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علي خلیفة عسكوري

خزان الحماداب – نموذج اإلسالم السیاسي لإلفقار ونهب الموارد

تقدیم
د. سلمان محمد أحمد سلمان 

ظّلْت السدوُد منذ منتصِف القرِن الماضي من أکثر مشاریع التنمیة في العالم إثارًة للجدل. فمن جانٍب ترى معظم الحکومات في
السدود المولَّد األکبَر للطاقة الکهربائیة الرخیصة والنظیفة، والمصدَر الموثوق به لمیاه الري والشرب، وخَط الدفاع األول والمأمون
ضد الفیضانات المدمَّرة، والمستودع المائي اآلمن لمواجهة أٍي من سنوات الجفاف. کما تشیر تلك الحکومات إلی دور السدود في

تنظیم انسیاب األنهار طوال العام مما ینتج عنه تعّدد الدورات الزراعیة، وتنظیم التولید الکهربائي وتغذیة المیاه الجوفیة. 
لکن من الجانب اآلخر یرّکز المعارضون علی اآلثار البیئیة السالبة للسدود المتمّثلة في إغراق أراضي خصبة کثیرة وغابات غنّیة
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تحت بحیرات السدود، والتأثیرات السالبة علی تحرکات وتوالد األسماك والحیوانات المائیة. کما یشیرون إلی أن األعشاب المائیة
التي تتکاثر وتنتشر علی بحیرات السدود قد أصبحت مصدرًا رئیسیًا للغازات التي تساعد علی االنحباس الحراري والتغییرات

المناخیة. ویعزون األمراض المعدیة والقاتلة مثل المالریا والبلهارسیا إلی الطفیلیات التي تتوالد بکثرة في بحیرات السدود. کما
یثیر المعارضون مشکلة اآلثار والمعالم التاریخیة الهامة التي تّم ویتّم إغراقها تحت بحیرات هذه السدود، وإلی األبد. 

ویرکٍّز المعارضون بصورة أکبر علی اآلثار االجتماعیة السالبة، ویوردون األرقام الهائلة للقومیات والمجموعات القبلیة واألسر
(ومعظمها من الشرائح الفقیرة والضعیفة والمجموعات القبلّیة والشعوب األصلّیة) التي تّم ترحیلها قسریا بعد أن ُنِزعْت أراضیها،

وبدون أدنی درجة من العدالة واإلنصاف، لکي یتسنُّی بناء السدود التي تمتد بحیراتها لمئات األمیال وتغِرق مساکنهم ومزارعهم
ومدارسهم ودور عبادتهم وحتی قبور أحبائهم، دون تعویضاٍت عادلة، ودون أدنی استفادة من أٍي من منافع هذه السدود

المتعّددة. 
وقد أوضحت عّدة دراسات أعّدها البنك الدولي والمفوضیة الدولیة للسدود أن إعادة التوطین القْسرّیة في إطار مشروعات التنمیة،
خصوصًا مشاریع السدود، تؤدُّي في أحیان کثیرة، إذا لم تخّفْف آثارها، إلی حدوث مخاطر اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة حادة: إذ
ُتزال أنظمة اإلنتاج؛ ویواجه الناس العوز والفقر لفقدانهم أصولهم اإلنتاجیة أو مصادر دخلهم إذا لم یتم تعویضهم بأصول ومصادر
دخٍل لها نفس اإلمکانیات اإلنتاجیة؛ وُیْنقل الناُس إلی بیئاٍت قد تکون مهاراتهم اإلنتاجیة أقل مالءمًة لها وتکون المنافسة أکبر

علی الموارد؛ وُتصاب المؤسسات المجتمعیة والشبکات االجتماعیة بالضعف؛ وتتشتُّت المجموعات التي ترتبط بأواصر القربی؛
وتتضاءل أو تضیع الهوّیة الثقافیة، والتراث، والسلطة التقلیدیة، وإمکانیة تقدیم المساعدة المتبادلة بین أفراد المجتمع الذي تم

تهجیره قْسریا. کما أن التهجیر قد یتمُّ إلی مناطق تختلف من حیث البیئة والطبیعة والمناخ من مناطق عیشهم األصلیة، وقد ال
ُترحِّب بهم المجموعات التي سُیشارکونها أراضیها ومواردها. وُیصاب الکثیُر من الُمهجٍّرین باالکتئاب لسنوات طویلة بسبب

فراقهم لمراتع طفولتهم وشبابهم، ورؤیتهم ذکریاتهم ومنازلهم ومزارعهم وقبور أحبِّتهم وهي تغرق إلی األبد تحت بحیرة السّد.
وعلی هدي هذا المنوال فقد أشارت المفوضیة الدولیة للسدود في تقریرها الذائع الصیت الذي صدر عام 2000 إلی منافع

السدود من ناحیة، والتکلفة البیئیة واالجتماعیة من الناحیة األخرى. غیر أن التقریر أشار إلی أن السدود الکبیرة التي تّم بناؤها
حتی اآلن حول العالم، والتي تجاوزر عددها 45,000 سدا، لم تِف بوعودها ومنافعها، وکانت تکلفتها البیئیة واالجتماعیة

واالقتصادیة أعلی بکثیٍر من نتائجها اإلیجابیة. وأوضح التقریر أنه في حاالت کثیرة کان هناك ثمٌن غیر مقبول وغیر ضروري تّم
دفعه، وأن العبء األکبر وقع بصورٍة غیر مناسبة علی الفقراء والمجموعات الضعیفة وأجیال المستقبل. وقد تضّمن التقریر سبع
اسبقیات استراتیجیة تشمل 26 مؤشرًا رأت المفوضیة ضرورة االلتزام بها لمعالجة اآلثار السالبة المتوّقعة من السدود، ولضمان
أن ُتنِجَز السدود ما وعدت به الحکومات. وتضمنت هذه المؤشرات أسسا إلنهاء أو الحد من التأثیرات السلبیة علی البیئة، ووقف
الظلم واإلجحاٍف علی المجوعات القبلیُّة والقومیات التي ستقام السدود علی أراضیها، بما في ذلك ضرورة الحصول علی موافقتها

المسبقة والحّرة علی قیام المشروع.
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مثل بقیة العالم فقد کانت سدود السودان منذ بدایة القرن العشرین وحتی الیوم موضوَع جدٍل ونزاعاٍت حادة، خصوصًا في قضایا
المهجُّرین الذین نِزعت أراضیهم لتقام علیها السدود وتمتد فیها بحیراتها. غیر أن ما ُیمّیز بعض سدود السودان، أو التي تأّثر بها

السودان، عن غیرها من سدود العالم أن اثنین منها قد تم إنشاؤها لمصلحة مصر، بینما دفع السودان ثمنًا باهظًا تمّثل في
التأثیرات البیئیة واالجتماعیة السالبة، ونزع األراضي والتهجیر القسري لعشرات اآلالف من السودانیین.   

