
فإلى مضابط احلوار:
* ه���ل ت��س��ت��ش��ع��ر م��ص��ر خ���ط���ورة من 
السودان  بني  واإلقليمي  املائي  التحالف 

وإثيوبيا؟ 
- ب����دون أدن����ى ش���ك، ألن���ه ف��ي املاضي 
احل��ل��ي��ف األس���اس���ي ال��وح��ي��د مل��ص��ر كان 
كانت  1959م  ات��ف��اق��ي��ة  وق��ب��ل  ال���س���ودان، 
مصر و السودان هما الدولتان الوحيدتان 
ال��ل��ت��ان حت��ت��ك��ران ح���وض ال��ن��ي��ل لظروف 
مثل  احل��وض  دول  بعض  ف��ي  االستعمار 
إثيوبيا  كينيا وتنزانيا ويوغندا، وتعيش 
في مشاكلها، ولذلك دائمًا كان النزاع على 
ماء النيل بني السودان ومصر، ومنذ عام 
1913م عندما أراد السودان إقامة مشروع 
املشروع  قيام  ضد  وقفت  ومصر  اجلزيرة 
كانت  ألن��ه��ا  كبيرة وح���ادة ج���دًا  ب��ص��ورة 
خصمًا  سيكون  املشروع  إرواء  أن  تعتقد 
على حصتها من مياه النيل، هذا باإلضافة 
مشروع  م��ن  سينتج  ال��ذي  القطن  أن  ال��ى 
ولذلك  املصري  القطن  سينافس  اجلزيرة 
وق��ف��وا ض��د امل��ش��روع، وب���دأت املفاوضات 
السودان  زمنًا طوياًل وقدم  التي استمرت 
تنازالت  امل��ص��ري  اإلجنليزي  احلكم  إب��ان 
ببناء خزان سنار لتكوين مشروع اجلزيرة، 
ولذلك تعطي مصر خزان جبل أولياء الذي 
لم  والسودان  مصر حصريًا  ملصلحة  بني 
يستفد منه إطالقًا ال لري وال لكهرباء وال 
مل��ي��اه ش��رب وال ألي ش���يء، واالت��ف��اق كان 
النيل  مل��ي��اه  ال��س��ودان  باستخدام  يقضي 
الفترة  ه��ذه  ف��ي  ال��ف��ي��ض��ان،  ف��ت��رة  األزرق 
يحجز اخلزان مياه النيل األبيض، وعندما 
ديسمبر  ف��ي  األزرق  النيل  م��ي��اه  تخلص 
ل��ت��ذه��ب املياه  ال���ب���واب���ات  وي��ن��اي��ر ت��ف��ت��ح 
املقابل  ك��ان  وه��ذا  للسودان،  وليس  ملصر 
ل��م تكن مصر  ول���وال خ���زان جبل األول��ي��اء 
لتوافق على مشروع اجلزيرة، وعندما قام 
م��ش��روع اجل��زي��رة وجن��ح وأص��ب��ح مصدر 
والصحة  والتعليم  واخلير  السودان  رزق 
السودان  ب���دأ  واإلدارة،  ال��ش��رب  وم��ي��اه 
ال��ت��وس��ع ف���ي امل���ش���روع وع��ن��دم��ا ق���رر أن 
املناقل في عام 50-1951م  يضيف امتداد 
استخدام  يعني  ذل��ك  ألن  مصر  اعترضت 
مرة  املفاوضات  واستمرت  إضافية،  مياه 
أخرى حتى عام 1954م حتى عام 1959م، 
وفي النهاية سابقة سد مقابل سد  تكررت 
لتوسعة  الرصيرص  خزان  في  أخرى  مرة 
مشروع اجلزيرة مقابل السد العالي، ولذلك 
طوال هذه الفترة كان النيل بني السودان 
ومصر، حتى جاءت اتفاقية مياه النيل عام 
السودان  بني  حلفًا  خلقت  والتي  1959م 
ومصر وتقاسما مياه النيل، وكونا الهيئة 
تكتاًل.  وك��ون��ا  ال���دول  بقية  وع���زال  الفنية 
التكتل اجلديد بني دول  ��د  وَلّ التكتل  وهذا 

التخلص من  وبعد  التي  األخرى  احلوض 
لتجد  التفتت  استقاللها  ونْيل  االستعمار 
كبر  أن  وبعد  دول��ت��ني،  بني  متقاسم  النيل 
هذا التكل وقوي ويريد حقه في النيل من 

