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وافقت مصر وإثيوبيا، خالل اللقاء الذي تّم بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء اإلثيوبي أثناء اجتماع االتحاد
في مدينة ماالبو عاصمة غينيا اإلستوائية، على العودة إلى طاولة المفاوضات حول األفريقي الشهر الماضي 

سدِّ النهضة وتجري اآلن اتصاالٌت مكّثفة بين الدولتين حول زمان ومكان االجتماع القادم للدول الثالثة
إثيوبيا ومصر والسودان، وحول أجندة االجتماع 

وكانت االجتماعات الثالثية بين إثيوبيا ومصر والسودان حول سدِّ النهضة قد توّقفت في شهر يناير الماضي
بسبب فشل مصر وإثيوبيا في االتفاق على كيفية تطبيق توصيات اللجنة الدولية لسدِّ النهضة شملت توصيات
اللجنة الدولية إجراء مزيٍد من الدراسات عن تأثيرات السد البيئية واالجتماعية وعلى انسياب النيل األزرق إلى
السودان ومصر وقد طالبت مصُر إثيوبيا بوقف بناء السد حتى تكتمل الدراسات كما طالبت مصُر أيضًا أن

تقوم بهذه الدراسات جهاٌت دولية 
وقد رفضت إثيوبيا الطلبين موّضحًة أن دور الجهات الدولية قد انتهى بانتهاء اللجنة من أعمالها في نهاية شهر
مايو عام 2013 غير أن إثيوبيا أبدت بعض المرونة، وقبلت أن يقوم بالدراسات فريق عمٍل يشمل فنيين من
مصر والسودان وإثيوبيا فقط وقد رفضت مصر ذلك العرض، وأصّرت على مطلبيها بوقف بناء السد وتكوين
لجنة دولية للقيام بالدراسات لم يتمكن الطرفان من التوّصل لحٍل وسط بين هذين الموقفين، وتوّقفت

االجتماعات في شهر يناير الماضي لمدة أكثر من ستة أشهر

تقییم
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كان الموقف السوداني حول سدِّ النهضة قد تبلور خالل األشهر األخيرة من السنة الماضية فقد أعلن السودان
رسميًا في شهر ديسمبر الماضي عن تأييده لسدِّ النهضة بعد أن اتضح للسودان الفوائد الكبيرة التي سيجنيها
من السد وتتلّخص هذه الفوائد في حجز السد لجزءٍ كبير من الكميات الضخمة من الطمي الواصلة للسودان
من الهضبة اإلثيوبية، وكذلك وقف الفيضانات المدّمرة وتشمل فوائد السد على السودان أيضًا انسياب النيل
األزرق طوال العام مما سينتج عنه تنظيُم التوليد الكهربائي وتعّدُد الدورات الزراعية، وتواصُل تغذية المياه
الجوفية طوال العام كما اتضح للسودان إمكانية االستفادة من كهرباء السدود اإلثيوبية عندما باعت إثيوبيا
للسودان مائة ميقاواط من كهرباء سد تكزي بسعر التكلفة، والذي يقلُّ عن ربع تكلفة توليد الكهرباء من سد

مروي 
ويبدو أن الرؤية قد اتضحت للسودان من إمكانية سّد عجزه من احتياجاته من الكهرباء، والتي تصل إلى قرابة
40 من إنتاجه الحالي، من كهرباء إثيوبيا الرخيصة وهذا بدوره قد يعني تجميد التفكير في بناء أي سدودٍ

، والتعاقد مع إثيوبيا على شراء كمية من خصوصًا مع غياب التمويل جديدة في السودان للتوليد الكهربائي 
كهرباء سد النهضة الرخيصة والتي سيبدأ توليدها العام القادم وقد سّهل اكتمال خط الربط الكهربائي بين
السودان وإثيوبيا، والذي مّوله البنك الدولي ومجموعة من المانحين، من إمكانية شراء الكهرباء من إثيوبيا

حتى قبل اكتمال سد النهضة
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كانت إثيوبيا قد عرضْت على السودان أيضًا مدَّه بمياه الري من بحيرة سدِّ النهضة ومن المؤمل أن يكون
السودان قد بدأ في التفاوض مع إثيوبيا حول هذا العرض وسيتمُّ ذلك بشِق قناة من إثيوبيا إلى والية النيل

األزرق لري األراضي الزراعية هناك من مياه البحيرة 
وقد ظّل السودان يعاني من نقٍص حاد في التخزين المائي الذي ال يتجاوز سبعة مليار متر مكعب، حتى بعد
تعلية خزان الروصيرص، مقارنًة بتخزين مصر الذي يبلغ 162 مليار متر مكعب في بحيرة السد العالي وهذا

يجعل السودان من أقل الدول في العالم في احتياطي المياه المخّزنة، رغم سدوده الكثيرة 
نصيبه من مياه النيل بموجب اتفاقية عام كما أن السودان قد فشل فشالً متواصالً منذ عام 1959 في استخدام 
، كما أوضحنا مرارًا من قبل وتبلغ استخدامات السودان السنوية الحالية 12 مليار متر مكعب فقط من 1959

نصيبه الذي يبلغ 18,5 مليار متر مكعب، كما أوضح وزير الري والموارد المائية السوداني السابق المهندس كمال
علي وهذا يعني أن السودان يفشل سنويًا منذ عام 1959 في استخدام ستة مليار ونصف متر مكعب من المياه
 عليه فإن مجمل المياه التي فشل السودان في استخدامها من نصيبه من مياه النيل منذ عام 1959 وحتى
اليوم تزيد عن 350 مليار متر مكعب، ظلت وما تزال تعبر حدودنا الشمالية إلى الشقيقة مصر تحت سمعنا

