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 كیَف ولماذا نجحْت االستراتیجیة اإلثیوبیة حوَل سدِّ
النهضة؟
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د سلمان محمد أحمد سلمان
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24 مارس عام 2015 فقد أضواءٌ على اتفاق إعالن المبادئ حول سد النهضة  كما ذكرنا في المقال السابق 

Google إعالنات

 اهم اخبار مصر
 معالجة المیاه

 أخبار السودان
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(صوت

قامت دول حوض النيل الشرقي الثالثة  إثيوبيا والسودان ومصر  يوم األثنين 23 مارس عام 2015 بالتوقيع
على اتفاق حول سد النهضة وقد قام بالتوقيع رؤساء الدول الثالثة أنفسهم  السادة هايلي مريم ديسالين،
وعمر البشير، وعبد الفتاح السيسي  وليس وزراء المياه، أو حتى الخارجية، مما أّكد األهمية التي أعطتها هذه
الدول لالتفاق وقد ناقشنا في ذلك المقال النقاط العشرة التي تضّمنها ذلك االتفاق، والتي تمّثلت في األساس

في قبول مصر والسودان التام لسد النهضة، بعد أربعة أعواٍم من النزاع الحاد والجدل 
وكما وعدنا في ذلك المقال، فسوف نحاول في هذا المقال اإلجابة على السؤال كيف ولماذا نجحت

االستراتيجية اإلثيوبية حول سد النهضة؟
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ارتكزت إثيوبيا في استراتيجيتها على عدالة قضيتها فإثيوبيا هي المصدر لحوالي 86 من مياه النيل، بينما ال
تتعّدى استخداماتها 1 فقط من مياه النيل وظّلت إثيوبيا تعّدد المجاعات المتالحقة التي تعّرضت لها
، والفقر المدقع الذي يعيشه خاصًة مجاعة األعوام 1983 – 1985 والتي مات بسببها قرابة مليون إثيوبي
شعبها وارتكزت إثيوبيا أيضًا على مبادئ القانون الدولي التي تنبني على مبدأ االنتفاع المنصف والمعقول

لمياه الحوض المشترك 
، وكيف رفضت مصر والسودان مشاركتها في كما ظّلت إثيوبيا تشير إلى اتفاقية مياه النيل لعام 1959
المفاوضات حولها ثم قامت مصر والسودان بتوزيع مياه النيل كلها بينهما، دون ترك قطرة واحدة ألّية دولة
من دول الحوض األخرى بل إن االتفاقية تتضّمن نّصًا ُيلزم أّية دولة نيلية أخرى تود استخدام أّي قدٍر من

تقییم

االكثر تفاعًال/ق/ش
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السودانیة بجدة.. رباطة القنصلیة
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المياه بتقديم طلب لمصر والسودان اللذين سيقرران في الطلب، وقد يرفضانه وإذا قبال الطلب فسيقومان
بتحديد الكمية لتلك الدولة، وتقوم الهيئة الفنية المشتركة بمراقبة عدم تجاوز الدولة لتلك الكمية من المياه

وقد ظّلت إثيوبيا تكّرر في المؤتمرات وورش العمل الدولية، وفي لقاءاتها بمندوبي الدول إقصائية واستعالئية
هذا النص من االتفاقية، والذي يتعارض مع القانون الدولي والمنطق وأبسط قواعد العدالة

كما ظّلت إثيوبيا تكّرر بانتظام أن استخداماتها لمياه النيل ليست استهالكية، بل لتوليد الطاقة فقط، وأن
المياه التي 

توّلد الطاقة تعود لمجرى النيل وتواصل انسيابها للسودان ومصر، مما لن ينتج عنه أيُّ ضرٍر لهاتين الدولتين
وقد وجد الشرح اإلثيوبي لهذه المسائل الكثير من القبول والتعاطف في المحافل الدولية 

لكن عدالة القضية ال تكفي وحدها لكسب تلك القضية لذا اشتملت االستراتيجية على عّدة عوامل أخرى 
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كان أحد أبرز هذه العوامل األخرى الذي ساعد إثيوبيا هو االستقرار السياسي مقارنًة بالعهود الماضية فقد
انتهت الحروب مع إريتريا والصومال، وداخل إثيوبيا نفسها وبدأت إثيوبيا برنامجًا اقتصاديًا طموحًا وصلت
فيه نسبة النمو في بعض السنوات الماضية إلى قرابة 10 شمل ذلك البرنامج االقتصادي توليد الكهرباء من
ليس جزءًا من منظومة النيل ونجحت إثيوبيا في بناء أربعة مشاريع توليد كهرباء من ذلك النهر، نهر أومو 
وبدأت في تصدير الكهرباء لدولة جيبوتي وللسودان نفسه ثم دخلت في تعاقدات مع كينيا ودولة جنوب
السودان لبيع الكهرباء أيضًا وهكذا بدأ نجم الهضبة في البزوغ سياسيًا واقتصاديًا، وانتهت سنوات المجاعة
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والقحط والجفاف التي ارتبطت بها إثيوبيا في مخيلة العالم 
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ثم ارتكزت إثيوبيا في استراتيجيتها المتعّلقة بسد النهضة على عنصر المفاجأة واختيار التوقيت المناسب
من بداية عام 2010 ثم فّجرت فقد بدأت إثيوبيا التحضيرات لبناء سد النهضة بهدوء وقبل فترٍة من الزمن 
إثيوبيا قنبلتها بإعالنها البدء في بناء السد عندما كانت مصر غارقًة حتى أذنيها في ثورة يناير عام 2011 تمّ
، بعد أسابيع قالئل من اإلطاحة بالرئيس السابق حسني اإلعالن عن بناء السد في نهاية شهر مارس عام 2011
مبارك، وقبل اكتمال تشكيل حكومة السيد عصام شرف التي خلفت حكومة مبارك المقالة ثم أعلنت إثيوبيا

