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مّثَل إصداُر املفوضيِة الدولية للسدود لتقريرها )السدود والتنمية.. إطار عمٍل جديد التخاذ القرارات( عام 2000 
معلمًا مهمًا في تاريخ اجلدل الدائر حول السدود منذ خمسينيات القرن املاضي. وكان إنشاء املفوضية واالتفاق على 
مرجعيتها قد مّت في عام 1997، بعد شدٍّ وجذٍب بني املنظمات املالية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي واحلكومات 
واملؤسسات األكادميية من جهٍة أخرى. وقد جاء  املدني  املجتمع  والعام من جهة، وبني منظمات  والقطاعان اخلاص 
التقرير  وتعّرض  العالم.  أرجاء  كل  في  ومناقشته  وتوزيعه  عدة،  لغات  إلى  ترجمته  ومّتت  ومتكاماًل  شاماًل  التقرير 
إلى مجمل املسائل املتعّلقة بالسدود، شاملًة االقتصادية والتمويلية والهندسية والبيئية واالجتماعية والقانونية، 
لْت  ُمثِّ التي قامت بإعداده،  املفوضية  التقرير بقبوٍل ومكانٍة وشرعّيٍة كبيرة، ألن  املشتركة. وحظي  ومسائل األنهار 
فيها قطاعاٌت واسعة من املجتمع، وترأسها أكادميٌي وقانونٌي وسياسٌي من الدول النامية يحظى باحتراٍم دوليٍّ كبير، 

وهو السيد كادر أسمل وزير املياه في جمهورية جنوب إفريقيا حينذاك.

دود العربية والمياه المشتركة  السُّ
وتحّديات سدِّ النهضِة اإلثيوبي

❋ أكادميي، مستشار سابق للبنك الدولي لقوانني املياه، ورئيس حترير مجلة )قوانني املياه الدولية(، السودان.

د. سلمان محمد أحمد سلمان ❋

ملف العدد
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وعلى الرغم من أن التقرير أّكد أهمّية 
السدود ودورها في توفير الطاقة الكهربائية 
الرخيصة ومياه الري والشرب، وأنها خط 
الدفاع ضد الفيضانات، واملستودع املائي 
اآلمن ملواجهة سنوات اجلفاف، فإن التقرير 
تضّمن نقدًا قاسيًا للطريقة التي مّت بها 
بناء السدود في كل أنحاء العالم. فقد 
فّصل التقرير اآلث���ار البيئية السلبية 
للسدود املتمّثلة في إغراق أراض خصبة 
كثيرة وغابات غنّية، واحلّد من حتركات 

وتوالد األسماك واحليوانات املائية.
 وأشار التقرير إلى أن األعشاب املائية 
التي تتكاثر وتنتشر على بحيرات السدود 
غدت مصدرًا أساسيًا للغازات التي تساعد 
على االحتباس احلراري والتغيرات املناخية، 
وأن بحيرات السدود أصبحت بؤرًة رئيسيًة 
لطفيليات األمراض املعدية والقاتلة مثل 
املالريا والبلهارسيا. وأثار التقرير أيضًا 
مشكلة اآلثار واملعالم التاريخية التي مّت 
ويتّم إغراقها حتت بحيرات هذه السدود، 

وإلى األبد. 

اآلثار االجتماعية السلبية
ب��ص��ورٍة أكبر على اآلث��ار  رّك��ز التقرير 
االجتماعية السلبية للسدود، وأورد أرقامًا 
للقوميات واملجموعات واألسر )ومعظمها 
من الشرائح الفقيرة والضعيفة واملجموعات 
ال��ت��ي مّت   القبلّية وال��ش��ع��وب األص��ل��ّي��ة( 
ويتّم ترحيلها قسرّيًا، لكي يتسّنى بناء 
ُنِزعْت أراضيها من دون  السدود، بعد أن 
أدن��ى درج��ة م��ن العدالة واإلن��ص��اف في 
التعويضات، أو في االستفادة من منافع 