خالل عنتبي. 
بالنسبة للسودان ميكن أن يخلق عالقة 
ق��وي��ة م��ع إث��ي��وب��ي��ا ب��ح��ك��م ق���رب اجل����وار، 
والكهرباء، والتشابه، وغيرها من األشياء 
املشتركة بيننا وبني إثيوبيا، ولذلك مصر 
ليس لديها حليف اآلن، ألن السودان أيضًا 
ميكنه أن يقوي عالقته مع جنوب السودان 
بسبب البترول الذي قد ميتد للمياه أيضًا 
في حاجة  ليس  ال��س��ودان  أن جنوب  رغ��م 
للمياه في الوقت احلاضر، وميكن أن متتد 
عالقاتنا اجليدة عن طريق جنوب السودان 
مصر  لكن  ويوغندا،  وتنزانيا  كينيا  ال��ى 
حتتاجنا  ه��ي  ول��ذل��ك  حليف،  لديها  ليس 
النهضة  اج��ت��م��اع��ات س��د  أن  ي��دل��ل  وه���ذا 
الثالثة في نوفمبر وديسمبر ويناير كانت 
غير  لديها  ليس  مصر  ألن  اخل��رط��وم،  في 
اخلرطوم ألن دول احلوض األخرى وقعت 
ولكن  النهضة،  س��د  وتأييد  عنتبي  على 
أن  إال  النهضة،  سد  أيد  السودان  أن  رغم 
االجتماعات أيضًا متت في اخلرطوم  ولعب 
السودان دور الوسيط وهذا رهان السودان 
ألنه يعلم أنه املتبقي ملصر رغم تأييده سد 
لعب  ميكنه  أنه  يعلم  فالسودان  النهضة. 
ويقرب  وإثيوبيا  مصر  بني  الوسيط  دور 

وجهات النظر. 
وأن����ا أع��ت��ق��د أن ال���س���ودان مي��ك��ن��ه أن 
لتقريب  الكواليس  خلف  م��ن  دورًا  يلعب 
وجهات النظر، وال زال السودان يستطيع 
بطريقة  ك��روت��ه  لعب  إذا  ال���دور  ه��ذا  لعب 
بصورة  يفكر  عمل  فريق  طريق  عن  جيدة 
تقريب  يستطيع  ال��س��ودان  إستراتيجية. 

وجهات النظر بني مصر وإثيوبيا. 
مستقبل  ع��ن  م��الم��ح  ن��ري��د  سلمان  *د. 
النيل  مياه  اتفاقية  حول  التفاوض  إع��ادة 

1959م على ضوء اتفاق عنتبي؟
- اتفاقية عنتبي ليس فيها محاصصة، 
ولكنها تضع مبادئ أساسية بأن أية دولة 
ف��ي االن��ت��ف��اع م��ن م��ي��اه النيل،  لها احل��ق 
األساسية.  ال��دول��ي  القانون  مسألة  وه��ي 
لكن السؤال هل دول حوض النيل األخرى 
حصة  على  تؤثر  مائية  احتياجات  لديها 
السودان مصر من مياه النيل؟. اإلجابة ال، 
البحيرات االستوائية  ألن احتياجات دول 
وبورندي  ويوغندا  وتنزانيا  كينيا  وه��ي 
للمياه  ال��دول احتياجاتها  وروان��دا وه��ذه 
ضعيفة ومحدودة جدًا جدًا، هذا باإلضافة 
الى أن لديهم أمطارًا، وأراضيهم الزراعية 
نقطة  أوض��ح  دعيني  هنالك  لكن  صغيرة. 
جنوب  مستنقعات  أن  وه���ي  ج���دًا  مهمة 