بدء العمل في بناء السد بعد ثالثة أياٍم فقط من اإلعالن، وقبل أن تفيق مصر والسودان من المفاجأة 

وبدأ العمل في بناء السد بال ترّدٍد أو بطء، وشارك فيه منذ البداية حوالي ثمانية ألف مهندس وفني وموظف
وعامل خلقت تلك المفاجأة وذلك التوقيت ارتباكًا كبيرًا داخل الدوائر المصرية والسودانية فالحكومة
المصرية الجديدة كانت ما تزال تتحّسس طريقها للوجود وانشّقت الحكومة السودانية منذ البداية بين

مؤيدين ومعارضين للسد، مما أوضح حالة ارتباٍك مماثلة في السودان لحالة األشقاء في شمال الوادي
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كان المحور الثالث الذي ارتكزت عليه االستراتيجية اإلثيوبية هو عامل الزمن فقد رأت إثيوبيا أن تستفيد من
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حالة عدم االستقرار التي سادت في مصر، والعمل ليل نهار في السد وإبرازه كحقيقٍة ماثلة ال تقبل الجدل أمام
مصر والسودان والعالم وقد سار العمل بسرعٍة فائقة وبدون توّقف، وفي توازٍن تاٍم مع الجدول الزمني الذي
، قبل ثالثة أيام من تقديم لجنة الخبراء وضعته الحكومة منذ البداية ثم قامت إثيوبيا في 28 مايو عام 2013
الدولية تقريرها، بتحويل مجرى النيل األزرق، معلنًة للعالم كله أن السد وقرار بنائه أصبحا حقيقًة ال تقبل

الجدل أو التراجع 

وقد وضحت حالة االرتباك المصرية من النقاش في االجتماع الذي دعا له الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي،
والذي كان مذاعًا للعالم دون علم المشاركين في االجتماع وقد نتج عن الحديث عن استعمال القوة العسكرية
ضد إثيوبيا وسد النهضة، والذي سمعه وشاهده كل العالم، تعاطٌف كبير مع إثيوبيا فعالم اليوم يدعو للتعاون
والتفاوض حول نزاعات المياه الدولية والنزاعات األخرى، وال أحد لديه الرغبة في مشاهدة حرب سدوٍد في

حوض النيل

6

وكان المحور الرابع الذي استندت عليه إثيوبيا في استراتيجيتها هو االعتماد على مواردها الذاتية ومساهمات
شعبها لمقابلة تكلفة بناء سد النهضة الني تقترب من خمسة مليار دوالر وقد نجحت الحكومة في إبراز سد
النهضة كمرتكٍز للكبرياء الوطني اإلثيوبي، تمامًا مثلما فعلت مصر مع السد العالي في خمسينيات وستينيات
القرن الماضي فقد واصلت وسائل اإلعالم اإلثيوبية نقل األناشيد الوطنية التي تبرز السد كنقلٍة من الفقر
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، والستخدام مياه النيل التي يأتي جلُّها من إثيوبيا ومن هنا جاء اسم السد  النهضة والتخلف والمجاعات 
وتوالت التبرعات وتوالى شراء السندات لتمويل السد من إثيوبيي الداخل وإثيوبيي الخارج المنتشرين في كل
أنحاء العالم، وحتى من عدٍد من غير اإلثيوبيين وأصبح السد الدائرة التي يلتقي داخلها اليمين واليسار،
المسلمون والمسيحيون، العسكريون والمدنيون، الحكومة والمعارضة، والقوميات اإلثيوبية الكثيرة على

تعّددها وتبايناتها في العرق والثقافة واللغة والدين

وقد راهنت مصر على فشل إثيوبيا تمويل تلك االحتياجات المالية الضخمة من مواردها الذاتية، وتوّقعت أن
يتوّقف العمل في السد في أي وقٍت بسبب العجز المالي فمصر كانت قد استخدمت عضالتها الدبلوماسية

وعالقاتها مع الغرب في الماضي لوقف تمويل السدود في أّية دولة من دول الحوض، بما في ذلك السودان
وكان واضحًا أن إثيوبيا قد وعت جيدًا ذلك الدرس من تاريخ حوض النيل، فقّررت منذ البداية أن ال تطرق
أبواب العون الخارجي، وأن تعتمد على مواردها الذاتية، بينما راهنت مصر على قصور تلك الموارد في مقابلة

تكلفة السد الكبيرة وقد وضح مع الزمن فشل الرهان المصري، ونجاح خط االعتماد اإلثيوبي على النفس