هذه السدود.
وشمل التقرير وصفًا وحتلياًل للسدود 
ب��ن��اؤه��ا على األن��ه��ار املشتركة  ال��ت��ي مت 
سواء باتفاٍق ومشاركة الدول املتشاطئة 
لذلك النهر، أو بعد املشاورة بينها فقط، 
وتلك التي مت بناؤها من دون اتفاٍق أو 
مشاورٍة أو إخطار. وأوضح خطورة برامج 
التنمية األحادية على مستقبل التعاون 
في النهر املشترك، وخطورتها أيضًا على 
االستفادة القصوى والفاعلة واملستدامة 

من ذلك النهر.

وتضّمن التقرير سبع أسبقياٍت استراتيجية 
26 مؤشرًا رأت املفوضية ضرورة  تشمل 
االلتزام بها ملعاجلة اآلثار السلبية املتوّقعة 
ُتنِجَز السدود  من السدود، ولضمان أن 
ب��ه احل��ك��وم��ات. وتغّطي هذه  م��ا وع���دت 
األسبقيات واملؤشرات املسائل االقتصادية 
والتمويلية والبيئية واالجتماعية وكذلك 

قضايا األنهار املشتركة. 

ترحيب عربي
ُقوِبَل التقريُر بقدٍر كبيٍر من الترحيب في 
الوطن العربي، فقد طغت قضايا األنهار 
املشتركة هناك على مسائل السدود األخرى. 
وعالج التقرير هذه املسألة بقدٍر كبيٍر من 
احلساسية والتفصيل والدقة، بتركيزه على 
املنافع الكبيرة للدول املتشاطئة من السدود 
املشتركة على األنهار املشتركة، وتأييده ملبدأ 
االنتفاع املنصف واملعقول بني هذه الدول، 

وضرورة التشاور واإلخطار. 
فالعالم العربي يعاني شّحًا حادًا في 
املياه جعل منه اإلقليم األقل مياهًا في 
العالم، وكان نصيب الفرد في هذا اإلقليم 
من املياه املتوافرة يبلغ أربعة آالف متر 
مكعب عام 1950، ثم انخفض إلى ألف 
متر مكعب عام 2012، وُيتوّقع أن ينخفض 
إلى 550 مترًا مكعبًا بحلول عام 2050. 
وتتضح خطورة هذه األرقام عند مقارنتها 
مبتوسط نصيب الفرد اليوم في العالم 
والبالغ تسعة آالف متر مكعب، والذي 
إل��ى ستة آالف متر مكعب  سينخفض 

بحلول عام 2050.
لكن اخلطورة الكبرى تكمن في أن نحو 
60% من املياه في العالم العربي مصدرها 

على الرغم من فوائدها اجلمة، فإن للسدود آثارًا بيئية ال ميكن إنكارها

قضايا المياه المشتركة 
ف���ي م��س��ائ��ل ال��س��دود 
ت��ط��غ��ى ع��ل��ى ال��ق��ض��اي��ا 
االق��ت��ص��ادي��ة والبيئية 
واالج��ت��م��اع��ي��ة األخ����رى 
وب��ات��ت ال��ت��ح��دي األك��ب��ر 
أمام دول العالم العربي
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أنهار تأتي من خارج العالم العربي. كما 
أنَّ أنهار العالم العربي هي أكثر األنهار 
في العالم سدودًا نسبة إلى املياه العذبة 
امل��ت��واف��رة. لهذه األس��ب��اب طغت قضايا 
املياه املشتركة في مسائل السدود على 
القضايا األخ��رى االقتصادية والبيئية 
واالجتماعية، وأصبحت التحدي األكبر 
ال��ذي يواجه العالم العربي. ومن أهم 
األنهار التي تتشاركها دوٌل من العالم 
العربي مع دوٍل من خارجه هي: النيل، 
ودج��ل��ة، وال��ف��رات، واألردن، والعاصي، 

والسنغال، وجوبا. 