السودان الضخمة هي من تقرر كمية املياه 
التي تعبر املستنقعات وتذهب الى شمال 
السودان، هنالك كمية مياه تتبخر وتتسرب 
الى 30 أو 31 مليار كل عام، ولذلك مهما 
املستنقعات،  قلت  أو  امل��ي��اه  كمية  زادت 
كينيا  استعماالت  بالتالي  تقرر،  التي  هي 
ويوغندا وبورندي ورواندا ضعيفة لدرجة 
هنالك  وليس  يحسبها  ال  قد  السودان  أن 
ولذلك  ومصر،  السودان  على  خطورة  أية 
املسألة في النهاية تعود الى التعاون ألن 
الغنب يوِلّد الغنب ألنه إنسانيًا من حق هذه 
لكن  لشربها،  مياه  على  احل��ص��ول  ال���دول 
اخلوف احلقيقي من إثيوبيا، ولذلك يجب 
احلوار  م��واص��ل��ة  وم��ص��ر  ال��س��ودان  على 
وال���ت���ف���اوض وال���ت���ع���اون م��ع��ه��ا حل���ل أية 
مشاكل، ألن إثيوبيا لديها برنامجًا طموحًا 
وكبيرًا جدًا وستنجزه طال الزمن أو قصر، 
وقد جنحت في تصوير سد النهضة كشيء 
نال  ولذلك  الوطني،  والكبرياء  العز  ميثل 
التأييد الكامل حتى من املعارضني للنظام 
مثل سد العالي بالنسبة للمصريني، ورغم 
انه  اال  العالي،  السد  من  السودان  تضرر 
معارضته  واحد  سوداني  حزب  يتجرأ  لم 
وال ح��ت��ى احل����زب ال��ش��ي��وع��ي ن��س��ب��ة ألن 
في  السوفيتي  االحت��اد  بناه  العالي  السد 
أن  1959م  العام  في  يعقل  وال  الوقت  ذلك 
من  ش��يء  أي  الشيوعي  احل���زب  ي��ع��ارض 

االحتاد السوفيتي.  
من  م��ائ��ي��ة  سلفة  ه��ن��ال��ك  س��ل��م��ان  د.   *
هذه  ال��ب��الد  تسترد  متى  ملصر  ال��س��ودان 

السلفة، وهل نحتاج إليها اآلن؟   
- قصة السلفة قصة غريبة! وأنا أول من 
يعرفها،  أحد  يكن  ولم  مقاالتي  في  أثرتها 
والقصة بدأت في اتفاقية 1959م بعد أن مت 
االتفاق على أن يأخذ السودان 18.5 مليار 
وتأخذ مصر 55 مليار، أصرت مصر أنها 
حتتاج 57 مليار فقاموا مبعاجلة املوضوع 
 1.5 مصر  بتسليف  ال��س��ودان  يقوم  ب��أن 
مليار من نصيبه، لكن هذه السلفة لم ترد 
في االتفاقية ولكن في ملحق لها، واملالحق 
ه��ي ت��وس��ع االت��ف��اق��ي��ات امل��ض��م��ن��ة، ولكن 
ولكنها  االتفاقية  في  مضمنة  غير  السلفة 
السودان  إن  وت��ق��ول  امللحق  ف��ي  مكتوبة 
وافق على إعطاء مصر 1.5 مليار كل عام 
برنامجها  في  ليساعدها   1977 عام  حتى 
تاريخ  ألي  إش��ارة  هنالك  وليس  ال��زراع��ي 
املشكلة  لكن  وكيف،  السلفة  ه��ذه  فيه  ت��رد 
أصبحت  ال��س��ل��ف��ة  ه���ذه  م��س��أل��ة  أن  اآلن 
االتفاقية  مبقتضى  ألن��ه  أكادميية  مسألة 
فإن السودان لدية 18.5 مليار متر مكعب 
ف��ي ال��ع��ام، وال��س��ودان م��ن ع��ام 1959م لم 
يستخدم أكثر من 12 مليار متر مكعب في 
مصر،  الى  ذهابه  يواصل  والباقي  السنة 

مصر  نعطي  س��ن��وي��ًا  ك��ن��ا  إذا  وب��ال��ت��ال��ي 
احلديث  يبقى  سنويًا  مكعب  مليار   6.5
ماذا  أكادميي  حديث  السلفة  استرداد  عن 
ال  األس��اس��ي  نصيبنا  ك��ان  إذا  بها  نفعل 
السلفة  استرداد  مسألة  ولذلك  نستخدمه، 
يهزمه فشل السودان في استخدام نصيبه 
الكامل من مياه النيل، وهذا في رأيي ميثل 
تهديدًا لألمن املائي السوداني، وفشله في 
هذه  ألن  النيل  مياه  من  نصيبه  استخدام 
ال��ى مصر خ��الل اخلمسني  امل��ي��اه ذه��ب��ت 
عام املاضية واعتمدت عليها وبالتالي فإن 
من  الراهنة  الصعبة  السياسية  في  مصر 
الوارد أن تقول إن هذه املياه حق مكتسب 
لها وتنكر أنها للسودان وهذا وارد، وأنا 
قلت هذا احلديث قبل 12 عامًا، ألن اليوم 
عندما تتفاوض في عنتبي أو غيرها، فإن 
ب����18.5  املطالبة  يستطيع  ل��ن  ال��س��ودان 
فإنه  عنها  يسأل  عندما  ألنه  مكعب  مليار 
لم يستخدمها واستخدمتها مصر التي قد 
ألنها  لها  مكتسب  حق  إنها  وتقول  تأتي 

