
 

5 حوار

برأيكم  سلمان..  دكتور  البداية  في   *
على سد  السودان  موافقة  تأخرت  ملاذا 

النهضة اإلثيوبي؟ 
- في البداية ومنذ احلديث عن بناء سد 
العام 2011م، كانت هنالك  النهضة في 
مدرستان داخل السودان. واحدة مؤيدة 
فوائد  يحقق  أنه  وتعتقد  السد  لقيام 
أنه  بحجة  رافضة  وأخرى  للسودان، 
ضرر للسودان وسيؤثر على حصته من 
مياه النيل. صانع القرار السياسي في 
عن  اجلدل  هذا  يراقب  كان  الوقت  ذلك 
كثب، ما جعله محتارًا ومرتبكًا ومتنازعًا 
كتب  من  املدرستني، وهنالك  بني هاتني 
ضد السد من وزارة الري وقالت إن هذا 
السودان،  على  ضررًا  سيسبب  السد 
وبعد ذلك صدر أول تصريح من وزارة 
اخلارجية وحتديدًا من سفير السودان 
في مصلحة  السد  هذا  بأن  إثيوبيا  في 
الضغوط  جاءت  ذلك  بعد  السودان، 
املصرية باعتبار أن مواقف البلدين منذ 
1959م مواقف متناسقة بحكم  اتفاقية 
املشتركة،  الفنية  والهيئة  النيل،  مياه 
برزت  إذا  تقول  النيل  مياه  واتفاقية 
النيل،  ترد  أية قضية في مسائل مياه 
مشترك،  موقف  التخاذ  الدولتني  الى 
وهذه كلها كانت ضغوط على السودان 
رجحت في الفترة األولى أن السد ليس 
في مصلحة السودان، ثم بعد ذلك بدأت 
ضمنها  من  مصالح  للسودان  ف  تتكَشّ
على  إثيوبيا  بنته  سد  وهو  تكزي  سد 
ظهرت  تكزي  سد  2011م،  عطبرة  نهر 
أولها  واضحة،  وايجابيات  نتائج  له 
بعد  العام  طوال  عطبرة  نهر  انسياب 
أن كان موسمي اجلريان من يونيو الى 
اكتوبر، ما جعل املياه اجلوفية تتغذى 

في املنطقة خالل العام. 
في  السودان  حكومة  بدأت  عندما 
يولد  أن  متوقعًا  كان  ستيت  سد  بناء 
اتضح  لكن  ميغاواط،   100-80 كهرباء 
سيزيد  الكهرباء  من  ستيت  إنتاج  أن 
ألن  تكزي  سد  بفضل  ميغاواط    200
املياه ستكون منسابة طوال العام، هنا 
تكزي  كان سد  إذا  انه  للسودان  اتضح 
الصغير بدت له فوائد كبيرة، فما بالك 
بسد النهضة الذي سينظم سريان النيل 
في  وسيساهم  العام،  طوال  األزرق 
من  وسيزيد  الزراعية،  الدورات  تعدد 
توليد الكهرباء من مروي والرصيرص، 
واحدًا  يعد  الذي  الطمي  وسيحجز 
اجلزيرة  مشروع  انهيار  أسباب  من 
القادم  الطمي  تراكم  أن  بعد  الرئيسة،  
أغلق  والذي  اإلثيوبية  الهضبة  من 
القنوات وإزالته لم تكن مبستوى الطمي 
نفسه، ايضًا انهيار بيئة الري الرئيسة 
 20 تصرف  واحلكومة  الطمي،  بسبب 
مليون دوالر سنويًا إلزالة الطمي ورغم 
ذلك تراكم الطمي، فإذا كان سد النهضة 
سيحجز كل هذه الكمية من الطمي التي 
 60-50 حوالي  سنار  خزان  ُتفقد  كانت 
وإمكانية  التخزينية  إمكانياته  من   %
ينطبق  احلديث  وذات  الكهرباء.  توليد 
القربة  وخشم  الرصيرص  خزاني  على 

نحن  واآلن   %  60 من  أكثر  فقد  الذي 
نبني في اعالي ستيت بعد ضعف دور 
خشم القربة بسبب الطمي، كذلك السد 
للنيل  القاسية  الفيضانات  سيوقف 

