 دیسمبر عام 2013 مناقشة تفاصیل العرض اإلثیوبي للتمویل والبناء واإلدارة والتشغیل

المشترکة لسدِّ النهضة بغرض الوصول التفاٍق نهائٍي ثالثٍي قبل نهایة هذا العام.    
کما نرى أن یقوم السودان بتبّني هذا العرض، ولعب دور الوسیط بین القاهرة وأدیس أبابا فیه. فالخرطوم هي في منتصف

الطریق بین هاتین العاصمتین. والسودان یقف في منتصف الطریق بین مصر وإثیوبیا في نزاع سدِّ النهضة. کما أن االجتماعات
الوزاریة لسدِّ النهضة تّمت وستتمُّ في الخرطوم. والسودان هو المستفید األکبر بعد إثیوبیا من السدِّ.

ترى هل ستنصْت القاهرة والخرطوم لهذا المقترح في هدوٍء وعقالنیة؟

Salmanmasalman@gmail.com
www.salmanmasalman.org
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