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تأييد السودان لقيام سد النهضة يعود للعام 2011م

�سودانايل  ب�سحيفة  مقااًل  ر�سالن  هانئ  االأ�ستاذ  ن�سر 

االلكرتونية يوم اخلمي�س 20 فرباير 2014 بعنوان »ال�سودان 

الكاتب  اأ�سار  اليومي.  االأه��رام  يف  وكذلك  النه�سة«،  و�سد 

التناول  من  حت��ّول  النه�سة  �سد  من  ال�سودان  موقف  اأن  اإىل 

املختلفة  للجوانب  �سني  واملتخ�سّ اخلرباء  بوا�سطة  املتوازن 

املائية  االأو�ساع  على  خطري  اأثر  ذات  كمن�ساأة  النه�سة  ل�سد 

لل�سودان وم�سر، اإىل احلديث عن قيام ال�سودان بدور الو�سيط 

ل للمفاو�سات بني م�سر واإثيوبيا، اإىل اأن و�سل املوقف  اأو امل�سهِّ

ال�سوداين الر�سمي اإىل حمطته االأخرية عرب االإعالن املدّوي 

�سراحًة  املوؤّيد  املا�سي  دي�سمرب  مطلع  فى  الب�سري  للرئي�س 

لل�سد.

أشار األستاذ رسالن ملا عّددناه في مقاالٍت سابقة من 
ووصفها  ال��س��ودان  على  النهضة  لسدِّ  اإليجابية  اآلث��ار 
الروصيرص  خ��زان  تعلية  أن  وأوض��ح  »هامشية«،  بأنها 
»الضرر  ال��ى  أيضًا  أش��ار  األغ���راض.  نفس  س��وف حتّقق 
البالغ على االعداد الهائلة من املواطنني السودانيني الذى 
النيل«  على ضفاف  الزراعية  اجل��روف  أراض��ي  ي��زرع��ون 
ليذّكر  األستاذ  ع��اد  ثم  السد.  بسبب  سيفقدونها  والتي 
إذا  الزلزالي  »بعدم االستقرار  السوداني ويخيفه  الشعب 
الحظنا أن ثقل املياه وحدها سيبلغ 74 مليارا.« ثم أوضح 
ما سماه »اآلثار اخلطيرة التى ستترتب على نقص تغذية 
من  النيل  جانبى  على  تتغذى  كانت  التى  اجلوفية  املياه 
مياه فيضان النيل األزرق.« وواصل األستاذ رسالن شرحه 
السيريالي بأن إثيوبيا سوف تصير »صاحبة اليد الطولى، 
فى تقرير تدفقات املياه وتوقيتاتها والتصّرف فيها سواء 
فى  املتحّكمة  ستكون  إثيوبيا  وأن   ... النقل  او  بالبيع 

إمدادات الكهرباء وأسعارها.«
املوقف  »ان  مبالحظة  مقاله  رس���الن  األس��ت��اذ  وخ��ت��م 
السودانى قد اجته بالفعل إلى تغليب االعتبارات السياسية 
وحتدياتها  القائمة  السلطة  بتوازنات  اخلاصة  اللحظية 
فى  اإلستراتيجية  التغيرات  ف��ى  النظر  دون  الداخلية، 
أوضاع املياه واألمن فى النيل الشرقى. وهو األمر نفسه 

الذى حدث من قبل فى عملية فصل جنوب السودان.«
نكتفي بهذا القدر من االقتباس من مقال األستاذ هانئ 
بالتعقيب على هذه  املقال  في هذا  نقوم  رس��الن، وسوف 

النقاط، مع البدء بعرض بعض املالحظات العامة.
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توقيت املقال: حاليب - الغائب احلاضر؟
استرعى انتباهي منذ البداية توقيت املقال. فاملعلومات 
التي بنى عليها األستاذ رسالن مقاله ليست جديدة، مبا 
فيها تصريح السيد رئيس اجلمهورية املؤّيد لسدِّ النهضة 
قرابة  قبل  أي  عام 2013،  4 ديسمبر  يوم  به  أدل��ى  ال��ذي 
ُمِلّحًا  س��ؤااًل  يثير  املقال  توقيت  فإن  عليه  أشهر.  الثالثة 