وبصرنا
مما ال شك فيه أن سدَّ النهضة سوف يساعد السودان كثيرًا في االستفادة من نصيبه من مياه النيل الذي فشل
السودان في استخدامه منذ عام 1959 كما سيساعد السدُّ السوداَن في تخزين نصيبه غير المستغل من مياه
النيل للمساهمة في زيادة االستخدام الحالي، ولمقابلة سنوات الجفاف التي تمرُّ بها المنطقة من وقٍت آلخر،

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-157121.htm&id=ma-140720174621-900a19b4
http://pdfcrowd.com


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

والتي ستتزايد مع التغييرات المناخية الكبيرة في شرق أفريقيا

4

الحقيقيين الذين درسوا وعملوا في وقد أّكد فوائد سد النهضة على السودان عدٌد من الخبراء المصريين 
مجال موارد المياه في جامعات ومنظمات دولية ومن بين هؤالء الخبراء المصريين الدكتور صفوت عبد
الدائم الذي يحمل درجة الدكتوراه في علم هندسة الري من جامعة مرموقة في أمريكا، وعمل مستشارًا لشئون
حيث عملنا معًا واشتركنا في عدٍد من لجان ومهام الري بعدٍد من المنظمات الدولية من بينها البنك الدولي 

البنك المتعّلقة بدراسات ومشاريع المياه
أكد الدكتور صفوت عبد الدايم الخبير في فقد أوردت الصحف المصرية في شهر فبراير الماضي اآلتي 
الشئون الدولية، ومستشار وزير الري السابق، واألستاذ المتفرغ بالمركز القومي لبحوث المياه أن دولة السودان
الوادي ستبدأ من أكبر المستفيدين بعد إثيوبيا من بناء سد النهضة اإلثيوبي وأضاف الخبير الدولي لـ
السودان فى عمل مشروعات زراعية ضخمة مستفيدة من المياه التى سيوفرها السد اإلثيوبي وستبدأ عصر
على أن سد النهضة اإلثيوبي سيجعل المياه عبد الدايم  جديد من المشروعات الزراعية إثر هذا السد كما أكد
متوفرة طوال السنة للسودان، مشيرًا إلى أن دولة السودان لم يكن لديها مخزون يحميها من الجفاف مثلنا،

أنظر صحيفة الوادي، القاهرة، 23 فبراير عام 2014). وهذا السد سيحميها جيدًا 
ناسا في شهر فبراير الماضي كما صّرح الخبير المصري الدكتور فاروق الباز مستشار وكالة الفضاء األمريكية 
إن سد النهضة لن يؤثر على مصر والسودان، وكل حديث يدور بأن هناك آثارًا سالبة للدولتين عبارة عن أيضًا 
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كالم سياسي، ألن الدراسات العلمية أثبتت غير ذلك
وقد كنا وما نزال نأمل بعد هذه التصريحات أن يتوّقف بعض الصحفيين المصريين عن نصح السودان في
قضايا المياه، وخاصًة رفض سد النهضة، بعد أن يكونوا قد قرأوا آراء الخبراء الحقيقيين المصريين أنفسهم 

5

تحدثنا في مقاٍل سابق عن الرهانات الثالثة لكٍل من إثيوبيا ومصر والسودان حول سدِّ النهضة فقد ذكرنا أن
إثيوبيا تراهن على عامل الزمن وقد اتضح جدوى هذا الرهان حتى اآلن، حيث أن أكثر من ثلث األعمال
المتعّلقة بسدِّ النهضة قد اكتملت وقد أصبح سدُّ النهضة اآلن حقيقًة واقعة ال يمكن تجاهلها، أو التحّدث عن
إزالته، أو حتى عن وقف العمل في بنائه ومن الواضح أن هذا هو السبب الرئيسي لعودة مصر لطاولة

المفاوضات بسبب عدم وجود أية خياراٍت واقعية أخرى 
كان الرهان المصري مبنيًا على فشل إثيوبيا في الحصول على التمويل الالزم إلكمال سدِّ النهضة فالتكلفة
اإلجمالية تقترب من خمسة مليار دوالر، وإثيوبيا قّررت أنها ستبني السد من مصادرها الخاصة دون عونٍ
أجنبي غير أن الرهان المصري يتناسى عامل الكبرياء الوطني اإلثيوبي فسدُّ النهضة إلثيوبيا اآلن هو السدُّ
الذي ال عالقة له بنهر النيل قد بدأت أومو  العالي لمصر عام 1960 كما أن سدود إثيوبيا األخرى على نهر 
بالفعل في إنتاج الكهرباء، وبدأ بيعها لدول الجوار، مما سيوفر عائدًا من العمالت األجنبية سيساهم في تغطية

جزءٍ من تكلفة سد النهضة
ويراهن السودان على أنه سيظل الوسيط الوحيد المقبول لمصر رغم تأييده لسد النهضة وسيؤكد أو ينفي
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ذلك الرهان االتجاه الذي ستأخذه في األشهر القليلة القادمة مجمل العالقات المعّقدة والمّضطربة بين
الخرطوم والقاهرة هذه األيام
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ما الذي يمكن أن ينتج عنه االجتماع القادم للدول الثالثة حول سدِّ النهضة؟
والذي كان اسمه السد الحدودي في ذلك الوقت بقليٍل من التفكير لقد كان يمكن لسدِّ النهضة عام 1959 
أو السد والتأّني والتعاون أن يكون البديل للسد العالي ولخزان الروصيرص كان يمكن بناء سد النهضة 
الحدودي في بداية ستينيات القرن الماضي كمشروٍع مشترك التمويل والملكية واإلدارة بين إثيوبيا ومصر
والسودان ليوّفر الكهرباء للدول الثالثة، ويوّفر مياه الري لمصر والسودان، ويوقف الفيضانات المدمرة في