تعتمد عليها منذ ذلك الوقت.  
التي  ال��زراع��ي��ة  ل��ألراض��ي  بالنسبة   *
منحها السودان للمصريني، هل إرواء هذه 

األراضي أيضًا من نصيبنا في املياه؟ 
- طبعًا، وهذه واحدة من املشاكل، وليس 
التي  األراض���ي  حتى  ب��ل  ف��ق��ط،  املصريني 
تؤجر ألزمان طويلة متتد الى 50 عامًا مثاًل 
هناك  أراٍض  متتلك  السعودية  للسعودية 
ولكنها تأتي الى هنا من أجل املياه، وذات 
الشيء بالنسبة لكوريا، والصني جميعهم 
يحتاجون املياه، وهذا يعود بنا الى نقطة 
املياه،  من  كاماًل  نصيبنا  نستخدم  ال  أننا 
املاضية  عامًا  ال���12  أك��رر خالل  أنا  ولذلك 
فشل  هو  املائي  للمد  األساسي  املهدد  أن 
من  كاماًل  نصيبه  استخدام  في  ال��س��ودان 

املياه.
* بالنسبة لبروز دولة جنوب السودان 
كدولة جديدة لها رؤيتها في اتفاقية مياه 
لم تكن جزءًا منها واجتاهها  النيل وأنها 
نزاع   في  طرفًا  ستكون  هل  عنتبي،  نحو 
جونقلي  قناة  مستقبل  وم��ا  النيل،  مياه 

بالنسبة ملصر؟ 
- أهمية جنوب السودان بالنسبة ملصر 
الثانية وهي  والسودان يتمثل في النقطة 
في  وتتسرب  مكعب  متر  مليار   31 تبخر 
مستنقعات جنوب السودان، والنظرة لهذه 
العام  منذ  بل  جديدة،  ليست  املستنقعات 
قبل  من  ال��س��ودان  احتالل  مبجرد  1904م 
مجموعة  أعدت  وقد  واملصريني،  االجنليز 
كمية  تسرب  نتيجة  ال��ى  دراس��ات وصلت 
جنوب  مستنقعات  م��ن  امل��ي��اه  م��ن  كبيرة 
ال����س����ودان، ورك�����زت ع��ل��ى ح��ف��ر4 قنوات 
 ،1 ه��ي جونقلى  امل��ي��اه  ب��ه��ذه  ل��الح��ت��ف��اظ 
وهي  الغزال  وبحر  السوباط،   ،2 جونقلى 
وبعد  مكعب،  متر  مليار   22 حوالي  توفر 
وبعد  1972م  أب��اب��ا  أدي��س  س��الم  اتفاقية 
الوقت  ه��ذا  أن  فكرت مصر  توقف احل��رب 
ق��ن��اة ج��ون��ق��ل��ي ووقعت  ل��ب��ن��اء  امل��ن��اس��ب 
مع  اتفاقية  ووقعوا  السودان  مع  اتفاقات 
1978م،  ع��ام  احلفر  وب��دأ  فرنسية  شركة 
ولكن اخلطأ الذي وقع فيه السودان ومصر 
بتنفيذ  االلتزام  عدم  قناة جونقلي هو  في 
املشاريع املصاحبة لقناة جونقلي باإلضافة 
الى عدم التفكير في تعويضات للمتضررين 
اجلنوبيون  ثار  ولذلك  جونقلي،  قناة  من 
وخ��رج��وا م��ظ��اه��رات ت��ص��دى لها اجليش 
ومات عدد من اجلنوبيني، وفي النهاية عدل 
االتفاق ببناء القناة لكن بصحبة كمية من 
املشاريع التنموية لم تلتزم بها احلكومة، 
بناء  ثلثي  اكتمل  1983م  العام  في  ولذلك 
القناة ولكن احلركة الشعبية ضربت القناة 
وطردت الشركات املنفذة، بسبب أن القناة 
من  ج��زء  وه��ذه  البيئة،  منط  تغير  مضرة 
أخطاء املفاوض السوداني واملصري، اآلن 
بناء  ولذلك  تعقدت  واملسألة  دول��ة  هنالك 
القناة البد أن تستفيد منه جنوب السودان، 
لكن املشكلة أن منطقة القناة نفسها منطقة 