تعاون عربي
ال��دول العربية للتعاون  جل��أت بعض 
فيما بينها وبناء سدود صغيرة على األنهار 
املشتركة بينها لزيادة املواعني التخزينية 
ال��واردة من  للمياه. غير أن ضعف املياه 
األنهار املشتركة بني الدول العربية ما يزال 
التحدي األكبر لتحقيق هذا احللم. ويظهر 
هذا الوضع جليًا في )سد الوحدة( الذي 
بنته األردن وسوريا عام 2004 على نهر 
اليرموك، واكتمل عام 2005. وقد كانت 
السعة التخزينية املخّططة لهذا السد 
هي 120 مليون متر مكعب، يذهب جلها 
لألردن للري ومياه الشرب، مقابل تزويد 
سوريا بالطاقة الكهربائية. لكن مخزون 
20 مليون متر مكعب  السد توّقف عند 
فقط بسبب ضعف انسياب نهر اليرموك. 
ولهذه األسباب لم يحّقق السد األهداف 

التي ُأنشئ من أجلها. 
وقد تباينت وضعية السدود املقامة على 
أنهار مشتركة مع دوٍل خارج العالم العربي. 
فالسدود التي بنتها وتنوي تركيا بناءها 
على نهري دجلة والفرات، هي ملصلحة 
تركيا حصرًا، ولها آثاٌر سلبية كبيرة على 
سوريا والعراق ألنها تقّلل بصورة كبيرة 
ال��دول��ت��ني. وقد  ال��واص��ل��ة لهاتني  امل��ي��اه 
خّططت تركيا ملشروع »الغاب« الذي يشمل 
22 سدًا على نهري دجلة والفرات، أكبرها 
سد أتاتورك على نهر الفرات الذي اكتمل 
في بداية تسعينيات القرن املاضي. وتتعّلل 
تركيا بتعاملها األحادي مع نهري دجلة 

والفرات بأن مياه هذين النهرين ملكها، 
مثلما ميلك العراق وسوريا السلطة على 
النفط في أراضيهما. غير أن هذا الرأي 
التركي يتعارض مع أبجديات القانون 
الدولي للمياه الذي يستند إلى االنتفاع 
املنصف واملعقول لكل دولة من دول احلوض 
في مياه ذلك احلوض. لهذه األسباب كانت 
تركيا واحدًة من ثالث دول فقط صّوتت 

ضد اتفاقية األمم املتحدة للمجاري املائية 
الدولية في اجتماع اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة.

دول نهر السنغال
وعلى نقيض الوضع في تركيا جند أن دول 
نهر السنغال األربع – السنغال وموريتانيا 
ومالي وغينيا – تقوم باالستفادة املشتركة 
والفاعلة من نهر السنغال. وقد أنشأت 
هذه الدول منظمة إدارة نهر السنغال عام 
1972، وعهدت إليها ببناء وإدارة سدين 
ضخمني على النهر هما )مانانتالي وماكا 
دياما(. ويقوم السدان بتوليد الكهرباء 
امل��ي��اه للري  ووق���ف الفيضانات وح��ج��ز 
ال��دول األرب��ع، باتفاقها  والشرب لفائدة 
وإدارة املنظمة التي تتمّتع باالستقالل 
املالي واإلداري كهيئة قانونية مستقلة 

من هذه الدول. 
وظل هذا العمل اجلماعي التعاوني حول 
السدود واملياه املشتركة مصدر إشادة وإعجاب 
من كل دول العالم واملنظمات الدولية. وقد 
برز تناسق هذا العمل اجلماعي حول نهر 
السنغال مع اتفاقية األمم املتحدة للمجاري 

املائية الدولية.

