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د سلمان محمد أحمد سلمان
1

واحدٌة من خصائص اإلنقاذ الكثيرة أن عددًا من وزرائها ومستشاريها ومسئوليها يقومون، حال االستغناء عن
خدماتهم، بصبِّ جام غضبهم ونقدهم لسياسات وقرارات اإلنقاذ التي كانوا قد ساهموا مساهمًة كبيرة،
ولسنوات طويلة، في صياغتها وتنفيذها وينسى هؤالء األشخاص، حال إقالتهم، حديثهم السابق عن اإلطار
التنظيمي المترابط للحزب وينسون أيضًا رباط الحركة اإلسالمية الذي جمعهم منذ سنوات الدراسة وهناك
عدٌد من هؤالء المسئولين السابقين قّرر الهجرة إلى الفكر الليبرالي، آملين أن يبدأ التاريُخ من لحظة الهجرة

تلك
وقد سار وزير الري والموارد المائية السابق المهندس كمال علي في طريق إخوة الدرب الذين تّم التخّلي عنهم
وفقدوا كرسي الوزارة فقد قام الوزير السابق في األيام الماضية بالهجوم والنقد الحاد في مقالين ومداخلة
، ثم في ندوة دار المهندسين يوم 31 حتى تكتمل الصورة التلفزيوني يوم 23 مارس عام 2015 في برنامج 
على اتفاق إعالن المبادئ حول سد النهضة ثم انتقد مبدأ المنافع المشتركة ألنه، سيكون مارس عام 2015، 
حسب قوله، على حساب نصيب السودان من مياه النيل، وعلى حساب أمن السودان المائي ثم زاد على ذلك
بالمطالبة بإعادة مسئوليات الري في السودان إلى وزارة الموارد المائية التي كان قد تّم تحويلها منها إلى وزارة

الزراعة
الشيء المدهش في تصريحات المهندس كمال علي أن ما ينتقده ويهاجمه، وما يطالب بإعادته اآلن، تّم إقراره

تقییم

االكثر تفاعًال/ق/ش
مصدر عسكري : توضیحات بشأن

أحداث القنصلیة السودانیة بجدة
اكبر عملیة غش في الشهادة
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(شاهد الصور)
یاسر یوسف : 

ینالون رضا اهللا.

االكثر مشاهدًة/ق/ش
االكثر مشاهدًة/ش

http://www.alrakoba.net/rate.php?action=content&star=10&id=189687&m=newsm&c=10&v=4&av=9.25&r=1&div=unit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=content&star=9&id=189687&m=newsm&c=10&v=4&av=9.25&r=1&div=unit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=content&star=8&id=189687&m=newsm&c=10&v=4&av=9.25&r=1&div=unit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=content&star=7&id=189687&m=newsm&c=10&v=4&av=9.25&r=1&div=unit_long
http://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstaZlG4ETnZGz-rgIE26VtLME6YbFyHeQBdKtNOWvEccE1-8LWZ_91SVkwCVs7er6jGVgZyOC6QkHV8LMW5Ys9pqnsxtWGO53ODECm5PLFDzL1FvL05f6L1slEOQekIXe_ypD4mhQ&sig=Cg0ArKJSzPW15D4Emdrl&adurl=http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3DL%26ai%3DCLZkXKrkoVfrTCsKFMc2_gcAErZif4AbdsYPfjgHAjbcBEAEgAGDJBoIBF2NhLXB1Yi03NTA3NzkzOTE1ODA2NzY0yAEJqAMBmAQAqgSYAU_Qwpzx9oUvbI2c-KvlljlynbtiyGsbpUlnpVeKxYPZmfFbkeuW3O-JNceiSxRywp4AhTqKNSJWcaBARzwML8rJesJNohTYyjiIjDlhIKemVHljH_0VDzvK_C2A-8a3O1al3PIFZytpGq_LehoL1BedEMgMEtJaXrSyc-55F9PfAx7BdLReg11LC7s3kiWWxm91dxfL_t6ygAbEptjqz86OgvsBoAYh2AcA%26num%3D1%26sig%3DAOD64_3N0B8yYah_O6CFjWNI-sNlnu9H4w%26client%3Dca-pub-7507793915806764%26adurl%3Dhttp://www.123rf.com%253Fsrc%253Ddisplay01%2526utm_source%253DPB%2526utm_medium%253DCPM%2526utm_campaign%253DUSA
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-187632.htm
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-186896.htm
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-187646.htm
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-189687.htm&id=ma-150411020325-ae57094a
http://pdfcrowd.com


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

وتنفيذه عندما كان المهندس كمال علي وزيرًا للري والموارد المائية، وبمشاركته التامة، كما سنوضح في هذا
المقال

 2
يتمّيز المهندس كمال علي على غيره من وزراء الري والموارد المائية السابقين في أنه خدم ألطول فترة وزيراً
، أي ألكثر من لتلك الوزارة فقد ظل وزيرًا للري والموارد المائية منذ منتصف عام 1999 وحتى نهاية عام 2011
اثني عشر عامًا وهذه أطول فترة ألي وزير ري منذ إنشاء وزارة الري في شهر ديسمبر عام 1954 فقد تّم في
ذلك الشهر من ذلك العام تعيين السيد خضر حمد كأول وزيٍر للري بعد فصل مسئوليات الري من وزارة الزراعة
في ذلك التاريخ وعليه فإن دور الوزير كمال علي في ما حدث في الوزارة كبير، بحكم طول الفترة التي تولى

فيها مسئوليات الوزارة 
ومن فشل السودان في استخدام سوف نتناول في هذا المقال دور الوزير كمال علي وموقفه من سد النهضة، 
نصيبه من مياه النيل ومسألة أمن السودان المائي، وفي التقليص التدريجي والمتواصل لمسئوليات الوزارة
عندما كان على رأسها وهذه هي األمور الثالثة نفسها التي يقوم الوزير السابق بالنقد والهجوم الحاد عليها هذه

األيام، رغم دوره الكبير فيها 
3

دور الوزير كمال علي في التعامل مع سد النهضة
بدأت إثيوبيا في التفاوض مع شركة ساليني اإليطالية لبناء سد النهضة في شهر سبتمبر عام 2009، ووّقعت
معها على عقد بناء السد في شهر ديسمبر عام 2009 وبدأ العمل في هدوء في سد النهضة في شهر يناير عام
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، أي قبل قرابة عامين من إقالة الوزير كمال علي من منصبه الوزاري وكان معظم خبراء مياه النيل 2010

يعرفون ما كان يدور في أديس أبابا في تلك األشهر، ويتابعونه بشغٍف واهتمام، فأين كان الوزير كمال علي
خالل فترة العامين تلك؟

وعندما أعلنت إثيوبيا رسميًا بدء العمل في السد في بداية شهر أبريل عام 2011 كانت كل االستعدادات قد
اكتملت، واتخذت إجراءاُت بناء السد أشكاالً متكاملة ومتقّدمة ومتسارعة كان المهندس كمال علي وقتها ما
حتى نهاية نوفمبر يزال وزير الري والموارد المائية وقد ظّل في ذلك المنصب لثمانية أشهر أخرى بعد ذلك 

عام 2011 فماذا فعل الوزير كمال علي تجاه سد النهضة؟ 
حسب قوله بالحصول على موافقة السودان إنه يتحّدث هذه األيام عن اتفاقية عام 1902 التي تلزم إثيوبيا 
ومصر قبل بدء بناء السد لماذا لم يقْم بتقديم هذا الرأي لحكومته في ذلك الشهر، إن لم نقل في شهر يناير
، عندما شرعت إثيوبيا في بناء السد، ويوّضح لحكومته الطرق والوسائل لفرض نصوص اتفاقية عام 2010
، ويضع، بوصفه الوزير المسئول، استراتيجية مواجهة إثيوبيا؟ وما معنى الحديث عن اتفاقية عام عام 1902