کان خزان سنار الذي بدأ بناؤه عام 1919 واکتمل عام 1925 أول سدٍّ یقام في السودان. وقد کانت تأثیراته االجتماعیة
محدودًة بسبب صغر حجم البحیرة وقّلة السکان في منطقتها. غیر أن الثمن الذي دفعه السودان لقیام السد کان کبیرا وغیر
مناسب. فقد اشترطت مصر علی موافقتها لقیام خزان سنار، ومشروع الجزیرة الذي سُیروى من الخزان، موافقة السودان علی

قیام خزان جبل أولیاء لمصلحة مصر الحصریة. کانت تلك أول مرٍة في التاریخ البشري ُیقام فیها سدٌّ في دولٍة للمصلحة الکاملة
لدولٍة أخرى.     

بدأ العمل في خزان جبل أولیاء في عام 1933 واکتمل العمل عام 1937. وقد کانت تأثیرات الخزان البیئیة واالجتماعیة
کبیرة، وغمرت میاه بحیرة الخزان آالف األفدنة من األراضي الزراعیة الخصبة. وقد دفعت مصر مبلغ 750,000 جنیه استرلینی

فقط کتعویضاٍت آلالف السودانیین الذین اُضطروا للنزوح بسبب إغراق أراضیهم الزراعیة ومنازلهم، وکذلك لتغطیة األضرار التی
أصابت بعض المباني والمنشآت الحکومیة في تلك المنطقة. وقد رفض سکان بعض القرى حول مدینة القطینة النزوح وآثروا

البقاء قرب البحیرة رغم التحذیرات من األثار السالبة مثل أمراض المالریا والبلهارسیا. وهذا الخیار أصبح شبیهًا بما ُعِرف الحقًا بـ
"الخیار المحلي." وألنه لم تکن هناك خطة للري في السودان عموما أو في منطقة القطینة تحدیدًا من خزان جبل أولیاء فقد
وافقت سلطات الحکم الثنائي علی ذلك الخیار. لکن الجهات الرسمیة التي وافقت علی الخیار المحلي في حالة المناصیر وسّد

مروي عادت وتنّصلت منه کما یخبرنا الکاتب بالتفصیل في هذا الکتاب.     
وألن خزان جبل أولیاء کان سیخّزن میاه النیل األبیض لمصلحة مصر أثناء فترة فیضان النیل األزرق، فقد أصبح بإمکان مصر

أن تروي أراضیها الزراعیة خالل کل العام ولیس فقط في فترة انسیاب النیل األزرق. وأصبح خزان جبل أولیاء أول سدٍّ في العالم
ُیبنی في دولٍة للمصلحة الکاملة لدولٍة أخرى، إذ أن الخزان لم یشمل ولم تنتج عنه أي منافع للسودان. 

لکن خزان جبل أولیاء أّطر وأّکد مبدأ سّد مقابل سّد  خزان جبل أولیاء لمصلحة مصر مقابل خزان سنار لمصلحة السودان.
علیه فعندما بدأت مفاوضات میاه النیل بین مصر والسودان عام 1954 وعرَض السوداُن طلَبه بناء خزان الروصیرص لري امتداد
المناقل لمشروع الجزیرة، کان ردُّ مصر الموافقة علی خزان الروصیرص شریطة موافقة السودان علی قیام السّد العالي. وقد وافق
السید خضر حمد وزیر الري في أبریل عام 1955 في جولة المفاوضات الثالثة مع مصر علی هذا الربط بین السّدین، علی أن

یتم تعویض أهالي حلفا الذین سُیغِرق السدُّ العالي أراضیهم تعویضًا کامًال.
في 8 نوفمبر عام 1959، أي بعد أربعة أعواٍم ونصف من موافقة السید خضر حمد وحکومة السید إسماعیل األزهري علی

قیام السّد العالي، وّقعت حکومة الفریق إبراهیم عبود علی اتفاقیة میاه النیل لعام 1959 مع مصر. وتضّمنت االتفاقیة موافقة
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السودان علی الترحیل الکامل ألهالي حلفا في أقل من أربع سنوات، ووافقت مصر بعد ألٍي وجهد، وبعد وساطة الرئیس عبد
الناصر، علی دفع مبلغ 15 ملیون جنیه کتعویضاٍت شاملة ألهالي وادي حلفا.

بلغ عدد المهجرین قسریًا من أهالي وادي حلفا 50,000 فرد، وبلغت القرى التي غرقت تحت بحیرة السّد 27 قریة باإلضافة
إلی مدینة وادي حلفا. غرقت مع هذه القرى مدارس ومستشفیات ومکاتب حکومیة، وفنادق ومباني أندیة ریاضیة واجتماعیة،

وخطوط سکك حدیدیة ومقابر أحباء المهّجرین وضرائح أولیائهم. واختفت تحت بحیرة السّد التي امتدت لمسافة 150 کیلومتر
داخل السودان أراضي زراعیة خصبة فاقت مساحتها 200,000 فدان، باإلضافة إلی أراضي أخرى کان یمکن استصالحها

وزراعتها، وغرقت معها أکثر من ملیون شجرة نخیل وحوامض کانت في قمة عطائها.
کما غمرت میاه بحیرة السدُّ، وإلی األبد، آثار ومعالم تاریخیة التقدٍّر بثمن، لحضارات امتدت من شمال السودان وحتی ضفاف
البحر األبیض المتوسط. واختفی تحت البحیرة الشالل الثاني الذي کان یمکن أن یوّلد أکثر من 650 میقاواط من الکهرباء،

کافیًة إلضاءة المدیریة الشمالیة وقتها بکاملها. وقد فاقت تکلفة ترحیل وتوطین أهالي وادي حلفا 37 ملیون جنیه، أي حوالی
250% مما دفعته مصر للسودان. ولم یحظ السودان بأي نصیٍب من الکهرباء التي وّلدها السد العالي والتي تجاوزت 2,000

میقاواط. وهکذا أصبح السدُّ العالي السدَّ الثاني (بعد خزان جبل أولیاء) الذي تمتد تأثیراته الکارثیة في دولٍة للمصلحة الحصریة
لدولٍة أخرى.   