الدولتين 
كان يمكن لذلك المشروع المشترك ،لكونه البديَل لسدود مصر والسودان، أن ُيجنَِّب مصَر والسوداَن إغراق
أراضي زراعية ضخمة، وترحيل أكثر من 120,000 من النوبيين المصريين والسودانيين، ودفن قراهم ومساكنهم

وتراثهم، وآثار وحضارات عمرها اآلف السنوات، تحت بحيرة السد العالي
لقد كانت آثار السد العالي كارثيًة بصورة كبيرة على السودان الذي فقد أكثر من 200,000 فدان من األراضي
الزراعية الخصبة، وأراضي أخرى ضخمة كان يمكن استصالحها للزراعة، وأكثر من مليون شجرة نخيل
وحوامض في قمة عطائها وغرقت في بحيرة السد العالي مدينة حلفا و27 من قراها، وآثار ال تقدر بثمن،
وشالالت كان يمكن أن توّلد أكثر من 650 ميقاواط من الكهرباء وتمَّ الترحيل القسري ألكثر من 50,000 نوبي
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سوداني إلى أراضي رعٍي ال تصلح كثيرًا للزراعة ولم يستفد السودان حتى بميقاواط واحد من كهرباء السد
العالي 

كما أن التبّخر والتسّرب في بحيرة السد العالي وحدها يستهلكان سنويًا أكثر من عشرة مليار متر مكعب من
أو السد مياه نهر النيل المحدودة أصالً، بينما ال ُيتوّقع أن يزيد التبخر والتسرب في بحيرة سد النهضة 

الحدودي عن مليار متر مكعب واحد في العام وذلك بسبب اعتدال الطقس في المنطقة وعمق بحيرة السد
غير أن تعّنت مصر والسودان وقتها، وإقصاءهما لبقية دول حوض النيل من مفاوضات مياه النيل عام 1959،
حال دون ذلك التفكير التعاوني والعقالني والمنطقي لبناء السد الحدودي اإلثيوبي كبديٍل للسد العالي وخزان

الروصيرص 
رفضت مصر والسودان طلَب إثيوبيا المشاركة في المفاوضات وعرَض مقترح سدودها وتم بناء سّدي مصر
وغير ضرورية وهاهي إثيوبيا تردُّ عام 2011 على والسودان بتكلفة مالية وبيئية واجتماعية ومائية ضخمة 
، بينما تدفع مصر والسودان كل يوٍم يمر ثمن إقصائهما إلثيوبيا وبقية دول حوض عزلها وإقصائها عام 1959

النيل

7

لكن الفرصة لعمٍل مشترك قد تكون أتاحت نفسها مرًة ثانية اآلن، رغم أن التاريخ ال يكّرر نفسه 
لماذا ال تقبل وتتبّنى مصُر والسوداُن رسميًا خالل االجتماع الثالثي القادم مقترَح إثيوبيا أن يكون سدُّ النهضة

مشروعًا مشترك التمويل والملكية واإلدارة بين إثيوبيا ومصر والسودان؟ 
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كانت إثيوبيا قد تقّدمت بهذا العرض مرارًا في السنوات الماضية، ولكن مصر والسودان تجاهلتا ذلك العرض،
ولم تناقشاه مع إثيوبيا أو تردا عليه 

كنا قد كتبنا عن هذا المقترح عّدة مرات من قبل، وأوضحنا أن قبول السودان ومصر للعرض اإلثيوبي سوف
يساهم في معالجة نقاط النزاع بين هذه الدول فسيجد السودان ومصر نفسيهما في موقع المشاركة في
اتخاذ كافة القرارات في كل المسائل المتعّلقة بسدِّ النهضة بدءًا من ارتفاعه وحجم بحيرته والمدة الزمنية
لملئها كما سيكونان طرفًا فاعالً في مسألة سالمة السّد وتأمينها واإلشراف عليها هذا بالطبع باإلضافة إلى
اإلشراف على إدارة وتنظيم المنافع الضخمة المشتركة من كهرباء ومياه رٍي وأسماك، ووقٍف للفيضانات وال
2,200 5,000 ميقاواط تساوي أكثر من ضعف كهرباء السد العالي  ُبّد من التذكير أن كهرباء سد النهضة 

، وهو ما تحتاجه بشّدة مصر والسودان، ويكّلف إنتاجها ربع تكلفة كهرباء سدود مصر والسودان  ميقاواط
كما أن مشاركة السودان ومصر في إدارة وملكية سدِّ النهضة سوف تفتح الباب واسعًا للتمويل الخارجي،
خصوصًا من البنك الدولي والصناديق العالمية واإلقليمية األخرى وسوف يتيح التمويل الدولي الفرصَ
لدراساٍت أكثر عمقًا وفنيًة في مسائل السّد المختلفة، والتي يفتقدها السّد في الوقت الحاضر، مما سيساهم في
حلول أكثر علمّية واستمرارّية كما سُتلّبي مشاركُة المنظمات الدولية مطالَب مصر الحالية في أن تقوم جهاتٌ
دولية بالدراسات الفنية للسد فهذه المنظمات ال تشترك في تمويل أي مشروٍع بدون دراسات مكّثفة وعميقة

