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 أخبار إقلیمیة
 لماذا یتعّین على السودان االنضمام إلى اتفاقیة األمم المتحدة للمجاري المائیة

الدولیة؟

لماذا یتعّین على السودان االنضمام إلى اتفاقیة األمم المتحدة للمجاري المائیة الدولیة؟

AM 07:48 06-01-2014

د سلمان محمد أحمد سلمان

1

مدلوالت دخول اتفاقية نشرنا يوم األحد 25 مايو عام 2014 مقاالً على عدٍد من المواقع االلكترونية بعنوان 
األمم المتحدة للمجاري المائية الدولية حيز النفاذ وقد أوضحنا في ذلك المقال أن دولة فيتنام أصبحت في

مساحة اعالنیة
Google إعالنات
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(صوت

يوم 19 مايو عام 2014 الدولة الخامسة والثالثين التي انضّمت إلى اتفاقية المجاري المائية الدولية وقد
أكملْت دولُة فيتنام بانضمامها العدَد المطلوَب من التصديقات لدخول االتفاقية حيز النفاذ عليه فإن االتفاقية
، اي بعد تسعين يومًا من تاريخ تاريخ إيداع الصك الخامس سوف تدخل حيز النفاذ في 17 أغسطس عام 2014

والثالثين للتصديق أو القبول أو الموافقة، كما تقضي بذلك المادة 36 من االتفاقية
سوف نوّضح في هذا المقال أن اتفاقية األمم المتحدة للمجاري المائية الدولية اتفاقيٌة إطاريٌة متوازنة، وأنه

يتعّين على السودان اللحاق، وعلى وجه السرعة، بركب الدول المتحّضرة التي انضّمت إلى هذه االتفاقية
2

، بعد أسابيع شرحنا في مقالنا السابق أن لجنة القانون الدولي بدأت العمل في االتفاقية في أوائل عام 1971
، والذي طلبت فيه من لجنة قليلة من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر في 8 ديسمبر عام 1970
تباشر دراسة القانون المتعّلق بوجوه استخدام المجاري المائية الدولية لألغراض غير القانون الدولي أن 

المالحية، بقصد تطّوِره التدريجي وتدوينه
أوضحنا أيضًا أن المهمة كانت في غايٍة من التعقيد والصعوبة فقد تطّلب األمر ثالثًة وعشرين عامًا، وخمسة
مقررين، وخمسة عشر تقريرًا قبل أن تتوّصل لجنة القانون الدولي إلى اتفاٍق على المشروع النهائي لمواد
، وتحيله إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في ذلك العام وقد سّمت لجنة القانون االتفاقية في عام 1994
اتفاقية األمم المتحدة بشأن قانون استخدامات المجاري المائية الدولية في األغراض غير الدولي االتفاقية 

المالحية والتي نشير إليها في هذه السلسلة من المقاالت باتفاقية األمم المتحدة للمجاري المائية الدولية
3

تقییم

االكثر تفاعًال/ق/ش
المحكمة تصدر حكمًا بإعدام الطبیبة

مریم یحي - صورة -
طالع بعض أمالك عائلة البشیر..ما
هو ردك یا عمر البشیر وماذا تقول

قیادات حزبك في هذا الفساد..!!
شاهد فیدیو ألفراد من شرطة
العملیات السودانیة یزغردون
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مضت ثالثة أعوام أخرى بعد انتهاء لجنة القانون الدولي من عملها في عام 1994، قبل أن تجيز الجمعية العامة
عام 1997 فبعد مناقشٍة مطّولة للمشروع الذي قّدمته لجنة القانون لألمم المتحدة االتفاقية في 21 مايو 
الدولي، بصيغته المعّدلة من جانب الفريق العامل، أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار 51/229 باعتماد
، وصّوتت ضدها ثالُث دولٍ من بينها السودان االتفاقية وصّوت لصالح االتفاقية مائٌة وثالث من الدول 

بوروندي وتركيا والصين فقط، مع امتناع سبٍع وعشرين دولة عن التصويت
ثم مضت سبعة عشر عاٍم أخرى قبل أن تكتمل التصديقات والموافقات المطلوبة لدخول االتفاقية حيز النفاذ

وقد عّددنا الدول التي أصبحت أطرافًا في االتفاقية، وهي
من أوروبا فنلندا، النرويج، المجر، السويد، هولندا، البرتغال، المانيا، اسبانيا، اليونان، فرنسا، الدنمارك،