7

كان المحور الخامس الستراتيجية إثيوبيا هو عرض قضية السد في المحافل والمؤتمرات وورش العمل الدولية
كقضية عادلة، ترتكز على مبدأ االنتفاع المنصف والمعقول بمقتضى القانون الدولي، وتنبني على التعاون مع
مصر والسودان وتقدمت إثيوبيا في األشهر األولى من بناء السد بعرٍض لمصر والسودان للمشاركة في تمويل
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وملكية وإدارة السد معها وقد تجاهلت مصر والسودان ذلك العرض السخي وقد أبرز ذلك العرض إثيوبيا
كدولٍة متعاونة، وقّوى حججها ومواقفها في المحافل الدولية 

وواصلت إثيوبيا في تلك المنتديات الدولية عروضها المبنية على مبدأ التعاون، والمتمّثلة في بيع الكهرباء بسعر
التكلفة لمصر والسودان، وتخزين المياه لصالح السودان كما ظّلت إثيوبيا تكّرر الفوائد األخرى التي ستعود
على مصر والسودان من سد النهضة، ومن خالل التعاون الثالثي وقد سّجلت مصر والسودان غيابًا واضحاً

ومتواصالً من تلك المنتديات الدولية، مما ترك االنطباع لدى للمشاركين فيها بضعف حجج مصر والسودان 

8

وجد ذلك الشرح اإلثيوبي، وغياب مصر والسودان، تعاطفًا دوليًا كبيرًا مع الموقف اإلثيوبي وقد برز ذلك
التعاطف مع إثيوبيا في فشل مصر في الحصول على تأييد أّية دولة لموقفها الرافض لبناء سد النهضة حتى
الدول العربية لزمت الصمت تجاه ذلك النزاع وعندما قام األمير خالد بن سلطان نائب وزير الدفاع السعودي
، قامت المملكة بإبعاده من بانتقاد سد النهضة خالل اجتماع المجلس العربي للمياه في شهر نوفمبر عام 2013

منصبه، مما أوضح أن المملكة ال تريد أن تكون طرفًا في ذلك النزاع

وقد واصلت الدول األوروبية والصين تقديم مساهماتها في بناء سد النهضة فشركة ساليني اإليطالية تقوم
ببناء السد، بينما تتنافس الشركات السويسرية والفرنسية والبريطانية على بيع المعدات الميكانيكية للسد
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إلثيوبيا، وتقوم الصين ببناء خطوط إمدادات الكهرباء داخل إثيوبيا 
وهكذا وضح للسودان ومصر قبول العالم للسد، وحقِّ إثيوبيا في التنمية والنهضة باستخدام مياه النيل

ووضح أيضًا عدم قبول دول العالم للموقف المصري السوداني الرافض للسد

9

خلقت االستراتيجية اإلثيوبية حالًة كبيرة من االرتباك داخل مصر والسودان وبدالً من مقارعة إثيوبيا الحجة
بالحجة وبواسطة فنيين وخبراء يعون جيدًا ما يقولون ويكتبون، ساد النقاش قدٌر كبير من التهريج وتحول
بعض الصحفيين المصريين إلى خبراء مياه وقانون دولي وسدود وري فيضي، وحتى خبراء في علم الزلزال،

بينما غاب الفنيون وصمت معظم العقالء والخبراء 

وكما ذكرنا فقد غاب السودان ومصر عن المنتديات العالمية التي ناقشت وتناقش قضايا مياه النيل وسد
الخبراء الدوليون الجدد في مصر والسودان أن كتابة المقاالت وإجراء المقابالت النهضة اإلثيوبي واعتقد 
التلفزيونية في القاهرة والخرطوم كفيلة بوقف بناء سد النهضة في تلك األثناء قام الخبراء اإلثيوبيون
المياه الدولية، وآخرون دوليون بنشر مقاالٍت في الدوريات العالمية الثالثة المتخّصصة في قضايا المياه 
سياسات المياه، والمياه الدولية والتنمية تجادل وتوّضح حق إثيوبيا في بناء سد النهضة،و فوائد السد على
السودان ومصر وهذه الدوريات الثالثة هي دوريات ومنتديات الخبراء العالميين في موارد المياه من
الجانب اآلخر، لم يتم نشر مقاٍل واحد من خبيٍر مصري أو سوداني، أو من أية جنسيٍة أخرى، ينتقد سد
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النهضة ولم يظهر مصرٌي أو سودانٌي واحد في أيٍّ من المحافل الدولية ليشرح ويدافع عن موقف مصر
والسودان الرافض للسد

عليه فبينما كان الخبراء اإلثيوبيون يقدمون أبحاثهم في مؤتمرات دولية، وينشرون مقاالتهم في دوريات
المياه األكاديمية العالمية، ويجادلون بعدالة قضيتهم في مياه النيل، كان خبراء مصر والسودان الدوليون
الجدد يواصلون اإلدالء بالتصريحات التهريجية داخل مصر والسودان وقد أفاد أحد تلك التصريحات بأن سد
النهضة سوف ينتج عنه زلزال سيشقُّ الكعبة نفسها وبينما كانت مصر تهّدد بعمٍل عسكري ضد السد، كانت

إثيوبيا تتحدث عن التعاون وبيع كهرباء السد بسعر التكلفة لمصر والسودان 
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في تلك األثناء اكتمل وتّم نشر تقريرين عالميين مهمين عن حوض النيل تّم إعداد التقرير األول بناءً على
طلٍب من وزراء مياه دول حوض النيل الشرقي أنفسهم عام 2008 وقد استند التقرير، الذي أعّده مجموعٌة من
الخبراء الدوليين، على ضرورة التعاون بين الدول الثالثة واالستفادة من الطاقة الكهربائية الضخمة في

