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الصفحة الرئیسیة  منبر الرأي  د. سلمان محمد أحمد سلمان  ِقراءٌة في ملفِّ االجتماِع الُثالثيِّ الرابِع حوَل سدِّ النهضة .. بقلم: د. سلمان محمد
أحمد سلمان

ِقراءٌة في ملفِّ االجتماِع الُثالثيِّ الرابِع حوَل سدِّ النهضة .. بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان

األربعاء, 27 آب/أغسطس 2014 10:03

1
انعقد بالخرطوم یومي األثنین والثالثاء 25 و26 أغسطس عام 2014 االجتماع الرابع بین مصر وإثیوبیا والسودان حول سدِّ

النهضة اإلثیوبي. وقد قاد الوفد المصري لالجتماع وزیر الري والموارد المائیة الجدید الدکتور حسام الدین مغازي، وقاد وفد
السودان السید معتز موسی وزیر الموارد المائیة والکهرباء، بینما قاد الوفد اإلثیوبي السید ألمایو تیجنو وزیر الري والموارد

المائیة، والذي هو أقدم الوزراء الثالثة في المنصب. وقد کانت کلمة کٍل من الوزراء الثالثة في الجلسة االفتتاحیة لالجتماعات
هادئًة ال تحمل أدنی درجات االنفعال أو التصّلب في المواقف. بل وقد رکٌّزت کل من هذه الکلمات علی ضرورة التعاون

واالستفادة القصوى من میاه النیل وحلِّ الخالفات بصورٍة ودیة عن طریق التفاوض .
ویأتي هذا االجتماع علی خلفیة مجموعة من التطورات االقلیمیة والدولیة، والحقائق التي برزت مؤخرًا.

2
أولی هذه الخلفیات هي االجتماعات الثالثیة الثالثة الماضیة التي انعقدت في الخرطوم في الرابع من نوفمبر عام 2013، ثم

في یومي الثامن والتاسع من دیسمبر عام 2013، وأخیرًا في یومي الرابع والخامس من ینایر عام 2014. ورغم أن
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االجتماع األول بدأ بقدٍر کبیٍر من التفاؤل وهو یناقش تقریر لجنة الخبراء الدولیة حول سد النهضة، إال أن ذلك التفاؤل سرعان ما
اکتسحه تیار النیل األزرق الجارف. فقد طالبت مصُر إثیوبیا بوقف بناء السد، واالتفاق علی لجنة دولیة جدیدة للقیام بالدراسات

التي أوصی بها التقریر. کانت قراءة إثیوبیا للتقریر مختلفًة فقد ذکرت أن التقریر لم یوِص بوقف بناء السد، وأن دور الخبراء
الدولیین قد انتهی بنهایة أعمال اللجنة، وأن الدراسات سوف یقوم بها خبراء إثیوبیون. أصرٍّ کل طرف علی موقفه وانفض اجتماع

نوفمبر بال اتفاق.
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تغیرت خارطة تحالفات حوض النیل تغییرا جذریًا خالل االجتماع الثاني. فقد أعلن السودان بوضوٍح في الرابع من دیسمبر عام
2013 تأییده الکامل لسد النهضة، ُمنهیًا بذلك التحالف النیلي المصري السوداني الذي برز إلی الوجود عام 1959 إثر  توقیع

الطرفین علی اتفاقیة میاه النیل في الثامن من نوفمبر ذلك العام. وکان واضحًا أن وصول الدفعة األولی من الکهرباء اإلثیوبیة
للسودان والتي فاقت المائة میقاواط ذلك الشهر، وبسعر التکلفة الذي هو أقل من ربع تکلفة کهرباء خزان مروي، قد أوضح

السودان الجائع للکهرباء أین تکمن مصالحه. فجاء تأیید السودان لسد النهضة علی لسان رئیس الجمهوریة نفسه، وخالل لقائه
برئیس الوزراء اإلثیوبي أثناء افتتاح خط الربط الکهربائي المشترك بین البلدین، لیغلق الباب أمام أي تصریحاٍت مختلفة من وزیٍر

أو مستشاٍر أو مساعٍد لرئیس الجمهوریة. 
ورغم أن إثیوبیا أبدت بعض المرونة بقبولها لفریق عمٍل من الخبراء من الدول الثالثة للقیام بالدراسات، إال أن مصر تمّسکت