لكسمبرج، ايطاليا، الجبل األسود، المملكة المتحدة، ايرلندا
من أفريقيا جنوب أفريقيا، ناميبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، نيجيريا، النيجر، بنين، تشاد، وساحل العاج

من الشرق األوسط سوريا، لبنان، األردن، العراق، ليبيا، تونس، قطر، المغرب
من آسيا أوزبكستان وفيتنام

ونعّدد أدناه األسباب التي نرى أنه يتعّين بموجبها انضمام السودان إلى اتفاقية األمم المتحدة للمجاري المائية
الدولية، واللحاق بركب هذه الدول

4

أوالً تمّثل هذه االتفاقية عصارة التجارب اإلنسانية في قانون المجاري المائية الدولية فقد درست لجنة
القانون الدولي على مدى ثالثة وعشرين عامًا، وتحت قيادة خمسة مقررين، القواعد والقرارات التي أصدرتها

ویرقصون بخالعة

االكثر مشاهدًة/ق/ش
االكثر تفاعًال/ش

االكثر مشاهدًة/ش
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، وكذلك تلك التي أصدرها معهد القانون بما في ذلك قواعد هلسنكي لعام 1966 جمعية القانون الدولي 
بما الدولي كما درست اللجنة كل االتفاقيات التي تمَّ عقدها في المجاري المائية الدولية، وقرارات المحاكم 

في ذلك المحاكم الوطنية في الدول الفيدرالية حيث تكثر نزاعات وقضايا المياه المشتركة وهيئات التحكيم
، وكذلك مؤتمر مار دل بالتا لعام 1977 كما درست نتائج اجتماع األمم المتحدة الخاص بالموارد المائية 
 وقد أشارت ديباجة االتفاقية إلى كل هذه الدراسات والتقارير والقواعد، وأوضحت
أنها قد وضعت في اعتبارها ما تقّدمه المنظمات الدولية، الحكومية منها وغير الحكومية، من إسهامات قّيمة

في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي في هذا الميدان 
عليه فإن هذه االتفاقية تمّثل جهدًا كبيرًا ومقدرًا امتاز بالدقة والصبر واألناة والبحث والدراسة واالستقصاء،

لم يترك صغيرًة وال كبيرًة إالّ وأوالها ما تستحقه من اهتمام
5

ثانيًا انبنت االتفاقية على مبدأ التعاون بين الدول المشاطئة للمجرى المائي المشترك، وأّكدت أن القانون
الدولي للمجاري المائية هو قانون التعاون وقد وردت كلمة التعاون ومشتقاتها حوالى خمس عشرة مرًة في
االتفاقية وتؤكد المادة الثامنة من االتفاقية أن التعاون بين دول المجرى المائي يتم على أساس المساواة في
السيادة والسالمة اإلقليمية والفائدة المتبادلة وحسن النّية من أجل تحقيق االنتفاع األمثل من المجرى المائي

الدولي وتوفير الحماية الكافية له 
6

االنتفاع والمشاركة المنصفان والمعقوالن وتقّرر المادة الخامسة ثالثًا المبدأ األساسي لالتفاقية هو مبدأ 
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حقَّ كٍل من دول المجرى المائي في أن تنتفع ، كل في إقليمها، بالمجرى المائي الدولي بطريقٍة منصفةٍ
ومعقولة ولكن هذه المادة تلزم هذه الدول أيضًا أن تستخدم المجرى المائي الدولي وُتنّميه بغية االنتفاع به
بصورة مثلى ومستدامة والحصول على فوائد منه، مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي المعنية وتلزمها

أيضًا أن يكون هذا االنتفاع على نحٍو يتفق مع توفير الحماية الكافية للمجرى المائي 
عليه فإن االتفاقية تعطي كل دولة من دول المجرى حقوقها في ذلك المجرى، لكنها تفرض عليها واجباٍت تجاه