األزرق.
* أذن.. هل يعني ذلك أن خزان النهضة 
على  مخاطر  أو  أضرار  منه  توجد  ال 

السودان؟
- بل توجد مخاطر ألننا ال نريد التحدث 
مخاطر  توجد  فقط.  االيجابيات  عن 
ومهددات في جانب سالمة جسم السد، 
وأنا كتبت عنها وأعتقد أن على احلكومة 
عدم إهمالها. إن هذا السد لو انهار مؤكد 
سُيغرق أراٍض كبيرة جدًا في السودان، 
مشاركة  منها  حلول  عدة  اقترحت  وأنا 
وملكية  وإدارة  متويل  في  السودان 
فاملقترح  يشارك،  لم  لو  وحتى  السد، 
تكوين جلنة فنية مشتركة بني السودان 
السد،  مراقبة سالمة  مهمتها  وإثيوبيا 
او  الـ50  خالل  نسمع  لم  أننا  رغم  هذا 

60 سنة املاضية بانهيار سد. 
غير  أخرى  مهمة  نقطة  هنالك  أيضًا 
ينتبه  أن  املفترض  ومن  السد  سالمة 
لها السودان، أال وهي فترة ملء بحيرة 
السد ألنه مبجرد إنهاء بناء السد هنالك 
بحيرة ضخمة جدًا ستحجز املياه مثل 
بحيرة السد العالي التي حتجز حوالي 
سد  بحيرة  مكعب،  متر  مليار   160
النهضة ستحجز حوالي 74 مليار متر 
مكعب، هذه املياه هي جزء من انسياب 
طالت  كلما  ولذلك  األزرق.  النيل  مياه 
التأثيرات  قلت  كلما  البحيرة  فترة ملء 
ولذلك  ومصر،  السودان  على  السلبية 
على السودان في مناقشاته مع إثيوبيا 
وان  البحيرة،  ملء  فترة  يناقش  أن 
يرتبط ذلك بكمية املياه القادمة من النيل 
وهذه  مرة  كل  منه  نسبة  واخذ  األزرق 
تعطي فترة لسنوات طويلة، ولذلك في 
البد  ولذلك  مهمة،  تأثيرات  هذه  رأيي 
تأثيرات  هنالك  وأيضًا  عليها،  ز  نرِكّ أن 

بيئية. 
* هل وجدت هذه املقترحات آذان صاغية 

من املسؤولني السودانيني؟      
كثيرًا  حتدثت  ولكني  أعلم.  ال  والله   -
لة  مطَوّ مقاالت  ونشرت  ندوات  في 
ضمنتها هذه املقترحات، بعد ذلك متأكد 
انه  أما  القرار.  الى صانع  أنها وصلت 

سيسمع لها وينفذها، الله أعلم. 
له  السد  رفض  هل  ملصر،  بالنسبة   *
قانونية،  وأسانيد  موضوعية  مبررات 
على  السد  من  تأثيرات  هنالك  وهل 

مصر؟
مصر،  على  تؤثر  ال  السد  سالمة   -
حتمًا  ستؤثر  البحيرة  ملء  فترة  ولكن 
التي  املياه  كمية  ألن  سلبيًا  مصر  على 
ستصلها ستكون أقل. فأنا اعتقد ان حل 
بني  مشتركًا  يكون  أن  في  السد  مشكلة 
متويله  في  ومصر  والسودان  إثيوبيا 
كثيرة  أمثلة  وهنالك  وملكيته،  وإدارته 
مثل سد تايكو بنته البرازيل والباغوي 
سد  هنالك  أفريقيا  وفي  بعض،  مع 
وكينيا،  ومالي  السنغال  بنته  مانتالي 

ولذلك التمويل واإلدارة املشتركة يعطي 
الفرصة للسودان ومصر أن يكونا جزءًا 
عملية  في  خاصة  القرار،  اتخاذ  من 
التأثير  تالفي  بحيث  البحيرة  ملء 
السلبي على كل دولة، وأيضًا إذا اتفقت 
الثالث على ملكية السد وإدارته  الدول 
لدخول  الباب  ذلك  سيفتح  املشتركة، 
الدولي   البنك  مثل  ضخمة  مؤسسات 
النتفاء  املشاريع  هذه  مثل  لتمويل 
النزاع، ألن البنك الدولي والدول املمولة 
النزاع، والبنك  لتنامي  األخرى ابتعدت 
فنية  دراسات  بعمل  سيقوم  الدولي 
وإيجابية  وعميقة  ومتباينة  متكاملة 
للنواحي الفنية والبيئية وسالمة السد 