وهامًا: ملاذا هذا املقال اآلن؟
إن ت��وق��ي��ت امل��ق��ال م��رت��ب��ٌط ال ش��ك ب��ال��ت��ط��ّورات التي 
حدثت في حاليب األسبوع املاضي. فقد قام السيد أحمد 
املسلماني املستشار اإلعالمي للرئيس املصري بجولٍة في 
منطقة حاليب وشالتني،  في    2014 عام  فبراير   13 يوم 
وأعلن خالل لقاءات جماهيرية تدشني مشروعات تنموية 
إطار  »في  ذكر  كما  وذل��ك  دوالر،  ماليني   110 تبلغ  بقيمة 
تأكيد السيادة املصرية عليها.- ثم أعلن السفير بدر عبد 
العاطي، املتحدث باسم وزارة اخلارجية املصرية في نفس 
اليوم لصحيفة الشرق األوسط أن »حاليب وشالتني جزء ال 
يتجزأ من األراضي املصرية، وهو أمر غير قابل للنقاش«. 
املوضوع،  ه��ذا  في  املصري واض��ح  »املوقف  أن  وأض��اف 

وهو أنها أرض متارس عليها أعمال السيادة املصرية.«
ثم أصدرت احلكومة املصرية يوم الثالثاء 18 فبراير 
عام 2014 قرارًا بتحويل حاليب إلى مدينة، وفقًا ملا ذكره 
املتحدث باسم مجلس الوزراء املصري هاني صالح، الذي 
ذكر في تصريحاٍت صحفية إن احلكومة املصرية اتخذت 
ه��ذا ال��ق��رار ب��ه��دف تعزيز اخل��دم��ات ف��ي ك��ٍل م��ن حاليب 

وشالتني.
مقاله  توقيت  اختار  رس��الن  األستاذ  أن  الواضح  من 
الرئيسي  اخل��الف  عن  الوقت  لبعض  ولو  األنظار  ليبعد 
فهو  السودانية.  املصرية  العالقات  يواجه  الذي  واحل��اد 
كيانات  ك��ل  التقاء  نقطة  حاليب  أن  املعرفة  ح��ق  يعرف 
هناك  أن  يعتقد  وه��و  استثناء.  دون  السوداني  الشعب 
واألكادمييني  السياسيني  بني  النهضة  خالفاٍت حول سد 
السودانيني. فرأى أن يلعب في حلقة اخلالفات على أمل 
، ونسيان حاليب، ولو إلى حني. تركيز النقاش حول السدِّ

نزاع  إلى  بعيد  أو  قريٍب  من  ُيِشر  لم  املقال  فإن  عليه 
حاليب، رغم إمكانية الربط بني نزاع حاليب والفشقة من 
األخرى.  اجلهة  من  النهضة  لسدِّ  السودان  وتأييد  جهة، 
بداًل من ذلك حاول األستاذ رسالن الربط بني سدِّ النهضة 
وان��ف��ص��ال ج��ن��وب ال��س��ودان، متمّثاًل ف��ي رأي���ه ف��ي فشل 
فى  االستراتيجية  التغيرات  ف��ي  »النظر  ف��ي  ال��س��ودان 

أوضاع املياه واألمن فى النيل الشرقى.«
إذن فحاليب الغائبة من مقال األستاذ رسالن كانت في 

حقيقة األمر الضمير املستتر في ذلك املقال.    
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متى أّيد السودان سدَّ النهضة؟
وقع األستاذ رسالن في عّدة أخطاء كبيرة في مقاله. 
كان اخلطأ األول عندما ذكر أن السودان حتّول من التناول 
إلى  ثم  الوسيط،  دور  لعب  إل��ى  النهضة،  لسدِّ  امل��ت��وازن 

التأييد للسدِّ »الحظ أن تعبير »التناول املتوازن« 
تعني عند األستاذ رسالن رفض السدِّ والوقوف 