دول المجرى األخرى، وتجاه المجرى المشترك نفسه
7

رابعًا أرست قواعد هلسنكي في عام 1966 العوامل التي ينبني عليها مبدأ االنتفاع المنصف والمعقول وقد
ارتكزت االتفاقية على هذه العوامل مع تعديالٍت طفيفة اقتضتها التجارب القانونية في هذا المضمار، متمثلةً
في االتفاقيات وقرارات المحاكم وهيئات التحكيم منذ عام 1966 وُتفصِّل المادة 6 عوامل وظروف محّددة
ينبغي أخذها في االعتبار لتحديد مفهوم االنتفاع المنصف والمعقول وتنّص هذه المادة على أن االنتفاع
بمجرى مائي دولي بطريقة منصفة ومعقولة يتطّلب أخذ جميع العوامل والظروف ذات الصلة في االعتبار،

ومنها ما يلي 
(1 العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية واإليكولوجية وغيرها من العوامل ذات

الصفة الطبيعية؛ 
(2 الحاجات االجتماعية واالقتصادية لدول المجرى المائي المعنية؛ 

(3 السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولٍة من دول المجرى المائي؛ 
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(4 آثار استخدام أو استخدامات المجرى المائي في إحدى دول المجرى المائي على غيرها من دول المجرى

المائي؛ 
(5 االستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي؛

(6 حفظ الموارد المائية للمجرى المائي وحمايتها وتنميتها واالقتصاد في استخدامها وتكاليف التدابير المّتخذة

في هذا الصدد؛ 
(7 مدى توافر بدائل، ذات قيمة مقارنة، الستخدام معين مزمع أو قائم 

وتنصُّ المادة 6 أيضًا على أن الوزن الممنوح لكل عامل من العوامل ُيحّدد وفقًا ألهميته مقارنًة بأهمية العوامل
األخرى ذات الصلة

، إال أن ولقانون المياه الدولي ورغم أن مبدأ االنتفاع المنصف والمعقول هو الركيزة األساسية لالتفاقية 
االتفاقية تضّمنت أيضًا مبدأ عدم التسّبب في ضرٍر ذي شأن لدول الحوض األخرى لكن االتفاقية أخضعت مبدأ
عدم اإلضرار لمبدأ االنتفاع المنصف والمعقول الذي يعطي كل دولة حقَّها بناءً على العوامل سالفة الذكر كما

يجب التأكيد على أن هذه العوامل ترّجح كفة السودان كثيرًا في أّية مفاوضاٍت مستقبلية حول مياه النيل 
8

خامسًا تضّمنت االتفاقية أيضًا مبادئ أساسية في القانون الدولي للمياه، مثل اإلخطار المسبق لدول الحوض
األخرى عن المشاريع والبرامج التي تزمع تلك الدولة بناءها، وعن التبادل المنتظم للمعلومات والبيانات عن

حالة الحوض المشترك كما تضّمنت نصوصًا عن الحماية البيئية للحوض، وعن الحل السلمي للنزاعات 
عن اإلخطار المسبق فإن االتفاقية تتطّلب، قبل أن تقوم دولة من دول المجرى المائي أو أن تسمح بتنفيذ تدابير
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مزمع اتخاذها يمكن أن يكون لها أثٌر ضاٌر ذو شأن على دول أخرى من دول المجرى المائي، أن توّجه إلى تلك
الدول إخطارًا بذلك في الوقت المناسب ويكون هذا اإلخطار مصحوبًا بالبيانات والمعلومات الفنية المتاحة،
بما في ذلك نتائج أي عملية لتقييم األثر البيئي، من أجل تمكين الدول التي تمَّ إخطارها من تقييم اآلثار الممكنة
للتدابير المزمع اتخاذها ويجب توضيح أن اإللتزام باإلخطار المسبق ينطبق على كل الدول، سواءٌ كانت في

أعالي المجرى أم في أسافله وفي هذا حماية كاملة للسودان من دول جانبي الحوض
9

سادسًا ُقوبلت االتفاقية بالتأييد الكامل من كل الجهات القانونية في العالم فقد تبّنتها محكمة العدل الدولية
بعد أقل من أربعة اشهر من إجازتها بواسطة الجمعية العامة لألمم المتحدة في قضية نهر الدانوب بين

سلوفاكيا والمجر فقد أشارت المحكمة إلى االتفاقية ووّسعت في معاني المبادئ األساسية التي تضّمنتها
يتم تنفيذ البرنامج ففي هذه القضية أّكدت المحكمة على مفهوم االنتفاع المنصف والمعقول حين قضت بأن 
المتعدد األغراض، في شكل وحدة منفردة منسقة، الستخدام المجرى المائي وتنميته وحمايته، بشكٍل منصفٍ
ومعقول كما أّكدت المحكمة على أنه لكل دولٍة حٌق أساسٌي في المجرى المائي المشترك ولم تشر المحكمة
إلى االلتزام بعدم التسّبب في ضرر كمبدأ منفصل مما يعني تأكيد المحكمة إلرتكاز القانون الدولي للمياه على

