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بشأِن "سدِّ النهضة" مجددًا
بعَد أْن أصبَح سدُّ النهضِة اإلثیوبي حقیقًة واقعة: ِخیاراُت
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سلمان محمد أحمد سلمان *
(من االنترنت)

2/1/2014

یتوقف تقییم نتائج االجتماع الوزاري الذي التأَم في الخرطوم، کانون األول/دیسمبر الماضي، بین وزراء الموارد المائیة لمصر وإثیوبیا والسودان، علی الخلفیات التي ینظر
إلیه من خاللها. فهل کان االجتماع فاشًال أم متعثرًا أم ناجحًا؟

- أوًال: َفشَل االجتماع الثالثي الذي انعقد في شهر تشرین الثاني/نوفمبر الماضي لمناقشة القضایا العالقة حول السد. وهو انتهی دون أن َیعقَد الوزراء مؤتمرًا صحافیًا أو أن
یصدروا بیانًا مشترکًا، ما أشار لوجود خالفاٍت حادة، وللفشل في التوافق علي أيٍّ من المسائل الخالفیة. بل إن الوزیر اإلثیوبي عقد مؤتمرًا صحافیًا منفصًال تحّدث فیه عن

هذه المسائل العالقة وکّرر عرض إثیوبیا للسودان ومصر للمساهمة المالیة في تمویل السد وفي إدارته والمشارکة في منافعه.

بعَد أْن أصبَح سدُّ النهضِة اإلثیوبي حقیقًة واقعة: ِخیاراُت
الُسودان

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

الحرکة المثلیة في فلسطین ومقارعة الخطاب اإلسرائیلي
بعد الخیط األول من وجه القمر

ساحة الْفنا بمراکش: الفضاء الساحر
سوریة صراٌع زائف

عندما تکتسب المفاهیم قیمة سلعة سریعة العطب

المسلسالت واالنفصام... طرابلس اللبنانیة
نموذجًا

وفاء أفیوني شعراني
 اعتقدُت لوهلة أن مسلسل عمر سیجذب السیدات

المستطَلعات، واعتقدُت أن باقي المسلسالت ستحتاج الی
وقفة مختلفة بعده. یعّرض المسلسل التاریخي الهویة

[...] 

غزال أسوؤهم ولیس الوحید بینهم
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- ثانیًا: أعلن السودان رسمیًا علی لسان رئیس جمهوریته تأیید السودان لسدِّ النهضة في الرابع من کانون األول/دیسمبر الفائت، قبل أسبوٍع من انعقاد االجتماع الوزاري
الثالثي. وقد أنهی ذلك التأیید حالة ارتباك السودان تجاه السدِّ وخلَق ِحلفَا جدیدًا بین إثیوبیا والسودان، ما أضعف بصورٍة کبیرة التکّتل المصري السوداني في مقابل بقیة

دول حوض النیل الذي برز إلی الوجود عقب توقیع "اتفاقیة میاه النیل" في 8 تشرین الثاني/نوفمبر عام 1959.

- ثالثًا: حدث نوٌع من المرونة في الموقف المصري الرافض لسدِّ النهضة. فقد اجتمعت اللجنة المصریة العلیا لمیاه النیل في تشرین األول/أکتوبر الفائت، برئاسة رئیس
الوزراء المصري حازم الببالوي لمناقشة التطّورات في ملف میاه النیل. وأعلن الببالوي بعد نهایة االجتماع أن اللجنة العلیا لمیاه النیل المصریة تعتقد أنَّ سدَّ النهضة

اإلثیوبي یمکن أن یکون مصدر خیر ورفاهیة لدول حوض النیل، وخصوصًا مصر والسودان، موضحًا أن إثیوبیا لدیها فائض من میاه النیل.

- رابعًا: شملت التعدیالت الوزاریة األخیرة في السودان وزیر الموارد المائیة والکهرباء. وهذا یعني تحلٍّل السودان من أي تفاهمات أو اتفاقیاٍت شفاهیة قد یکون الوزراء
السابقون أدخلوا السودان فیها مع مصر أو إثیوبیا حول سدِّ النهضة.

صراع الوقت والمال.. والوساطات
. في هذه األعوام التي قاربت أعلنت إثیوبیا أن حوالي 30 في المئة من أعمال بناء السد قد شارفت علی االکتمال منذ أن بدأ العمل فیه في نیسان/أبریل عام 2011
الثالثة، بدأت مساحة التفاوض لمصر في الَتضیق واالنحسار. فالزمن الذي کان في الماضي ُیْحسُب لمصلحة مصر (من خالل تأکید ما تسمیه حقوقها التاریخیة أو
المکتسبة في میاه النیل)، قد أصبح في مصلحة إثیوبیا. فکل یوٍم یمر یصبح سدُّ النهضة حقیقًة ماثلة یصعب تجاهلها، بل یجب التعامل معها. وهکذا بدأت إثیوبیا في

الرهان علی عامل الزمن.