تمٍّ تهجیر أهالي حلفا إلی بیئة تختلف اختالفًا تامًا عن بیئتهم، وفي منطقٍة تبعد أکثر من 700 کیلومتر من موطنهم األصلي،
وبین مجموعاٍت قبلیة تختلف اختالفًا کبیرُا عنهم، ولم یکن لهم تداخل أو معرفة بها، وفي طقس ماطٍر راعٍد لم یکونوا علی درایٍة

به أو بآثاره إطالقًا، وقد تعرٍّضوا بسببه لمشاکل صحیة وأمراض لم یکونوا علی معرفة بها من قبل. وکانت الحکومة السودانیة قد
رفضت خیارات المهّجرین لمناطق إعادة التوطین التي اقترحتها علیهم، وفرضت علیهم منطقة خشم القربة التي لم تکن ضمن

أولویات خیاراتهم. وقد قابل المهّجرون ذلك اإلجراء التعسفي بالرفض، وأّدى ذلك بدوره إلی زیادة حّدة النزاع وتحویل عملیة
التهجیر القسري إلی إجراٍء استبدادٍي تعسفٍي ظالم.  

ورغم أن السّد العالي لم یکتمل حتی عام 1970، إّال أن اتفاقیة میاه النیل لعام 1959 ألزمت حکومة السودان "بأن تتخذ
اجراءات ترحیل أهالي سکان حلفا وغیرهم من السکان السودانیین الذین سُتْغَمْر أراضیهم بمیاه التخزین بحیث یتم نزوحهم
عنها نهائیًا قبل یولیو سنة 1963." علیه فإن االتفاقیة کانت قاطعًة ولم تترك أي مساحٍة من المرونة للسودان إذا حدث أي

طارٍئ أدى إلی بعض التأخیر. کما أن الوقت کان ضیقا، ووضح هذا فی العجالة التي کان السید حسن دفع الله، مفّوض الهجرة،
مضطرًا للتعامل بها إلنجاز مسئولیاته بذلك التاریخ. 

کما لم تکن هناك اتصاالٌت وتنسیٌق بین المسئولین عن عملیة التهجیر فی السودان وبین منّفذي السّد العالي فی مصر لضمان
الربط بین التقدم فی بناء السّد وتنفیذ عملیة التهجیر کما تقضي بذلك المعاییر الدولیة إلعادة التوطین القسري. وقد رفضت

الحکومة المصریة الطلب السوداني بتأجیل برنامج التخزین فی بحیرة السّد العالي لمدة ستة أشهر إلکمال بناء المنازل
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للمهّجرین بعد نشوء خالفات حادة مع شرکة "تیرف" التي کانت تتوّلی عملیة البناء. علیه فقد تعّثرت عملیة التهجیر، وبدأ
التخزین فی البحیرة، وبدأ إغراق األراضي السودانیة قبل إخالء کل السکان المتأثرین، وقبل ترحیل الممتلکات الحکومیة من

المنطقة. 
باإلضافة إلی مشاکل الطقس والبیئة التي تعرُّض لها المهجٍّرون، فقد تعالت الشکاوى أن التعویضات لم یتم تقدیرها بطریقة
عادلة وال بالصورة التي تم االتفاق علیها. کما برزت أیضا مشکلة عالقات اإلنتاج فی مشروع حلفا الجدیدة الزراعي التي کانت
مختلفًة تمامًا عن الحریة التي کان یتمتع بها المزراعون فی حلفا القدیمة. فقد کانوا في حلفا القدیمة ُمالکا لألرض یّتخذون
کافة قرارتهم بأنفسهم ویتحمٍّلون تبعاتها. لکن الزراعة فی حلفا الجدیدة تخضع لعالقات إنتاج معقٍّدة ونظام سلطوٍي مرکزٍي
تحّدد فیه الشرکة الزراعیة نوع ووقت زراعة المحاصیل ووقت حصادها وتسلیمها للشرکة (مثلما کان النظام الزراعي وعالقات

اإلنتاج فی مشروع الجزیرة)، مما جعل الزرُّاع یحسون بأنهم مستأِجرون ولیسوا مزارعین أحرار کما کانوا فی منطقة حلفا القدیمة.
وقد قلُّت المساحة التي کانت تروى من خزان خشم القربة في مشروع حلفا الجدیدة الزراعي بصورٍة کبیرة بسبب کمیات الطمي

الضخمة التي یحملها نهر عطبرة کل عاٍم من الهضبة االثیوبیة. فقد ترّسبْت تلك الکمیات من الطمي بمرور السنین في بحیرة
السد وأضعفْت إمکانیات تخزین المیاه وتولید الکهرباء بما یفوق النصف. کما زادت الشکوى من أن أراضي المشروع (سهل
البطانة) هي أراضي رعٍي وال تصلح للزراعة. علیه فقد أصبح لزامًا علی الکثیر من المهجٍّرین البحث عن وسائل کسب عیش

أخرى غیر الزراعة. وقد حزم الکثیرون أمتعتهم وعادوا إلی مناطقهم التي أتوا منها، منضمین إلی اآلالف الذین رفضوا التهجیر
القسري منذ بدایته، وأقاموا تحت ظروف في غایة القسوة حول بحیرة السد العالي المتزایدة کل فترٍة من الزمن، مما فرض علیهم

رحیًال دائمًا.       
وقد سرد السید حسن دفع الله المأساة الکبیرة التي تعّرض لها النوبیون السودانیون الذین تّم تهجیرهم قسریا بسبب بناء السّد

العالي في کتابه "هجرة النوبیین"، رغم أن سرده، کما سنناقش الحقًا، کان شرحًا وتحلیًال للطریقة التي أّدى بها واجباته
اإلداریة. 