مبدأ االنتفاع المنصف والمعقول 
كما أّيد االتفاقية المجلس العالمي للمياه، والشراكة الدولية للمياه، وأصبحت ُتدّرس في كليات القانون حول
العالم باعتبارها تدوينًا وتطويرًا للقانون الدولي للمياه كما أن االتفاقية ستصبح المرجع األساسي لكل

المحاكم ولجان التحكيم وفضِّ المنازعات في قضايا المياه المشتركة

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.alrakoba.net%2fnews-action-show-id-151192.htm&id=ma-140603145951-c178226b
http://pdfcrowd.com


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

10

سابعًا انضمت لالتفاقية ست عشرة دولة أوروبية رغم أن الدول األوروبية لها اتفاقيتها الخاصة بالمجاري
المائية الدولية كان الغرض من هذا االنضمام هو تأكيد المبادئ التي تضّمنتها اتفاقية األمم المتحدة، والتي ال
تختلف عن االتفاقية األوروبية للمجاري المائية من حيث ارتكازها على مبدأ التعاون كما قامت مجموعة دول
الجنوب األفريقي للتنمية بتعديل بروتوكولها الخاص بالمجاري المائية المشتركة لتضمين المبادئ التي شملتها
اتفاقية األمم المتحدة في ذلك البروتوكول وقامت دول نهر الميكونغ بإجازة قواعد عن اإلخطار المسبق
كانت انعكاسًا تامًا للقواعد المضّمنة في اتفاقية األمم المتحدة وهذا يؤكد أيضًا القبول الدولي الواسع

لالتفاقية
11

اتفاقيًة إطارية تهدف إلى كفالة استخدام المجاري المائية الدولية، وتنميتها ثامنًا ُتعدُّ اتفاقية األمم المتحدة 
والحفاظ عليها وإدارتها وحمايتها، وتعزيز استخدامها بصورة مثلى ومستدامة من ِقَبل أجيال الحاضر
والمستقبل واعتبارها اتفاقيًة إطاريًة نابٌع من أنها تتناول بعض الجوانب اإلجرائية األساسية وثّلة قليلة من
الجوانب الموضوعية، وتترك التفاصيل للدول المشاطئة لتكملها في اتفاقاٍت فيما بينها تأخذ في االعتبار
الخصائص المحّددة للمجرى المائي المعني ولتلك االتفاقات أن تتبّنى أحكام االتفاقية أو ُتكّيفها وعليه فإن

االتفاقية تعطي مساحًة واسعة للدول المشاطئة في تفاصيل التفاوض على اتفاقياتها 
وكما ذكرنا أعاله فليست هناك محاصصة في االتفاقية، كما أنه ليست هناك أي نصوٍص عن تسعيرة للمياه

الخبراء السودانيين  وتفاصيل أسس بيعها وشرائها بين الدول كما يّدعي بعض 
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تاسعًا يّدعي بعض مستشاريي وزارة الري والموارد المائية السودانيين السابقين أن تعريف دول المجرى
منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي يقع في إقليم دولة أو أكثر من الدول األعضاء فيها جزء من مجرى ليشمل 
مائي دولي سوف يفتح الباب لدولة إسرائيل لتكون دولة نيلية بحكم عضويتها في عدٍد من المنظمات
اإلقليمية للتكامل االقتصادي التي قد تصبح طرفًا في االتفاقية وهذا سخٌف ما كنا سنتناوله بالرد لوال أن

احتمال إثارته مرًة أخرى أمٌر وارد 
أي منظمة تشكلها دول ذات سيادة في منطقة المنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادي بأنها  تعّرف االتفاقية 
إقليمية معينة وتنقل إليها الدول األعضاء فيها االختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه االتفاقية
وتأذن لها حسب األصول وفقا إلجراءاتها الداخلية بأن توقعها وتصدق عليها وتقبلها وتوافق عليها وتنضم
إن المنظمة اإلقليمية يتمُّ التعامل معها بمقتضى االتفاقية كشخصية اعتبارية قائمة بذاتها، وليست إليها 