ضده مع مصر !!«
ل��ق��د أّي����د ال���س���ودان س���د ال��ن��ه��ض��ة م��ن��ذ 20 
ف��ق��ط من  ب��ع��د ش��ه��ري��ن  ي��ون��ي��و ع���ام 2011 »أي 
البدء في بنائه« عندما أعلن السفير السوداني 
الدين سالم عن  إثيوبيا وقتها السيد محي  في 
دعم السودان لسدِّ النهضة »األلفية وقتها«. وقد 
أبرزت الصحف السودانية ذلك التأييد وأوردته 

صحيفة السوداني في صفحتها األولى.
وفي شهر نوفمبر من نفس العام »2011« مّت 
تعيني الدكتور سيف حمد وزيرًا للموارد املائية 
الدكتور سيف  مهام  أول��ى  كانت  ال��س��ودان.  في 
اجلمهورية  لرئيس  األول  بالنائب  االج��ت��م��اع 
ملناقشة  طه  محمد  عثمان  علي  األس��ت��اذ  وقتها 
رسمي  بياٌن  االجتماع  بعد  صدر  النهضة.  سدِّ 
الصحف  بعض  أبرزته  للسدِّ  ال��س��ودان  بتأييد 
الرسمي  املوقع  في  تضمينه  ومّت  السودانية، 
حلكومة السودان. وعندما أعلن سفير السودان 
معارضة   2013 ع���ام  م��اي��و  ف���ي  ال��ق��اه��رة  ف���ي 
األزرق  النيل  مجرى  إثيوبيا  لتحويل  السودان 
السودانية  احلكومة  سارعت  السد،  بناء  لبدء 

لنفي ذلك اخلبر.
م��ؤي��دًا لسد  ال��س��ودان  ك��ان موقف  عليه فقد 
النهضة منذ البداية، ولكن بصوٍت خافت أملته 

اخلالفات  اح��ت��واء  ومحاولة  مصر  م��ع  العالقات 
حول السد ومعاجلتها في هدوء ومن وراء الكواليس.

السودان؟  ف��ي  النهضة  لسد  امل��ع��ارض  ه��و  إذن  م��ن 
من  اث��ن��ني  يشمل  الفنيني  م��ن  صغير  ع���دٌد  ال��س��د  ينتقد 
املستشارين السابقني في وزارة الري واملوارد املائية. وقد 
أنهما  وق��رروا  الصوتني  هذين  املصريون  االخ��وة  اختار 
»اخلبراءالسودانيون« دون سواهم. فاألستاذ رسالن يقول 
من  عدد  السودان  داخل  من  فندها  الهامشية  »املنافع  إن 
اخلبراء املشهود لهم بالكفاءة واخلبرات املمتدة.« لكنه لم 
يذكر اسمًا واحدًا من أسماء هؤالء اخلبراء، ولم يوّضح 
لنا من شهد لهم بالكفاءة. كما يقول في نفس املقال »حذر 
بانعدام  الدقة، تتصل  بالغة  نقاط  خبراء آخرون من عدة 
التخزين  سعة  لرفع  واالق��ت��ص��ادي��ة  الهندسية  امل��ب��ررات 
اخلبراء  ه��ؤالء  هم  من  يخبرنا  أن  دون  مليارا،«    12 من 
اآلخرون. ثم يتحدث األستاذ رسالن عن تقارير تؤيد بعض 
النقاط التي أثارها عن السد دون أن يخبرنا ما هي هذه 