وال يخفي حقيقة. 
من  مزيد  بإجراء  مصر  مطلب  ولذلك 
ومشروع  عادل  مطلب  الدراسات، 
بني  التاريخية  املشاكل  ولكن  وقانوني، 
إثيوبيا ومصر هي التي تقف في طريق 

هذا التعاون. 
أننا  وهو  دكتور  لسؤال  يقودنا  هذا   *
بدراسات  مصر  مطالب  أن  جيدًا  نعلم 
متكاملة وغيره مجرد رغبة في التعطيل 
سد  قيام  ترفض  مصر  أن  األساس  ألن 
رأيك وهل  ما  النهضة جملة وتفصياًل. 

هذا الرفض قانوني؟ 
أية  في  يجري  نهر  أي  ألن  ال  طبعًا   -
لها  دولتني هو نهر مشترك. وأية دولة 
النهر،  مياه  من  االستفادة  في  احلق 
حتتكره.  أن  دولة  أية  حق  من  وليس 
تأتي  منه  فـ%85  النيل  لنهر  وبالنسبة 
النيل  مياه  اتفاقية  ولذلك  إثيوبيا،  من 
كانت مجحفة وليس ألية دولة السيادة 
الدولي،  القانون  النهر، وهذا ضد  على 
ولذلك االتفاقية كان فيها غنب أدى بدوره 
الذي  واملبدأ  النهضة  وسد  عنتبي  الى 
ذات  دولة  أية  تقبله  ال  االتفاقية  أقرته 
سيادة، ولذلك االتفاقية كانت خطأ وأنا 
ألن  السودان،  مصالح  ضد  لست  هنا 
مصاحله ال تكون في األنهار املشتركة ألن 
االنتفاع من هذه األنهار يتم بالتعاون، 
من  االستفادة  سيتيح  التعاون  ألن 
الثروة  مجال  في  النيل  نهر  امكانيات 
في  الشاسعة  االراضي  ومن  السمكية، 
السودان، إثيوبيا لديها الكهرباء تنتج 
مصر  النيل،  نهر  من  ميغواط  ألف   30
لديها إمكانات صناعية ضخمة، جنوب 
السودان لديه مستنقعات صديقة للبيئة 

هنالك  كان  إذا  منها  االستفادة  سيتم 
تعاون ‘ ولذلك مصالح السودان تتحقق 
بالتعاون، لكن إثيوبيا مثاًل بارزة اليوم 
كقوة إقليمية، ولذلك القانون الدولي هو 

قانون التعاون.
أن  من  يتخوفون  مراقبني  هنالك   *
موقف السودان املؤيد لسد النهضة هو 
محض موقف عاطفي اقتضته تطورات 
األوضاع السياسية في مصر. ما رأيكم 

وهل تأييدنا مرتبط بالسياسة ؟ 
تأييد  فعاًل  هل  البداية.  من  نبدأ   -
مكايدة  كان  النهضة  لسد  السودان 
ملصر؟، أنا ال اعتقد ذلك قد يكون التغيير 
ل به، لكن كما  السياسي الذي حدث عَجّ
قلت لِك كان هنالك تردد وانقسام داخل 
السودان حول موضوع السد، ولكن بعد 
التأكد من الفوائد أعلن السودان تأييده، 
ولذلك اعتقد أن التوقيت الذي أعلن فيه 
التأييد هو ما جعله يبدو كمكايدة، لكنها 
جاءت في فترة مشروع الربط الكهربائي 
يحدث  وهذا  وإثيوبيا،  السودان  بني 
ولذلك  النيل،  نهر  تاريخ  في  مرة  ألول 
الرئيس وضح له التعاون والفوائد من 

التعاون. 
ملستقبل  قراءة  نريد  سلمان..  دكتور   *

العالقات بني مصر وإثيوبيا ؟ 
األحداث في  قراءته، ألن  - هذا يصعب 
مصر نفسها متسارعة، وهنالك دستور 
اجليش  وعودة  وانتخابات  جديد 
ألن  متفائاًل  لست  ولكنني  للسلطة، 
موقف  ستقوي  للسلطة  اجليش  عودة 
والقوى  النهضة،  لسد  الرافضة  القوى 
في  اخرى  دولة  ألية  دور  املعارضة ألي 
حوض النيل، ألن املصريني يعتقدون ان 
صحيح  حديث  وهذا  النيل  هبة  مصر 
اآلخر،  الدول  دور  يلغي  ال  هذا  لكن 
ولكنني أرى ان االمور باجتاه التصعيد 