وقد أعاد التاریخ نفسه مرة أخرى بعد قرابة نصف قرٍن من الزمان بتکرار الظلم االجتماعي واالقتصادي في التهجیر القسري الذي
ارتبط بسدِّ مروي للمجموعات المتأّثرة بالسدٍّ. وها نحن اآلن أمام کتاب آخر عن المآسي التي تعّرضت وتتعّرض لها األسر

والمجموعات التي تم ترحیلها قسریًا  کما حدث للنوبیین السودانیین  جراء بناء سد مروي. لقد کان إسم السد بدایة، کما
ذکر األستاذ علي عسکوري، هو "خزان الحماداب"، وهو اإلسم الذي اختاره الکاتب عنوانًا لکتابه الذي هو موضوع هذا التقدیم.

یقع سّد مروي أو خزان الحماداب في نهایة الشالل الرابع الذي یغطي المنطقة من شمال مدینة أبو حمد وحتی جنوب مدینة
نوري، عند منتصف المنحنی الجنوبي لنهر النیل. وهو أول سّد علی مجرى نهر النیل الرئیسي في السودان. وقد قّسمت إدارة
السّد المتأثرین إلی ثالث مجموعات یمثل الحماداب حوالی 7% (ویتمُّ إعادة توطینهم في مشروع الملتقی)، ویمثل األمري

28% (ویتمُّ توطینهم في مشروع وادي المقدم)، بینما یمثل المناصیر 65% من المتأثرین (ویتمُّ توطینهم في مشروع
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المکابراب جنوب شرق الدامر، ومشروع الفداء شمال مدینة أبو حمد حوالی 40 کیلومتر في صحراء النوبة). ویذکر الکاتب أن
عدد المهجرین قسریا بسبب سّد مروي قد بلغ 70,000 فرد، أي أنه تجاوز کثیرًا عدد المهّجرین السودانیین بسبب السّد

العالي الذین بلغوا 50,000 فرد.  
وقد شمل الکتاب وصفًا دقیقًا ومفصًال للوعود واالتفاقیات التي تم إبرامها مع المتأثرین وقامت السلطات بنقضها، وعن التقدیرات
والتعویضات الشحیحة والتي لم یتم دفعها بالکامل، وعن اللجان التي تمَّ تکوینها ثم تمَّ تجاهلها وإضعافها وحلها، وعن الضغوط

التي تعرض لها المهّجرون والتي شملت إغراق مزارعهم ومنازلهم قبل بدء عملیة التهجیر، وعن المعاناة والعوز والحاجة التي
تعرضوا لها. ووصف أیضًا کیف قابل المهجرون تلك األوضاع وثاروا علیها وحاولوا تغییرها. وحدثنا عن الخیار المحلي الذي طالب
به المناصیر وهو البقاء في مناطقهم األصلیة قرب بحیرة السّد، والذي وافقت السلطات علیه قبل أن تعود وتتنّصل منه وترفض

تطبیقه.    
ولیس بالطبع کل ما کتبه األستاذ علي عسکوري جدیدًا علینا. فقد تابع السودانیون والعالم احتجاجات المناصیر والمجموعات

األخرى علی الظلم الذي حّل بهم جراء سیاسات التهجیر القسري الظالمة التي اتبعتها السلطات المرکزیة واإلقلیمیة. 
غیر أن الکاتب اتبع أسالیب علمیة ومنهجیة في غایة الدقة والصرامة استطاع من خاللها تقدیم معلوماٍت في غایة التفصیل لم
یکن الکثیرون منٍّا علی علم بها. وقد استطاع بتلك الصرامة األکادیمیة التحّلل من اتهام االنحیاز ألهله وعشیرته، ومن اتهام أنه

ناشٌط في منظمات المجتمع المدني ولیس کاتبًا أکادیمیًا. فقضیة التهجیر القسري، والسیاسات والخطط القاصرة في هذا
المضمار، کما یوضح الکاتب في سرٍد منهجٍي وتاریخٍي وجغرافٍي متکامل، لیست حکرًا علی سدِّ مروي أو السودان أو حتی نهر

النیل. 
فالکاتب یحّلق بناء في سماوات السدود وبحیراتها في آسیا وأمریکا الجنوبیة وأفریقیا ویطلعنا علی ما خّلفته معظم تلك السدود

من مآسي اجتماعیة في مشاریع أمریکا الجنوبیة - في غواتیماال والبرازیل والمکسیك - خصوصًا "سّد یاسریتا" الذي ما تزال
الخالفات والقضایا في المحاکم حول حقوق المهّجرین بسببه تتصّدر االهتمامات. ثم یعّرج بنا الکاتب إلی الهند ومشاریع السدود
المتکاثرة والمختلفة وآثارها الکارثیة علی المجموعات القبلّیة والشعوب األصلّیة الفقیرة والضعیفة. ویفّصل الکاتب مشاکل السدود

فیها مرکزا علی تاریخ مشروع "سدُّ نارمادا" (وهو ما سمي أیضا "سد ساردار ساروفور") وما خلٍّفه من ظلم اجتماعي وإجحاف،
وکیف أّدت الثورة علی ذلك السّد إلی نتائج عالمیة تمثٍّلت في تکوین البنك الدولي، ألول مرة في تاریخه، للجنة مستقّلة للنظر

في اآلثار السالبة لذلك السدٌّ التي أثارتها منظمات المجتمع المدني. وقد تلی نشر تقریر تلك اللجنة تغییرات جذریة في سیاسات
البنك الدولي خصوصًا في مجال التهجیر القسري وقضایا الشعوب األصلیٍّة والبیئة، قام الکاتب بتحلیلها بصدق بعد دراسٍة دقیقة