التقارير ومن كتبها ومتى؟
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هل هناك إجماٌع على االعتراض على السدِّ في مصر؟
وقع األستاذ رسالن في خطِأ ثاني عندما حاول إبراز 
في  النهضة  سد  رفض  على  إجماٌعا  هناك  وك��أن  الوضع 
األنباء  وك��االت  نقلت  فقد  مختلفٌة.  احلقيقَة  لكن  مصر. 
برئاسة  النيل  ملياه  العليا  املصرية  اللجنة  اجتماع  خبر 
الثالثاء  ي��وم  في  ال���وزراء  رئيس  الببالوي  ح��ازم  السيد 
29 أكتوبر عام 2013 قبل أيام من االجتماع الثالثي بني 
مصر والسودان وإثيوبيا. وقد صرح السيد الببالوي بعد 
النهضة ميكن  سد  أن  تعتقد  العليا  اللجنة  أن  االجتماع 
لكن  النيل.  ح��وض  ل��دول  ورفاهية  خير  مصدر  يكون  أن 
استعملوا  السيسي  املشير  في حكومة  الصقور  أن  يبدو 
املنحى  ف��ي  والواقعية  اللني  ه��ذا  وأوق��ف��وا  النقض  ح��ق 

التفاوضي املصري الجتماع نوفمبر.
ق��د نشر م��ق��ااًل بعنوان  وك��ان األس��ت��اذ فهمي ه��وي��دي 
قرية   24 وال��س��ودان...أغ��رق��ن��ا  إثيوبيا  بحق  »أخ��ط��أن��ا 
سودانية ودمرنا مليوني نخلة« بصحيفة الشروق بتاريخ 
الراكوبة  صحيفة  قامت  وال���ذي   ،2013 ع��ام  يونيو   15

االلكترونية بإعادة نشره في نفس اليوم. وتضّمن 
املقال ألول مرٍة اعترافًا صريحًا من أحد الكتاب 
في  أخطاء  مصر  بارتكاب  البارزين  املصريني 
عالقاتها النيلية ليس فقط مع السودان، ولكن 
حّتى مع اثيوبيا في مشروع سد النهضة. وقد 
ق��ادة ب��الده بقوله »إن  نصح األس��ت��اذ ه��وي��دي 
على  ماثلة  حقيقة  ص��ارت  السد  بناء  خطوات 
قومية  إلى قضية  املشروع حتول  وإن  األرض، 
إثيوبيا  في  الوطني  بالكبرياء  الصلة  وثيقة 
إليه  دعا  الذي  السد  بناء  وإن مطلب وقف   ....
يقابل  ل��م  إذا  صاغية  آذان���ا  يجد  ل��ن  البعض 

بالصد واالستهجان.«
وكان الكاتب املصري األستاذ محمد حسنني 
هيكل قد نشر مقااًل يدور في نفس منوال مقال 
األسبوع  ب��ال��رد  قمنا  وق���د  ه��وي��دي.  األس��ت��اذ 
املاضي على مقال األستاذ حلمي شعراوي الذي 
 2014 عام  فبراير   14 في  في سودانايل  نشره 
العمل  السودان ومصر  فيه على  اقترح  وال��ذي 
تنموٍي  مشروٍع  إلى  النهضة  سد  حتويل  على 

مشترك.
ت���رى ك��م م��ن ال��ك��ت��اب وال��ف��ن��ي��ني املصريني 
يتفقون مع هذا الرأي ولكنهم يخشون من رّدة 

فعل النظام إن جاهروا بآرائهم؟   
يقنع  أن  ي��ح��اول  أن  رس���الن  األس��ت��اذ  على 

هؤالء السياسيني والكتاب املصريني الذين اليرون في سد 
إقناع  محاولة  قبل  هو  يراها  التي  املشاكل  تلك  النهضة 

الشعب السوداني.
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ما هي فوائد سدِّ النهضة على السودان؟
ال��ت��ي سيجنيها  ال��ف��وائ��د  األس���ت���اذ رس����الن  وص���ف 
والطمي  للفيضانات  وقٍف  من  النهضة  سد  من  السودان 
وتغذية للمياه اجلوفية وإطالة لعمر خزان الروصيرص، 
ومدِّ  التكلفة،  بسعر  بيعها  إثيوبيا  عرضت  كهرباء  ومن 
األزرق  النيل  لوالية  السدِّ  السودان مبياه ري من بحيرة 