بمواقفها السابقة. وقد زاد میالُد الحلف اإلثیوبي السوداني الجدید مصَر تخوفًا وعنادًا. إذ رأت مصُر فیه عقوقًا من شقیقها األصغر
 وحلیفها القدیم الذي أصبح صدیقًا لعدوها. وقرٍّرت مصر أن تبرز عضالتها للسودان بمزید من إجراءات ضمِّ حالیب لمصر، وفتح

المکاتب للمعارضة السودانیة في القاهرة.
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بهذه الخلفیة جاء االجتماع الثالثي الثالث في ینایر الماضي هشًا وبال أرضیة یستند علیها ونقاط لقاٍء لینطلق منها. وانتهی ذلك
االجتماع حتی دون إصدار بیاٍن مشترك أو االتفاق علی موعٍد ومکاٍن لالجتماع الرابع. ثم مضت سبعة أشهر بال اجتماعاٍت ثالثیة

أو مفاوضاٍت حتی من خالل وسیٍط رابع.
واستفادت إثیوبیا من هذه الفترة کثیرًا لتواصل بناء السد وإبرازه کحقیقة ال یمکن القفز فوقها، أو حتی الحدیث عن وقف البناء.
وواصلت أوروبا مساعدتها إلثیوبیا في بناء السد. فالشرکة االیطالیة "سالیني" تواصل بناء السد، والشرکات الفرنسیة والسویسریة

واالنجلیزیة تتنافس علی بیع المعدات المیکانیکیة للسد، بینما تواصل الشرکات الصینیة بناء خطوط شبکة نقل کهرباء السد
التي سوف یبدأ تولیدها بعد عاٍم وأشهر قالئل، وتوصیلها إلی بقیة إثیوبیا، وإلی دول الجوار.

5
کان واضحًا أن عنصر الزمن ظّل وما یزال في جانب إثیوبیا. فکل یوم یمرُّ  یصبح سد النهضة حقیقًة واقعة ال تقبل الجدل. وکان
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واضحًا أیضًا أن الرهان المصري بأن تفشل إثیوبیا في مواصلة تمویل بناء السد والذي تبلغ تکلفته خمسة ملیار دوالر، قد سقط
في امتحان الزمن. 

تحت هذه الظروف فقد لجأ  بعض الکتٍّاب المصریین إلی تصریحات هوجاء مفادها أن البنك الدولي والدول األوربیة قد أوقفت
تمویلها للسد (رغم أنه لیس هناك أي تمویٍل خارجٍي للسد). ثم أعلنوا أن بحیرة السد سوف تخلق أخدودًا ضخمًا سیصل مکة

ویشقُّ الکعبة نفسها إلی شطرین أو ثالثة. وقد أضرت تلك التصریحات بمصداقیة مصر کثیرا. 
غیر أن العقالء في القاهرة رأوا أن الزمن، والعداء اإلعالمي إلثیوبیا والسودان والسد، والتصریحات غیر المسئولة، لیست من

مصلحة مصر ،فقرروا العودة لطاولة التفاوض.
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وقد وّفر االجتماع الثالث والعشرون لالتحاد األفریقي الذي انعقد في األسبوع األخیر من شهر یونیو عام 2014 في مدینة ماالبو
عاصمة غینیا اإلستوائیة فرصًة طیبة للبلدین . فقد التقی الرئیس المصري الجدید الفریق عبد الفتاح السیسي ورئیس الوزراء

اإلثیوبي السید هایلي مربم دیسالین علی هامش ذلك االجتماع. وبدا اللقاء ودیًا وأبرزت الصور التي تناقلتها الصحف االلکترونیة
والورقیة الزعیمین وهما یتعانقان مبتسمین، ویشدُّ کٌل منهما علی ید اآلخر، ویتحدثان عن ضرورة التعاون في کل مجاالت

التنمیة ولیس فقط المیاه. ووافق الرئیسان خالل اللقاء علی العودة إلی طاولة المفاوضات حول سدِّ النهضة.
7

في تلك األثناء، وتحدیدًا في 19 مایو عام 2014، کانت اتفاقیة األمم المتحدة للمجاري المائیة الدولیة في طریقها إلی حیز
النفاذ بعد أن صادقت علیها خمٌس وثالثون دولة من أوروبا وأفریقیا والعالم العربي وآسیا. وقد دخلت االتفاقیة حیز النفاذ رسمیًا