هذه الدول نفسها وقد تّمت إضافة هذا النص حتى يتسنى لمنظمات االتحاد األوروبي القيام بهذا الدور 
وترفض دولة إسرائيل اتفاقية األمم المتحدة رفضًا قاطعًا ألن االتفاقية ترتكز على مبدأ االنتفاع المنصف
والمعقول فدولة إسرائيل قامت وتقوم باالستيالء على مياه الفلسطينيين وبيعها لهم، وال تحترم أي مبادئ
للقانون الدولي خصوصًا المبادئ المتعّلقة بالمياه الدولية كما يجب التذكير أن ثماني دول عربية قد انضمت
لالتفاقية، من بينها األردن ولبنان التي تهّدد إسرائيُل حقوقها المائية في نهر األردن ونهر الليطاني ومن بين
هذه الدول أيضًا العراق وسوريا التي ستصبح إسرائيل بمقتضى هذا المنطق األعوج دولًة مشاطئة معهما

لنهري دجلة والفرات
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وقد تبّنى بعض الفنيين المصريين قبل عدة سنوات هذه النظرية المدهشة، لكنهم تراجعوا عنها أخيرًا بعد أن
سخر الخبراء العالميون منهم في عدٍد من المؤتمرات الدولية للمياه غير أن المستشارين السودانيين السابقين

الذين ال يحضرون هذه المؤتمرات ما يزالون يكّررون هذا الرأي المصري الذي تخّلت مصر عنه 
13

عاشرًا لقد صّوت السودان لصالح االتفاقية في جلسة الجمعية العامة لألمم المتحدة في 21 مايو عام 1997،
وأشاد بها كتابًة إلى احدى لجان االتفاقية لكن وفده عاد إلى الخرطوم وبدا عليه االرتباك والتخّبط لم يوصِ
الوفد بتوقيع السودان على االتفاقية، ثم بدأ يتراجع ويتخذ منها موقفًا منتقدًا يوضح عدم الفهم بأساسيات

االتفاقية 
ال بد أن الضغوط المصرية على السودان بأن ال يوّقَع أو ينضَم لالتفاقية هي السبب الرئيسي لهذا الموقف
السوداني المضطرب والمرتبك فمصر تعارض االتفاقية ألنها تعتقد أن االتفاقية ال تعطي الوزن الالزم للحقوق
المكتسبة، وأن االتفاقية ترّجح مبدأ االنتفاع المنصف والمعقول وقد امتنعت مصر عن التصويت، وظل

موقفها منتقدًا لالتفاقية 
14

احدى عشر لقد أخذت االتفاقية حوالى سبعة عشر عامًا لتدخل حيز النفاذ غير أن الكثير من الدول تعدُّ
العدة اآلن لالنضمام لالتفاقية وهذه ظاهرة تتكّرر في معظم، إن لم نقل كل، االتفاقيات الدولية فالدول
تترّدد في البداية ولكن بمجرد دخول االتفاقية حيز النفاذ، فإن معظم الدول تسارع خطاها نحو االنضمام
لالتفاقية خوف العزلة الدولية فالنجاح له الكثير من اآلباء، بينما الفشل دائمًا يتيم األبوين عليه فسيجد

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.alrakoba.net%2fnews-action-show-id-151192.htm&id=ma-140603145951-c178226b
http://pdfcrowd.com


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

السودان نفسه خالل سنوات قليلة معزوالً مع عدٍد قليٍل من الدول التي لم تنضم لالتفاقية
15

للمجاري المائية الدولية هي اتفاقيٌة إطارية تهدف إلى كفالة كما ذكرنا أعاله فإن اتفاقية األمم المتحدة 
استخدام المجاري المائية الدولية، وتنميتها والحفاظ عليها وإدارتها وحمايتها، وتعزيز استخدامها بصورة
مثلى ومستدامة من ِقَبل أجيال الحاضر والمستقبل وقد أّكدت الدول التي انضمت إلى االتفاقية قناعتها
بضرورة التعاون في مجال المجاري المائية الدولية بغرض حمايتها وإدارتها إدارًة تعاونيًة مشتركة وهذه

قناعاٌت يجب أن يتبّناها السودان أيضًا باالنضمام لهذه االتفاقية
Salmanmasalman@gmail.com

www.salmanmasalman.org
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التعلیقات
 [Ahmed Elradi] #1022521