وعلمیة. أقول هذا القول ألنني کنُت أنا نفسي أحد الذین ساهموا في إعداد وصیاغة وتقدیم سیاسات البنك الدولي تلك من
موقعي کمستشار لقوانین وسیاسات المیاه بالبنك الدولي. ومن هذا المنطلق فقد أصبح في إمکاني تقییم کتابات اآلخرین، بمن

فیهم الکاتب، عن تلك السیاسات.       
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لم تقف مقدرات الکاتب علی مناقشة سیاسات البنك الدولي والمنظمات األخرى الخاصة بالقضایا االجتماعیة والبیئیة للسدود بل
تعداها لیقدم لنا سردا متکامًال للمفوضیة الدولیة للسدود  تکوینها ومرجعیتها وبرنامج عملها وتقریرها - الذي قام بتلخیصه

وعرضه بإیجاٍز لم ُیِخْل إطالقًا بروح أو مضمون التقریر.
بعد عرٍض دولٍي وإقلیمٍي علمي لقضایا ومشاکل السدود االجتماعیة والبیئیة انتقل بنا الکاتب إلی سدود السودان، بدءًا بخزان
سنار ثم خزان جبل أولیاء، لیتوقف طویًال عند السّد العالي والتهجیر القسري للنوبیین السودانیین قبل أن یعکف علی موضوع

کتابه عن خزان الحماداب. فقضیة السدود إذن هي قضیة قومیة سودانیة تحتاج إلی دراسة ونظرة وطنیة متکاملة، وحلول
علمیة تشمل الهندسة فیما یتعلق بالبدائل للسدود. وتشمل أیضًا العدل االجتماعي والتوزیع المنصف بین کل الفئات لما قد

تحّققه هذه السدود من فوائد في میاه الري والکهرباء ومیاه الشرب. إذ کیف یعقل أن یولَّد خزان الروصیرص والسدُّ العالي وسدُّ
مروي الکهرباء وتکون قرى الدمازین وما تبقی من قرى وادي حلفا ومدن ومعسکرات المهجرین قسریا من سّد مروي ترزح في
الظالم؟ وأي عدالٍة أو شریعٍة تلك التي تسمح بأخذ أراضي المهجرین قسریًا ورّیها من السّد الذي أفضی إلی تهجیرهم ثم تقوم

الجهات الحکومیة بتوزیع تلك األراضي علی شرکاٍت أو جهاٍت أو أفراد من خارج دائرة المهجرین قسریًا؟
ویواصل الکاتب نهجه األکادیمي الصارم لیعّضد ویؤید بالمعلومات الرسمیة ما کتبه وحّلله. فقد ضّمن في کتابه کمالحق:

القرارات الجمهوریة الخاصة بنزع األراضي، وتکوین وحدة تنفیذ السدود ومرجعیتها وصالحیتها، والقوانین الخاصة بإعادة توطین
وتعویض المتأثرین بسد مروي، وتحدید فئات التعویض، وکذلك القرارات الوالئیة والمعتمدیة. کما شمل الکتاب أیضا اتفاقیة قاعة

الصداقة الخاصة بالخیار المحلي والتي کان قد وّقع علیها وزیر المالیة من الحکومة االتحادیة، ووالي والیة نهر النیل، ورئیس
مجلس المتأثرین بسد مروي. وتأتي أهمیة تضمین هذه الوثائق أیضا في کونها قد أصبحت متاحًة للباحثین اآلخرین في

المستقبل في هذا المجال، وبسهولٍة ویسر.       
وال یکتفي الکاتب بذلك بل یحدثنا بأسلوٍب علمٍي موثق عن تاریخ سّد مروي وعن الدراسات التي تم إعدادها عنه منذ بدایة

القرن الماضي، وعن الهیئات والشرکات التي أعّدت تلك الدراسات. ویواصل الکاتب توضیح جوانب بحثه المتعّددة فیکتب بإسهاب
عن دور شرکة الهمیر األلمانیة التي ساهمت في بناء السّد، والمشاکل القانونیة التي واجهتها بسبب إدانتها برشوة أحد

المسئولین في "دولة لوسوتو" في مشروع نقل میاه نهر األورانج إلی جنوب أفریقیا. ویناقش الکاتب بعد ذلك دور الصین المتزاید
في بناء السدود وفي مشاریع البنیة التحتیة في السودان، ودور الصنادیق العربیة في تمویل سّد مروي. 

من هنا یظهر الخالف في المنهج والتحلیل والمعلومات بین کتاب السید حسن دفع الله "هجرة النوبیین" وکتاب "خزان
الحماداب" الذي هو موضوع هذا التقدیم. فالسید حسن دفع الله قد کتب کتابه کیومیات موظف حکومة عن مرجعیته في

تنفیذ التهجیر القسرّیة للنوبیین، یصف فیها کیف أّدى تلك الواجبات، وعما وقف في طریقه، وعما ساعده في أداء مهامه. ویبدو
أن غرضه کان أن یقول في نهایة األمر: "لقد قمُت بتنفیذ ما ُطِلَب مني رغم أنف کل الظروف، ونجحت في مهمتي رغم کل
الصعاب." وبسبب تلك الوظیفة والمرجعیة فقد أتی کتابه جافا وخالیًا من التحلیل (دعك من التعاطف) للبعد اإلنساني للکارثة
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التي کان یقوم بتنفیذها ببیروقراطیة باردة وحمایة حکومیة، ودون المقدرة (أو اإلمکانیات) علی تفّهم قضیة وتظّلمات اآلخر،
وکیف حطم ذلك القرار اإلداري السلطوي الذي کان یقوم هو بتنفیذه تاریَخ ذلك اآلخر وجغرافیته وتراثه وثقافته ومستقبله

ومستقبل أبنائه وبناته. بل إن القارئ ال بد أن یتساءل لماذا کتب السید حسن دفع الله کتابه باللغة اإلنجلیزیة؟ ولمن کتبه؟
ومن هو القارئ المقصود بالکتاب؟ ألیس غریبًا أن یصدر ذلك الکتاب باللغة اإلنجلیزیة في لندن عام 1975، وال تصدر له

ترجمة عربیة في السودان حتی عام 2002؟ (مع الشکر والعرفان لمرکز محمد عمر بشیر للدراسات السودانیة  جامعة أم
درمان األهلیة).