1902 اآلن، بعد أربعة أعوام من البدء في بناء السد، وبعد أن اكتملت قرابة نصف أعمال السد؟
ثم يتحّدث المهندس كمال علي عن أن إثيوبيا لم تخطر السودان ومصر بمشروع السد حسب مقتضيات القانون
، إن لم نقل في شهر يناير عام الدولي أين كان التزام اإلخطار والقانون الدولي في شهر أبريل عام 2011
، عندما كان المهندس كمال علي المسئول األول عن مياه النيل في السودان؟ ولماذا أصبح اإلخطار 2010

التزامًا قانونيًا اآلن وليس في عام 2011، أو عام 2010؟ 
ثم لماذا الصمت عن سد النهضة وأضراره المزعومة على السودان منذ تاريخ إقالة الوزير كمال علي في نهاية
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عام 2011 وحتى شهر مارس عام 2015؟ 
4

في حقيقة األمر فإن إثيوبيا لم تبدأ برنامج سدودها وتحديها لمصر والسودان بسد النهضة عام 
إثيوبيا برنامج السدود الكبيرة ببناء سد تكّزي الضخم عام 2003 على نهر عطبرة، وأكملته عام 2010 كان كل
ذلك العمل واإلنجاز اإلثيوبي الكبير من بدايته وحتى نهايته خالل فترة الوزير كمال علي، فماذا فعل السيد
الِقّطة التي ذبحتها إثيوبيا لتستشفَّ من خالل ذلك رّدة الوزير تجاه سد تكّزي؟ لقد كان سد تكّزي سياسيًا هو 

فعل السودان ومصر، واقتنعت بعده أنها تستطيع في الحقيقة ذبح بقرة أو ثور بدون تحدٍّ حقيقي 
وقد جاء سد تكّزي، ثم من بعده سد النهضة، كنتيجٍة حتمية التفاقية مياه النيل لعام 1959 التي تجاهلتْ
وأقصْت إثيوبيا وكانت مصر والسودان قد رفضا طلبات إثيوبيا المتكررة إلشراكها في المفاوضات التي قادت

لالتفاقية وقد خّصصت الدولتان مياه النيل كلها لنفسيهما، دون ترك متٍر مكعٍب واحٍد لدولة نيلية أخرى
وفي حقيقة األمر فقد خرج سد النهضة من رحم اتفاقية مياه النيل لعام 1959 اإلقصائية االستعالئية التي

يدافع عنها هذه األيام الوزير كمال علي 
وقبل أن يخبرنا الوزير كمال علي أنهم وافقوا على قيام سد تكّزي، نشير إلى ما كتبه وزير الري والموارد المائية
إنشاؤه على وشك االنتهاء وسيتم المصرية وقتها الدكتور محمد نصر عالم من أنهم علموا بالسد عندما كان 
انظر كتاب اتفاقية عنتبي والسدود اإلثيوبية، صفحتي 99 و 100 وإذا كانت مصر قد علمت افتتاحه قريبًا 
متأّخرًة بالسد، وقّررت أن ال تكشَف جهلها بالسد باالحتجاج المتأخر على قيامه، فيمكننا معرفة متى علم

السودان، وعن الموقف السوداني وقتها
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5

فشل السودان في استخدام نصيبه من مياه النيل
يهاجم الوزير كمال علي مبدأ المنافع المشتركة واالنتفاع المنصف والمعقول في حوض النيل والذي نّص عليه
اتفاق إعالن المبادئ حول سد النهضة واتفاقية عنتبي ألن السودان، حسب رأيه، سوف يفقد بمقتضاه حقوقه
في مياه النيل التي اكتسبها بمقتضى اتفاقية مياه النيل لعام 1959 والبالغة 18,5 مليار متر مكعب سنويًا، ويفقد
أمنه المائي ومادام الحديث قد أصبح باألرقام التي ال تخطئ فال ُبدَّ لنا أن نتساءل كم فقد السودان من
الذي يتباكى عليه السيد الوزير اآلن خالل سنوات المهندس كمال علي وزير الري والموارد المائية من نصيبه 

عام 1999 وحتى نهاية عام 2011؟
قطع المهندس كمال علي وزير الري والموارد المائية قول كِل خبيٍر في موضوع كمية المياه من نهر النيل التي
فشل السودان في استخدامها عندما تناول هذا الموضوع في أغسطس عام 2011 فقد أوردت جريدة الصحافة
السودان لن يفرط في حصته من مياه النيل ذكر السودانية تصريحاٍت للسيد الوزير كمال علي تحت عنوان 

فيها
إن السودان لديه خطة شاملة الستغالل كامل حصته من مياه النيل قد نكون تأخرنا في استغالل كامل
الحصة حيث يصل إجمالي ما يسحبه السودان من مياه النيل نحو 12 مليار متر مكعب، ونحن بصدد إقامة عدد
شدد على عدم تفريط من المشروعات الستغالل كامل الحصة وأضافت جريدة الصحافة أن الوزير 
راجع جريدة الصحافة، األربعاء 10 رمضان عام 1432، السودان في أي متر من حصته من مياه النيل 

الموافق 10 أغسطس عام 2011، العدد 6487، الصفحة الثالثة
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، أخبرنا السيد الوزير منذ عام 1999 ، أي بعد اثني عشر عام في كرسي الوزارة  في شهر أغسطس عام 2011
وقتها أن السودان لديه خطة شاملة الستغالل كامل حصته من مياه النيل التي كان قد فشل في استخدامها

أين كانت تلك الخطة خالل االثني عشر عام الماضية التي كان فيها المهندس كمال علي وزيرًا للري والموارد
المائية؟ ولماذا جاءت الخطة في الزمن بدل الزمن الضائع له كوزير؟ 

6

ثم شّدد الوزير على أن السودان لن يفّرط في متٍر واحد من حصته من مياه النيل ونورد هنا كميات مياه النيل
، والتي تساوي 2011 – 1999 التي تّم التفريط فيها خالل فترة المهندس كمال كوزيٍر للري والموارد المائية 

مئات المليارات من األمتار المكعبة
أوالً فشل السودان، كما ذكر الوزير كمال علي نفسه، في استخدام ستة مليار ونصف مليار سنويًا عليه تكون
التي امتدت ألكثر من 12 عام تحت كمية مياه النيل التي فشل السودان في استخدامها خالل فترة وزارته 

6,5 مليار في العام خالل 12 عام هذا البند هي 75 مليار متر مكعب 
ثانيًا تحّدد اتفاقية مياه النيل لعام 1959 متوسط منسوب النيل محسوبًا عند أسوان بـ 84 مليار متر مكعب

وتخصم فاقد التبخر في بحيرة السد العالي، والبالغ عشرة مليار، ثم توّزع الـ 74 مليار المتبّقية بين مصر
55,5 لمصر و18,5 للسودان غير أن االتفاقية تقضي بتقاسم منسوب النيل الذي يزيد عن 84 والسودان 