اقتصاد  األردن
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الرهان علی عامل الزمن.
لکن مصر تراهن علی عدم مقدرة إثیوبیا في تحّمل التکلفة الکاملة لسدِّ النهضة والتي ستبلغ قرابة خمسة ملیارات دوالر. وتعتقد مصر أن العمل في بناء السد سیتوّقف
عندما تنضب األموال، ألن إثیوبیا، وبسبب الخالفات مع مصر، لم ولن تنجح في الحصول علی تمویٍل خارجٍي للسد. ووقتها ستذعن إثیوبیا لبعض الشروط المصریة سعیًا

وراء التمویل.
ورغم تأیید السودان لسدِّ النهضة، إال أن الحکومة السودانیة تراهن علی مواصلة قبول مصر لها کوسیط في هذا النزاع، مع العلم أن السودان کان الحلیف الرئیسي والوحید

التفاوض. کما أنه هو الذي تحّدث في نهایة االجتماع (وهو یتوّسط الوزیرین المصري واإلثیوبي) عن نجاح االجتماع في معاجة بعض القضایا العالقة. علیه فقد بدأ
السودان في الرهان علی ضرورة قبوله وسیطًا.

وهذه الرهانات الثالثة المختلفة ستحمل کل طرٍف من األطراف علی البقاء في الحلبة ومواصلة التفاوض، وهو بحد ذاته نجاح لالجتماع. فقد اتفق الوزراء الثالثة علی
اللقاء في الخرطوم في الرابع من کانون الثاني/ینایر الجاري، ما یؤّکد اللقاء الوزاري الشهري حول سّد النهضة.

وقائع ما جرى
في االجتماع الفائت، طالبت مصر بتکوین لجنة خبراء دولیین لتقییم آثار سدِّ النهضة علی مصر. وأصّرت مصر علی أن یتوّقف العمل في بناء السد حتی تنتهي اللجنة
الدولیة الجدیدة من أعمالها. رفضت إثیوبیا المقترحین، وأعلنت أنها لن توقف بناء السد. تراجعْت مصر عن موقفها القائل بوقف بناء السد حتی فراغ اللجنة من دراساتها
واقترحت توّقیف البناء لمدة ستة أشهر. لکن إثیوبیا رفضت إیقاف بناء السد أليِّ فترٍة زمنیة. کما أصّرت إثیوبیا علی أن لجنة الخبراء الدولیة قد انتهت مهمتها في أیار/

مایو عام 2013 بعد أن قّدمت تقریرها لألطراف الثالثة.
غیر أنه البیان المقتضب الذي تاله وزیر الموارد المائیة السوداني، أوضح أن األطراف الثالثة وافقت علی تشکیل لجنة خبراء محلیین تتکون من 12 خبیرًا، أربعة من کل

دولة، وأن مرجعیة هذه اللجنة هي بحث تقریر لجنة الخبراء الدولیة الذي أوصی بتشکیل لجنة لدراسة وتقییم آثار السد.
وهکذا تراجعت مصر عن مطالبها بأن تکون اللجنة دولیًة، وأن یتوّقف بناء السد خالل فترة عمل اللجنة، أو لمدة ستة أشهر. وتراجعت إثیوبیا عن إصرارها أن تکون
اللجنة التي تقوم بهذه الدراسات إثیوبیًة بحتة، بقبولها أن تکون اللجنة ثالثیة. ویبدو أن تراجع إثیوبیا مردُّه تأیید السودان لسد النهضة وتوّقعات إثیوبیا أن یقف الخبراء

السودانیون في اللجنة مع حلفائهم اإلثیوبیین الجدد.
کانت إحدى نتائج االجتماع الماضي إذًا أن السودان استطاع أن یأکل الکعکة ویحتفظ ببقیتها في الوقت نفسه. فقد أّید السودان سّد النهضة، لکن ظروف مصر، وعزلتها
وسط دول حوض النیل، وصمت بقیة العالم، اضطرها لقبول استمرار السودان وسیطًا، والخرطوم مقرًا الجتماعات الوزراء الثالثة، ولمواصلة االجتماعات والتفاوض من
خالل الوزیر السوداني. من الجانب اآلخر، فقد عاد الوزیر اإلثیوبي إلی أدیس أبابا وهو یحمل معه موافقة مصر علی مواصلة العمل في بناء السد. کما أن الدوائر المصریة

اعتبرت أن تکوین اللجنة الثالثیة لدراسة آثار سدِّ النهضة علی مصر (بدًال من اللجان اإلثیوبیة) هي انتصار للمفاوض المصري.
لهذه األسباب، ورغم فشل اجتماع کانون األول/دیسمبر في حسم القضایا العالقة، إال أنه یتضمن بعض عناصر النجاح رغم تعثره، وأبرزها استمرار التفاوض.

