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

English  Français

آخر تحدیث األربعاء 26 ت2 2014 20:29

سدِّ النهضة االثیوبي: االجتماع الثالثي الرابع کان ایجابیا
بشأِن "سدِّ النهضة" مجددًا

http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=1465&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=authorarticles
http://arabi.assafir.com/index.asp
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tid=7
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tid=2
http://arabi.assafir.com/index.asp
http://arabi.assafir.com/articles.asp?lang=3
http://arabi.assafir.com/articles.asp?lang=2
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2farabi.assafir.com%2farticle.asp%3faid%3d2326%26refsite%3darabi%26reftype%3darticles%26refzone%3darticles&id=ma-141126133040-6d290c70
http://pdfcrowd.com


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

سلمان محمد أحمد سلمان *
(من االنترنت)

26/10/2014

بشأِن "سدِّ النهضة" مجددًا
بعَد أْن أصبَح سدُّ النهضِة اإلثیوبي حقیقًة واقعة: ِخیاراُت
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انعقد االجتماع الرابع بین مصر وإثیوبیا والسودان حول سدِّ النهضة اإلثیوبي. االجتماع الذي التأم في الخرطوم 25 في نهایة آب/ أغسطس الفائت، کان علی مستوى وزراء
الري في البلدان المذکورة. واتسمت کلمات الوزراء الثالثة في الجلسة االفتتاحیة بالهدوء واالبتعاد عن االنفعال أو التصّلب في المواقف. بل هي رّکزت علی ضرورة التعاون

واالستفادة القصوى من میاه النیل وحلِّ الخالفات بصورٍة ودِّیة عن طریق التفاوض. ویأتي هذا االجتماع علی خلفیة مجموعٍة من التطورات اإلقلیمیة والدولیة.

السیاق

، ثم کانون االول/دیسمبر عام 2013 أولی هذه الخلفیات هي االجتماعات الثالثة الماضیة التي انعقدت في الخرطوم فیالسنة الماضیة (تشرین الثاني/نوفمبر 2013
. وعلی الرغم من أن االجتماع األول بدأ بقدٍر کبیٍر من التفاؤل وهو یناقش تقریر لجنة الخبراء الدولیة حول سد النهضة، إال أنه وأخیرا في کانون الثاني/ ینایر عام )2014
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.بینما کانت
قراءة إثیوبیا للتقریر مختلفًة إذ ذکرت أنه لم یوِص بوقف بناء السد، وأن دور الخبراء الدولیین قد انتهی بنهایة أعمال اللجنة، وأن خبراء إثیوبیون سیقومون بالدراسات. أصّر

کل طرٍف علی موقفه وانفض ذلك االجتماع بال اتفاق.
تغیرت خارطة تحالفات حوض النیل جذریا خالل االجتماع الثاني. فقد أعلن السودان بوضوٍح تأییده الکامل لسد النهضة، ُمنهیًا بذلك التحالف النیلي المصري -  السوداني
الذي برز إلی الوجود عام 1959 إثر  توقیع الطرفین علی اتفاقیة میاه النیل. وکان وصول الدفعة األولی من الکهرباء اإلثیوبیة للسودان، والتي فاقت المئة میغاواط ذلك
الشهر، وبسعر التکلفة الذي هو أقل من ربع تکلفة کهرباء خزان مروي، قد أوضح للسودان 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. وقد زاد میالد الحلف اإلثیوبي السوداني الجدید مصَر

توترا، فقّررت أن تبرز عضالتها للسودان بمزید من إجراءات ضمِّ حالیب ، وبفتح مکاتب للمعارضة السودانیة في القاهرة.
بهذه الخلفیة جاء االجتماع الثالثي الثالث 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 لتواصل بناء السد بحیث
یصبح حقیقة ال یمکن القفز فوقها، أو حتی الحدیث عن وقف البناء. وواصلت أوروبا مساعدتها إلثیوبیا. 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.
کان واضحًا أن عنصر الزمن ظل وما یزال في جانب إثیوبیا. وکان واضحا أیضًا أن الرهان المصري بأن تفشل إثیوبیا في مواصلة تمویل بناء السد، والذي تبلغ تکلفته خمسة
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کان واضحًا أن عنصر الزمن ظل وما یزال في جانب إثیوبیا. وکان واضحا أیضًا أن الرهان المصري بأن تفشل إثیوبیا في مواصلة تمویل بناء السد، والذي تبلغ تکلفته خمسة
ملیار دوالر، قد  فشل.. علی الرغم من تصریحاٍت مفادها أن البنك الدولي والدول األوروبیة أوقفت تمویلها للسد، بینما لیس هناك أي تمویٍل خارجٍي للسد. ثم انطلقت بعض
التصریحات عن 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.
وقد وّفر االجتماع الثالث والعشرون لالتحاد األفریقي الذي انعقد في األسبوع األخیر من شهر حزیران/یونیو عام 2014 في مدینة ماالبو عاصمة غینیا اإلستوائیة، فرصًة
طیبة للبلدین . حیث التقی الرئیس المصري ورئیس الوزراء اإلثیوبي علی هامشه. ووافق الرئیسان خالل اللقاء علی العودة إلی طاولة المفاوضات حول سدِّ النهضة. وقد رکز
، عند مغادرة الوفد المصري للخرطوم لالجتماع الثالثي، علی اهمیة مناقشة أسس ومرتکزات الرئیس المصري في لقائه بالصحفیین في 24 آب/ أغسطس عام 2014
التعاون بین الدولتین الشقیقتین، وحلحلة المسائل العالقة حول سد النهضة،  أن وفد القاهرة في االجتماع الثالثي في الخرطوم سوف یتناول مسألتي حجم البحیرة،