مليار مناصفًة بين مصر والسودان 
لقد زاد منسوب النيل بصورٍة كبيرٍة خالل األعوام التي تلت االتفاقية، ووصل إلى 125 مليار حسب بعض
راجع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التقارير، و109 مليار حسب تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
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، صفحة 13 وعند استخدامنا ألرقام األمم المتحدة المنخفضة فقد كان معدل الزيادة التنمية البشرية 2013
في منسوب النيل، من 84 مليار إلى 109 مليار، هو 25 مليار متر مكعب وحسب اتفاقية عام 1959 فإن نصيب
السودان منها كان يجب أن يكون النصف، أي 12,5 مليار متر مكعب سنويًا لكن السودان لم يستخدم متراً
واحدًا منها وهذا يعني أن السودان فشل في استخدام 12,5 مليار سنويًا على مدى 12 عام، أي حوالي 150
مليار متر مكعب من نصيبه من مياه النيل خالل فترة الوزير كمال علي بمقتضى هذا النص من اتفاقية مياه

النيل لعام 1959.
ثالثا يذّكرنا مهندسو الري السودانيون مرارًا وتكرارًا أن نصيب السودان هو 18,5 مليار متر مكعب مقاسًا في
أحياناً أسوان ويضيفون أن نصيب السودان في مناطق االستعمال داخل السودان هو 21 مليار متر مكعب 

نسمع الرقم 22 مليار وليس 18,5 مليار، ألن فاقد االنتقال مقاٌس عند أسوان، وليس في مناطق االستخدام
وهذا بدوره يعني فشل السودان في استخدام مليارين ونصف مليار متر مكعب من مياه النيل سنويًا من فاقد
االنتقال وتصل هذه الكمية من المياه التي فشل السودان في استخدامها إلى 30 مليار متر مكعب خالل

2,5 مليار في العام خالل 12 عام سنوات الوزير كمال علي 
عليه فإن الوزير كمال علي الذي شّدد على أن السودان لن يفّرَط في متٍر واحٍد من نصيبه، والذي يحّذرنا من
التفريط في أمن السودان المائي هذه األيام بسبب تأييد سد النهضة، قد فّرط خالل سنوات وزارته االثني عشر
75 مليار، زائدًا 150 مليار، زائدًا 30 مليار وهذه الكمية تساوي في حوالي 250 مليار متر مكعب على األقل 

نصيب السودان الكامل من مياه النيل في حوالي 14 عام
، وفشل حتى اآلن في رابعًا هناك أيضًا السلفة المائية التي قّدمها السودان لمصر خالل األعوام 1959 - 1977
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استردادها أو حتى إثارتها ورغم حديث الوزير كمال علي المتواصل هذه األيام عن األمن المائي للسودان وعن
، ورغم أنه عمل في وزارة الري لقرابة الخمسين عامًا، إال أنه تجاهل السلفة المائية في اتفاقية عام 1959
كتاباته وأحاديثه تجاهالً تامًا ولم يتطّرق لها البّتة وهذه مياه نيٍل سودانيٍة أخرى تّم سكبها، والتفريط التام

فيها
7

آمل أن ال يردَّ السيد الوزير كمال علي بالقول إن هذه الكمية الضخمة من المياه التي فشل السودان في
كما ذكر هو نفسه من قبل في استخدامها لم ولن تضيع، وأنها مخّزنة لصالح السودان في بحيرة السد العالي 
مقاٍل له موجود على المواقع االلكترونية فمصر لم تقم ببناء السد العالي لكي يخّزَن السوداُن فيه مياهه التي
، وأن كل سعتها فشل في استعمالها كما ال ُبدَّ من اإلشارة إلى أن بحيرة السد العالي قد تم ملؤها عام 1970

هي 162 مليار متر مكعب
ولن تخفى على فطنة القارئ أين ذهبت، وتذهب كل عام، كل تلك الكمية من المياه وعندما تأتي اللحظة
السياسية المناسبة فسوف تخبر القاهرُة الخرطوم أن المياه التي فشل السودان في استخدامها كل عام منذ
عام 1959 قد أصبحت حّقًا مكتسبًا لمصر بمقتضى القانون الدولي الذي يتحّدث باسمه المهندس كمال علي هذه

األيام 
8

تصفية وزارة الري والموارد المائية
أو تشليع باللغة الدارجة السودانية وزارة الري والموارد المائية يتحّدث الوزير السابق كمال علي عن تصفية 

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-189687.htm&id=ma-150411020325-ae57094a
http://pdfcrowd.com


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

وزارة بسبب تحويل مسئوليات الري لوزارة الزراعة، ويطالب بإعادة الري إلى الوزارة األم لتصبح كما كانت 
الري والموارد المائية وهذا مطلٌب مشروٌع ومنطقي ألنه ال يمكن فصل الري عن الموارد المائية

وتشليعها تّمت بالكامل في عهد الوزير كمال علي غير أن المتتّبع لتاريخ الوزارة سيجد أن تصفية وزارة الري 
نفسه، وتحت سمعه وبصره وموافقته 

القرار بدأت التصفية بإنشاء وحدة تنفيذ سد مروي عام 2001 ثم تّم استبدالها بوحدة تنفيذ السدود عام 2005 
الجمهوري رقم 217 لعام 2005 وتوّضح المادة 8 من ذلك القرار الصالحيات الكبيرة التي آلت إلى هذه الوحدة
على حساب وزارة الري والموارد المائية التي كانت المسئولة عن السدود، القديم والجديد منها وقد أشار
القرار الجمهوري في ديباجية إنشائه وحدة السدود إلى مذكرة وزير الري الذي كان وقتها المهندس كمال علي 
ثم صدر قانون مشروع الجزيرة في عام 2005 صدور قراٍر من النائب األول لرئيس الجمهورية
وقتها السيد علي عثمان محمد طه بإنشاء وحدة خاصة للري تابعة لمشروع الجزيرة، وتحويل مسئوليات الري

في المشروع من وزارة الري إلى تلك الوحدة 
كان ذلك القرار رسالًة واضحة إلى الوزارة، وتأكيدًا لمسئوليتها في التدهور الكبير في إدارة الري في مشروع
الجزيرة خالل تلك السنوات عليه فقد فقدت وزارة الري بهذا القرار اإلدارة واإلشراف على الري في أكبر
مشروٍع زراعي في السودان وال ُبدَّ من التذكير أن مشروع الجزيرة يستخدم سنويًا حوالي 8 مليار متر مكعب
من مياه النيل، وهي تساوي 40 من نصيب السودان البالغ 18,5 مليار متر مكعب لكنها تساوي 66 من

استخدامات السودان الحقيقية لمياه النيل التي أخبرنا الوزير كمال علي أنها 12 مليار متر مكعب سنويًا فقط
ثم تواصل تقليص مسئوليات وزارة الري والموارد المائية، فتّم تحويل الري في عدٍد من المشاريع الزراعية
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األخرى إلى شركة كنانة
عليه فقد فقدت وزارة الري في عهد الوزير كمال علي مسئولياتها على السدود، ثم على الري، وأصبحت وزارةً
للموارد المائية فقط وهذه هي الوزارة التي تركها الوزير كمال علي، عندما تمت إقالته، لخلفه الوزير الجديد

وزارة الموارد المائية ، وتّمت تسميتها في ذلك الشهر  الدكتور سيف حمد في أواخر شهر نوفمبر عام 2011
وقد عكس ذلك االسم حقيقًة مسئوليات الوزارة وصالحياتها التي تبّقت لها في ذلك الوقت ومن الناحية

العملية فلم يتبق للوزارة الجديدة غير متابعة وتصريف أعمال مبادرة حوض النيل 
لهذه األسباب كان ال ُبّد من إعادة النظر في تلك الوزارة الصغيرة المحدودة الصالحيات عليه فقد تم دمجها

بعد ثالثة أشهٍر فقط مع وحدة السدود ووزارة الكهرباء، لتصبح وزارة الموارد المائية والكهرباء
9