إثيوبيا، والري في السودان، وإمكانيات مصر في الصناعات الغذائية 
المعروف اختصارًا باسم ام آي تي في نوفمبر ثم صدر التقرير الثاني من معهد ماسشتوشس للتكنولوجيا 
، مؤّكدًا على حق إثيوبيا في استخدام مياه النيل للتنمية، وداعيًا للتعاون واالستفادة من الطاقة عام 2014
الكهربائية لسد النهضة، مع ضرورة التنسيق في تشغيل سد النهضة والسد العالي، ومعالجة القصور في السد
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المساعد لسد النهضة وقد أعّد التقرير 17 من الخبراء الدوليين في موارد المياه المشهود لهم بالكفاءة
والحيادية، من بينهم عدٌد من الخبراء في مياه النيل وقد تم التعامل مع التقريرين في الخرطوم والقاهرة
بقدٍر كبيٍر من االرتباك، بينما سعدت إثيوبيا كثيرًا بمضمون وتوصيات التقريرين وقد ساهم ذلك التقريران،

واالرتباك المصري السوداني، كثيرًا في دعم وتقوية االستراتيجية اإلثيوبية 
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وقد برز االرتباك المصري السوداني تجاه سد النهضة واستراتيجية إثيوبيا منذ البداية ثم تصاعد ذلك
االرتباك مع االجتماعات التي عقدها وزراء المياه للدول الثالثة في الفترة من نوفمبر 2011 وحتى مارس 2015،
والتي بلغت سبع اجتماعات فقد أعلنت مصر والسودان رفضهما التام والقاطع للسد عام 2011 ثم عادت
الدولتان وطالبتا إثيوبيا بمّدهما بالدراسات الفنية والبيئية لتقييم آثار السد عليهما ثم وافقتا في االشتراك
في لجنة الخبراء الدولية التي اقتصرت مرجعيتها على دراسة اآلثار السالبة للسد على السودان ومصر فقط،

مما يعني القبول الضمني للسد من مصر والسودان 
ثم عادت مصر وطالبت في شهر نوفمبر عام 2013 بوقف بناء السد حتى تكتمل الدراسات التي أوصت بها لجنة

الخبراء 

في تلك األثناء وصلت الكهرباء اإلثيوبية السودان ألول مرة مؤكدًة فوائد السدود اإلثيوبية على السودان، مما
حدى بالسودان لتأييد سد النهضة على لسان رئيس الجمهورية نفسه في 4 ديسمبر عام 2013، مغلقًا الباب أمام
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الخبراء الدوليين الجدد المعارضة للسد وهكذا نجحت االستراتيجية اإلثيوبية في خلق شرخٍ تصريحات 
، إثر التوقيع على اتفاقية مياه النيل ذلك كبير وحاد في التكتل المصري السوداني الذي برز للوجود عام 1959

العام وكان ذلك الشرخ في الحلف المصري السوداني إنجازًا كبيرًا لالستراتيجية اإلثيوبية

ثم عادت مصر وسحبت طلبها بوقف بناء السد حتى تكتمل الدراسات عندما التقى الرئيسان السيسي
وديسالين في مدينة ماالبو عاصمة غينيا اإلستوائية أثناء قمة االتحاد األفريقي في شهر يونيو عام 2014.
وتواصل بناء السد رغم رهان مصر على عجز إثيوبيا في الحصول على التمويل الالزم، واكتمل أكثر من %40
من أعمال السد وأصبح وضحًا أن سد النهضة قد أصبح حقيقًة ماثلة ال تقبل النكران أو الجدل كما وضح
والتي أوضحت نجاح االستراتيجية لمصر عزلتها التي كانت تزداد كل يوم كانت تلك الحقائق والخلفيات 

اإلثيوبية كافيًة ألن تقود إلى اتفاقية 23 مارس عام 2015.
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إن التعاون هو المرتكز األساسي والوحيد لالستفادة من مياه أي مورٍد مائٍي مشترك وقد أّكد التاريخ تلك
السنغال وموريتانيا ومالي وغينيا سّدين على نهر السنغال الحقيقة مرارًا فقد بنْت دول نهر السنغال األربعة 
ماكا دياما ومانانتالي وتتشارك هذه الدول منافع السّدين من كهرباء ومياه ري ومياه شرب ووقفٍ
للفيضانات كما بنْت البرازيل وبرغواي سد إبتايبو على نهر بارانا لتوليد الطاقة الكهربائية للبلدين وبيع جزءٍ
منها لدولة األرجنتين وتدير دول نهر النيجر العشرة النهر من خالل المفوضية المشتركة، ويدّر عليها ذلك
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الكثير من المنافع، خصوصًا في مسألة المالحة ودرء الفيضانات 
وكما ذكرنا مرارًا فقد أكدت اتفاقية األمم المتحدة للمجاري المائية الدولية التي دخلت حيز النفاذ في 17
أغسطس عام 2014 مبدأ التعاون وتشمل االتفاقية كلمة التعاون ومشتقاتها حوالي خمس عشرة مرة وقد