مشاكل أمنية ومترد اآلن. 
* هل نستطيع أن نقول إن قناة جونقلي 

انتهى أمرها؟ 
- نعم.. ميكننا أن نقول إن قناة جونقلي 
أمنية،ألسباب  ألسباب  التاريخ  جتاوزها 
توافق  لن  احمللية  املجتمعات  وألن  بيئية 
منظمات  م��ن  كبير  ع���دد  وه��ن��ال��ك  عليها، 
املجتمع املدني العاملية تعتقد أن قيام قناة 
جونقلي وجتفيف املستنقعات سيغير في 
أعلنت  وقد  املطار،  وستقلل  املنطقة  بيئة 
محميات  ال���س���ودان  ج��ن��وب  مستنقعات 
منظمات  بواسطة  حمايتها  يجب  دول��ي��ة 
عاملية، ولذلك أي حديث عن قناة جونقلي 

قفز على احلقائق. 
* يا دكتور نتحدث عن حاليب وشالتني..

واملعارضة  احلكومة  تصمت  مل��اذا  برأيكم 
موقف  أي  تبدي  وال  حاليب  موضوع  عن 
واضح في الوقت الذي يتضح فيه موقف 

مصر بأن حاليب سودانية؟ 
- ه��ذا ال��س��ؤال أن��ا نفسي أس��أل��ه، وما 
مبادرة  لديه  الصادق  السيد  أن  يحيرني 
حلل أية مشكلة في السودان إال حاليب لم 
يقدم فيها مبادرة، أيضًا الشارع السوداني 
اتفاق  ض��رورة  أرى  أنا  ولذلك  مهتم،  غير 
ولذلك  ال��دول��ي،  التحكيم  على  ال��دول��ت��ني 
اجلهات  ال��ى  سنلجأ  بأننا  ك��رت��ي  ح��دي��ث 

العدلية كان حديث استهالك محلي. 
* لكن مصر ال تعتبر حاليب منطقة نزاع 

ولذلك ليست مستعدة للذهاب للتحكيم؟ 
القانون  - ال هي منطقة نزاع من حيث 
ل��م يكن  ع���ام 1992م  ألن���ه ح��ت��ى  ال���دول���ي 
مل��ص��ر وج�����ود ف���ي ح���الي���ب، وك���ان���ت عام 
م��ن��ه��ا، وك���ان الب���د من  ان��س��ح��ب��ت  1958م 
وإرج��اع حاليب  باالنسحاب  اتفاق  توقيع 
ملصر، وأنا اندهشت أن هذه املسألة فاتت 
رجل  وه��و  الوقت  ذل��ك  في  على احملجوب 

قانوني.
 * ملاذا تصعد مصر قضية حاليب اآلن، 

ماذا تريد مصر ؟ 
تأييد  ع��ل��ى  رد  ه���ذا  أن  أع��ت��ق��د  أن���ا   -
السودان لسد النهضة، وهذا غنب وزعل من 
السودان ألن موقف السودان كان متذبذبًا، 
وفي النهاية أعلنه الرئيس بحضور رئيس 
السودان  موقف  املصري وأصبح  ال��وزراء 
الرسمي من سد النهضة وقضى األمر الذي 

فيه تستفتيان. 
* ه��ل مي��ت��ل��ك ال���س���ودان ك����روت ضغط 
من  االنسحاب  على  من حمل مصر  متكنه 

حاليب؟ 
- املسألة نريد معاجلة صمت احلكومة 
وامل��ع��ارض��ة ع��ن حاليب ف��ي ال��ب��داي��ة، لكن 
من  الب��د  حاليب  تستعاد  ولكي  ال��س��ودان 
ب��ن��اء إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ق��ان��ون��ي��ة ت��ق��وم على 
والكتابة  القضية  تصعيد   : االول  جزءين، 
ال���ى م��ص��ر واجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة، واالمم 
ومجلس  امل���ت���ح���دة،  واالمم  االف���ري���ق���ي���ة، 
أن  اجلميع  ونخطر  األم��ر  ونصعد  االم��ن، 
ذلك  على  نحتج  نحن  مصر حتتل حاليب 
سنوات  عشر  ملدة  استمر  الوضع  لو  ألنه 
اخرى ستأتي مصر وتقول إنها جتلس في 
حاليب منذ العام 1992م ولم يسألنا احد، 
ولذلك البد من خلق وضع احتجاجي ليبني 