و ال بد من التذكير باالرتباك الكبير الذي ساد موقف السودان من مبادرة حوض النيل إبان فترة الوزير كمال
، عندما انسحب من اجتماع كينشاسا لوزراء مياه دول علي فقد أخبرنا السيد الوزير في شهر مايو عام 2009
، أن السودان قد انسحب وهو االنسحاب الوحيد ألي وزيٍر في تاريخ مبادرة حوض النيل الطويل الحوض 
من مبادرة حوض النيل ثم عاد ليقول لنا إن السودان لم ينسحب من المبادرة ولكن جّمد نشاطه فيها ثم
أخبرنا الحقًا أن السودان لم ينسحب ولم يجّمد نشاطه في المبادرة، وإنما جّمد نشاطه في المشاركة في

مشاريع المبادرة 
غير أن السودان واصل نشاطه في مشاريع المبادرة، وواصل الموظفون السودانيون الذين انتدبهم الوزير كمال
علي بنفسه، ومن وزارته، أداء مهامهم في مشاريع وبرامج مبادرة حوض النيل وتواصل ذلك االرتباك في
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ينتقد الوزير السابق كمال علي اتفاق إعالن المبادئ حول سد النهضة من منطلق تفسيره ألحكام ومبادئ القانون
الدولي للمياه، وكأن ذلك هو تخّصصه وقد سألنا في مقاٍل سابق الوزيَر كمال علي من أين يستمد صالحياته
في الحديث الدائم والكتابة عن القانون الدولي للمياه ومبادئه رغم أنه ليس قانونيًا، وال عالقة له بقوانين
المياه؟ وقد ردَّ السيد الوزير أن مهندسي الري، من أمثاله، هم الذين يضعون قواعد القانون الدولي للمياه وأن

مهمة قانونيي المياه، من أمثالي، هي صياغة ما يخبرهم به ويمليه عليهم مهندسو الري
ولجنتهم كنت أتمنى لو ترك السيد الوزير قوانين المياه الدولية للقانونيين الحقيقيين، ورابطتهم وجمعيتهم 
، وانشغل بدالً عن ذلك الدولية التي ستعقد اجتماعها السنوي الشهر القادم في مدينة أدنبره في استكوتلندا
بمهامه الهندسية والوزارية، والتي تشمل أمن السودان المائي باستخدام السودان لنصيبه الكامل من مياه
النيل، والحفاظ على مسئوليات السدود والري داخل وزارته، ومتابعة أنشطة وبرامج دول حوض النيل األخرى
ودراسة آثارها على السودان، والتوصية للحكومة باتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاهها فذلك هو ما كان قد تمّ

تعيينه وزيرًا من أجله 
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التعلیقات
1244349# [ابو السودانیین] 

AM 12:43 04-11-2015

االخ محمد كویس انك كشفت حقیقة نسب الدكتور االثیوبى المتخفى فى السودانیة. اعرف الدكتور سلمان كان متحیز ضد السیاسات السودانیة
والمصریة فما الذى تغیر حتى اصبح یدبج كل صفحات الجراید السودانیة ولالسف صفحة سونا الوكالة الرسمیة بمدح السیاسات االثیوبیة
الناجحة حسب علمه. لماذا ال تتواجه انت والوزیر السابق الذى طلب حلقة تلفزیونیة ویكون الحكم فیها الحق والشعب السودانى. االخ محمد
الفاتح اوعز الى انك ربما تكون عمیل حتى تنتقد من یدافع عن حقوق الشعب السودانى ویفترض بك ان تكون بتعمل العكس. الى متى نهلل
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النجازات االخرین التى لم ندافع فیها هم حقوق السودانین من االجیال القائمة. كمال على قال ان السد صصمت دراساته على 14 او 11 ملیار
متر واالن ینفذ على اساس 74 ملیار . فهل نهلل ونكبر ونوافق طوالى وال نستعمل انیابنا واسناننا فى ضمان سالمتة حقوقنا. ننظر المباحثات
الفنیة ونشوف النتائج. هلى الدكتور سلمان ان كان عالما ان یكتب عن السیاسات المائیة السودانیة ال االثوبیة. الى متى تضیعو حقوق السودان.
وحكى لى صدیقى ان االنقاذ باعت الفندق الكبیر للمالیزیین ب 500 دوالر فى الیوم لمدة 30 سنة والمالیزیین اجروه للباكستانیین بمالیین

الدوالرات . فلو تحدث احدهم عم ذلك هل ینتقده الدكتور سلمان قى شخصه. اتقى اهللا او اسكت یا دكتور . 

وشكرا,

الرد على [ابو السودانیین]

1244234# [محمد الفاتح] 
PM 06:03 04-10-2015

االخوة الكرام 

الدكتور سلمان متزوج من اثیوبیة. بمهاجته شخص الوزیر كمال اثناء تولیه الوزارة وهو عدیم الخبرة ولم یسبق له العمل فى میاه النیل.
فدعونا نساله انت سودانى وال اثیوبى یا عمیل. تخاجم من یدافعون عن حقوق السودان وموسساته. ان كنت تفارع بالحجة فلماذا تهاجم شخص
العالم كمال على . كم قبضت ثمن ذلك من نسایبك االثبوبین واالسرائلین. عدد لنا القوائد التى یجنیها من السد ورد ردا علمیا على المدافعین على
قبح اهللا وجه العمالء وسنفضحكم وسنتصدى لكم فى كل منبر اعالمى الن اغراضكم معروفة للجمیع وكشفت ذلك ارتجافكم فى حقوق السودان. 

التلقزیون بصورة واضحة. القلم ما بزیل بلم یا عمیل. 

محمد الفاتح
صحفى سودانى حر

الرد على [محمد الفاتح]

ردود على محمد الفاتح
AM 12:54 04-11-2015 [ابو السودانیین]
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شكرا محمد الفاتح على المعلومة. كده خالص وصلت. وكونه ما شال جواز تانى دى عشان التخفى. الزم تدافعوا عن حقوق السودان وما
تتركو فرصة التوبى وال مصرى تانى . ما تتنازلو كفایة الحصل فى السد العالى قالو بیمدو الكهربة وحتى االن ماحنشوفها. انتو فایلین
دایرین ضمانات عن االمن والسالمة وضمان االثیوبین حیدوكم حاجة مجانى. یا دكتور انت اعملوا واحد فى السودان مالك مال اثوبیا . 

حقوقنا التاریخیة. تحیاتى

PM 10:33 04-10-2015 [rashidon]
یا محمد الفاتح یا ( فطیر الفهم ) یعنى إیه د. سلمان متزوج إثیوبیه ..أو ...أو ؟؟؟ وهذا الرد لیس تعقیب على تفاهات تعقیبك ولكن (
معلومه )وعشان إزید فهمك شویه د. سلمان حتى االن یحمل جواز سفر وحید ( وهو الجواز السوداني ) وكان في مقدوره أن یحمل أي

جواز یخطر ببالك . أ

1243705# [عزام] 
PM 03:20 04-09-2015

ب

الرد على [عزام]

1243666# [ابو محمد] 
PM 02:13 04-09-2015

طرحت یا دكتور موضوع سقوط حق السودان بالتقادم.. ومبلغ علمي أن القواعد القانونیة المستقاة من القوانین الخاصة یستعیرها القانون
الدولي كما هي .. فهل بنهض هذا الدفع بالتقادم في هذه الحالة مع قیام السبب المانع من استغالل تلك الموارد ..في اعتقادي مع احترامي الجم
انكم اجتهدتم كثیرا في ظل انفعالكم الشخصي بقدر مغال فیه لسقاط حق السودان في االستفادة مستقبال من حقوقه المهدرة.. وال أتفق معكم فیما