بني مصر وإثيوبيا. 
الدول  باقي  على  ينطبق  هذا  وهل   *
جنوب  فيها  مبا  عنتبي  على  عة  املوَقّ

السودان ؟ 
احتياجاتها  األخرى  الدول   -
بحجم  ليس  النيل  مبياه  واهتماماتها 
النيل  دول حوض  قسمنا  وإذا  إثيوبيا 
الـ11 ملجموعات وأهمية النيل بالنسبة 
ومصر  السودان  أن  مجموعة جند  لكل 
جنوب  بسيط  حد  والى  وإثيوبيا 
تأتي  جدًا  عالية  اهتماماتها  السودان 
ايضًا  باملياه  اهتمامها  يوغندا  بعدها 
وتنزانيا  كينيا  بعدها  تأتي  عالية، 
ورواندا وبوندي اهتماماتها متوسطة، 
هنالك ارتريا والكنغو، وهذه اهتماماتها 

ضعيفة. 
بالنسبة جلنوب السودان اآلن مشغولة 
لديها  ولكن  الداخلية  بأوضاعها 
ُتصلح،  أن  ميكن  وأراٍض  مستنقعات 
وهنالك إمكانية بناء 4 سدود في جنوب 
السودان إذا وجد االستقرار السياسي، 
االستقرار  أن  الواضح  من  ولكن 

السياسي واالمني غير متوفر اآلن. 
بالنسبة لكينيا ويوغندا لديها إمكانية 
تؤثر  لن  ولكنها  النيل  على  بناء سدود 
سدود  ألنها  ومصر،  السودان  على 
ستكون بهدف توليد الكهرباء بانسياب 
ملياه  حجز  يوجد  ال  مبعنى  النهر، 
لتحرك  تأتي  مياه  ولكنها  بحيرة،  وال 

التوربينات لتولد الكهربا ومتضي.  
والتحدي االساسي ملياه للسودان ومصر 
برنامجها  في  ألنها  إثيوبيا  من  يأتي 
على  النيل  نهر  على  سدود   9 بناء 
والسوباط،  االزرق  والنيل  عطبرة  نهر 