في 17 أغسطس عام 2014، بعد تسعین یومًا من اکتمال العدد المطلوب من التصدیقات بموجب االتفاقیة.  
وتنبني االتفاقیة علی التعاون بین دول الحوض المشترك، وتشمل االتفاقیة کلمة "تعاون" ومشتقاتها خمسة عشر مرة. کما
تنبني االتفاقیة علی مبدأ االنتفاع المنصف والمعقول لکل دولة من دول الحوض المشترك، وتضع سبعة عوامل لتحدید هذا

االنتفاع المنصف والمعقول. وتنادي االتفاقیة بالمشارکة وتبادل المعلومات وحلِّ النزاعات بالطرق الودیة والسلمیة، وتعترف لکل
دولة من دول الحوض بحقها في المشارکة واالنتفاع من میاه الحوض.

لقد کنُت أحد أعضاء مجموعة القانونین الدولیین الذین کانت مهمتهم خالل األعوام الثالثة الماضیة شرح االتفاقیة للدول الراغبة
واإلجابة علی التساؤالت عنها. وسوف یکون من الصعب نقل حالة الفرح والنشوة التي انتشرت بین الدول األعضاء في االتفاقیة

والقانونیین وخبراء المیاه اآلخرین الذین وقفوا وراء االتفاقیة حتی دخلت حیز النفاذ. فقد ُعِقدْت عدُّة ندوات حول دخول
االتفاقیة حیز النفاذ خالل شهر ي یونیو ویولیو الماضیین. ورّکزت الدوریات الثالثة الرئیسیة المتخّصصة في مجال المیاه علی

إبراز ما دار في تلك الندوات، وسوف تنشر کٌل من هذه الدوریات  مقاالٍت عن االتفاقیة وتداعیات دخولها حیز النفاذ.  بل إن دار
النشر العالمیة المرموقة "بریل" قّررْت بعد دخول االتفاقیة حیز النفاذ بدء دوریة علمیة متخّصصة في "قوانین المیاه الدولیة." 
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ورغم أن أطراف االتفاقیة ال تشمل أیًا من دول حوض النیل االحدى عشر، إال أن الرسالة التي أرسلتها االتفاقیة ودخولها حیز
النفاذ کانت واضحة: لقد بدأ عهٌد جدیٌد في إدارة المجاري المائیة المشترکة ینبني علی التعاون والمشارکة واالنتفاع المنصف

والمعقول وحل النزاعات سلمیًا. وهذه القواعد ُتمثُّل القانون العرفي الدولي للمیاه المشترکة، وتلزم لیس فقط الدول األطراف في
االتفاقیة، بل کل دول العالم.

8
ثم جاء لقاء الرئیس السیسي بالصحفیین یوم األحد 24 أغسطس عام 2014، في نفس یوم مغادرة الوفد المصري للخرطوم

لالجتماع الثالثي. رکٌّز الرئیس السیسي في لقائه بالصحفیین علی سد النهضة. فقد أعلن أنه مستعد للذهاب إلی أدیس أبابا من
أجل لقاء السید هایلي مریم دیسالین ومناقشة أسس ومرتکزات التعاون بین الدولتین الشقیقتین، وحلحلة المسائل العالقة حول

سد النهضة. ثم أوضح أن وفد القاهرة في االجتماع الثالثي في الخرطوم سوف یتناول مسألتي حجم البحیرة، والفترة التي
ستمأل فیها إثیوبیا البحیرة. کان تلك التصریحات إیذانًا ببدء عهٍد جدید، وانتهاء مرحلة رفض السد أو حتی اإلصرار علی  التوّقف

عن بنائه ریثما تکتمل الدراسات.    
9

علیه فقد جاء البیان الختامي لالجتماع الثالثي الرابع والذي صدر مساء الثالثاء 26 أغسطس عام 2014 عاکسًا لهذه التطورات
وتوفیقیًا في مضمونه ولغته. فقد شمل البیان االتفاق علی إجراء دراستین بواسطة بیت خبرة عالمي (أو ما سّماه البیان "شرکات
استشاریة")، وتکوین لجنة مشترکة تشمل أربعة أعضاء من کٍل من الدول الثالثة لإلشراف علی إعداد هذه الدراسات. کما اتفقت