للمشروع
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إننا نأمل أن يكون هذا المقترح على طاولة التفاوض، وأن يتبّناه السودان ومصر، وأن يتم االتفاق عليه من
حيث المبدأ خالل االجتماع الثالثي القادم 

كما نأمل أال يكون العرض اإلثيوبي قد تآكل بفعل عامل الزمن، أو أن يكون الحماس اإلثيوبي قد قلَّ بسبب
تجاهل مصر والسودان لعرضها خالل السنوات الثالثة الماضية، واكتمال أكثر من ثلث أعمال السد

9

سوف تدخل اتفاقية األمم المتحدة للمجاري المائية الدولية حيز النفاذ رسميًا في 17 أغسطس القادم بعد أن
صادق عليها العدد المطلوب من الدول، حسب نصوص االتفاقية 

وتنبني هذه االتفاقية على ضرورة التعاون التام بين دول الحوض المشترك جميعها، والعمل معًا لتحقيق أقصى
درجات االنتفاع من الحوض، والمشاركة في حمايته وإدارته وقد تّم عقد مجموعة من الندوات واالجتماعات
حضرُت كمتحدٍث عددًا منها أّكدت كل هذه العالمية عن هذه االتفاقية خالل الثالثة أسابيع الماضية 

الندوات واالجتماعات على ضرورة التعاون في المجاري المائية الدولية تحت مظّلة هذه االتفاقية
من المؤكد أن الملكية والتمويل واإلدارة المشتركة لسدِّ النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان سوف تجّسد
أروع األمثلة لهذا التعاون وسوف يفتح التعاون بين الدول الثالثة في سدِّ النهضة الباب واسعًا لمشاريع
، لتساهم هذه بدالً من المشاريع اآلحادية الحالية أخرى مشتركة بين دول حوض النيل اإلحدى عشر 
المشاريع في انتشال مئات الماليين من سكان دول حوض النيل من الفقر والجوع والعطش والظالم الذي

يعانون منه اآلن 
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وسوف يكون التوافُق على الملكية والتمويل واإلدارة المشتركة لسدِّ النهضة بين الدول الثالثة في نفس الشهر
الذي ستدخل فيه اتفاقية األمم المتحدة للمجاري المائية الدولية حيز النفاذ مثاالً رائدًا ورائعًا للتعاون والعمل

الجماعي الجاد في األحواض المشتركة 
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إننا نأمل أن يكون هذا المقترح على طاولة التفاوض خالل االجتماع الثالثي القادم إن كل مشروٍع مائيٍ
ضخم يحمل معه الكثير من التحدّيات لكن هذه التحدّيات قد تنتج عنها فرٌص إيجابية غير مسبوقة إذا تّمت

مواجهتها بحلول تعاونية 
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www.salmanmasalman.org

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CUpRBqjjMU-6-FYbtpAPQ1oLICL_HnuoEp6bUudsBwI23ARABIKLwnA1Q4Jro7fj_____AWDJBqABmdmg1QPIAQKoAwHIA8EEqgSKAU_QAuyAKqGfHNU9GExvI9qzhUgpprv3NQj0EjRWVKPtpqPDR-ZtvtB8IetWNacU03Fy7EdRA7QdrUI1qAEwpCBV55UmguFc-HRIbNxkWyYjelwSOTuohlxE2wDloRsLvspYrNlWDsmXAysBTWLaleF_2ig0bDHWWmNSAjG7CvO9pC7XQbkAr67506AGAoAHz6bfKg&num=1&sig=AOD64_1kKGnga0SWy47p5AH6lceju0p5-g&client=ca-pub-7507793915806764&adurl=http://www.smmserve.com/redirect/775390053/index.php%3Ftarget%3Dusca-r-336-a17
http://www.salmanmasalman.org/
mailto:Salmanmasalman@gmail.com
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-157121.htm&id=ma-140720174621-900a19b4
http://pdfcrowd.com


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

0.00/5  (0 (صوت 

2189  | 0  | 13 

  

التعلیقات
1062246# [جیمى ابوالسرة] 

PM 09:51 07-20-2014

هذا الموضوع یحتوى على معلومات ممتازة غیر انه موضوع السد المشترك قد اورده االخ الدكتور / احمد ابراهیم فى موضوع سابق وكان
یجدر االشارة الیه كأحد المصادر .

الرد على [جیمى ابوالسرة]

1062190# [فارس] 