بأنها هامشية.
وملعرفة إن كانت هذه الفوائد هامشية علينا أن نسأل 
ملاذا بنْت مصُر السدَّ العالي؟ لقد بنت مصر السد العالي 
من أجل وقف الفيضانات وتوليد الكهرباء وتخزين مياه 
النيل من أجل الري. ملاذا يعتبر السيد رسالن هذه فوائد 
حقيقية ملصر بينما يعتبر نفس هذه الفوائد للسودان من 

سد النهضة صورية أو هامشية؟
وقنواته.  السودان  اإلثيوبي سدوَد  الطمي  أنهك  لقد 
القربة  وخشم  والروصيرص  سنار  خزانات  فقدت  وقد 
ولتوليد  للمياه  التخزينية  طاقتها  ن��ص��ف  م��ن  أك��ث��ر 
الكهرباء بسبب الطمي. كما انهارت بنية الري التحتية 
ويصرف  أيضا.  الطمي  بسبب  متامًا  اجلزيرة  ملشروع 
السودان أكثر من عشرين مليون دوالر إلزالة األطماء كل 
عام بال فائدة. بل إن السودان يبني حاليًا سّدي أعالي 
عطبرة وسيتيت بسبب إغالق الطمي خلزان خشم القربة. 
سيقوم سد النهضة بحجز كميات كبيرة من هذا الطمي 
ويطيل عمر سدود السودان ويجعلها تعمل بكفاءة أكثر 
بكثير من ذي قبل. ولكن الكثير من الطمي - الذائب في 
السد - سوف  بوابات  ال��ذي سيخترق  النيل وذل��ك  مياه 
رسالن  السيد  لقلق  داعي  فال  مزارعنا،  ويصل  يتواصل 

على فالحي السودان.
إن فوائد تعلية خزان الروصيرص محدودٌة بسبب أن 
اخلزان نفسه منهٌك جدًا من تراكم الطمي اإلثيوبي. برزت 
محدودية فوائد التعلية في أن السودان اشترى كهرباء من 
إثيوبيا في نفس العام الذي اكتمل فيه مشروع التعلية. 

ولو كانت فوائد التعلية ربع ما ذكره األستاذ 
أو  م��روي،  لسدِّ  السودان  احتاج  ملا  رس��الن 
ما  إن كل  بل  سّدي سيتيت وأعالي عطبرة. 
محاولة  هو  األم��ر  حقيقة  في  التعلية  فعلته 
إعادة إمكانيات السد التخزينية والتوليدية 
إلى ما كانت عليه قبل تراكم األطماء، أي إلى 

عام 1966م.
أما عن الضرر البالغ على »االعداد الهائلة 
م��ن امل��واط��ن��ني ال��س��ودان��ي��ني ال���ذى يزرعون 
أراضى اجلروف الزراعية على ضفاف النيل« 
قوٌل  فهو  ال��س��د  بسبب  سيفقدونها  وال��ت��ي 
اجلروف  تسقي  ال��ت��ي  فالفيضانات  م���ردود. 
ال تأتي كل ع��ام، واألع��داد التي تعتمد عليها 
ليست هائلة، واجلروف نفسها ليست كبيرة .

إضافًة إلى هذا فالسودان ال يستعمل أكثر 
من 12 مليار متر مكعب في العام من ال� 18،5 
النيل،  مياه  اتفاقية  إياها  منحته  التي  مليار 
تاركًا كل عام أكثر من ستة مليارات متر مكعب 
ل��ت��ذه��ب مل��ص��ر. وك��م��ا أوض��ح��ن��ا م��ن ق��ب��ل فإن 
السودان قد منح مصر أكثر من 350 مليار متر 
مكعب خالل اخلمسني عاما املاضية من نصيبه 
إن  استعمالها.  في  فشل  التي  النيل  مياه  من 
ال���ري الفيضي م��ع فشل  ف��ق��دان  احل��دي��ث ع��ن 
السودان في استعمال نصيبه األصلي من مياه 
النيل هو حديٌث عن النوافل قبل أداء الفروض، 

كما ذكرنا من قبل.
األمر سوف  في حقيقة  املياه اجلوفية  تغذية  أن  كما 
النيل األزرق،  تنتظم طوال العام بسبب انتظام انسياب 