ذهبتم إلیه.
مع أحترامي ایضا..اتفق مع من قال انكم ملكي أكثر من الملك..أو كاثولیكي أكثر من البابا..إذ أنه بالرغم من إختالفنا مع هذا النظام فهو زائل
ولیبقى السودان وله دین على اعناقنا..وید سلفت.. ,فكلنا بما فیهم شخصك الكریم تلقینا بفضل أهلنا تلقینا تعلیما على مستوى عال .. ینبغي أن

نسخره للدفاع عن حقوق اهلنا.
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نقطة اخیرة كنت أتمنى لو تناولتهابالتعلیق في مقالكم وقد اثرتم مبدأ التقادم.. اال یوجد في القانون الدولي مبدأ یجیز للشعوب أنكار التزامها
المترتب على ید حكومات فاسدة أو غیرشرعیة ..أعتقد أن مبدأ اإلثراء غیر المشروع له صدى بالقانون الدولي .. وقد یطال هذا
مشروعیةاإلتفاق الحالي بشأن سد النهضة.. ,وإن لم یكن هذا المبدأ مستقرا..آمل أن یكون محل بحث بالمؤتمر المرتقب باسكتلندا..وأرجو أن
تكون صوتا ناطقا فیه بما یؤكداستقرار المباديء التي تحفظ حقوق السودان..فألجل هذا تحمل الشعب السوداني تكالیف وعبء تعلیمنافي ارقى
جامعاته التى نعلم أن خریجیهاال یقلون كفاءة وعلما عن ارقي الجامعات في الدول العظمى ومنا من ابتعثه للحصول على درجات علیالدى صفوة

الجامعات العالمیة

الرد على [ابو محمد]

1243647# [عبداهللا الصدیق] 
PM 01:52 04-09-2015

هذا ماقاله الدكتور سلیمان عن انهیار سد النهضه

(تثار مسألة خطر انهیار سّد النهضة، وانه لو حدث، فسیغرق السودان ویدّمر كل أرجائه من الحدود مع اثیوبیا وحتى حلفا. صحیٌح أنه لو انهار
السّد فستكون له آثار كارثیة على السودان، ولكن لو انهار السّد العالي فستكون آثاره الكارثیة أكبر على مصر. ولو انهار سّد مروى فستغرق
معظم المدن والقرى السودانیة حتى حلفا القدیمة. ولو انهار خزان الروصیرص فستغرق كل المدن والقرى على ضفافه حتى الخرطوم. انهیار

السدود ونتائجه الكارثیة إذا لیس حكرًا على سّد النهضة. 

إن التقانة التي تبني بها الشركات العالمیة (مثل سالیني) السدود الیوم متقدمة عشرات المرات على التقانة التي بنى بها االتحاد السوفیاتي السّد
العالي قبل نصف قرٍن من الزمان، وبنى بها االیطالیون خزان الروصیرص في ستینیات القرن الماضي، وبنى بها الصینیون سّد مروى قبل
أعوام. لماذا إذا سینهار سّد النهضة ابن تقانة العصر الحالي ولن ینهار السّد العالي أو خزان الروصیرص أو سّد مروى أبناء تقانة القرن

الماضي؟ 

كما أن القول إن سّد النهضة یقع في منطقة زلزاٍل (وعلیه فهو معرٌّض لالنهیار) قوٌل مردوٌد أیضًا، إذ لم یسمع عن أي زلزاٍل في اثیوبیا إطالقًا.
ولو كانت المنطقة منطقة زلزال النهار خزان الروصیرص، ابن الخمسین عاما، والذي یقع في المنطقة الجغرافیة نفسها لسّد النهضة. ولما كان

هناك معنى لصرف مئات المالیین من الدوالرات لتعلیة خزان الروصیرص في وقت بناء سّد النهضة. )

لماذا تعیب علي المهندس كمال علي الحدیث عن قانون المیاه وتتحدث انت عن الزالزل التي اعتقد انك ال تعرف كیفیة حدوثها وآثارها
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التدمیریه.
One Sudan فقد اصبحث یادكتور اثیوبیا اكثر من اإلثیوبیین انفسهم كما قال اخونا

الرد على [عبداهللا الصدیق]

1243379# [محنان] 
AM 08:35 04-09-2015

"الوزیر السابق كمال علي: هذه العبارة یا دكتور وردت أكثر من عشر مرات .. بس لو أعرف یا دكتور سبب هذا الهجوم العنیف على المهندس
كمال!

الرد على [محنان]

1243352# [حزب الراكوبة] 
AM 07:47 04-09-2015

الوزیر كمال على لم یكن یومًا من االسالمیین ولم ینضم الي جماعة اسالمیة اوحزبیة وهو لیس صهرًا للبشیر 
الرجل تكنوقراط فقط والبشیر جاء به للوزارة ألنه البهش وال بنش ولیس له قرار یعني مغفل نافع واإلنقاذ استغلته في وزارة لیست بالمهمة
بالنسبة لهم اما عن إعفائه فهو كثیرًا ماظل یطلب االعفاء وأبصم بالعشرة انه وافق على التحدث في حتى تكتمل الصورة بعد مالحقات كثیرة

الرجل الیحب الظهور في اإلعالم 
ارجوا ان التقلب الحقائق

الرد على [حزب الراكوبة]

ردود على حزب الراكوبة
PM 03:54 04-09-2015 [حزب الراكوبة]

اخي mteety] ربما انت على حق في هذه الجزئیة المتعلقة بالزواج وقد تكون عندك المعلومة الصحیحة ولكننا متفقان بأن الرجل العالقة
الي المصب ونعم كما هو في مجال عمله خبرة ومرجع ویعرف الكثیر والكثیر عن كل التفاصیل عن مجرى النیل من المنبع  له باإلنقاذ 
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ضعیف الشخصیة ونظیف الید

PM 01:56 04-09-2015 [mteety]
المهندس كمال علي محمد متزوج من قریبة لعمر البشیر، هو ضعیف سیاسیا وبیروقراطي لكنه یشهد اهللا رجل نظیف الید.

 [One Sudan] #1243305
AM 04:27 04-09-2015

more catholic ) لي صدیق اثیوبي التقى بواشنطون في ندوه تحدث فیها دكتور سلمان، قال لي انه متحمس بصوره اشد مننا لمسأله السد
.(than the Pope

وحقیقه المقال فیه شماته بنا كلنا ولیس المهندس كمال علي (اظنه صهر لعمر البشیر سبب بقاءه المده الطویله) فحسب... الن المصریین اخذوا
مافشلنا في ان نستغله من مائنا واالثیوبیین سیاخذون ماتبقى او كله. 

حسنا بعد ان یفرغ البشیر من تمثیل المشهد العبثي لرئیس منتخب ، نرجو ان یجد وقتا قلیال لتشكیل مجلس اعلى للسیاسات المائیه لیضم كمال
وسلمان والمفتي ویحي وفیصل وغیرهم. من المهم ان تعرض كل وجهات النظر هذه المتعارضه التخاذ موقف موحد حول سد النهضه علي 

وملف النیل والمیاه غیر المستغله، الن هذه المسأله في یقیني ستهدد بصوره قاطعه بقاء دوله اسمها السودان ولالبد. 
قال لي احد الخواجات -قبل انفصال الجنوب بوقت قلیل- بلدكم هذا موارده اكبر من قدره تفكیركم على االستفاده منه!

وفعال عندما أرى فرحه النظام والمعارضه (بل والعامه ) للدخول في حرب الیمن من اجل دنانیر الخلیج لیقمن أودنا ، اتفق تماما مع كالمه!