سد الوحدة الذي بنته سوريا واألردن عام 2005

ب��ع��ض ال����دول العربية 
بنت سدودًا صغيرة على 
األنهار المشتركة لزيادة 
ال��م��واع��ي��ن التخزينية 
للمياه لكن ضعف هذه 
األن��ه��ار يمثل التحدي 
األكبر لتحقيق هذا الحلم 

ملف العدد
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اتفاقية األمم املتحدة
ونشير هنا إلى أن اتفاقية األمم املتحدة 
للمجاري املائية الدولية دخلت حيز النفاذ 
في 17 أغسطس 2014، بعد أن صادقت 
35 دولًة. وكانت اجلمعية العامة  عليها 
لألمم املتحدة قد أجازت االتفاقية بأغلبية 
أكثر من مئة دولة في 21 مايو عام 1997. 
وقد صّوتت ضد االتفاقية ثالث دول فقط 

هي تركيا والصني وبوروندي.
 ونشأت االتفاقية على مبدأ التعاون بني 
الدول املتشاطئة للمجرى املائي املشترك، 
وأّكدت أن القانون الدولي للمجاري املائية 
هو قانون التعاون. وقد وردت كلمة التعاون 
15 مرًة في االتفاقية.  ومشتقاتها نحو 
وتؤكد املادة الثامنة أن التعاون بني دول 
املجرى املائي يتم على أساس املساواة في 
السيادة والسالمة اإلقليمية والفائدة 
املتبادلة وحسن النّية؛ من أجل حتقيق 
االنتفاع األمثل من املجرى وتوفير احلماية 

الكافية له. 
ونشأت االتفاقية أيضًا على مبدأ »االنتفاع 
واملشاركة املنصفني واملعقولني«. وتقّرر املادة 
اخلامسة حقَّ كٍل من دول املجرى املائي 
في أن تنتفع، كل في إقليمها، باملجرى 

املائي الدولي بطريقٍة منصفٍة ومعقولة. 
ولكن هذه املادة تلزم هذه الدول أيضًا بأن 
تستخدم املجرى وُتنّميه بغية االنتفاع 
به بصورة مثلى ومستدامة واحلصول 
على فوائد منه، مع مراعاة مصالح دول 
املجرى املائي املعنّية، وعلى نحٍو يتفق 
مع توفير احلماية الكافية للمجرى 
املائي. وعليه فإن االتفاقية تعطي كل 

دولة من دول املجرى حقوقها في ذلك 
امل��ج��رى، لكنها تفرض عليها واجباٍت 
جتاه دول املجرى األخرى، وجتاه املجرى 

املشترك نفسه.
وت��ت��ن��اول امل����واد م��ن 10 إل���ى 19 من 
االتفاقية التدابير امُلزمع اتخاذها بواسطة 
إحدى دول املجرى على املجرى املشترك، 
وضرورة إخطار بقية دول احلوض بالتدابير 
املزمع اتخاذها والتي ميكن أن يكون لها 
أث��ٌر ضار على أي منها أو على احلوض 
نفسه. وتتناول املادة 33 تفاصيل تتعلق 
بتسوية املنازعات وتشمل التفاوض بناًء 
على طلب أحد األطراف، كما تشمل طلب 
املساعي احلميدة أو الوساطة أو التوفيق 
ث��ال��ث، أو أن تستخدم ه��ذه  م��ن ط���رٍف 
األطراف، حسب االقتضاء، أي مؤسساٍت 
للمجرى املائي املشترك تكون األطراف 
أو أن تتفق األط��راف على  ق��د أنشأتها، 
عرض النزاع على التحكيم أو على محكمة 

العدل الدولية.

مصادقة عربية
و كان للدول العربية القدح املعلى في 
دخول االتفاقية حيز النفاذ. فقد صادقت 
عليها وأصبحت أطرافًا فيها حتى اآلن 
ثماني دول عربية ه��ي س��وري��ا، ولبنان، 
واألردن، والعراق، وليبيا، وتونس، وقطر، 
واملغرب. وتأتي مصادقة دول مثل ليبيا 
وقطر التي ليس لديها مياه سطحية 
بسبب أن االتفاقية تغّطي بجانب املياه 
السطحية املياه اجلوفية املرتبطة باملياه 

السطحية.
ومن الواضح أنَّ مجموعة الدول العربية 
التي صادقت على االتفاقية حتى اآلن 
وج��دت في االتفاقية ما تصبو إليه من 
مبادئ مثل التعاون واملشاركة واالنتفاع 
املنصف واملعقول واإلخطار وحل النزاعات 
بالطرق السلمية، خصوصًا في قضايا 

السدود. 