والفترة التي ستمألها فیها إثیوبیا. کان ذلك الموقف یعلن بدء عهٍد جدید.

االتفاقیة االممیة حول المجاري المائیة

، کانت اتفاقیة األمم المتحدة للمجاري المائیة الدولیة في طریقها إلی حیز النفاذ بعد أن صادقت علیها 35 دولة في تلك األثناء، وتحدیدًا في 19 أیار/مایو عام 2014
، بعد تسعین یومًا من اکتمال العدد المطلوب من من أوروبا وأفریقیا والعالم العربي وآسیا. وقد دخلت االتفاقیة حیز النفاذ رسمیًا في 17 آب/ أغسطس عام 2014
التصدیقات بموجب االتفاقیة.  وتنبني االتفاقیة علی التعاون بین دول الحوض المشترك، وتشمل االتفاقیة کلمة "تعاون" ومشتقاتها خمسة عشر مرة. کما تنبني علی مبدأ
االنتفاع المنصف والمعقول لکل دولٍة من دول الحوض المشترك، وتضع سبعة عوامل لتحدید هذا االنتفاع المنصف والمعقول. وتنادي بالمشارکة وتبادل المعلومات وحلِّ

النزاعات بالطرق الودیة والسلمیة، وتعترف لکل دولة من دول الحوض بحقها في المشارکة واالنتفاع من میاهه.
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.  بل إن دار النشر العالمیة المعروفة "بریل" قّررْت بدء نشر دوریة علمیة متخّصصة في "قوانین المیاه الدولیة". 
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 ُتمّثل القانون العرفي الدولي للمیاه

المشترکة، وُتلزم لیس فقط الدول األطراف في االتفاقیة، بل کل دول العالم التي تتشارك في مجاري مائیة.

البیان الختامي.. ایجابي

المغرب  المیاه  النساء
تونس  رمضان 

سوریا  سیاسة
فلسطین  لیبیا   مجتمع
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جاء البیان الختامي لالجتماع الثالثي الرابع عاکسًا لهذه التطورات وتوفیقیًا في مضمونه ولغته. فقد شمل االتفاَق علی إجراء دراستین بواسطة بیت خبرة عالمي (أو ما
سمٍّاه البیان "شرکات استشاریة")، وتکوین لجنة مشترکة تشمل أربعة أعضاء من کل 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، کما قبلت إثیوبیا مبدأ المشارکة الدولیة في الدراسات الذي ظّلت مصر تنادي به منذ االجتماع

الثالثي األول. 
فألدیس أبابا الحق في االستفادة من میاه النیل التي یأتي 86 في المئة منها من الهضبة اإلثیوبیة. واتفاقیة عام 1902 واتفاقیة عام 1959 عفا علیهما الزمان وتجاوزتهما
األحداث والوقائع. وقد وضحت فائدة السدود اإلثیوبیة علی السودان حتی من قبل أن یکتمل سد النهضة ویبدأ في تولید الکهرباء، فعجزه من الکهرباء یبلغ 40 في المئة
من اجتیاجاته، ما یؤدي الی قطوعات الکهرباء التي عادت إلی واجهة الحیاة السودانیة. کما ُتمثل نتائج االجتماع مرونة في الموقف اإلثیوبي واعتماد مبدأ أن المفاوضات
أخٌذ وعطاء، وأنه یجب علی إثیوبیا قبول مبدأ المشارکة الدولیة 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.
ومن 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 تقّرر قیامها، وعالقة هذه المجموعة ببیت الخبرة ودورها في الدراستین... فالبیان الختامي به الکثیر من الغموض في هذین األمرین، ومنه
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 علی أرض الواقع بصورٍة إیجابیٍة ومرضیة.  کما یمکن أیضًا (بل یجب) الُمضي ُقُدمًا إلی مساحاٍت أکبر وأوسع للتعاون

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

بشأِن "سدِّ النهضة" مجددًا

بعَد أْن أصبَح سدُّ النهضِة اإلثیوبي حقیقًة واقعة: ِخیاراُت الُسودان
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