7Like

Google میاه الري   مشروع   اخبار مصرإعالنات   News 12 ►  

http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=5&id=1062190&m=newsm&c=5&v=1&av=1.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=4&id=1062190&m=newsm&c=5&v=1&av=1.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=3&id=1062190&m=newsm&c=5&v=1&av=1.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=2&id=1062190&m=newsm&c=5&v=1&av=1.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=1&id=1062190&m=newsm&c=5&v=1&av=1.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=5&id=1062246&m=newsm&c=5&v=0&av=0.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=4&id=1062246&m=newsm&c=5&v=0&av=0.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=3&id=1062246&m=newsm&c=5&v=0&av=0.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=2&id=1062246&m=newsm&c=5&v=0&av=0.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=1&id=1062246&m=newsm&c=5&v=0&av=0.00&r=1&div=comunit_long
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CZQLFqzjMU5rCDJG0pAPMnoGoBcDm2uoEoPbTg3_AjbcBEAEgovCcDVDk5eft_v____8BYMkGoAGgmOXeA8gBAqkCirN_bV-xtj6oAwHIA8EEqgSDAU_QArXUJM2jjqWRcs3kCnGzXmVWmasGlFcLXia2rt4sK4-MIZwggZrMby7UYOxja-QRhj3r9jL9talAuL874EfsEw59Cus3AmJR2udvVeaw2KQxFBj2eqDIId3k_Of51CQCBmV7F1rG-xW6nCEtJ5TZ2q6azqpfyNWztMYJ2yPgW-CuoAYCgAfI55oh&num=1&sig=AOD64_1Uw_J8yCFmPhZHxduWlMZGHH0YmA&client=ca-pub-7507793915806764&adurl=http://track.popmog.com/games/1302/campaigns/512299/play%3Fsubid%3DKeywordStrategy
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-7507793915806764&output=html&h=15&slotname=9489365272&adk=3441797211&w=728&lmt=0&flash=0&url=http%3A%2F%2Fwww.alrakoba.net%2Fnews-action-show-id-157121.htm&dt=1405892776837&bpp=9&shv=r20140715&cbv=r20140417&saldr=aa&prev_fmts=728x15_0ads_al&prev_slotnames=1526093270%2C7224232078&correlator=1405892776684&frm=20&ga_vid=1747035732.1405892777&ga_sid=1405892777&ga_hid=1075570153&ga_fc=1&u_tz=-240&u_his=1&u_java=0&u_h=1024&u_w=1280&u_ah=0&u_aw=0&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&dff=sans-serif&dfs=16&biw=813&bih=568&eid=317150304&rx=0&eae=0&fc=8&vis=0&abl=NS&ppjl=u&fu=0&ifi=5&xpc=DpUWZRHjA2&p=http%3A//www.alrakoba.net&dtd=1772&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text_image&ui=rc:0&oe=utf8&height=15&width=728&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=ar&kw0=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%B5%D8%B1&kw1=%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9&kw2=%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A&kw3=News+12&okw=News+12&rt=ChBTzDiqAAu24QppL4QJAJTPEgdOZXdzIDEyGghNu-NrwhACCSgBMAJSEwioy6fd7tS_AhVUg2kKHV8XAH8
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-7507793915806764&output=html&h=15&slotname=9489365272&adk=3441797211&w=728&lmt=0&flash=0&url=http%3A%2F%2Fwww.alrakoba.net%2Fnews-action-show-id-157121.htm&dt=1405892776837&bpp=9&shv=r20140715&cbv=r20140417&saldr=aa&prev_fmts=728x15_0ads_al&prev_slotnames=1526093270%2C7224232078&correlator=1405892776684&frm=20&ga_vid=1747035732.1405892777&ga_sid=1405892777&ga_hid=1075570153&ga_fc=1&u_tz=-240&u_his=1&u_java=0&u_h=1024&u_w=1280&u_ah=0&u_aw=0&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&dff=sans-serif&dfs=16&biw=813&bih=568&eid=317150304&rx=0&eae=0&fc=8&vis=0&abl=NS&ppjl=u&fu=0&ifi=5&xpc=DpUWZRHjA2&p=http%3A//www.alrakoba.net&dtd=1772&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text_image&ui=rc:0&oe=utf8&height=15&width=728&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=ar&kw0=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%B5%D8%B1&kw1=%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9&kw2=%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A&kw3=News+12&okw=%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A&rt=ChBTzDiqAAu23gppL4QJAJTPEhHZhdmK2KfZhyDYp9mE2LHZihoInzY6VlD3ahUoATACUhMIqMun3e7UvwIVVINpCh1fFwB_
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-7507793915806764&output=html&h=15&slotname=9489365272&adk=3441797211&w=728&lmt=0&flash=0&url=http%3A%2F%2Fwww.alrakoba.net%2Fnews-action-show-id-157121.htm&dt=1405892776837&bpp=9&shv=r20140715&cbv=r20140417&saldr=aa&prev_fmts=728x15_0ads_al&prev_slotnames=1526093270%2C7224232078&correlator=1405892776684&frm=20&ga_vid=1747035732.1405892777&ga_sid=1405892777&ga_hid=1075570153&ga_fc=1&u_tz=-240&u_his=1&u_java=0&u_h=1024&u_w=1280&u_ah=0&u_aw=0&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&dff=sans-serif&dfs=16&biw=813&bih=568&eid=317150304&rx=0&eae=0&fc=8&vis=0&abl=NS&ppjl=u&fu=0&ifi=5&xpc=DpUWZRHjA2&p=http%3A//www.alrakoba.net&dtd=1772&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text_image&ui=rc:0&oe=utf8&height=15&width=728&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=ar&kw0=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%B5%D8%B1&kw1=%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9&kw2=%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A&kw3=News+12&okw=%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9&rt=ChBTzDiqAAu22QppL4QJAJTPEgrZhdi02LHZiNi5GggK4OHch7vpvCgBMAJSEwioy6fd7tS_AhVUg2kKHV8XAH8
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-7507793915806764&output=html&h=15&slotname=9489365272&adk=3441797211&w=728&lmt=0&flash=0&url=http%3A%2F%2Fwww.alrakoba.net%2Fnews-action-show-id-157121.htm&dt=1405892776837&bpp=9&shv=r20140715&cbv=r20140417&saldr=aa&prev_fmts=728x15_0ads_al&prev_slotnames=1526093270%2C7224232078&correlator=1405892776684&frm=20&ga_vid=1747035732.1405892777&ga_sid=1405892777&ga_hid=1075570153&ga_fc=1&u_tz=-240&u_his=1&u_java=0&u_h=1024&u_w=1280&u_ah=0&u_aw=0&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&dff=sans-serif&dfs=16&biw=813&bih=568&eid=317150304&rx=0&eae=0&fc=8&vis=0&abl=NS&ppjl=u&fu=0&ifi=5&xpc=DpUWZRHjA2&p=http%3A//www.alrakoba.net&dtd=1772&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text_image&ui=rc:0&oe=utf8&height=15&width=728&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=ar&kw0=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%B5%D8%B1&kw1=%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9&kw2=%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A&kw3=News+12&okw=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%B5%D8%B1&rt=ChBTzDiqAAu2ygppL4QJAJTPEhHYp9iu2KjYp9ixINmF2LXYsRoIsRzDpybIsVQoATACUhMIqMun3e7UvwIVVINpCh1fFwB_
https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py?contact=abg_afc&url=http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-157121.htm&hl=ar&client=ca-pub-7507793915806764&rad0=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%B5%D8%B1&rad1=%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9&rad2=%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A&rad3=News+12
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CUpRBqjjMU-6-FYbtpAPQ1oLICL_HnuoEp6bUudsBwI23ARABIKLwnA1Q4Jro7fj_____AWDJBqABmdmg1QPIAQKoAwHIA8EEqgSKAU_QAuyAKqGfHNU9GExvI9qzhUgpprv3NQj0EjRWVKPtpqPDR-ZtvtB8IetWNacU03Fy7EdRA7QdrUI1qAEwpCBV55UmguFc-HRIbNxkWyYjelwSOTuohlxE2wDloRsLvspYrNlWDsmXAysBTWLaleF_2ig0bDHWWmNSAjG7CvO9pC7XQbkAr67506AGAoAHz6bfKg&num=1&sig=AOD64_1kKGnga0SWy47p5AH6lceju0p5-g&client=ca-pub-7507793915806764&adurl=http://www.smmserve.com/redirect/775390053/index.php%3Ftarget%3Dusca-r-336-a17
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-157121.htm&id=ma-140720174621-900a19b4
http://pdfcrowd.com