أما الکاتب فهو یقف في نقیض األستاذ حسن دفع الله. فهو وأسرته وأهله وأصدقاؤه ومعارفه وقبیلته قد ذاقوا األمّرین من جراء
التهجیر القسري بسبب سّد مروي. إذن فهو یکتب (وینشر باللغة العربیة) من زاویة المکتوي بالنار، ومن منطلق الکارثة التي

أصابته وأصابت قومه. 
ولکن ال بد لذلك الوضع أن یثیر تساؤل القارئ: أال یؤّثر ارتباط الکاتب بقضیة سد مروي وتهجیر أهله القسري في مصداقیة

کتابه، مثلما أثر دور السید حسن دفع الله الوظیفي في مصداقیته في أداء دوره کما شرحنا في الفقرات الماضیة؟ وإضافة إلی
هذا: ألیس الکاتب نفسه (باإلضافة إلی کونه أحد المتأثرین) ناشطًا في منظمات المجتمع المدني التي تعارض السدود دون أي
اعتباٍر لفوائدها، ودون أي اعتراٍف بحق الدولة في بنائها کجزٍء من برنامج الدولة وخططها التنمویة؟ هذه بالطبع أسئلة مشروعة

وال ُبّد من إثارتها والتطرق إلیها بدال من محاولة إخفائها بهدوٍء وصمت تحت بساط البحث. 
لکن کما ذکرنا من قبل فقد تناول الکاتب موضوع الهجرة القسریة من المناحي العالمیة واإلقلیمیة والقطریة، ومن زوایا التاریخ

والتنمیة والقانون والسیاسات، وشرح موجهات المنظمات المالیة العالمیة، خصوصا البنك الدولي في هذا المضمار، کما تعّرض
الکاتب لدور وتقریر المفوضیة الدولیة للسدود. وقد ساهم هذا العرض والتحلیل في تحویل الکاتب إلی شخٍص یعي جیدًا ما

یتحدث عنه، وأوضح أنه یناقشه بعلمیة وعقالنیة، رغم االنغماس الشخصي في غمار النزاع. ودون شك فقد ساهم هذا المنهج
العلمي والتناول المقارن لقضایا التهجیر القسري في تحویله من ناشٍط اجتماعٍي سیاسٍي إلی کاتٍب أکادیمي.

کما أن تحلیل الکاتب ونتائج بحثه والمطالب والمقترحات التي تقّدم بها باسم المتأثرین من سّد مروي ال تختلف أو تتعارض أو
تتعّدى ما یشمله القانون الدولي المتعلق بالتهجیر القسري، والسیاسات والمعاییر الدولیة التي نتجت عن ممارسات المنظمات

المالیة الدولیة. دعونا نلقي نظرًة فاحصة وعاجلة علی هذه القوانین والسیاسات والمعاییر لنقارنها بما شمله الکتاب.        لقد
أجازت الجمعّیة العامة لألمم المتحدة في 10 دیسمبر عام 1948 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. ورغم أن اإلعالن لیس

معاهدًة دولیة تقوم الدول بالتوقیع ثم التصدیق علیها، إالَّ أنه حِظي بقبول دوليٍّ ال سابقة له أعطاه مکانًة ال تِقلُّ عن أيِّ معاهدٍة
دولیة، وأصبحت نصوصه وروحه المصدَر األساسي للتشریعات العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة المتعلُّقة بحقوق اإلنسان، ومکونا

أساسیًا لمبادئ القانون العرفي فیه. وقد أشارت الدیباجة إلی أن تناسي حقوق اإلنسان وازدراءها قد أفضیا إلی أعماٍل همجیٍة
أساءت إلی الضمیر اإلنساني، وکان غایة ما یرنو إلیه عامة البشر انبثاق عالٍم یتمتع فیه الفرد بحرّیة القول والعقیدة ویتحّرر من
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الفزع والفاقة. کما أشار اإلعالن إلی ضرورة أن یتوّلی القانون حمایة حقوق اإلنسان لکیال یضطر المرء آخر األمر إلی التمرد علی
االستبداد والظلم. 

وُتشیر المادة 17 من اإلعالن إلی حق کل شخٍص في التملك سواٌء کان بمفرده أو باالشتراك مع غیره، وأنه ال یجوز تجرید أحٍد
من ملکه تعسفا. وقد أوضحت التعلیقات القانونیة علی هذه المادة وتفسیرات المحاکم لها حق الدولة في االستیالء علی أراضي
األفراد أو الجماعات شریطة أن یکون هذا النزع للمصلحة العامة وأن یصاحبه دفع التعویض العادل والفوري ألصحاب األراضي

التي تمَّ نزعها.
بعد حوالی العقدین من صدور اإلعالن أجازت الجمعیة العامة لألمم المتحدة في 16 دیسمبر عام 1966 العهد الدولي الخاص

بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة. وقد دخلت هذه المعاهدة حّیز التنفیذ في 3 ینایر عام 1976. وقد صادقت علیها
حتی الیوم 161 دولة من بینها السودان. وقد أشار العهد إلی اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وأکد أن السبیل الوحید لتحقیق
الُمثل العلیا التي تضمنها اإلعالن في أن یکون البشر أحرارا ومتحررین من الخوف والفاقة هو تهیئة الظروف الضروریة لتمکین

کل إنساٍن من التمتع بحقوقه االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، وکذلك بحقوقه المدنیة والسیاسیة. وأّکدْت المادة 11 إقرار
الدول األطراف في العهد بحق کل شخٍص في مستوى معیشي کاٍف له وألسرته، یوّفر ما یفي لهم بحاجتهم من الغذاء والکساء

والمأوى، وبحقٍّه في تحسین متواصٍل لظروفه المعیشیة، کما أّکدْت أیضًا تعّهد هذه الدول باتخاذ التدابیر الالزمة إلنفاذ هذا
الحق. وهذا التعهد یتمُّ بإصدار الدول األطراف في العهد القوانین المتضمنة اللتزاماتها، ورصد المیزانیة التي تفي بتنفیذ هذه

االلتزامات. 
وکما ذکرنا من قبل فقد أصدرت معظم المنظمات المالیة الدولیة وعلی رأسها البنك الدولي وبنك التنمیة األسیوي وبنك التنمیة
األفریقي والبنك األوربي لإلنشاء والتعمیر وبنك األمریکتین للتنمیة سیاساٍت للعملیات تنّظم مسألة إعادة التوطین القْسرّیة التي
تنتج عن المشاریع التي تقوم هذه المنظمات بتمویلها، وحقوق المجموعات التي یتم ترحیلها قْسریا والتفاصیل المتعّلقة بإعادة

توطینها. ورغم أن هذه السیاسات جاءت متأخرًة، إّال انها، وبسبب ضغوط منظمات المجتمع المدني والمؤسسات األکادیمیة،
جاءت شاملًة ومتکاملًة.