وليس العكس.
السد  ب��ع��د  إث��ي��وب��ي��ا ستصبح  أن  ع��ن  احل��دي��ث  أم���ا 
صاحبة اليد الطولى، فى تقرير تدفقات املياه وتوقيتاتها 
قوٌل ساذج  فهو  النقل،  او  بالبيع  فيها سواء  والتصرف 
ويتجاهل طبيعة الهضبة اإلثيوبية. أين ستخّزن إثيوبيا 

هذه املياه بعد أن متتلئ بحيرة السد؟
إمدادات  فى  املتحّكمة  ستكون  إثيوبيا  ان  القول  أما 
املسائل  هذه  ألن  م��ردود  ق��وٌل  فهو  وأسعارها،  الكهرباء 
حتكمها اتفاقيات يتم التوقيع عليها قبل نهاية املشروع. 
وهناك العشرات من مثل هذه االتفاقيات في عالم اليوم. 
البرازيل  م��ن  إيتايبو  س��د  كهرباء  تشتري  فاالرجنتني 
لشراء  تفاهم  مذكرة  وّقعت  أفريقيا  وجنوب  وبراغواي. 
وجيبوتي  الدميقراطية.  الكونغو  من  إينقا  سد  كهرباء 
من  الكهرباء  ش���راء  على  ط��وي��ل  زم���ٍن  منذ  تعتمد  ظلت 

إثيوبيا.
وال ُبّد من اإلشارة هنا إلى أن السودان أصبح مشتريًا 
التكلفة،  وبسعر  امل��اض��ي،  ال��ع��ام  منذ  إثيوبيا  لكهرباء 
تعلية  اكتملت  أن  وبعد  النهضة،  س��د  يكتمل  أن  وقبل 

الروصيرص.
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هل يقع السد في منطقة زلزال؟
عاد األستاذ رسالن ليذّكر الشعب السوداني ويخيفه 
»بعدم االستقرار الزلزالي إذا الحظنا أن ثقل املياه وحدها 

سيبلغ 74 مليارا« في بحيرة سد النهضة.«
حجم املياه في بحيرة السد العالي يزيد عن 162 مليار 
متر مكعب، وهي تساوي أكثر من ضعف مياه بحيرة سد 
التقانة  ابن  العالي  السد  ملاذا صمد وسيصمد  النهضة. 
سد  وينهار  املاضي  القرن  خمسينيات  في  السوفيتية 
النهضة ابن التقانة الغربية للقرن احلادي والعشرين؟ إن 
هناك في عاملنا اليوم أكثر من 45،000 سد كبير »كما ذكر 
تقرير املفوضية الدولية للسدود«، لم نسمع عن انهيار أٍي 
منها منذ بداية القرن املاضي. كما أن الشركات العاملية، 
السد  تبني  التي  اإليطالية  الشركة  ومنها 
مسئولياتها  ج��ي��دًا  تعي  ساليني«،  »ش��رك��ة 
القانونية واملالية إذا انهار السد. فالشركات 
واألف����راد،  ال���دول  م��ن  أك��ث��ر  بسمعتها  تهتم 
وعالم اليوم كتاٌب مفتوح ومتاٌح في الشبكة 
أحد  وال  ال��ق��راءة.  ي��ري��د  م��ن  لكل  اإلسفيرية 
مليارات  خمسة  ستصرف  إثيوبيا  أن  يعتقد 

دوالر على سدٍّ وتهمل سالمته.
منطقة  النهضة  س���دِّ  منطقة  ك��ان��ت  ول���و 
زل��زال كما يزعم األستاذ رسالن النهار خزان 
سد  منطقة  نفس  في  يقع  ال��ذي  الروصيرص 

النهضة، وملا كان هناك معنى لتعليته.
مسألة  يتجاهل  ال  أن  ال��س��ودان  على  لكن 
سالمة السد، وعليه أن يطالب بلجنة مشتركة 