حوض مشترك
الحل الوحید للخروج من هذا التعثٍّر والبدء في عملیة تفاوض جادة، هو قبول العرض اإلثیوبي لمصر والسودان بأن یکون سدُّ النهضة مشروعًا مشترکًا في اإلدارة
والتمویل والملکیة بین إثیوبیا والسودان ومصر، وأن تقوم البلدان الثالثة بالمشارکة في المنافع، من کهرباء ومیاه ري، ووقٍف للفیضانات. وهذا العرض منصف وهو غیر
مسبوٍق في تاریخ نهر النیل الذي تمیز دائما بالمشاریع األحادیة. وینبغي بعد قبوله (وهو ما یفترض أن یتم علی وجه السرعة) الشروع في التفاوض مع إثیوبیا حول

تفاصیله. فاألحواض المشترکة ال یمکن تنمیتها وإدارتها والمحافظة علیها والمشارکة في منافعها بدون التعاون والعمل الجماعي.
قبول السودان ومصر العرض اإلثیوبي سیساهم في معالجة نقاط النزاع بین هذه الدول. فسیجد السودان ومصر نفساهما في موقع المشارکة في اتخاذ کل القرارات في
کل المسائل المتعّلقة بسد النهضة، بدءا من ارتفاعه وحجم بحیرته والمدة الزمنیة لملئها. کما سیکونان طرفین فاعلین في مسألة سالمة السّد وتأمینها واإلشراف علیها.

هذا بالطبع باإلضافة إلی اإلشراف علی إدارة المنافع المشترکة وتنظیمها.
کما أن مشارکة السودان ومصر في إدارة وملکیة سدِّ النهضة سوف تفتح الباب واسعًا للتمویل الخارجي. وسوف یتیح التمویل العالمي الفرص لدراساٍت أکثر عمقًا وفنیًة
في مسائل السّد المختلفة، المفتقدة في الوقت الحاضر، ما سیساهم في حلول أکثر علمّیة واستمراریُّة. کما ستلبَّي مشارکة المنظمات الدولیة مطالب مصر الحالیة في

أن تقوم جهاٌت دولیة بالدراسات الفنیة للسد. فهذه المنظمات ال تشترك في تمویل أي مشروٍع بدون دراسات مکّثفة وعمیقة له.

 

تحمیل الملصق
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ویفترض باالجتماع المقبل الترکیز علی العرض اإلثیوبي ومناقشته والتفاوض حول تفاصیله والشروع في تنفیذه بدًال من الدوران في حلقة اللجان المفرغة. قد تعتقد
مصر أن هذا المقترح سوف یساعد إثیوبیا في عملیة التمویل، ویهزم استراتیجیتها القائمة علی وقف بناء السد بقفل الطریق أمام التمویل الخارجي. لکن ال ُبدَّ من التذکیر
بأن إثیوبیا سوف تجد التمویل الالزم من مواردها أو من جهاٍت أجنبیة، فکهرباء سد نهر أومو الضخمة التي یتمُّ تولیدها حالیًا (والتي تعادل کهرباء سد النهضة) سوف
یتمُّ بیعها للسودان وکینیا وجنوب السودان وجیبوتي. وستدرُّ دخًال کبیرًا علی إثیوبیا یساعدها في تمویل سد النهضة، أو ستستخدم إثیوبیا دخل هذه الکهرباء
کضماناٍت لتمویٍل أجنبي. کما أن الغاز الطبیعي في منطقة أوغدین اإلثیوبیة هو ضمن اهتمامات جمهوریة الصین الشعبیة المتعّطشة للموارد الطبیعیة، والتي تعتبر
نفسها الرائد في بناء السدود. وقد ساهمت الصین مع إثیوبیا في تمویل وبناء سدِّ تکزي علی نهر عطبرة. وهو السد الذي باعت إثیوبیا مئة میغاواط من إنتاجه الکهربائي

للسودان الشهر الماضي بعد افتتاح خط الربط الکهربائي بین البلدین.
ویخشی أن العرض اإلثیوبي لمصر والسودان بالتمویل واإلدارة المشترکة لسدِّ النهضة (مثله مثل أي عرٍض مماثل من أي دولٍة ألخرى) لن یظلَّ علی طاولة التفاوض
لوقٍت طویل. فکّلما تواصل البناء في السد واکتملت مراحل منه، کّلما قّلت االحتیاجات والضغوط علی إثیوبیا للشراکة في تمویل السد وإدارته... فتفوت فرصة جدیة علی

مصر والسودان.

* استاذ وخبیر مختص بمسألة المیاه من السودان
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