صادقت على االتفاقية حتى اآلن 36 دولة 
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كان يمكن أن يكون سد النهضة، بقدٍر من التعاون، البديل للسد العالي وخزان الروصيرص عام 1959 فقد كان
يمكن لذلك القرار أن ُيجّنَب السوداَن النتائج الكارثية للسد العالي التي تمّثلت في إغراق مدينة وادي حلفا و27
من قراها، و200,000 فدان من األراضي الزراعية الخصبة، وأراضي أخرى بنفس المساحة كان يمكن
استصالحها، وأكثر من مليون شجرة نخيل وحوامض في قمة عطائها، والترحيل القسري ألكثر من 50,000 من
السودانيين النوبيين وكان يمكن أن يجّنَب مصَر نفس النتائج والتي شملت الترحيل القسري ألكثر من 70,000
من النوبيين المصريين، وإغراق أراضي زراعية خصبة وضخمة تحتاج مصر لكل شبٍر منها وكان يمكن لسد
النهضة لو تم بدء بنائه عام 1959 أن يحّقق لمصر والسودان ما حّققه السد العالي وخزان الروصيرص من
كهرباء ومياه ري ووقٍف للفيضانات، بدون الكوارث االجتماعية والبيئية والتكلفة المالية الضخمة للسد العالي

وخزان الروصيرص لكن بسبب غياب التعاون لم يتم ذلك
ثم كان يمكن أن يكون سد النهضة مشروعًا مشتركا في الملكية واإلدارة والمنافع بين الدول الثالثة، كما
عرضت إثيوبيا بقدٍر كبيٍر من الروح التعاونية عام 2011 لكن مصر والسودان تجاهلتا ذلك العرض، والذي وضح
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والتي أدارها خبراء بحنكٍة ودرايٍة كبيرتين نجحت في تأكيد ضرورة غير أن االستراتيجية اإلثيوبية 
التعاون، وفي فرضه كسياسة األمر الواقع كما نجحت إثيوبيا من خالل استراتيجية وبرنامٍج متكاملين في
فرض سد النهضة كحقيقة واقعة، قبلته مصر والسودان صراحًة وبدون مواراة في وثيقٍة حملت توقيع رئيسي
جمهورية البلدين يوم 23 مارس عام 2015 وذهبت الدولتان أبعد من هذا عندما وافقتا في نفس الوثيقة على

شراء الكهرباء التي سينتجها السد 
لكن هذا المنحى التعاوني الوليد الجديد يجب أن يمتد ليشمل كل دول الحوض اإلحدى عشر، ويتم تأكيده
وتأطيره من خالل قبول السودان ومصر التفاقية عنتبي لحوض النيل فاتفاقية عنتبي مبنيٌة على التعاون

والمنافع المشتركة، وليس بها محاصصٌة أو توزيٌع لمياه النيل، كما يرّوج البعض 
بل إن التعاون هو الطريق الوحيد للخروج بشعوب حوض النيل، والذين يفوق عددهم 250 مليون نسمة، من
التخّلف والفقر والجوع والظالم والعطش الذي يسود معظم أرجاء الحوض، ويزداد كل يوٍم مع الزيادة

السكانية لدول حوض النيل 

Salmanmasalman@gmail.com

www.salmanmasalman.org
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 Tweet 

التعلیقات
1235785# [د. احمد حسن] 

PM 09:12 03-27-2015

الدعم السوداني الالمحدود كان السبب االكبر الن تكسب اثیوبیا الجولة 
فموقف السودان المنحاز تماما لمصلحته ( مصلحة السودان ) من قیام السد صب وامنزج مع موقف اثیوبیا في االستفادة من النیل . 

موقف السودان كان معضد الثیوبیا . وهذه قرصة في االذن لمصر المتغطرسة حتى تعلم مع من تتعامل .
سیاسة !!!!
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الرد على [د. احمد حسن]

1235754# [ابومصطفي] 
PM 07:29 03-27-2015

حما س دكتور سلمان للسد یثیر الحیرة 
ذكرت انة تحول بعض الصحفیین لخبراء في المیاة والقانون والجلوجیا وانت تحولت من خبیر قانوني الي خبیر في الهایدوجیلوجي والبئیة

وصرت تتحدث عن االثار البئیة وتغذیة المیاة الجوفیة علما بانك رجل قانون 
انت تعلم بان معظم الخبراء في السودان متحفظین وغیر مؤیدین وان الوزیر السابق اسامة كون لجنة معظم افرادها لیس لهم درایة باالمر لكنة

الوزیر اتي بمستشاري الوزیر 
احجام الخبراء السودانیین عن الحدیث معلوم بالضرورو ومستشار الوزیر الوحید الذي الیضاهیك في الحماس هو دسیف الدین حمد الوزیر

السابق 
اما اللجنة الدولیة لقد اعلنت في البدایة ان اثیوبیا لم تقدم كل المعلومات التي تمكنهم من االجابة علي بعض االسئلة 

الضعیف وحوجتة للدعم االثیوبي في ادارة ازمتها بخبس مستقلة الظروف المحیطة بالمنطقة موقف السودان  اثیوبیا صحیح نجحت في ادارة 
وسكت حتي عن احتالل اثیوبیا للفشقة الصغري ازمته مع المعارضة السودانیة بشقیها المدني والعسكري والقوات االثیوبیة الموجودة في ابیي 