سد النهضة
نتج عن سد النهضة الكثير من التحديات، 
وّف��ر ق��درًا من الفرص، وال بد من  لكنه 

دول نهر السنغال

حظي ت��ع��اون دول نهر 
ال���س���ن���غ���ال ب���إش���ادة 
وإعجاب كل دول العالم 
و المنظمات الدولية 
في ظل عملها الجماعي 
التعاوني بشأن سدودها 
وم��ي��اه��ه��ا المشتركة 
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النظر إلى هذه التحديات والفرص على 
ضوء اخللفيات التي ذكرت سابقًا. وكانت 
إثيوبيا أعلنت نيتها بناء سد النهضة في 
مارس 2011، وبدأت العمل فيه في شهر 
أبريل 2011. ويقع السد على نهر النيل 
األزرق، الذي يعد املصدر األكبر ملياه نهر 
20 كيلومترًا من  النيل، على بعد نحو 

احلدود مع السودان. 
وسيحجز السد عند اكتماله ما بني 
62 و74 مليار متر مكعب من املياه، وهذه 
الكمية تساوي تقريبًا ِضعف كمية مياه 
بحيرة تانا )32 مليار متر مكعب(، وأقل 
بقليل من نصف مياه بحيرة السد العالي 
)162 مليار متر مكعب(. وُيتوقع أن يقوم 
ه��ذا السّد بتوليد ستة آالف ميغاواط 
من الطاقة الكهربائية عند اكتماله بعد 
أربع إلى خمس سنوات من بدء التنفيذ 
حسب بيان احلكومة اإلثيوبية، أي في عام 
2017. وتساوي الطاقة امُلتوّقع إنتاجها 
امُل��وّل��دة حاليًا في  ث��الث م���رات الطاقة 
إثيوبيا، وأكثر من ضعف الطاقة امُلوّلدة 

من السد العالي. 
أشارت إثيوبيا إلى أن التكلفة اإلجمالية 
للمشروع تبلغ نحو 4،8 مليار دوالر، وأن 
احلكومة اإلثيوبية ستقوم بتمويل املشروع 
من مواردها، ومن خالل إص��دار سندات 
ب���دأت ش��رك��ة ساليني  لإلثيوبيني. وق��د 
اإليطالية للمقاوالت في تنفيذ املشروع. 
وبعد ساعاٍت من إع��الن إثيوبيا بناء 
سّد النهضة في أبريل عام 2011، قامت 
السودان ومصر باالحتجاج بشّدٍة على 
السّد، بحّجة أنه سيسّبب أضرارًا بالغة، 
بتقليله كميات املياه التي سيحملها النيل 
األزرق لهما. وقالت مصر إن السد سيحيل 
مئات اآلالف من األفدنة الزراعية في مصر 
إلى صحراء، ويقّلل من إنتاج الكهرباء في 
السد العالي. وطالبت مبّدها باملعلومات 
والدراسات حول سد النهضة حتى تتبنّي 
م��دى ال��ض��رر ال���ذى ق��د ينتج ع��ن السد 
كجزٍء من اإلخطار املسبق ملصر والسودان 

عن السد. 
ال��س��ودان��ي��ة تضاربت  امل��واق��ف  غير أن 
وتباينت، على الرغم من تركيزها على 

ضرورة ضمان مسألة سالمة السد. فقد 
أع��ل��ن��ت ب��ع��ض ال������وزارات وأوض����ح بعض 
املسؤولني السودانيني ترحيبهم بالسّد في 
حني اعترضت عليه وزاراٌت أخرى ورفضه 

مسؤولون آخرون.
لكن إثيوبيا أّكدت مرارًا أن السد لتوليد 
الكهرباء فقط، وليس هناك مشروع ري، 
وعليه فلن تكون له أض��رار سلبية على 