مع إثيوبيا كما اقترحنا مرارًا من قبل.     
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من الذي رفض سدَّ ال�  12 مليار متر مكعب 
اإلثيوبي؟

أخبرنا األستاذ رسالن أن »خبراء قد حذروا 
بانعدام  تتصل  ال��دق��ة،  بالغة  ن��ق��اط  ع��دة  م��ن 
سعة  لرفع  واالقتصادية  الهندسية  امل��ب��ررات 
التخزين من 12 مليار متر مكعب التى حددتها 
هيئة االس��ت��ص��الح األم��ري��ك��ي��ة ف��ى م��وق��ع سد 

النهضة املقترح إلى 74 مليار متر مكعب.«

من الذي رفض السدَّ بسعته التخزينية التي ال تزيد 
عن 12 مليارا؟ لقد أجاب عن هذا السؤال األستاذ فهمي 
هويدي عندما كتب في نفس املقال الذي أشرنا إليه أعاله: 
فكرة  م��ا  يوما  مصر  ترفض  أن  أيضا  مفهوما  »ول��ي��س 
 14 يستوعب  أن  مقترحا  كان  حني  اإلثيوبي  السد  بناء 
ثائرة  تثور  ثم  األزرق،  النيل  مياه  من  مكعب  متر  مليار 
ليستوعب  تصميمه  أع��ي��د  ح��ني  امل��ص��ري��ني  امل��س��ؤول��ني 
وأساتذة  خبراء  أن  أخيرا  ونقرأ  مكعب،  متر  مليار   74
الهندسة الهيدروليكية يطالبون اآلن بأال تزيد كمية املياه 
التي يحتجزها السد في حدود 14 مليار متر مكعب فقط، 

وهي ذات الكمية التي رفضتها القاهرة من قبل.«
بل لقد قرأنا أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك 
متر  مليار   14 يستوعب  ال��ذي  السد  أمر بضرب  قد  كان 

مكعب في حالة بدء إثيوبيا في بنائه.
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اإلخطار املسبق واالتفاقيات القائمة: ماذا تقول؟
أشار األستاذ رسالن إلى أن إثيوبيا ال تعترف مببدأي 
باالتفاقيات  وال  املسبق،  واإلخطار  الضرر،  إحل��اق  عدم 

القائمة.
اتفاقية  استبعدت  فقد  السابق  املقال  في  ذكرنا  كما 
مياه النيل لعام 1959 دول النيل األخرى وأقصتها إقصاًء 

تامًا من خالل اآلتي:
النيل  مياه  مجمل  أن  نفسها  االتفاقية  ق���ّررت  أواًل: 
مقاسًة عند أسوان هي 84 مليار متر مكعب. خصمت منها 
عشرة مليارات تتبّخر في بحيرة السد العالي، ووّزعت ما 
مليار،   55،5 نالت  التي  مليارا بني مصر   74 تبّقى وهو 
قطرٌة  تتبق  فلم  عليه  مليار.   18،5 نال  ال��ذي  وال��س��ودان 
واحدٌة من مياه النيل لبقية دول حوض النيل. وفي حقيقة 
لالنتفاع   ... »اتفاق  عنوانها  نفسها  االتفاقية  فإن  األمر 

الكامل مبياه نهر النيل.« »الحظ كلمة »الكامل« هذه.«
ثانيًا: بعد أن قامت االتفاقية بتخصيص كل مياه النيل 
ملصر والسودان، قّررت االتفاقية أن على أي دولة من دول 
النيل األخرى ترغب في استعمال أي قدٍر من مياه النيل 
ببحث  البلدان  ويقوم  والسودان.  ملصر  مبطلبها  التقّدم 
هذا الطلب ويقرران قبوله أو رفضه. وإذا مت قبوله حتدد 
وتقوم  الدولة،  لتلك  منحها  سيتم  التي  الكمية  الدولتان 
مبراقبة  وال��س��ودان  مصر  ب��ني  املشتركة  الفنية  الهيئة 
مصر  قّررتها  التي  الكمية  لتلك  الدولة  تلك  جت��اوز  عدم 
إنه  واإلقصاء.  االستعالء  غاية  في  نٌص  هذا  والسودان. 
يقّرر أن نصيب دول حوض النيل األخرى من مياه النيل 
هو منحٌة من مصر والسودان، وليس حقًا لها مبقتضى 