وکما ذکرنا أیضًا فقد أصدرت المفوضیة الدولیة للسدود التي تّم تکوینها عام 1997 تقریرًا مفصًال عام 2000 بعنوان "السدود
والتنمیة  إطار عمٍل جدید التخاذ القرارات." وقد تعّرض هذا التقریر إلی کافة المسائل المتعلقة بالسدود شاملة االقتصادیة

والتمویلیة والهندسیة والبیئیة واالجتماعیة والقانونیة ومسائل األنهار المشترکة، وتضمن التقریر نقدا قاسیًا للطریقة التي تّم بها
بناء السدود، وشمل توصیاٍت عدیدة في کٍل من هذه المجاالت، أهمها حق المجموعات المتأّثرة بالسدود في رفض المشروع. وقد

حظي التقریر بقبوٍل ومکانٍة وشرعیٍّة کبیرة ألن اللجنة التي قامت بإعداده ُمثِّلْت فیها قطاعاٌت واسعة من المجتمع شملت
الحکومات والمؤسسات الدولیة واألکادیمیة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعین الخاص والعام. کما أن اللجنة قد ترأسها

أکادیمٌي وقانونٌي وسیاسٌي من الدول النامیة، یحظی باحتراٍم دوليٍّ کبیر، وهو السید کادر أسمل والذي کان وقتها وزیرًا للمیاه
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في جمهوریة جنوب أفریقیا.
علیه فإن المبادئ التي تضّمنها اإلعالن العالمي لحقوق االنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة

والثقافیة، وسیاسات المنظمات المالیة الدولیة وعلی رأسها البنك الدولي، وتقریر المفوضیة الدولیة للسدود ُترِسي معاییر وقواعد
أساسیة ومتکاملة للکیفّیة التي یجب أن یتم بها إعادة التوطین القْسرّیة للمجموعات المتأثرة بالسدود.

ویمکن تلخیص المبادئ والمعاییر األساسیة واإلجراءات الوقائیة التي تضّمنتها سیاسات المنظمات المالیة الدولیة وتوّسعت فیها
المفوضیة الدولیة للسدود لمعالجة وتخفیف المخاطر التي یتعّرض لها األشخاص والمجموعات التي یتمُّ ترحیلها قْسرّیا في اآلتي:
أوًال: یجب تجّنب إعادة التوطین القْسریة حیثما کان ذلك ممکنا عملیًا، أو تقلیلها إلی أدنی حٍد ممکٍن، وبحث جمیع تصمیمات

المشروعات البدیلة من جمیع النواحي. وقد رکِّزت المفوضیة الدولیة للسدود علی مبدأ البدائل للسدود ألن موقفها کان ناقدًا
لطریقة بناء السدود.  

ثانیًا: حیثما ال یکون ممکنًا عملیًا تجّنب إعادة التوطین، یجب تخطیط وإعداد وتنفیذ أنشطة إعادة التوطین باعتبارها برامج
تنمیة مستدامة، ُتوفِّر موارد استثماریة تکفي لتمکین األشخاص الذین ُیهّجرون قْسرّیا بسبب المشروع من المشارکة في

االستفادة الکاملة من منافع المشروع من ماء وکهرباء ورّي، وکذلك فرص العمل في المشروع، وتکون لهم األسبقیة في ذلك. 
ثالثاٍّ: یجب إجراء مشاورات جادٍّة مع المهجرین بشأن خیارات إعادة التوطین شاملة المواقع الُمقترحة إلعادة توطینهم. کما

یجب أن ُتتاح لهم فرص لالشتراك في تخطیط وإعداد وتنفیذ برامج إعادة التوطین.
رابعًا: یجب مساعدة المهّجرین في جهودهم لتحسین مصادر أرزاقهم ومستویات معیشتهم التي کانوا علیها قبل التهجیر، أو علی

األقل إعادتها، بالقیمة الحقیقیة، إلی مستویاتها السابقة للتهجیر.
خامسًا: تتضمن خطة إعادة التوطین إجراءات لضمان أنُّ المهّجرین:

(1) یحصلون علی معلوماٍت کاملٍة عن الخیارات المتاحة لهم وحقوقهم المتعّلقة بإعادة التوطین، بما في ذلك خیارات التوطین
حول المشروع لضمان االستفادة منه (الخیار المحلي). 

(2) ُیْستشارون وُتْعرض علیهم وُتقدم لهم بدائل إعادة توطین ممکنة التنفیذ فنیا واقتصادیًا. 
(3) ُیقدٌّم لهم تعویض فورٌي وفّعال علی أساس تکلفة اإلحالل الکاملة عن الخسائر في األصول (األراضي والمباني والمحاصیل

وأشجار الثمر) التي ُیعزى فقدانها إلی المشروع. 
(4) یحصلون علی مساکن أو مواقع إسکان، ومواقع زراعیة (إذا ُنِزعت منهم أراضي زراعیة) یکون مجمل إمکاناتها اإلنتاجیة

ومزایا موقعها والعوامل األخرى معادلًة علی األقل لمزایا الموقع القدیم، إضافًة إلی الخدمات األساسیة من تعلیم وصحة وطرق
ومیاه وکهرباء.