ال��س��ودان ومصر ألن املياه التي ستوّلد 
الكهرباء ستعود إلى النهر وتواصل انسيابها 
للدولتني. ورفضت إثيوبيا في املاضي مبدأ 
اإلخطار املسبق وقالت إنها لم ُتْخَطْر بأٍي 
من سدود مصر )السد العالي والقناطر 
اخليرية(، أو السودان )سنار وجبل أولياء 
وال��روص��ي��رص وخشم القربة وم���روي(. 
وعليه فهي ترى أنها غير ُملزمة بإخطار 
مصر والسودان بأي من هذه املشروعات. 
لكن إثيوبيا ع��ادت ووافقت في نوفمبر 
2011، إثر الرفض املصري والتحّفظات 
السودانية على السد، على تكوين جلنة 
دولية من عشرة أعضاء، تشمل عضوين 
من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، وأربعة 
أعضاء آخرين من خارج دول حوض النيل. 
وانحصرت مرجعية اللجنة في دراسة اآلثار 
أو التقليل  السلبية للسد وكيفية درئها 
واحل��دِّ منها. لكن إثيوبيا واصلت بناء 
السد خالل فترة عمل اللجنة الدولية، 
ثم قامت بتحويل مجرى النيل األزرق 
كي تبدأ في بناء السد في مجرى النهر 
2013. وأثار  28 مايو عام  األصلي في 
ذلك موجة غضب واحتجاجات مصرية. 
وبعد أيام من حتويل مجرى النيل األزرق 

نهر النيل األزرق

ات���ف���اق���ي���ة ال���م���ج���اري 
المائية الدولية دخلت 
 2014 حيز النفاذ ع��ام 
35 دول��ًة بعد  بمصادقة 
أن أجازت الجمعية العامة 
لألمم المتحدة االتفاقية 
بأغلبية أك��ث��ر م��ن مئة 
 1997 دول���ة ف��ي م��اي��و 

ملف العدد
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أكملت اللجنة الدولية تقريرها وسلمته 
لألطراف في 31 مايو 2013. وقد انتقد 
التقرير بعض الدراسات التي مّت إعدادها 
ووصفها بأنها غير مكتملة، وأوصى بإجراء 
مزيٍد من الدراسات خصوصًا فيما يتعّلق 
بالتأثيرات على السودان ومصر. وواصلت 
مصر احتجاجاتها على حتويل مجرى 
النيل األزرق، في حني واصلت إثيوبيا 
بناء السد. لكن األطراف عادت للتفاوض 

واتفقت على اللقاء في اخلرطوم.
وعقد االجتماع الثالثي األول في الرابع 
من نوفمبر عام 2013 باخلرطوم. وعلى 
ب��دأ بقدٍر كبيٍر  الرغم من أن االجتماع 
ال��ت��ف��اؤل وه��و يناقش تقرير جلنة  م��ن 
اخلبراء الدولية حول سد النهضة، فإن 
ذل��ك التفاؤل سرعان ما اكتسحه تيار 
النيل األزرق اجلارف. فقد طالبت مصُر 
إثيوبيا بوقف بناء السد، واالتفاق على 
جلنة دولية جديدة إلجراء الدراسات التي 

أوصى بها التقرير. 
وكانت قراءة إثيوبيا للتقرير مختلفًة، 
ي��وِص بوقف  فقد ذك��رت أن التقرير لم 
بناء السد، وأن دور اخلبراء الدوليني قد 
انتهى بنهاية أعمال اللجنة، وأن الدراسات 

سيقوم بها خبراء إثيوبيون. وأص��ّر كل 
طرٍف على موقفه وانفض اجتماع نوفمبر 

بال اتفاق. 