والكبري 
وتعلم كیف تناول االعالم الغربي موضوع سد اما عن الموقف العالمي انت تعلم بان العالم یسعي الن یمكن الثیوبیا في المنطقة العتبارت كثیرة 
مروي والمتضررین واحجم عن التناول السلبي لسد النهضة وتعلم بان العالم غیر متحمس للسدود الكبیرة وواطلعت علي تقریر البنك الدول لعام
2000 وماجاء فیة ( ان السدود الكبیرة فشلت في انتاج الكهرباء وتوفیر المیاة والسیطرة علي الفیضانات بالقدر الذي تصورة المخططون

والمنفذون لتلك السدود وان اكثر من نصف السدود فشلت في انتاج الكهرباء )
فلیعلم الجمیع ان السودان اتخذ الموقف السیاسي قبل الفني وبعد الموافقة علي السد كون الوزیر لجنة للدراسة بها كثیر من العیبوب وهي

لالخراج الفني والتاریخ لن یرحم

الرد على [ابومصطفي]

 [Hadi. Abdelrahman] #1235623
AM 11:46 03-27-2015
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لكن الزم الموضوع یكون فیه اعتقد إنو المصریین طلعوا أزكیاء شویة وهم كانوا عارفین من البدایة إنو األثیوبیین لن یتراجعوا. عن بناء السد 
نوع من السیاسة . الرأي الفنى الذى یقول به دكتور سلیمان لیس كل شي.الزم السیاسة تأخذ مجراها.

[Hadi. A bdelrahman] الرد على

1235611# [أبو الشیماء] 
AM 11:17 03-27-2015

شكرًا على هذا المقال الضافي. أهم خالصة خرجت بها هي أن السودان لن تقوم له قائمة طالما ظل یفكر من داخل العباءة المصریة! ال أدري
متى نكون دولة مستقلة تفكر لشعبها ورفاعیتهم!!

الرد على [أبو الشیماء]

1235518# [سوداني] 
AM 02:56 03-27-2015

هذا معناه ان مصر خسرت الجولة و السودان ال أعلم ربما یكون خسر

برافوووو إثیوبیا

الرد على [سوداني]

1235491# [فارس] 
AM 12:11 03-27-2015

شكرا دكتور سلمان فقد وفیت وكفیت ولكن ماذا نفعل مع ربائب المصریین الذین تدربوا في حضانات الرى المصرى وال یعرفون غیر مصر،،
أنظروا إلیهم فقد سكتوا اآلن ودخلوا جحورهم وإذا حاولوا الكالم فكالمهم مسیخ وخارج الشبكة.

http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=5&id=1235491&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=1235491&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=1235491&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=1235491&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=1235491&m=newsm&c=5&v=0&av=0.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=5&id=1235518&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=1235518&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=1235518&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=1235518&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=1235518&m=newsm&c=5&v=0&av=0.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=5&id=1235611&m=newsm&c=5&v=1&av=5.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=4&id=1235611&m=newsm&c=5&v=1&av=5.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=3&id=1235611&m=newsm&c=5&v=1&av=5.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=2&id=1235611&m=newsm&c=5&v=1&av=5.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=1&id=1235611&m=newsm&c=5&v=1&av=5.00&r=1&div=comunit_long
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-187996.htm&id=ma-150329152335-b5e4a88e
http://pdfcrowd.com


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

4.50/5  (2 (صوت 

5 .00/5  (1 (صوت 

5 .00/5  (4 (صوت 

الرد على [فارس]

1235460# [ودالعوض] 
PM 10:30 03-26-2015

هذا موضوع تثقیفي وتنویري وتعلیمي لشعب السودان شاكرین للمهندس الدكتور الكاتب و اكثر اهللا من امثالك فما احوجنا لمثل هذا الكالم!
یتضمن تاریخ النیل في السودان كیف فقدنا ارضنا حلفا بخیراتها وتراثها وشعبها بتاریخه ألرضاء المصریین وكیف اننا منبطحین تاریخیا
واستسالمیا في التفریط بكل شیئ حتي الماء واللذي سیكون محور الصراع في القرون التالیة بأذن اهللا تعالي. ویبقي التساؤل األول هل نحن
علي حقیقي ویقیني كم كمیة الماه التي سلبتها وسرقتها مصر من حصة السودان منذ اتفاقیات 1902و1929و1959 وحتي اذا لم نكن قادرین
علي استغاللها؟ ألن مصر كانت لها كل المقدرات المائیة والزراعیة ألن تقوم بتطویر انتاجها الراعي بأنواعه منذ بدایة القرن الماضي ولكنها
فشلت تماما واصبحت تعاني من مشاكل بیئیة ودیمغرافیة خطیرة وومیتة حتي انها توشك ان تضمحل وتختفي دلتا النیل فیها بعوامل التعریة
الطبیعیة والقسریة وابتالع البحر المتوسط لألجزاء الشمالیة منها! فأذن هل نحن نعام رؤوسنا في الرمال والمصریین عیونهم لیست علي الماء
فقط في السودان بل علي ارضه ایضا فأن لم نحسب ماهي مقدراتنا التي نهبت من المیاه فسنظل مجرد انبوب او ماسورة مرور میاه الي مصر
تعیش علي ماءنا حقنا دون حساب وذلك بقوة األنبطاح والهبل عندنا رغم مناشدتنا وفرحتنا بكل مایحمي السودان وشعبه بحمایة حقوقه
واستردادها واألخوة المعلقین ربما یقرأون تعلیقات المصریین او موالیهم بالسباب بأقذع األلفاظ فلنستغل ماءنا لنروي كل شبر في السودان حتي
درافور العطشي ونزرع كل ركن فیه واتمني ان یكون كل السودانیین متحدین ووطنیین یحرسون ماءهم وارضهم من عدو غادر منافق كذاب