[O ne Sudan] الرد على

1243279# [ابومصطفي] 
AM 01:31 04-09-2015

ي

الرد على [ابومصطفي]
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1243173# [سامح] 
PM 07:25 04-08-2015

سد النهضة خالص موضوعوا اتحسم ولن یوقفه اال اهللا. سد النهضة هبة مجانیة من اثیوبیا الحبیبة الى السودان وهو بمثابة سد عالى مجانى
العام ویمنع هروبه السریع الى مصر ویجعل السودان یستفید من میاهه,,, میاه سد النهضة التى ینظم جریان النیل فى السودان على مدار 
سیستفید منها السودان هى فى الحقیقة المیاه التى كانت ستتكدس فى بحیرة ناصر المحظورة على السودانیین... وهذا هو ما یغضب المصریین.
شكرا الثیوبیا وشكرا للسیسى الذى اقر بحق اثیوبیا والسودان فى بناء السدود من دون اعتراف بنصیب محدد لمصر. ..علیه فانه ستكون هناك

سدود اخرى فى المستقبل وامسكوا الخشب یامصریین ,,,,,خالص ولّى زمن الفهلوة واالستهبال

الرد على [سامح]

 [Giggi] #1243083
PM 03:58 04-08-2015

السد للسودان بمثابة سد عالى مجانى. شكرا اثیوبیا. شكرا للحمار السیسى الذى شارك فى تقنین بناء السد

[giggi] الرد على

 [Ali Kareem] #1243014
PM 01:55 04-08-2015

المیاه التي فشل السودان في استخدامها كل عام منذ عام 1959 قد أصبحت حقا مكتسبًا لمصر معلیش د. سلیمان و لكن ما فهمنا معنى أن " 
بمقتضى القانون الدولي الذي یتحّدث باسمه المهندس كمال علي هذه األیام. "

هل یسقط الحق بالتقادم ؟ و هل عدم استعمال السودان لكامل حصته یعني تخلیه األبدي عنها ؟ و هل عدم مطالبته بالسلفة المائیة التي أعطاها
سابقا لمصر یعني إهداءها لها ؟

[ali kareem] الرد على
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1242959# [الفیتورى ابو الرضا] 

PM 12:46 04-08-2015

عندما كنت اتابع مقاالت سى سلمان المتعددة منذ اشهر كنت اخرج منها باعتقاد ان هذا الزول اما عمیل للحبش او به غضاضة وحنق على
المصریین النه كان یتناول موضوع سد النهضة ویسرد ما به من فوائد للسودان وتشجیعه الثیوبیا ولكن لالسف فهمت ان مقاالته خاویة من كل
صدق وغیر مشفوعة بحجج علمیة النه كان یتناول موضوع حالیب ویتجاهل فى نفس الوقت الفشقتین المحتلتین من اثیوبیا وكذلك اراضى بنى
شنقول .وبعد هذا وذاك والتوقیع على االتفاقیة ظهر وبان كل ما تخوفت منه وظننت ان هذا الزول الیعرف اى شئ ویتكلم فیما الیعنیه وقد ركز
كالمه حینها على سرد تاریخى وكانه یحكى قصص ابو زید الهاللى وكان علیه ان یترك هذه المهمة لذوى التخصص امتال كمال على وفیصل
وغیرهم كثیرون. ولكن مشیئة اهللا ابت ان یظل الجاهلون فى هذا البلد الهامل هم اهل الثقة ولو طار السودان كله ومات وهلك شعبه منكم هللا
فهو المنتقم منك یاسلمان الغبرة وكل من كالك مدحا بجهل وبسبب او بدون سبب اهللا یاخذكم جمیعا اخذ عزیز مقتدر بقدر ما اقترفت ایدیكم فى

حق هذا الشعب الهامل

الرد على [الفیتورى ابو الرضا]

ردود على الفیتورى ابو الرضا
PM 07:38 04-08-2015 [سامح]

كما ان العالم كله ال یستطیع ان یقنع اإلثیوبیین بان ال حق لهم في میاه هي میاههم بالكامل، و ینصر دینك یا A. Rahman على قولك: 
العایز یجرب: إدي الجمل و إدي الجمال,,,,,,,

ناس البشیر ناس الخواف ربى عیالو وناس المصلحة الشخصیة االثیوبیین رجال یعرفون كیف یقتلعون حقوقهم وینهضون بوطنهم....اما 
بیعرفو للشحته بس,,,,ومافى شحتة بتنهض لیها بوطن,,,,اخزاهم اهللا كما اخزوا شعبهم,,

PM 02:38 04-08-2015 [A. Rahman] 
الجاهل انت و اهللا. من حقك طبعا ان تختلف مع د. سلمان، لكن الرجل قضى ثالثة أرباع عمره مسئوال عن قطاع السدود في البنك الدولي
بعد ان عمل لسنوات محاضرا في كلیة القانون بجامعة الخرطوم، و حائال یتولى احدى ارفع المؤسسات الدولي في شئون السدود و المیاه
و یعمل تحته مجموعة من العلماء في هذا المجال من الدول المتقدمة قبل الدول النامیة. بعدین في هذا المقال وضع كمال علي امام تحد
حقیقي فكل ما تم و ما جرى حول سد النهضة تم تحت سمعه و بصره اثناء تولیه وزارة الري و هي والیة طالت و استطالت. ام اتفاقیىتا
1902 و 1959 ال یمكن التحجج بهما و كمثال واضح ال یمكن ان تتوقع قبول اثیوبیا للفقرة التي تنص على أخذ هااألذن من السودان و

http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=5&id=1242959&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=1242959&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=1242959&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=1242959&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=1242959&m=newsm&c=5&v=1&av=1.00&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-189687.htm&id=ma-150411020325-ae57094a
http://pdfcrowd.com


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

5.00/5  (1 (صوت 

4 .50/5  (2 (صوت 

٪ في أراضیها. و ال بد من إخضاع الموضوع للمنطق و الحوار بین الدول صاحبة مصر للتصدیق لها بما تحتاجه من میاه تنتج 100
المصلحة للتوصل التفاق یحفظ و یراعي حقوق الجمیع. كما ان العالم كله ال یستطیع ان یقنع اإلثیوبیین بان ال حق لهم في میاه هي میاههم

بالكامل، و العایز یجرب: إدي الجمل و إدي الجمالي.

 [AMER ALI] #1242949
PM 12:31 04-08-2015

لالسف الشدید كالم كمال على هو المضبوط والمبنى على اسس علمیة اما كالم سلمان فهو هنبكة فارغة وان كنا نتفق على شخصیة كمال او
نختلف فهذا لن یغیر من االمر شئ لقد خسرت السودان وسوف تزداد خسارتها فى قابل االیامبسببالموافقة على هذه االتفاقیة الجائرة بحق
السودان والسبب فى ذلك هو تعبئة الراى العام باقوال السید سلمان وهو غیر متخصص وبالتالى استطاع ان یقنع العامة الذین الیفهمون
وتغاضینا عن اراء العلماء المتخصصین واتهمناهم زورا لوالئهم لمصر وكانهم لیسوا سودانیین االن قد وقع الفاس فى الراس وعلیكم ان تجنوا
ثمرة غبائكم وحماقتكم ویبدو ان اهللا قد غضب على هذا البلد وابتاله بحكام الكیزان المتاسلمین وبعض الحسى الكوع او مكسرى الثلج امثال