حتالفات جديدة
تغّيرت خريطة حتالفات حوض النيل 
تغيرًا جذريًا خالل االجتماع الثاني الذي 
عقد في شهر ديسمبر عام 2013. فقد أعلن 

السودان بوضوٍح في الرابع من ديسمبر 
2013 تأييده الكامل لسد النهضة، ُمنهيًا 
بذلك التحالف النيلي املصري السوداني 
الذي برز إلى الوجود عام 1959 إثر توقيع 
الطرفني على اتفاقية مياه النيل في الثامن 

من نوفمبر ذلك العام. 
وأوضح السودان أسباب تأييده للسد، 
ب��أن السد سيحجز كمياٍت ضخمة من 
الطمي اآلتي من الهضبة اإلثيوبية الذي 
أثر سلبًا على أداء سدود السودان، وعلى 
ال��ري. كما أن السد  قنوات توصيل مياه 
سيقّلل م��ن خطر الفيضانات، وينظم 
انسياب مياه النيل األزرق طوال العام مما 
سينتج عنه تنظيم التوليد الكهربائي من 
ال��دورات الزراعية  سدود السودان وتعّدد 
وتغذية املياه اجلوفية طوال العام. كما 
أن إثيوبيا وعدت السودان ببيع جزٍء من 

كهرباء السد بسعر التكلفة. 
وعلى الرغم من أن إثيوبيا أبدت خالل 
اجتماع ديسمبر بعض املرونة بقبولها لفريق 
عمٍل من اخلبراء من الدول الثالث إلجراء 
الدراسات، فإن مصر متّسكت مبواقفها 
السابقة، خاصًة وقف العمل في السد. 
وقد زاد ميالُد احللف اإلثيوبي السوداني 

اجلديد مصَر تخّوفًا وعنادًا. 
بهذه اخللفية جاء االجتماع الثالثي 
الثالث في يناير عام 2014 هشًا وبال أرضية 
يستند إليها ونقاط لقاٍء لينطلق منها. 
وانتهى ذلك االجتماع حتى دون إصدار 
بياٍن مشترك أو االتفاق على موعٍد ومكاٍن 
لالجتماع الرابع. ثم مضت سبعة أشهر 
بال اجتماعاٍت ثالثية أو مفاوضاٍت حتى 

من خالل وسيٍط رابع.
واستفادت إثيوبيا من هذه الفترة كثيرًا 
لتواصل بناء السد وإبرازه كحقيقة ال ميكن 
القفز فوقها، أو حتى احلديث عن وقف 
البناء، وأكملْت حتى اآلن أكثر من ثلث 
األعمال. وواصلت أوروبا مساعدتها إلثيوبيا 
في بناء السد. فالشركة االيطالية »ساليني« 
تواصل بناء السد، والشركات الفرنسية 
والسويسرية واإلنكليزية تتنافس على بيع 
املعدات امليكانيكية للسد، في حني تواصل 
الشركات الصينية بناء خطوط شبكة نقل 

سد النهضة

س���د ال��ن��ه��ض��ة يمثل 
ال���ك���ب���ري���اء ال��وط��ن��ي 
اإلث��ي��وب��ي مثلما مّثل 
السد العالي الكبرياء 
ال��وط��ن��ي ال��م��ص��ري في 
ستينيات القرن الماضي
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كهرباء السد التي سيبدأ توليدها بعد عاٍم 
وأشهر قالئل، وتوصيلها إلى بقية إثيوبيا، 

وإلى دول اجلوار.
وبسبب توقف االتصاالت بني اجلانب 
اإلثيوبي واملصري فقد وّفر االجتماع ال�23 
لالحتاد اإلفريقي الذي عقد في األسبوع 
األخير من يونيو 2014 في مدينة ماالبو 
عاصمة غينيا االستوائية فرصًة طيبة ملصر 
وإثيوبيا؛ فقد اتفق الرئيس املصري عبد 
الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اإلثيوبي 
هايلي مرمي ديسالني في ذلك االجتماع 
على العودة إلى طاولة املفاوضات حول سدِّ 
النهضة، ومن ثّم عقد باخلرطوم يومي 
25 و26 من أغسطس 2014 االجتماع 
الرابع بني مصر وإثيوبيا والسودان حول 
سدِّ النهضة. وصدر عقب االجتماع بيان 
ختامي تضّمن االتفاق على إجراء دراستني 
من قبل بيت خبرة عاملي، وتكوين جلنة 
مشتركة تشمل أربعة أعضاء من كٍل من 
الدول الثالث لإلشراف على الدراستني 
اللتني تعنى إحداهما مبوارد املياه ومنوذج 
محاكاة نظام هدروكهربائية، واألخرى بتقييم 
التأثير البيئي واالجتماعي واالقتصادي 