(5) یحصلون علی مساندة بعد تهجیرهم، لفترٍة انتقالیٍة، علی أساس تقدیٍر معقوٍل للوقت الذي یحتمل أن یکون الزمًا الستعادة
مصادر أرزاقهم ومستویات معیشتهم.
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(6) یحصلون علی مساعداٍت إنمائیة مثل إعداد األراضي، أو التسهیالت االئتمانیة، أو التدریب، أو فرص العمل.
سادسًا: ُتحدِّد خطة إعادة التوطین اإلطار التنظیمي لتنفیذ عملیة إعادة التوطین، بما في ذلك تحدید الهیئات المسئولة عن

تنفیذ إجراءات إعادة التوطین وتقدیم الخدمات، وترتیبات ضمان التنسیق المالئم بین الهیئات وجهات االختصاص المشترکة
في التنفیذ. وتشمل الخطة جدوَل تنفیٍذ ُیغطَّي جمیع أنشطة إعادة التوطین من اإلعداد وحتی اکتمال التنفیذ. ویجب أن یبّین

الجدول کیفیة ربط تنفیذ إعادة التوطین بتنفیذ المشروع ککل بحیث یسیران في خطی متناسقة، لمنع أن یکتمل المشروع
قبل أن تکتمل عملیة إعادة التوطین.

سابعًا: تشمل خطة إعادة التوطین الجداول التي تبّین تفاصیل بنود تقدیرات تکالیف جمیع أنشطة إعادة التوطین والجداول
الزمنیة للنفقات ومصادر التمویل وترتیبات تدفق األموال في الوقت الذي تحتاجها األنشطة.  

ثامنًا: ُتحدٍّد خطة إعادة التوطین إجراءات معقولة التکلفة وسهلة لقیام طرف ثالٍث مستقٍل وله مصداقیته بتسویة النزاعات
الناشئة عن إعادة التوطین، شاملًة حق اللجوء إلی القضاء.  

هذه معاییٌر ومبادئ أساسیة تؤکد حق الدولة في نزع أراضي مواطنیها للصالح العام، ولکنها تضع قیودا صارمًة علی الدولة
الستعمال هذا الحق حتی تنال المجموعات المتاثرة حقوقها کاملة. وتجعل هذه المبادئ من عملیة إعادة التوطین القْسرّیة

مشروعًا تنمویًا یکون الُمهجَّرون أول مستفیٍد منه. وتضع هذه المبادئ قاعدًة أساسیًة وهي أن تکون نتیجة إعادة التوطین هي
تحسین مصادر أرزاق المهّجرین ومستویات معیشتهم، أو علی األقل إعادتها، بالقیمة الحقیقیة، إلی مستویاتها السابقة للتهجیر.

لقد احتضنت الکثیر من الدول في أوروبا وآسیا وأفریقیا واألمریکتین هذه المعاییر وأصدرت تشریعاٍت وسیاساٍت إلعادة التوطین
القْسرّیة عکسْت هذه المعاییر والمبادئ. وقد لعبْت منظماُت المجتمع المدني والمؤسسات األکادیمیة دورًا بارزًا وفعاال في

ترسیخ هذه الِقیم وضمان االلتزام بها وتنفیذها. 
وقد کنُت، خالل فترة عملي بالبنك الدولي، أحَد المستشارین القانونیین الذین َعِهَد الیهم البنك الدولي بمهام ضمان تنفیذ هذه
السیاسات في المشاریع التي ُیموٍّلها البنك کجزء من مسئولیاتي عن قوانین وسیاسات المیاه. ومن ذلك الموقع والمنطلق اعتقد
اعتقادًا جازمًا أن هذه المعاییر ُتمثُل مرجعیًة متکاملًة وعادلًة لمعالجة القضایا والحقوق المتعلقة بإعادة توطین المجموعات التي

تتأثر بمشاریع التنمیة، وخاصة السدود، وُتْنزع أراضیها لهذه األغراض، ولحلحلة النزاعات التي قد تنتج منه. وآمل أن یلحق
السودان برکب الدول التي تبّنت هذه المعاییر في قوانینها وسیاساتها حول التهجیر القسري لتجّنب تکرار مأساة وکارثة

المتأثرین بسدِّ مروي، وقبلها المتأثرین بالسد العالي.
أختم تقدیمي هذا بتکرار وتأکید أن التحلیل والنتائج التي توّصل إلیها الکاتب، علی ضوء المعلومات والوثائق التي جمعها

ودرسها وعرضها وناقشها، وعلی ضوء وجوده لبعض الوقت في قلب الحدث ومشارکته فیه، تجعل من الکتاب عمًال أکادیمیًا
متکامًال لیس فقط عن سّد مروي، بل عن السدود في السودان والکیفیة التي یجب أن  تتعامل الدولة، في کافة أجهزتها وعلی
کل مستویاتها، معها ومع المتأثرین بها. بل إن المطالب والتوصیات التي عرضها الکاتب ال تخرج عن إطار المعاییر الدولیة التي

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.sudanile.com%2findex.php%2f2008-05-19-17-39-36%2f994-2011-12-09-06-20-40%2f66910-2014-04-15-08-05-54&id=ma-140416131449-76932043
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

ضمنٍّاها في هذا التقدیم والتي ناقشها الکاتب عن علم ودرایة، وبأمانٍة ومصداقیة متکاملتین. 
تّم ذلك النقاش بتلك المصداقیة رغم أن الکاتب أحد المتأثرین بسدٌّ مروي، ورغم أنه ناشط اجتماعٌي وسیاسٌي ینتمي إلی قبیلة
المناصیر، وینتمي أیضًا إلی قبائل المجتمع المدني األممي المنتشرة في کل أنحاء العالم، والتي تعمل في صبٍر وأناة من أجل

العدالة االجتماعیة، ومن أجل حقوق الشرائح الضعیفة والفقیرة والمجموعات القبلیة والشعوب األصلّیة.
إنه کتاٌب جدیٌر حقًا بالقراءة والتمعٍّن، واالحتفاظ به کمرجع.

د. سلمان محمد أحمد سلمان
باحث أکادیمي

ومستشار سابق لقوانین وسیاسات المیاه بالبنك الدولي
نوفمبر عام 2013 

salmanmasalman@gmail.com
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