PM 08:42 06-01-2014

فوضت الحكومة المصریة وزیر المعادن للتعاقد بشأن التعدین في شالتین، وهذا الخبر مبثوث اآلن في كآفة وسائل اإلعالم خمو وصروا

[A hmed E lradi] الرد على

1022437# [عبد العزیز عبد الباسط] 
PM 06:08 06-01-2014
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السودان لن یتقدم ابدا ما لم یتخلص من العقدة المصریة ویبحث عن مصالحه العلیا بعیدا عنها و یجب ان یعلم كل سودانى ویعى دكتور سلمان . 
ویفهم ان المصریین جمیعهم ال ینظرون الى السودان اال من الزاویة التى تخدم مصالحهم ومكتسباتهم ولیس غیر ذلك .

دكتور سلمان الغالبیة العظمى من ابناء السودان یثقون فى ما تتناوله فى كتاباتك و یحتفظون بها كوثائق و مرجعیات فى حواسیبهم و قد طلب
منى احدهم ان نقوم بتاسیس رایطة باسم محبى د. سلمان محمد احمد سلمان یوصفه ابرز رموز السودان فى مجال یمثل الحیاة والقوة للسودان

فى المستقبل وهذه امنیه نتمنى ان تتحقق. 
د. سلمان نرجوا منك ان تقوم بكتابة مقال توضح لنا فیه خریطة السودان المائیة وحجم احتیاجاته المستقبلیة. وما یواجه الشعب السودانى من

مشاكل في هذا المجال وكیفیة التغلب علیها.
وشكرا

الرد على [عبد العزیز عبد الباسط]

1022388#  [عبد العزیز عبد الباسط] 
PM 05:07 06-01-2014

السودان لن یتقدم ابدا ما لم یتخلص من العقدة المصریة ویبحث عن مصالحه العلیا بعیدا عنها و یجب ان یعلم كل سودانى ویعى دكتور سلمان . 
ویفهم ان المصریین جمیعهم ال ینظرون الى السودان اال من الزاویة التى تخدم مصالحهم ومكتسباتهم ولیس غیر ذلك .

الرد على [عبد العزیز عبد الباسط]

1022337#  [الجوكر] 
PM 03:56 06-01-2014

دكتور سلمان: لقد فتحت بابا یصعب إغالقه ونورتنا بما كنا ال نعرف فى الوقت الذى حاول البعض من بنى جلدتنا التستر علیه، أمض فى كتاباتك
وال تبالى فسودان الیوم لم یجتمع فى قمته سوى المنخنقة والموقوذة والمتردیة والنطیحة وما أكل السبع من الفاسدین وبائعى الضمائر،
المستقبل ینتظرك وأنت فى الحقیقة أغناك اهللا فى العلم والمال واألمالك واألسرة الكریمة ولیس فى حاجة للتدلیس لكسب الرخیص، نحن معك

ووراءك من أجل مصلحة السودان وشعبه الصابر.

الرد على [الجوكر]
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1022286#  [عالء الدین أبومدین] 
PM 03:08 06-01-2014

بروفسور/ سلمان، أرجو منك مواصلة الكتابة حول هذه المواضیع الهامة والمتصلة بموجبات وضرورات التنمیة المستدامة واالستقرار
السیاسي؛ فال استقرار وال تنمیة لحاضر السودان وریفه، وال لهامشه ومركزه بال تعاون منتج وتوزیع منصف وعادل لمیاه النیل على أساس
هذه االتفاقیة الدولیة. أصحاب الرؤیة القاصرة وأصحاب المصالح الشخصیة الضیقة، على حساب المصالح الوطنیة العلیا للشعب السوداني
وأجیاله القادمة، ال مكان لهم هنا حینما یتحدث الرجال والنساء من السودانیین من علماء وخبراء ومستنیرین عما هو صائب حفاظا على حقوق
الشعب السوداني واألجیال. ندرك أن شق قنوات الیصال میاه النیل ألهلنا في دارفور وشرق السودان سوف یحل الكثیر من مشاكل التهمیش
وضعف التنمیة في تلك المناطق. التوعیة تغیظ أعداء الشعب السوداني فقط وإن تسربلوا بأي لبوس. أنا متأكد أن الكثیرین یتابعون مثلي،
أدعوهم فقط لمشاركتنا برأیهم وتشجیع أمثال بروفسور/ سلمان، قال جل وعال "َأنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَساَلْت َأْوِدَیٌة ِبَقَدِرَها َفاْحَتَمَل السَّْیُل َزَبًدا
َِلَك َیْضِرُب اهللاَُّ اْلَحقَّ َواْلَباِطَل  َفَأمَّا الزََّبُد َفَیْذَهُب ُجَفاًء  َوَأمَّا َما رَّاِبًیا  َوِممَّا ُیوِقُدوَن َعَلْیِه ِفي النَّاِر اْبِتَغاَء ِحْلَیٍة َأْو َمَتاٍع َزَبٌد مِّْثُلُه  َكذ