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

1.00/5  (1 (صوت 

0 .00/5  (0 (صوت 

0 .00/5  (0 (صوت 

0 .00/5  (0 (صوت 

1062190# [فارس] 
PM 07:12 07-20-2014

سالمات دكتور سلمان: المسألة بسیطة تتمثل فى إزالة نظام اإلنقاذ الفاسد ثم یأتى بعدهم أمثالك لقیادة الوطن إلى بر السالم،، إن مستقبلنا مع
أثیوبیا ولیست مصر فمصر هى المحتاجة للسودان وبدال عن التعاون الصادق والمحترم یجنحون دائما إلى سیاسة المؤامرات والمناورات،، لقد
أتوا بذلك األمریكى المقطوع لكى ینشئ له مملكة فى الخیال فدخل إلى تلك المنطقة عن طریق مصر ومساعدتها من أجل هدف واحد هو محاولة

إحراج السودان،، إذا زار البشیر أبو رجیال مكعوج مصر فتأكدوا أن المسألة إتباعت.

الرد على [فارس]

 [Ali] #1062180
PM 06:37 07-20-2014

كالم علمى مفید لیت السودان یستفید من نصیحة ابنائه نحن لم نحصد من مصر سوى السراب على السودان ان یفكر فى مصلحته قبل التفكیر
فى مصالح االخرین مصر تنطلق من مصلحتها فقط الغیر افیقوا یرحمكم اهللا

[ali] الرد على

1062178# [ساهر] 
PM 06:34 07-20-2014

من یعرف منكم عنوان البرید اإللكتروني للصحفي (العمار) الذي كتب أمس هنا ینصح البشیر بالترجل عن السلطة وكتب أیضًا معلومات مغلوطة
عن سد النهضة، فلیرسل له هذه المقال الضافي. عله یتنور شویة. أم المسألة سیاسیة (شیلني وبشیلك).

الرد على [ساهر]

 [SUDANI] #1062168
PM 05:57 07-20-2014

االخ العالمه والوطنى الغیور د.سلمان-امد اهللا فى عمرك واثابنا اجر هذاالشهر العظیم-ذكرت فى مقالك ان تكلفة بناء سد النهضه تقارب الخمسة
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ولیتك تبین ما استطعت االسباب التى اعجزت السودان عن بناء مثیله داخل ملیارات وان اثیوبیا قررت وشرعت فى بنائه من مصادرها الخاصه 
اراضیه خصوصا من بعد ان فتح اهللا علیه بموردین هامین وهما البترول والذهب اضافة لموارده الحیوانیه والزراعیه واعتقد ان فوائده على
السودان كانت ستكون اكبر من فوائد اثیوبیا من سد النهضه اذ انه كان كان سیغطى السودان من نمولى لحلفا ومن الطینة للفشقه بالكهرباء
وبالرى المنتظم للمشاریع الزراعیة فى كل ربوعه وللثروه الحیوانیه- ونا لست من الیائسین من رجوع جنوبنا الحبیب بارادة شعبه للشمال الن
البترول له اجل قصیر ومحدود واما الزراعة والكهرباء فیبقیان ما بقى االنسان على وجه االرض-وهل هنالك مایمنع قیام هذا السد فى المستقبل

اذا توفرت االمكانات المادیه النه وباالضافة لما ذكرت سیكون صمام االمان اذا انهار سد النهضه؟

[SUDA NI] الرد على

1062157# [إسماعیل آدم محمد زین] 
PM 05:40 07-20-2014

ما هي صلة سد النهضة بأمن مصر القومي؟
1-ال توجد مخاطر علي مصر حتي إذا إنهار ذلك السد!