اناني ال تهمه السودان او اثیوبیا والتي اكن لها كل مشاعر األحترام واألعجاب شعبا وحكومة فلیتنا نكون مثلهم

الرد على [ودالعوض]

 [Kabous] #1235417
PM 07:54 03-26-2015

اهللا ینصر اخوانا الحبش علي متغطرسي السودان ومصر

[kabous] الرد على

1235381# [الحقیقة مرة] 
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1235381# [الحقیقة مرة] 
PM 06:51 03-26-2015

االثیوبیین عندهم دولة قومیة بتعمل وتخطط لمصلحة شعبها انتلجنسیا ونخب فكریة وسیاسیة تخطت ازمة الهویة ومسائل العالقة بین الدین
والدولة واالقتصاد والمجتمع والثقافة والوجهة االنسانیة والمصریین كذلك اما نحن فعندنا شرذمة طفیلیة مسیطرة على الوعي والمعایش

وشغالة تضر وتؤذي وتدمر فینا عشان تضعفنا وتحكمنا وتعیش على دمنا وشقانا.. الفرق واضح !

الرد على [الحقیقة مرة]

1235380# [ابو اللول] 
PM 06:49 03-26-2015

المهندسین السودانین من خبراء وفنین فى مجاالت الرى والسدود ومیاه النیل خبراء یملون العالم ولكن حینما یاتى احتیاج السودان لعلمهم
ومشورتهم ارى اختالفهم اتمنى االیكون ناتج السباب الطیبه الزائدة او االستقطاب او حاجات تانیه حامینه و خاصة فى التعامل مع االخوه فى
شمال الوادى عشان نخفف العبارة شویة واضرب مثل لذلك من المعلوم ان اسودان یستهلك اقل من نصف من میاه النیل البالغ قدره 18 ملیار
متر مكعب ولكن حینما تطلب بعض الىالیات التى على شریط االنهار اقامت مصانع تحتاج للمیاه مثل السكر ینبرى هوالء الخبراء بعدم كفایة
هذه االیام تتحدث ان نصیب المیاه بصراحة فى الحته ده الحكایه دایره فهم وان لست بخبیر كما ان هنالك بعض االصوات السودانیة لالسف 

السودان غیر المستهلك اصبح بحكم التاریخ نصیب لمصر ده اسمو كالم یاخبرا ویا فنین ویاقانونین 
ان تعاملنا مع المصرین كما یقول المثل رزق الیوم بالیوم فالبد من استراتجات فى كافة المجاالت للتعامل مع االخوة المصرین فهم االن یتحدثون
انابة عننا وهم مصدر المعلومات للعلم الخارجى عنا كما هم من بدبر المشاكل مع الخارج لنا وكل ذلك لفلة علمنا فهم اكثر تعلیم منا وهم اكثر

انتشار من فالبد من وضع استلراتیجات للتاعمل معهم اى كان نوع حكمومتهم فهم متوحدین بمختلف ایدولجاتهم فى التعامل معنا

الرد على [ابو اللول]

1235369# [سلطان] 
PM 06:30 03-26-2015

اهم شئ یجب على حكومة السودان المتهاونة دوما فى حقوق شعبها احفادها
ان تتخلى عن الكرم الساذج والمطالبة برسوم عبور خطوط الكهرباء االثیوبیة الى مصر, كما یجب المطالبة برد المدیونیة المائیة على مصر او
دفع قیمتها. اصحى یابشیر, االمم تتقدم الى االمام, انظر الى اثیوبیا شجاعة ووطنیة وارادة وتصمیم. فقط تخلوا عن جبنكم هذا وتذكرو ان
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الشجاعة افضل من الكرم الساذج. لو كان السودان مكان اثیوبیا یبنى سد النهضة لتوقف العمل مع اول هرشة من المصریین ولما قام سد
النهضة. لعنة اهللا على الجبن

الرد على [سلطان]

 [Salah] #1235309
PM 05:09 03-26-2015

بالمناسبة الشركة اإلیطلیة التي تتولى بناء سد النهضة هي نفسها الشركة التي بنت خزان الروصیرص ( امبردجیلو) أو شيء من ذلك، وال زال
هناك حي بالدمازین یحمل هذا اإلسم.

[salah] الرد على

1235008# [المجنون] 
AM 11:27 03-26-2015

نؤید السد والسماء التنقد

الرد على [المجنون]

1235002# [ود البلد القدیم] 
AM 11:23 03-26-2015

مقال دقیق ومحترم

وانظرو للتعقل والمعرفة والنجاح لدى االثیوبیین
ولماذا نجحو

مقابا صراخ المصریین وتبعیه السودانیین!
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اها الكیزان ال في العیر وال في النفیر

الرد على [ود البلد القدیم]

 [Mahmoudjadeed] #1234905
AM 09:23 03-26-2015

ویمكرون ویمكر اهللا واهللا خیر الماكرین . 

في النهایة ال یصح اال الصحیح والمصریین كانوا ومازالوا یخدعوننا ویتفهوننا بآلتهم االعالمیة الجوفاء 

سیعود كید مصر الي نحرها .

یمكن ان تخدع كل الناس بعض الوقت وبعض الناس كل الوقت لكنك لن تستطیع خداع كل الناس كل الوقت.