َِلَك َیْضِرُب اهللاَُّ األَْْمَثاَل". َینَفُع النَّاَس َفَیْمُكُث ِفي األَْْرِض  َكذ

الرد على [عالء الدین أبومدین]

ردود على عالء الدین أبومدین
PM 05:18 06-01-2014 [عبد العزیز عبد الباسط]

حیاك هللا یا ابومدین ردودك دائما فى الصمیم والدكتور سلمان حفظه اهللا یتسلح بعلم واسع فى هذا المجال یغیظ اعداء السودان

1022189#  [فارس] 
PM 01:23 06-01-2014

((وقد تبّنى بعض الفنیین المصریین قبل عدة سنوات هذه النظریة المدهشة، لكنهم تراجعوا عنها أخیرًا بعد أن سخر الخبراء العالمیون منهم في
عدٍد من المؤتمرات الدولیة للمیاه. غیر أن المستشارین السودانیین السابقین الذین ال یحضرون هذه المؤتمرات ما یزالون یكّررون هذا الرأي

المصري الذي تخّلت مصر عنه)) 
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، وأشاد بها كتابًة إلى احدى لجان (( لقد صّوت السودان لصالح االتفاقیة في جلسة الجمعیة العامة لألمم المتحدة في 21 مایو عام 1997
االتفاقیة. لكن وفده عاد إلى الخرطوم وبدا علیه االرتباك والتخّبط. لم یوِص الوفد بتوقیع السودان على االتفاقیة، ثم بدأ یتراجع ویتخذ منها

موقفًا منتقدًا یوضح عدم الفهم بأساسیات االتفاقیة.))

((ال بد أن الضغوط المصریة على السودان بأن ال یوقَّع أو ینضَم لالتفاقیة هي السبب الرئیسي لهذا الموقف السوداني المضطرب والمرتبك.

فمصر تعارض االتفاقیة ألنها تعتقد أن االتفاقیة ال تعطي الوزن الالزم للحقوق المكتسبة، وأن االتفاقیة ترّجح مبدأ االنتفاع المنصف والمعقول.
وقد امتنعت مصر عن التصویت، وظل موقفها منتقدًا لالتفاقیة. ))

أستاذنا الكبیر البروفسیر سلمان:

من خالل الفقرات أعاله لخصت الموضوع تماما وجبت الكالم من آخرتها وبلغة أخرى جبت الدبیب من دیله،، وقد ظللنا نتابع الهمز واللمز بل
والشتم ضد شخصكم الكریم من رؤوس الهوس الذین یدعون المعرفة بقوانین المیاه وما هم إال وكالء وربائب الرى المصرى فى السودان،،
هؤالء یتلقون األوامر من أسیادهم فى القاهرة وعندما یفشلون فى مواجهتك الحجة بالحجة یقومون بسبك وشتمك متناسین أبسط مبادئ النقاش
واإلحترام المتبادل ومتخلین عن الذوق السودانى السلیم،، وبناءا على مقالك هذا نتخیل أن خطوط هواتهفهم مشغولة اآلن العلمى الرصین 
باإلتصال بالقاهرة للتشاور وسنرى قریبا سلسلة من مقاالتهم الهزیلة تنطلى علیها لون العمالة والخیانة وتنبعث منها رائحة الخضوع للمصریین

لكن سنكون فى إنتظارهم للتصدى لعبثهم بمصالح ومقدرات الشعب السودانى،، قال خبراء قال،، اهللا ال عادهم.