القانون الدولي وقواعد العدالة واإلنصاف.
الفنية  الهيئة  متكني  ع��ن  االت��ف��اق��ي��ة  ت��ت��ح��ّدث  ث��ال��ث��ًا: 
رصد  والستمرار   ... اختصاصها  »من ممارسة  املشتركة 
 »... العليا  أحباسه  كامل  في  وتصرفاته  النيل  مناسيب 
هذه األحباس العليا هي دول املنبع. كيف ميكن ألي دوٍل 
للقيام  أن تعطي نفسها حق دخ��ول أراض��ي دوٍل أخ��رى 
بأي عمٍل هناك؟ أليست لتلك الدول سيادة على أراضيها 

وحدودها ومواردها الطبيعية؟
بعد كل هذه النصوص االستعالئية واالقصائية يريد 
السيد رسالن من بقية دول حوض النيل قبول االتفاقيات 

القائمة وإخطار مصر والسودان مبشاريعها.
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السودان  تأييد  اجلمهورية  رئيس  السيد  أعلن  مل��اذا 
لسدِّ النهضة في 4 ديسمبر عام 2013؟

األول  نائبه  أن  يعرف  اجلمهورية  رئيس  السيد  كان 
»الدكتور سيف  السابقني  املائية  املوارد  وقتها، ووزيري 
حمد ومن بعده السيد أسامة عبد الله« يؤيدان السد، لكنه 

لم يكن قد اتخذ قراره.
ال بّد أن السيد الرئيس قد شاهد بنفسه فوائد ونتائج 
مدينة  زار  عندما  النيل  م��ي��اه  على  احلقيقي  ال��ت��ع��اون 
السيد  م��ع  عطبرة  أع��ال��ي  سيتيت-  وس���ّدي  ال��ق��ض��ارف 
 4 في  اإلثيوبي  ال���وزراء  رئيس  م��اري��ام  هايلي  ديسالني 
مائة  للسودان  إثيوبيا  باعت  لقد  2013م  ع��ام  ديسمبر 
ميقاواط من الكهرباء بسعر التكلفة، ووصلت تلك الكهرباء 
في ذلك اليوم مدن وقرى منطقة القضارف والقالبات التي 
شاهدت بعضها الكهرباء ألول مرة في التاريخ »رغم أن 
كهرباء السد العالي بدأ استخدامها عام 1970«. وعندما 
زارا معًا سّدي سيتيت- أعالي عطبرة علم السيد الرئيس 
أن كهرباء السّدين ستزيد بحوالى مائتني ميقاواط عما 
كان متوقعًا بسبب تنظيم سد تكزي اإلثيوبي لسريان نهر 
عطبرة في السودان، وتنظيم ذلك لتوليد الكهرباء طوال 
العام من هذين السّدين. علم أيضًا أن سدَّ تكزي اإلثيوبي 
الصغير احلجم سوف يزيد عدد الدورات الزراعية من نهر 
الكبرى  الصورة  الرئيس  للسيد  وضحت  وقتها  عطبرة. 
والفوائد التي ميكن أن يجنيها السودان من سدِّ النهضة. 
ال ُبدَّ أن السيد الرئيس قد قارن كوارث السد العالي على 

السودان بفوائد سد النهضة.      
قراٌر  إن��ه  يا أستاذ رس��الن.  ق��رارًا سياسيًا  إن��ه ليس 
وعلى  بنفسه،  الرئيس  السيد  ش��اه��ده  م��ا  على  انبنى 

مصالح السودان، وعلى حقائق التاريخ.
هانئ  األس��ت��اذ  نذّكر  أن  املقال  ه��ذا  خامتة  في  نرجو 

رسالن باملقولة القدمية: »أهُل مكَة أدرى بشعاِبها«.
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