2-فیه مصلحة لمصر بتوفیر المیاه و حجزها في إثیوبیا لتأتي إلي مصر و السودان علي مدار العام
- مصر غرقت في میاه السد العالي و تشبعت تمامًا بالمیاه الجوفیة و قد وصلت أضرار المیاه إلي أبي الهول.لذلك أقدمت مصر علي مشروع 3

ضخم للصرف الصحي !
-فكرة بناء الخزانات في أعالي النیل و روافده قدیمه و قد أخبرني بها المهندس صغیرون الزین وزیر الري األسبق.والفوائد هي كما ذكر د. 4

سلمان
-كل من یذكر األمن القومي السوداني علینا أن نذكره بالخساره التي ذكرهاد. سلیمان جراء سد مصر !مدینة كاملة تم تدمیرها ‘لي األبد - 5

نجزاكي و هیروشیما تم إعادة بنائها بعد القنابل الذریة ! أما حلفا ، فال یمكن أن تعود ،إال بعد إنهیار السد العالي.
-هذه الدول تبحث عن مصالحها و إذا أردنا الحفاظ علي مصالح البالد علیكم بعقد المفاوضات هنا أو في إثیوبیا ! إذا تمت في مصر فعلي 6

مصالحنا السالم !
- لم تسمح مصر للسودان ببناء السدود إال في ظل حكومات عسكریة أو تحت إدارة للري غیر رشیدة و یمكن إبتزازها!!!!!لذلك علینا 7

بالتفاوض خارج مصر !
-لعل الجمیع الحظ حرص هذه الدول علي تعظیم الفوائد و تقلیل الخسائر ! خاصة مصر حیث بنت السد العالي في أقصي الجنوب مع حدودها 8

السودانیة!وكذلك إثیوبیا علي حدودها معنا.
وكان اهللا في عون البالد و العباد.

ولیبارك في د. سلیمان و زمالئه المخلصین .
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[إسماعیل آدم محمد زین] الرد على 

1062143# [الرمدان كر] 
PM 05:06 07-20-2014

اعصري یا اثیوبیا فرعوا مصر الجدید نحن معاك

الرد على [الرمدان كر]

 [Alshafy] #1061936
PM 12:50 07-20-2014

السد ال تراجع عنه...أدعموا أثیوبیا بكل شئ
النشاء هذا السد...مطلوب تركیع ناكري الجمیل...

[alshafy] الرد على

1061846# [خالد] 
AM 11:31 07-20-2014

الفنیة, و لكنه شأن یخص األمن سیدى الفاضل د. سلمان, ذكرنا مرارًا و تكرارًا أن أعتراض مصر على سد النهضة لیس له صلة بالجوانب 
القومى إذ أنه لیس من المعقوا أو المقبول أن تقیل دولة تحترم نفسها و قادة یتسمون بالوطنیة أن ٌیتحكم فى أمنها المائى من خارج حدودها و
بواسطة دولة أجنبیة إذ یعتبر هذا خیانة و عمالة لیس إلّال. و بدًال من كیل السباب لمصر علینا التعلم منها و تبنى موقفها هذا و لو كنا فعلنا ذلك
و لما كنا و قفنا هذا الموقف الغریب و الذى یتناقض مع منطق األمور بتأییدنا قبل نصف قرن من الزمان لما كنا سمحنا لها ببناء السد العالى 
النهضة دون أى ضمانات ألمننا القومى. خالصة القول أن كنا نرید تدارك األمر علینا التنسیق مع المصریین أوًال - ألننا فى معسكر واحد لسد 
فیما یختص األمن القومى- ثم اعتبار أن هذه فرصة تاریخیة إلستخالص حقوقنا من المصریین و فتح التفاوض حول إتفاقیة 1959 وهذه بتلك.
وفى رأى أن اقتراحك األخیر بجعل السد ملكیة مشتركة بین الثالث دول هو الطریق الصحیح. و لكن هل القائمون على األمور فى بلدنا یمتلكون

هذه الرؤیة اإلستراتیجیة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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الرد على [خالد]

ردود على خالد
PM 07:22 07-20-2014 [ساهر] 

هل تعتقد أن أثیوبیا لیس حق في میاه النیل وهي واحدة من دول المنبع، بل من أهم دول المنبع؟ هل تعتقد مثل كثیر من المصریین أن میاه
م بین السودان ومصر النیل تأتي من السودان؟ أثیوبیا ویوغندا لهما حق أصیل في میاه النیل، وقد صیغت اتفاقیة میاه النیل عام 1959

فقط دون اعتبار لتلك الدول ألنها لألسف الشدید كانت ترزح في ذلك الوقت تحت نیر االستعمار. 

- ثم هل یعقل أن تعاني أثیوبیا من الجفاف والمجاعات وفي نفس الوقت هي منبع للنیل األزرق الذي یعتبر الرافد األهم لمیاه النیل؟ كن
منطقي. لقد انتهي زمان (الفهلوة) وأخذ الدول على (قد عقلها)، لقد صحت أفریقیا من نومتها العمیقة وهاهي أثیوبیا الیوم تعتبر الیوم ثاني

دولة في العالم من حیث تنوع ووفرة الخضروات بعد هولندا. أصحى یا بریش.

PM 06:24 07-20-2014 [Makurio]
التعلم من مصر؟

التعلم من الفشل الذریع؟

التعلم من العالقات المأزومة و الوهم و األوهام؟

التعلم من النمر الورقي؟

التعلم من العنصریة؟ من منكم شاهد مسلسل الكبیر هذه ألسنة و شاهد كیف صور تنزانیا و أهلها...؟؟؟

یجب علینا أن نتعلم من النماذج الناجحة في التعاون المائي و هي في أمریكا الجنوبیة. 