األطراف الثالثة علی إکمال هاتین الدراستین في ظرف ستة أشهر.  وتعنی احدى هاتین الدراستین بموارد المیاه ونموذج
محاکاة نظام هیدروکهربائیة، بینما تعنی الدراسة الثانیة بتقییم التأثیر البیئي واالجتماعي واالقتصادي للسد علی السودان ومصر.
وهکذا قبلت مصر أخیرًا حقیقة أن السد قد أصبح واقعًا  ال یقبل الجدل، أو حتی الحدیث عن وقف بنائه. کما قبلت إثیوبیا مبدأ
المشارکة الدولیة في الدراسات الذي ظلت مصر تنادي به منذ االجتماع األول. وجاء البیان الختامي توافقیًا حفظ لکٍل من مصر

وإثیوبیا ماء وجهها، وحفظ للسودان دوره کوسیط ومستفیٍد من السد.
10

إن هذه النتائج اإلیجابیة لالجتماع الرابع تعکس تحوال واقعیًا ومنطقیًا من القاهرة. فأدیس أبابا لها الحق في االستفادة من میاه
النیل التي یأتي 86% منها من الهضبة اإلثیوبیة. واتفاقیة عام 1902 واتفاقیة عام 1959 اتفاقیتان قد عفا علیهما الزمان

وتجاوزتهما األحداث والوقائع، وأصبح الحدیث عنهما واإلصرار علی إلزامیتهما من جانب القاهرة مضیعًة للوقت. 
وقد وضحت فائدة السدود اإلثیوبیة علی السودان وأصبحت أمرًا واقعًا حتی قبل أن یکتمل سد النهضة ویبدأ في تولید الکهرباء

والتي ینتظرها السودان بفارغ الصبر لسد عجزه من الکهرباء البالغ 40% من اجتیاجاته، ولوقف قطوعات الکهرباء التي عادت
إلی واجهة الحیاة السودانیة بوضوح خالل الشهرین األخیرین. 
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وقد وضح لمصر بجالء أن إصرارها علی وقف بناء السد حتی اکتمال الدراسات لم ولن یجد قبوًال إقلیمیًا أو عالمیًا، أو حتی من
حلفائها العرب. ولتأکید الرؤیة واالتفاق علی أن السد قد أصبح حقیقًة واقعة فقد اشتمل البیان الختامي لالجتماع الثالثي علی

دعوة وزیر الري اإلثیوبي لنظیریه الوزیرین المصري والسوداني لزیارة موقع السد والوقوف علی التطورات هناك. 
کما ُتمثل نتائج االجتماع مرونة في الموقف اإلثیوبي واعتماد مبدأ أن المفاوضات أخٌذ وعطاء، وأنه یجب علی إثیوبیا قبول

مشارکة دولیة في الدراسات لتأکید دعواها أن السد لن تکون له آثار سلبیة علی مصر، وقبول مبدأ ضرورة التخفیف والحدِّ من
اآلثار السلبیة إن أثبتت الدراسات ذلك.

کما أن اتفاقیة األمم المتحدة للمجاري المائیة الدولیة قد خلقت واقعًا دولیًا جدیدًا ینبني علی التعاون والمشارکة واالنتفاع
المنصف والمعقول لکل دول الحوض وحل الخالفات یطریقة سلمیة وعن طریق التفاوض. وهي مبادئ ال یمکن تجاهلها وغّض

الطرف عنها. 
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من المتوّقع أّن تشهد المرحلة المقبلة بعض الشّد والجذب في مرجعیة بیت الخبرة الدولي الذي سوف یتم "استخدامه" في
القیام بالدراستین، وکذلك في تفاصیل دور مجموعة الخبراء االثني عشر التي قّرر الوزراء الثالثة قیامها، وعالقة هذه المجموعة

ببیت الخبرة ودورها في الدراستین. فالبیان الختامي به الکثیر من الغموض البّناء في هذین األمرین،منها استعمال کلمة
"استخدام" بیت الخبرة في الدراستین،  ولیس "قیام" هذا البیت بالدراستین.      

غیر أنه إذا تواصلت الروح التعاونیة التي سادت االجتماع الرابع فإن هذه التفاصیل یمکن االتفاق علیها وترجمة البیان الختامي
لالجتماع الثالثي الرابع علی أرض الواقع بصورٍة إیجابیٍة ومرضیة.  کما یمکن أیضًا (بل یجب) الُمضي ُقُدمًا إلی مساحاٍت أکبر

وأوسع للتعاون مع دول حوض النیل األخرى النتشال شعوب الحوض من الفقر والجوع والعطش والظالم الذي تعیشه غالبیتهم،
والذي یزداد یومًا بعد یوم.   

Salmanmasalman@gmail.com
www.salmanmasalman.org
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