ان املنطقة متنازع عليها. 
اجلزء الثاني البد من تكوين فريق عمل 
قانوني وتاريخي وسياسي يقوم بتجميع 
مصر  على  وال��ض��غ��ط  ووث��ائ��ق  معلومات 
في  ح��دث  مثلما  ال��دول��ي  التحكيم  لقبول 
دولي  بطرف  تطالب  مصر  وهاهي  طابت، 
ان  الب��د  نقاط  كلها  ه��ذه  النهضة،  في سد 

نثيرها مع اجلهات ذات االختصاص. 
ب��ال��ض��رورة ع��م��ل احلكومة  * ه��ل ه���ذا 
ومنظمات  لنشطاء  دور  هنالك  أم  وحدها، 

ومعارضة ؟ 
ولكن  وحدها  احلكومة  عمل  ليس  ال   -
ال  الشخوص  لن  احلكومة،  تبدأه  ان  الب��د 
يستطيعون مخاطبة املجتمع الدولي، ولذل 

نحتاج احلكومة لتقود هذا العمل. 

أننا ال نستخدم 
نصيبنا كاماًل من 
املياه، ولذلك 
أنا أكرر خالل 
الـ12 عامًا 
املاضية أن 
املهدد األساسي 
للمد املائي هو 
فشل السودان

من حق هذه 
الدول الحصول 
على مياه 
لشربها، لكن 
الخوف الحقيقي 
من إثيوبيا

5 حوار

لكي يستعيد السودان حاليب.. البد من بناء إستراتيجية قانونية وسياسية ومخاطبة المجتمع الدولي 
حوار:

 منى البشري 

د.سلمان محمد سلمان خبري املياه الدولي لـ)املشهد اآلن( :2-2

مصر تحتاج السودان أنه حليفها األوحد .. واألمور قد تتصعب بين مصر وإثيوبيا 
دول حوض النيل األخرى ليس لديها احتياجات مائية تؤثر على حصة السودان مصر 

 أثارت قضية بناء سد النهضة اإلثيوبي جداًل واسعًا في أوساط الخبراء السودانيين والمصريين، 
مياه  في  اقتراب من حصتها  اي  من  تحاذر  ألنها  وتفصياًل  جملة  السد  بناء  ترفض مصر  حيث 
النيل، في حين ساد االنقسام أوساط الخبراء السودانيين ما بين مؤيد ومعارض، وما بين فوائد 

السد ومضاره، دلق حبرًا كثيرًا، وكانت الغلبة لتأييد السد، وأعلن ذلك رئيس الجمهورية.
المتمثلة في  لمنافعه  للسد  السودان  تأييد  السبق في مضمار  حازوا قصب  الذين  واحدًا من   
زيادة الدورات الزراعية واستفادة السودان من الكهرباء وتنظيم جريان نهر النيل األزرق الدكتور 

سلمان محمد سلمان الخبير الدولي في المياه والذي التقته )المشهد اآلن( في حوار صريح: 
تبقى أن نذكر أن الدكتور سلمان هو عالم سوداني من خريجي كلية القانون بجامعة الخرطوم، 
وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في القانون من جامعة ييل بالواليات المتحدة. عمل 
بالصندوق  قانونيًا  مستشارًا  للعمل  بعدها  انتقل  الخرطوم،  بجامعة  القانون  بكلية  محاضرًا 

الدولي للتنمية الزراعية التابع لألمم المتحدة بروما، وتقاعد عام 1994م.
عمل بعد ذلك مستشارًا بالبنك الدولي لقوانين وسياسات المياه عام2009م

 يعمل اآلن خبيرًا غير متفرغ لقوانين وسياسات المياه بعدد من المنظمات الدولية واإلقليمية 
والجامعات ومنظمات المجتمع المدني. 

ألَّف وحرر عشرة كتب عن قوانين المياه، ترجم بعضها إلى اللغات العربية والفرنسية والروسية 
والصينية، كما نُشر له أكثر من خمسين مقااًل عن قوانين المياه في دوريات عالمية، وأكثر من 

سبعين مقااًل في الصحف السودانية والمواقع اإللكترونية. 
عام  هولندا  في  الدولي  للقانون  الهاي  بأكاديمية  للمياه  الدولي  القانون  لدورة  مديرًا  اختير 

2001م.

تصوير :

 الطاهر ابراهيم 

العدد )550( 
االربعاء 5 ربيع ثاني 

1435هـ   املوافق 
5 فبراير 2014م