مفهوم األمن المائي الهالمي صنیعة مصریة ركیكة ال ةمت للقانون الدولي بصلة. 
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لكن ال عجب أن یأتي شخص یقول علینا التعلم من مصر إذا كانة مصر تقدم شخص كهاني رسالن كخبیر في الشؤون المائیة و هو خبیر
كالم لیس إال.

یا زول هي الموازین إختلت و الوضع اتغیر و أقوى دولة في حوض النیل الیوم... الشقیقة إثیوبیا فإذا علینا التعلم من دولة فلنتعلم منها.

PM 02:51 07-20-2014 [SUDANI] 
كالمك غیر منطقى لتبرر به وقوفك مع مصر ضد وطنك-وسؤالى هل یتحكم السودان فى تصریف میاه السد العالى لمصر ام ان السودان

مجرد خازن لمیاه مصر فى اراضیه وعلیه تحمل النتائج الوخیمه المترتبه على هذا التخزین فى اراضیه؟ 
ان كل ما ترمى له فى ردك لهذا العالمه الوطنى الغیور ان تقول لقراء هذا المقال العلمى الرصین ان السودانین یجب ان یكونوا تبعا لمصر
بقولك (ذكرنا مرارًا و تكرارًا أن أعتراض مصر على سد النهضة لیس له صلة بالجوانب الفنیة, و لكنه شأن یخص األمن القومى إذ أنه
لیس من المعقوا أو المقبول أن تقبل دولة تحترم نفسها و قادة یتسمون بالوطنیة أن ٌیتحكم فى أمنها المائى من خارج حدودها و بواسطة
دولة أجنبیة إذ یعتبر هذا خیانة و عمالة لیس إلّال) فهل انت مصرى ام من الذین استسلموا بطول ممارسة الدونیة علینا من الجاره
الحبیبه؟ وبما تفسر استعمالك اللف الجماعه بقولك ذكرنا مرارا وتكرارا فى مخاطبتك لهذا العالم الوطنى الغیور؟ وهل وجدت فى مقاله

انحرافا فى ذكر الحقائق والمنطق الرصین؟ متى یتحرر الوطن من عقدة الجاره لیتفرغ لالصالح والنماء؟

1061739# [ودأبوریش] 
AM 09:59 07-20-2014

شكرا للدكتور سلمان على هذا الموضوع الهادف ونرجو من اهللا ان یجعل هذا السدخیر وبركة لشعوب المنطقةبأكملها.

الرد على [ودأبوریش]

1061664# [سوداني حر] 
AM 07:51 07-20-2014

التحیة لك یا د. سلمان
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وجزاك اهللا خیرا عما نصحت للسودان وكتبت 
توضح الحقائق تنصح للوطن نصح البار االمین

الرد على [سوداني حر]

 [Ahmed] #1061657
AM 07:43 07-20-2014

یاااا دكتوررررررر
ال شك إن لك باع طویل في مجال الري وبما أنك تعرف مشروع الجزیرة العمالق فال شك أنك تعرف أیضًا أن اإلنجلیز قد صمموا طریقة الري
اإلنسیابي في مشروع الجزیرة أي إنه إن لم یفیض النیل وإرتفع منسوب المیاه فإن الماء لن یصل الي المین كنال وعلیه سیحتاج المزارع
السودان لرفع الماء الي الترع الرئیسیة والدولة سترفع ثمن المحروقات ویرتفع ثمن المحاصیل المرویة ویبقي السؤال أین سیذهب الماء الذي
لم یتم رفعه لقنوات الري الرئیسیة في السودان ؟ طبعًا الي بحیرة ناصر وعلیه نحن العنقالة نعرف أن الفائدة ستكون لدولة المنبع ودولة

الصب ولو قامت دولة جنوب السودان ببناء سد نهضة في الجنوب وبتمویل إسرائیلي فسوف یصیر السودان صحراء قاحلة

[ahmed] الرد على

Ahmed ردود على
PM 12:11 07-20-2014 [atif] 

لذلك یوجد خزان سنار

1061633# [ابو سكسك] 
AM 05:19 07-20-2014

السودان دائما دولة غافلة. اخشى ما اخشى ان تتم مقایضة من تحت الطاولة بین مصر واثیوبیا واسرائیل بموافقة دولیة وعلى حساب
السودان: فكل هذه الدول لها طموحات توسعیة بائنة بینما السودان المسكین طموحاته انكماشیة، فبعد اعادة رسم خریطة المنطقة، یخرج
السودان كالعادة "خشمو ملح ملح". االمر ال یتعلق بالمیاه فقط بل باالراضي ایضا واالثنان متوفران في السودان. اذا حصلنا على الكهرباء
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الرخیصة و ترعة لري اراضي النیل االزرق سنكون سعداء للغایة، ولكن حسب اعتقادي هذا امر ثانوي جدا بالنسبة للمسألة الكلیة، فاالمر
متعلق باالمن القومي السوداني. موضوع سد النهضة یحتاج الي دراسة عمیقة وحسابات دقیقة. خلیكم نجاض وما تطلعوا من المولد بال حمص.

كهربة قال

الرد على [ابو سكسك]

ردود على ابو سكسك
PM 06:26 07-20-2014 [Makurio]

أقوى عالقات إقتصادیة و أمنیة و سیاسیة تجمع أیًا من دول حوض النیل و إسرائیل...؟
مصر.

مافي خوف من الشقیقة إثیوبیا.

خدمات المحتوى
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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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