سلمان عالم البطیخ الذى الیفهم شئ فى المیاه

[A MER A LI] الرد على

1242888# [أبو الحسن الشاعر] 
AM 11:14 04-08-2015

ووضع السد ، الذي ال سد النهضة لیس فیه میزة إیجابیة واحدة للسودان فهو مشروع بید مالكه فقط إثیوبیامثله مثل النفط بالسعودیة مثال ، 
یبعد سوى 20 كیلو متراعن الحدود ،السودان تحت مخاطر إقتصادیة وبیئیة وسیاسیة ومصیریة وجودبة و سوف تكون ضحایاها من األجیال
القادمة وسترون فقط خالل سنوات ملء السد األربع ما الذي سیحدث من جفاف في شمال السودان وذلك أبسط آثاره وقد استمعت للرئیس یبشر
بالكهرباء من سد النهضة والسؤال ما دام األمر كذلك فلماذا حملتم شعب السودان كل تلك األموال أهل جنوب النیل األزرق وشرق السودان 
جدیر بأن نسمیه " سد الدكتور الطائلة التي لم یبدأ تسدیدها بعد لبناء سد مروي ؟ وكان أفضل لكم لو دعمتم النهضة من " بدري " هذا السد 
سلمان " الذي یستمیت في الدفاع عن مشروع لبلد ال ناقة له فیه وال جمل وإن كان الرجل یعرف في قوانین المیاه فلیس هو الخبیر الوحیدفي
ذلك المجال ومع ذلك فخبرته باألبعاد السیاسیة والبیئیة واالقتصادیة متواضعة بدلیل كتاباته منذ أن عرف الناس مؤخرا الدكتور على خلفیة "
حالیب / السد العالي وسد النهضة "، وعلى المدى القریب سیرى د.سلمان ورئیسه سوء ما اغترفت أیدیهم موافقة ومساندة "وسد النهضة
خاص بتولید الكهرباء ال غیر وما دام األمر كذلك فلماذا ال تحدثنا یا د. سلمان عن سد مروي بذات الحماس ؟ أم أن في نفس یعقوب أمرا نعرفه
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ویعرفه یعقوب تماما . أنظر مقالنا : سد النكسة

الرد على [أبو الحسن الشاعر]

ردود على أبو الحسن الشاعر
PM 01:15 04-08-2015 [عطوة بعانخى]

كالم فى الصمیم یابو الحسن من زول بیفهم مش زى كسیرى الثلج الخربوا السودان

1242880# [فارس] 
AM 10:58 04-08-2015

ربائب الرى المصرى في السودان سوف لن یتخلوا عن خدمة مصر حتى یغطسوا حجر السودان فالوزیر كمال على صار ملكیا أكثر من الملك
وصار یدافع عن مصر ضد السودان وأثیوبیا بصورة سافرة متخلیا عن أى وطنیة أو إحترام لدولته السودان وشعبه، لقد كتب مقال قصیر الشهر
الماضى یطالب فیه أال تزید سعة سد النهضة عن 11 ملیار متر مكعب بینما المصریین أنفسهم یطالبون بسعة 14 ملیار فكیف یمكننا تفسیر مثل
هذا اإلنبراش؟؟ نعم التصمیم الذى قام به األمریكان لسد النهضة في عام 1961 كان بسعة 11 ملیار متر مكعب ولكن تكنلوجیا السدود تطور
كثیرا فقد بنت الصین أكبر سد في العالم سد ثرى جورجى بطاقة 21000 میقاواط بینما أكملت البرازیل سدا بطاقة 17000 میقاواط وتخطط
الكونغو الدیمقراطیة لبناء أكبر سد في العالم سد إینقا العظمى بطاقة 40000 میقاواط أما سد النهضة فتبنیه شركات عالمیة مشهود لها
بالكفاءة هى شركة سالینى اإلیطالیة وساینوهیدرو الصینیة والهمایر اإلیطالیة فكیف تغامر هذه الشركات بسمعتها العالمیة وتنفق أثیوبیا 5
لم یكونوا متأكدین من نجاح المشروع،، على كمال على والمفتى وربائب المصریین لن یتركوا السودان وأثیوبیا في حالهم بلیون دوالر إن 
فالسودان هو المستفید األول من هذا السد سواء في تخزین نصیبه من المیاه أو الحصول على كمیات كبیرة من الكهرباء الرخیصة والمحافظة
على سدودنا، ولعل أكثر ما یؤلم المرء أن المصریین صاروا یستشهدون بكتابات كمال والمفتى ویحوروها بأن الخبراء السودانیین معارضین

لبناء سد النهضة،، أتركوا الشعب السودانى في حاله فماذا فعلتم له عندما كنتم في كراسى الحكم.

الرد على [فارس]

ردود على فارس
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PM 01:19 04-08-2015 [طاعت الشنداوى] 
واهللا یافاجر ولیس فارس انك وهم وكضاب وكالمك كله خارم بارم وما نت فاهم اى شئ اهللا یخلعك من الدنیا وقبر یلمك یابعید

1242879# [هاشم علي الجزولي] 
AM 10:58 04-08-2015

ان كانت االجابه بنعم فما هي هل هناك اضرار فعال  حول ماهیه االضرار التي ستقع علي السودان من السد  الشيء الذي نود ان یركز علیه 
دائما ما یتخذ اهل السیاسه القرارات تكمن في ربط السیاسه ال بل تسید السیاسه علي الجانب المهني وهو االهم  دائما وابدا  مشكلتنا االساسیه 
بعیدین عن هذا الجانب جانب المهنیین وللحقیقه اني استمعت لندوه في دار المهندس عن سد مروي تحدث فیها دكتور سیف و الخبیر یحي عبد

المجید ولقد تناولوا عیوب سد مروي وذكروا ان االولیه تفترض ان تكون لتعلیه الروصیرص 
ماهو حجم الضرر الذي سیلحق باالجروف نتیجه (اصلو الحكومه قانعین من خیرا فیها )  االن نود ان نعرف تاثیر هذا السد علي المواطن 

النحسار الفیضان السنوي اكید مواطني او مزارعي النیل االزرق سیكونوا اكثر المتضررین ومن بعدهم سكان نهر النیل 
ایضا لم نسمع والنقرا عن اي دراسه عن سد التكازي الذي اقیم في اثیوبیا اعني اثاره علي نهر عطبره ؟

یاریت القاء مزیدا من الضو علي هذه االستفسارات

الرد على [هاشم علي الجزولي]

 [Saeed] #1242857
AM 10:30 04-08-2015

قبل ان یصبح المهندس كمال على وزیرا بفترة طویلة ظل ممسكا بملف میاه النیل لوحده ولم یكن یشرك احدا من زمالءه مما ترك فجوة من
ناحیة الخبره , ووفقا لذلك ظل عضوا فى الهیئه المشتركة لمیاه النیل (بین السودان ومصر )وتوطدت عالقته مع اوالد بمبه حیث كانوا یولونه

ومعارفه احتفاءا وبكشا بروتوكولیا
كبیرین ! !علیه الاستتغرب ان تتماهى اراءه االخیرة معهم.

بعد اعفاءه من الوزارة استوعب كمستشار لشئون الرى لفتره اخرى
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[saeed] الرد على

 [Aboshanab] #1242849
AM 10:16 04-08-2015

وما ادراك ان الوزیر السابق كمال على قد ادلى بهذه التصریحات وقدم التقاریر وهو فى كرسى الوزارة ولم تستجب له الحكومة او حزب
لبمؤتمر الوطنى تحدیدا العتبارت سیاسیة ومصالح اخرى نحن ال نعرفهایعرفهاحزب المؤتمر الوطنى الحاكم وانت ادرى ,وان یكون هذا سبب

اعفائه من المنصب فانت اعلم منا بالرجل؟؟؟؟

[aboshanab] الرد على

1242774# [ود صالح] 
AM 08:41 04-08-2015

تلك المقاالت من إضاءات قّیمة حّركت الراكد التحّیة لكاتب المقال و قد كّنا نتابع كتاباته فیما یخّص سّد النهضة و القانون الدولي للمیاه لما في 
المحّلي وأوضحت أهمّیة بذل المزید من اإلهتمام بالثروة القومّیة و على رأسها الموارد المائّیة.