مصر أرادت أن تخدع كل الناس كل الوقت لكن هیهات , ال بد من ظهور الحق .. من حق أثیوبیا أن تستفید 

من هذا المورد العظیم .

[mahmoudjadeed] الرد على

 [Habbani] #1234856
AM 08:19 03-26-2015

یا عمى روح ..كلمنا على الحصة التى نعطیها لمصر طواعیة من قبل اى حكومة وال فائدة ترجى من مصر واصبحت مصر تحتل اراضینا
ومیاهنا وثروتنا الحیوانیة ( 10000 راس من العجول النظیفة ) ومع ذلك تتعالى علینا وتشتم فینا یومیا .. نرید حصتنا النه المویة عندنا

قاطعة !!!!
وهذا الحیوان انادوا فیه زى العیل ویعطوا فیه فى االوامر زى العبد .. وهو یتراقص !!!
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[habbani] الرد على

 [Muslim] #1234841
AM 08:04 03-26-2015

نحن بنأید في السد االثیوبي عشان حالیب. المصریین لو رجعوا لینا مثلث حالیب بكره دي بنغیر بدل تنظیرك الممل ده من االخر یا د سلمان 
موقفنا 180 درجه.

[mus lim] الرد على

Muslim ردود على
AM 02:58 03-27-2015 [متسائل] 

وماذا لو رفض أهل حالیب االنضمام للسودان ؟ نحلها شنو ؟؟ االمور ال تؤخذ بالعواطف أخى

1234786# [سكران لط] 
AM 06:24 03-26-2015

الصورة دي معبرة جدا النها بتظهر البشیر مدارق بیهم ودي الحقیقة

الرد على [سكران لط]

1234742# [ابو یاسر] 
AM 03:05 03-26-2015

نالسؤال المصیرى الذى ینبغى الى سودانى ان یطرحه على نفسه هو من سیتكفل بتعویض السودان فى حالة انهیار السد علما بان اثیوبیا حتى
االن افقر من السودان ولن تكون قادرة على الوفاء بالنذر الیسیر من اضراره ؟ الجهة الوحیدة الملزمة بهذه الضمانة فى نظرى هى االمم
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حكومة السودان طلب ضمانتها وهو ما سیجعلها شریكة فى مسؤولیة سالمته من كارثة االنهیار وفداحة عواقبه حتى المتحده وكان ینبغى على 
ولو بعد اجیال-واما فى حالة عدم قبول طلبه فانها ستكون ایضا ملزمه بایقاف بنائه او تحدید سعة مخزونه من خالل دراسات علمیة ووافیه-فاذا
كانت االمم المتحده مسؤوله عن تراث البشریة فوق وتحت االرض فكیف ال تكون مسؤولة عن حیاة عشرات المالین من السودانین وتراث
وقد ال اكون مبالغا اذا قلت ان اى سودانى مدرك لمخاطر انهیاره لن یرضى ان یعیش تحت كابوس هذا االحتمال مقابل عطاء ال یثمن احفادهم؟؟ 
وال یغنى من جوع الن انهیاره سیحصد االف االرواح وسیدمر كافة سدود السودان وزراعته وعمرانه -وعلى احسن الفروض فان قیام هذا السد
سیجعل السودانین تحت الهیمنة واالمالت والخضوع-واعتقد ان مصر قد وصلت من خالل علمائها الى الیقین بان انهیاره لن یضرها اذا لم یكن
ذو فوائد جمة لها وهذا ما یفسرهذا التراجع الذى ال یتناسب مع بدایةانفعاالتهم-واذا كنا نتاوه حسرة من حكوماتنا العاجزة عن االستفادة حتى
من نصف نصیبنا فى اتفاقیة عام  فان هذا الضرر لن یسوى بعوضة فى قرن ثور من الضرر الذى سیصیبنا فى حالة انهیار هذا السد

او حتى قیامه

الرد على [ابو یاسر]

ردود على ابو یاسر
PM 12:35 03-26-2015 [Ali]

یا أبو یاسر, معقولة انهیار السد حیأثر على السودان بس!!! وبعدین في دولة في الزمن ده بتعمل سد تدفع فیه ملیارات وما متأكدة من
سالمته, وال حتى شركة ایطالیة تخاطر بسمعتها وتبني سد ما عارفة معاییر السالمة بتاعته. 

الكالم الفارغ وتهریج االعالم المصري بیأثر على عقول الناس ویخلیها تفكر تفكیر ما عنده عالقة بالمنطق !!!!

PM 12:06 03-26-2015 [معقول] 
و ما المشكلة اذا انهار السد و دمر كال من السودان و مصر؟ سیكون ذلك رحمة لآلخرین الن كال من السودان و مصر سبب في شقاء
الكثیرین بسبب ممن یسمون أنفسهم منهما باالخوان المسلمین. اوید بقلب قوي قیام السد االثیوبي ال سیما بعد ان ركع الحبش المصرین و

السودانیین معا بعد ان كانا یتبجا بتلك االتفاقیات المشؤومة التي وقعت في األعوام 1902 1929 و 1959

AM 10:16 03-26-2015 [........]
أخ أبو یاسر ال فض فوك فحقیقة السودان بحاجة لهذا الضمان من األمم المتحدة حتي ال نعض بنان الندم بعد حصول الكارثة ال قدر اهللا .
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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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