الرد على [فارس]

1022139#  [ركابي] 
PM 12:40 06-01-2014

غریبة مافي اي دولة من دول حوض النیل وقعت !!!
ننتظر لمن یجي نظام دیمقراطي منتخب من الشعب ویكون همه االكبر مصلحة الوطن

الرد على [ركابي]
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 [Lpl,] Hgk[Hv] #1022116
PM 12:10 06-01-2014

البد الستشارة المصریین فى هذا المجال والتنسیق معهم فاذا رفضوا نرفض وال یمكننا االعتماد على راى زول مثل سلمان الن معلوماته الفنیة
دكتور فیصل والمفتى وفضل وغیرهم كثیرین النى صراحة ال اثق فى سلمان لقلة خبرته قلیلة جدا ودائما یورط السودان وعلیه یجب استشارة 
ودرایته وهو عندما ذكر مصر واسترسلت فى قراءة مقاله فهمت انها المكیدة لمصر ولیست منفعة السودان ولذا الیمكن لفرد عاقل ان یصدق

مثل هذه التخاریف وخاصة ان السودان تحفظ على هذه االتفاقیة الضارة بمصالح السودان وعلیه ان یتوقف عن هذا العبث ولعب االطفال

[lpl,] hgk[hv] الرد على

Lpl,] Hgk[Hv ردود على
PM 07:05 06-01-2014 [ساب البلد] 

******** مصري ك لب ********

PM 03:49 06-01-2014 [الخدمه المدنیه] 
اذا بتسمى هذا تخریف فانه لیس من تخریف الدكتور سلمان وانما من تخاریف االمم المتحده

اتفاقیة األمم المتحدة للمجاري المائیة الدولیة ال یتاج الى تصدیق كائن من كان
اسأل االمم المتحده ؟؟؟؟؟؟؟؟ بدل ماتستشیر مصریین او مصریون

 [Khalid Mustafa]  #1021993
AM 10:15 06-01-2014

رْایك ایه یا دكتور سیف الدین ,,,وال ترجع تستشیر مستشارك القانوني احمد المفتي,,,واالخیر الزم یرجع للمصریین ویشوف رائهم من قبل ان
یفتي فینا المفتي

لیت هناك اذن صاغیه لما تكتب وتنصح دكتور سلمان,,,االمل ضعیف طالما ظل ساسة السودان في حالة خنوع وانبطاح تام لمصر
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[khalid mustafa] الرد على

1021986#  [الكاهلي] 
AM 10:13 06-01-2014

ما قصرت

الرد على [الكاهلي]

خدمات المحتوى

[حفظ PDF][حفظ بإسم][طباعة][إرسال لصدیق][أضف تعلیق]أدوات :

مواقع النشر :

أضف تعلیق
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راسلنا | لألعلى | الفیدیو  | الصور  | األخبار  | المقاالت  | الرئیسة 

صحیفة الراكوبة السودانیة... راكوبة األغاني السودانیة، في رحاب الراكوبه ستجد السودان بمختلف مناطقه وعاداته وموروثاته خالل أقسام منتدیاته المتعددة مثل المنتدى العام، العنقریب،
المدائح ومنتدى التالوة الذي یحتوي على تالوة للشیوخ: صدیق أحمد حمدون , عوض عمر , الفاتح محمد عثمان الزبیر , محمد عبدالكریم , نورین محمد صدیق , عبداللطیف العوض ,
صالح الدین الطاهر سعد , الزین محمد أحمد الزین , وأحمد محمد طاهر. إلى جانب هذا هنالك منتدى مخصص للمدائح النبویة، هنالك المادح: االمین احمد قرشى وعلى الشاعر , الشیخ

مصطفي محي الدین ابوكساوي , أوالد حاج الماحي , عبداهللا محمد عثمان الحبر , اسماعیل محمد علي , السماني أحمد عالم , الجیلي الصافي , خالد محجوب (الصحافة) , علي المبارك , حاج
التوم من اهللا , عبدالعزیز قورتي , ثنائي الصحوة , فیحاء محمد علي , الجیلى الشیخ , نبویة المالك , عبدالعظیم الفاضل , عاصم الطیب , فرقة عقد الجالد , سیف الجامعة , عثمان محمد علي

, المدائح النبویة , فرقة الكوثر. علمًا بأن المشاركات واآلراء المنشورة في منتدیات الراكوبة سواء كانت بأسماء حقیقیة أو مستعارة ال تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي إلدارة الموقع بل
تـمـثـل وجهة نظر كاتبیها. 
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