المالحظة التي یمكن تسجیلها حول هذا المقال هي نزوعه نحو "الشخصنة" التي لم نكن نلمسها في المقاالت السابقة. ال أحد یتجاهل دور
القانونیین في صیاغة القوانین المحّلي منها و الدولي في جمیع المجاالت التي تتطّلب تعاون الجمیع. ال یمكن أن نتصّور أن األسس و المبادئ
التي تتضّمنها تلك القوانین و اإلّتفاقیات تكون في غیاب أهل التخّصص و الخبرة في المجال المعّین و یقوم بذلك القانونّیون وحدهم ولو كان
األمر كذلك لما احتاج الناس إلى التخّصصات األخري. فقوانین المیاه قبل أن تكون قوانینًا البّد أن بدأ تشّكلها من القاعدة و التي تحوي فیما

تحوي أصحاب العالقة وفي مقّدمتهم مهندسي الري و الزراعیین و المزارعین.

وأنا أسأل الدكتور من أین سیأتي القانوني بقانون للمیاه بدون اإلستماع لخبراء المیاه و على رأسهم المهندسون؟

الرد على [ود صالح]

1242763# [األشــعــة الـحــمــراء] 
AM 08:33 04-08-2015
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وزارة الري بـتجـنـیـب مـیـاة فـیـضـانـات والیـة الخـرطـوم لألعــوام سـیـاسـة الـتـجـنـیـب فـي إیــرادات وزارة المالیة .. ألـقـت بـظـاللـهـا عـلـى 
الـسـابـقـة مـن مـجـمل إیـرادات مـیـاة الـنـیـل.

الرد على [األشــعــة الـحــمــراء]

1242713# [عبداهللا الحالوي] 
AM 07:48 04-08-2015

دكتور سلمان تحیاتي
المهندس كمال علي محسوب على االنقاذ و هذا ال خالف حوله. السؤال المهم هو: هل ما یقوله المهندس كمال علي اآلن عن سد النهضة،

صحیح ام ال؟

الرد على [عبداهللا الحالوي]

1242705# [ودالعوض] 
AM 07:42 04-08-2015

شاكرین لك یادكتور الهندسة ویافخرنا ونقول علي اقل تقدیر لدینا هذه العقول النابهة فخر كل سوداني اصیل ابن بلد. المحترم الدكتور لقد اكدت
تماما ما كتبناه مرات كثیرة عن سرقة مصر العظیمة لماء النیل منذ مائة عام وهم قلقون جدا من انشاء السد وما سبقه من سدود ألنه ببساطة
سیقفل الماسورة بدون عداد ویبقي السؤال األزلي متي سیكون السودان قادرا علي اخذ حقوقه المائیة واستخدامها في تطویر الزراعة
والصناعة واألقتصاد؟ الم یكفینا هذه الدوامات الدمویة التي دخلناها منذ األستقالل؟ ان مصر ظلت دائما تحاربنا من تحت الطاولة لنظل مسطولین
مخدرین عن األنتباه لحالة الوطن وعملت جاهدة لزرع قكرة ان مصر العظمي هي محبوبة الشعوب ومالذهم ویجب علینا التساهل معها والتنازل
لها بینما تعمل في الخفاء لعدم حدوث اي تطور في السودان اعتبارا من مشروع الجزیرة اللذي دمروه مؤخرا ولم تحرص اي حكومة وطنیة
لحمایته وتطویره مع العلم ان میاه السودان تكفي لزراعة كل شبر فیه نطالبكم سیدي الدكتور ان تقوم بجردة حساب لكمیة الماء اللذي استولي
علیه المصریون واقتراح الوسیلة المناسبة للتعویض سواء استردادا او اي طرق اخري. عندما ننظر الي اثیوبیا فلن نجد اال ان نقوم لها احتراما
ومحبة هذه الدولة صاحبة الحضارة األصلیة ولیست المصطنعة وربما اذا ظل حالنا هذا سیكون علیهم اي األثیوبیین ان یحاسبونا باللتر لكمیة
المیاه التي لم نستخدمها بسبب اهمالنا وتقاعسنا. ایها السادة البشریة كلها اآلن تعیش حالة من الجوع والعطش وتوفر الماء والوضع یزداد
انهیارا فالحروب من اجل الماء قائمة وقادمة فهل ینصرف اهل الحكم والسلطة ویشمروا لحمایة الوطن وبناء اقتصاد حقیقي بدال من الطفیلي؟

احترامي للكتور ویاشعبنا قوم وابني بلدك واهللا المستعان.
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الرد على [ودالعوض]

 [Rafraf] #1242702
AM 07:41 04-08-2015

یا سلیمان لماذا لم تكتب عن حقوق السودان فى الفشقة واالاالمر فقط مصرین محتلین حالیب
اوزیر الرى اذا عاد وقال ان سد النهضة مصر بالسوان فهو احسن منك انت المروج الكبیر فهو على االقل عاد الى الحقیقة

[rafraf] الرد على

Rafraf ردود على
PM 12:55 04-08-2015 [حسن - الخلیج] 

فعال انك رفرف و كمان جاهل كما یقال عنك 
ما دخل الدكتور سلیمان ؟؟ان الموضوع الذي یتناوله لیس له دخل في موضوع حالیب او الفشقة اهللا یفشقك اكتر من كدة

AM 09:28 04-08-2015 [ود الشبارقة] 
عندما یتكلم العلماء یجب ان یصمت الجهالء ... تقول یا سلیمان ( اما تستحي بل العالم البروف الحبیر سلیمان یاجاهل ... اظنك میكانیكي

وفاشل

1242692# [الكردفانى العدیل] 
AM 07:30 04-08-2015

یا د.سلمان اهللا یحفظك 
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الرد على [الكردفانى العدیل]

 [Muslim] #1242683
AM 07:03 04-08-2015

عذرا یا د. سلمان لكني ارى ان كل مقالك الطویل هذا هو في ماابنته من سبب غضبك في الفقره االخیره. 
انت لست مهندس مدني او عالم میاه بل عالم ومتخصص في القانون بل ومعروف بالشك في قوانین المیاه. وكالم المهندس كمال علي -برغم
اتفاقنا معك في نفاقه النه لم یجاهر بهذا الرأي قبال عندما كان وزیرا-هو صحیح... فانتم مهمتكم فقط صیاغه االتفاقات والفتوى حولها قانونیا

متى مااستعصى الفهم حولها.

[mus lim] الرد على

 [Radar] #1242680
AM 06:47 04-08-2015

یا حماعة ده الكالم الذي ظللنا نكرره أنه في الیوم الذي تقرر فیه فطانة الطفل من ثدي امه أستعد للبكاء والسهر. هذا ینطبق على الرجحل الذي
یدعي كمال لقد كان الغضب والزعل ظاهر علیه ویمكنك بكل بساطة أن تستشف حنقه وغضبه أنه كیف یقال من الوزارة فالموضوع لیس له
عالقة بسد النهضة وإنما لماذا یشیلوني بس بقت علي أنا. ما تضیع زمنك دكتور سلیمان مع أمثال هؤالؤ الذین ال كرامة لهم. یكفي وكیل وزارة

الدفاع والفضیحة المجلجلة ولكن الشيء المحیر كل هذه الفضائح والرئیس عامل رایح

[radar] الرد على

خدمات المحتوى
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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. 
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, 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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