زراعية  اراٍض  لديها  ليس  اثيوبيا  لكن 
ما  وهذا  والتضاريس  اجلبال  بحكم 
بالنسبة  املسألة  بأن  لالطمئنان  يدعو 
إلثيوبيا تتركز في الكهرباء، ولكن حتى 
لو األمر كذلك وأخذت اثيوبيا تبني في 
السدود وحتجز املياه لتوليد الكهرباء 
السودان،  مع  اتفاق  او  تعاون  دون 
يخلق  ان  شأنه  من  ذلك  ان  مؤكد 
ومصر،  للسودان  املستقبل  في  مشاكل 
كقوة  بارزة  اثيوبيا  ان  الواضح  ومن 
وماضية في طريقها بسرعة، واثيوبيا 
اخلمسة  في  اقتصادي  منو  حققت 
ولديها   ،  %  10 بـ  قدر  املاضية  اعوام 
نهر  خالف  اخرى  انهار  على  سدود 
النيل وهي لعبت مسألة السدود بذكاء. 
نهرية  مجموعات  اربع  لديها  فاثيوبيا 
النيل واحد منها، عندها نهر اومو ينبع 
في اجلنوب ويصب في بحيرة توركانا 
وينحدر  عالية  مرتفعات  في  ويبدأ 
النهر  توركانا،  بحيرة  ليصل  بسرعة 
في  توركانا  وبحيرة  اثيوبيا  في  كله 
مياه  من  يقلل  للمياه  حجز  واي  كينيا 
بحيرة توركانا ويؤثر على املجموعات 
كينيا  لكن  هناك،  املوجودة  السكانية 
املسألة  هذه  اثارة  عن  الطرف  غضت 
اومو  سد  من  تولد  التي  الكهرباء  الن 
جزء كبير منها سيباع لكينيا. واثيوبيا 
سد  على  سدود  ثالثة  ببناء  تقوم  اآلن 
الدولية،  ساليني  بواسطة شركة  اومو 
والصينيني، وعندما يبنى السد الرابع 
 15 حوالي  اثيوبيا  ستولد  واخلامس 
الكهرباء  هذه  وستبيع  ميغاواط  الف 
وجيبوتي  السودان  وجنوب  للصومال 
بحري  كيبل  لديهم  اليمن  وحتى 
الكهرباء  من  االستفادة  من  سيمكنهم 
عامي  خالل  اثيوبيا  ولذلك  اإلثيوبية، 
مصدر  اكبر  ستكون  و2018م   2017
النب  وسيكون  افريقيا  في  للكهرباء 
سد  لكهرباء  خالف  هذا  ثانية،  سلعة 
النهضة، ولذلك اثيوبيا قررت ان تكون 
وفي  الكهرباء،  لتصدير  اقليمية  قوة 
مع  اتفاق  اثيوبيا  عت  وَقّ سابق  وقت 
كهرباء  له  تصدر  بان  السودان  جنوب 
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واملصريني، حيث ترفض مصر بناء السد جملة وتفصياًل، ألنها حتاذر من أي اقتراب من 
حصتها في مياه النيل، في حني ساد االنقسام أوساط اخلبراء السودانيني ما بني مؤيد 
ومعارض، وما بني فوائد السد ومضاره، دلق حبرًا كثيرًا، وكانت الغلبة لتأييد السد، وأعلن 
ذلك رئيس اجلمهورية. واحدًا من الذين حازوا قصب السبق في مضمار تأييد السودان 
للسد، ملنافعه املتمثلة في زيادة الدورات الزراعية واستفادة السودان من الكهرباء وتنظيم 
والذي  املياه  في  الدولي  اخلبير  محمد سلمان  الدكتور سلمان  األزرق،  النيل  نهر  جريان 

التقته )املشهد اآلن( في حوار صريح...

حوار - منى البشير  - تصوير - الطاهر إبراهيم

الضغوط 
المصرية على 
السودان هي 

لت  التي أجَّ
إعالن التأييد، 

وال اعتقد 
أن الموقف 

سياسي.

سالمة السد 
تؤثر على 
السودان 

وليس مصر، 
ولكن فترة 

ملء البحيرة 
ستؤثر على 

مصر 

«

85%  من مياه نهر النيل تأتي من اثيوبيا واتفاقية »
المياه مجحفة وليس لدولة السيادة على النهر

إثيوبيا خالل عامي 2017 و2018م ستكون 
اكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا

عالم  هو  سلمان  الدكتور 
كلية  خريجي  من  سوداني 
اخلرطوم،  بجامعة  القانون 
درجتي  على  وحصل 
في  والدكتوراه  املاجستير 
ييل  جامعة  من  القانون 
عمل  املتحدة.  بالواليات 
القانون  بكلية  محاضرًا 
انتقل  اخلرطوم،  بجامعة 
مستشارًا  للعمل  بعدها 
الدولي  بالصندوق  قانونيًا 
التابع  الزراعية  للتنمية 
لألمم املتحدة بروما، وتقاعد 

عام 1994م
مستشارًا  ذلك  بعد  عمل 
لقوانني  الدولي  بالبنك 

وسياسات املياه عام2009م
 يعمل اآلن خبيرًا غير متفرغ 
املياه  وسياسات  لقوانني 

بعدد من املنظمات الدولية
واجلامعات  واإلقليمية 

ومنظمات املجتمع املدني. 
كتب  عشرة  وحرر  أَلّف 
ترجم  املياه،  قوانني  عن 
العربية  اللغات  إلى  بعضها 
والروسية  والفرنسية 
والصينية، كما نشر له أكثر 
من خمسني مقااًل عن قوانني 
عاملية،  دوريات  في  املياه 
في  مقااًل  سبعني  من  وأكثر 
الصحف السودانية واملواقع 

اإللكترونية. 
القانون  لدورة  مديرًا  اختير 
بأكادميية  للمياه  الدولي 
في  الدولي  للقانون  الهاي 

هولندا عام 2001م .

العدد )544( 
اخلميس 29 ربيع 

األول  1435هـ   املوافق 
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