للسد على السودان ومصر.
وهكذا قبلت مصر أخ��ي��رًا حقيقة أن 
السد أصبح واق��ع��ًا ال يقبل اجل���دل، أو 
حتى احلديث عن وقف بنائه. كما قبلت 
إثيوبيا مبدأ املشاركة الدولية في الدراسات 
الذي ظلت مصر تنادي به منذ االجتماع 

األول.
وعكست نتائج االجتماع حتّواًل منطقيًا 
أبابا لها احلق في  من القاهرة؛ فأديس 
االستفادة من مياه النيل التي يأتي %86 
منها من الهضبة اإلثيوبية. وميّثل سد 
النهضة الكبرياء الوطني اإلثيوبي، مثلما 
مّثل السد العالي الكبرياء الوطني املصري 

في ستينيات القرن املاضي.
وقد وضحت فائدة السدود اإلثيوبية 
على السودان وأصبحت أمرًا واقعًا حتى 
قبل أن يكتمل سد النهضة ويبدأ في توليد 
الكهرباء، والتي ينتظرها السودان بفارغ 
الصبر لسد عجزه من الكهرباء البالغ 

%40 من حاجاته. 

 وميكن القول إن اتفاقية األمم املتحدة 
للمجاري املائية الدولية أحدثت واقعًا 
دوليًا جديدًا يستند إلى التعاون واملشاركة 
واالنتفاع املنصف واملعقول لكل دول احلوض 
وحّل اخلالفات بطريقٍة سلميٍة وعن طريق 
التفاوض. وهي مبادئ ال ميكن جتاهلها 

وغّض الطرف عنها. 
 وكان باإلمكان، بل كان يجب، أن يكون 

سد النهضة مشروعًا مشتركًا بني الدول 
الثالث مثل سد مانانتالي، لكن مصر 
وال��س��ودان أض��اع��ت��ا ه��ذه ال��ف��رص��ة التي 
ال��ب��داي��ة، بسبب  إث��ي��وب��ي��ا ف��ي  عرضتها 
غياب الروح التعاونية. فامللكية واإلدارة 
املشتركة للسد كانت ستلّبي كل مطالب 
مصر وال��س��ودان، وتفتح الباب للتمويل 
من املنظمات املالية الدولية التي كانت 
ستجري قبل التمويل كل الدراسات التي 
تطالب بها مصر، وكذلك دراسة سالمة 

السد التي يطالب بها السودان. 
وعلى الرغم من ضياع هذه الفرصة فإنه 
إذا تواصلت الروح التعاونية التي سادت 
االجتماع الرابع فإن تفاصيل تطبيق البيان 
اخلتامي لالجتماع الثالثي الرابع على 
أرض الواقع ميكن االتفاق عليها، واالتفاق 
على ترجمة البيان على أرض الواقع بصورٍة 
إيجابيٍة ومرضية. كما ميكن - بل يجب 
- امُلضي ُقُدمًا إلى مساحاٍت أكبر وأوسع 
للتعاون بني الدول الثالث، ومع دول حوض 
النيل األخرى، النتشال شعوب احلوض 
من الفقر واجلوع والعطش والظالم الذي 
تعيشه معظمها، والتي تزداد، هي وهذا 

الفقر، يومًا بعد آخر. < 

السد العالي

وضحت فائدة السدود 
اإلثيوبية على السودان 
وأص��ب��ح��ت أم����رًا واق��ع��ًا 
حتى قبل أن يكتمل سد 
النهضة ويبدأ في توليد 
الكهرباء التي ينتظرها 
ال����س����ودان ل��س��د عجز 
40% م��ن حاجاته يبلغ 

ملف العدد


