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د. سلمان بجامعة كورنيل األمريكية: ال خيار لدول حوض النيل غير
التعاون الجاد

التفاصيل
C نشر بتاريخ: 26 نيسان/أبريل 2015

بدعوٍة من معهد التنمیة األفریقي بجامعة كورنیل األمریكیة بوالیة نیویورك قدم
الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان، الخبیر الدولي

لقوانین وسیاسات المیاه، محاضرًة یوم الخمیس
23 أبریل عام 2015 بعنوان: "میاه النیل –
مصدٌر للتعاون أم عامٌل للنزاعات؟" وقد شمل
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مصدٌر للتعاون أم عامٌل للنزاعات؟" وقد شمل
الحضور عددًا كبیرًا من األساتذة وطالب

الدراسات العلیا بجامعة كورنیل الذین شاركوا
بحماٍس في النقاش وتبادل اآلراء.وأدار الجلسة

البروفیسور مونا ندولو مدیر المعهد.

بدأ د. سلمان محاضرته  القیمة بعرٍض موجٍز
عن الجغرافیا السیاسیة لنهر النیل – إنه أطول نهٍر في العالم (حوالي 6,660

كیلومتر)، ینبع أحد روافده (النیل األبیض) من ثاني أكبر بحیرة في العالم
(فكتوریا)، ویمر عبر انسیابه بأكبر المستنقعات في العالم (الُسد بجنوب السودان).

قامت على ضفافه أقدم وأعرق الحضارات، وانتشرت عبر حوضه الدیانات
السماویة الثالثة – الیهودیة والمسیحیة واإلسالم،بفروعها وطوائفها المختلفة. یمتاز
الحوض بالتنّوع في سكانه بین عرب وأفارقة وأقباط ونوبیین، وبالدیانات وتنّوعها،

وباللغات المتعّددة والتي تشمل العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة والسواحیلیة
واألمهریة. ُبِنیْت على جانبي النهر أقدم وأكبر السدود في العالم، بدءًا بخزان

أسوان، ومرورًا بخزان سنار ثم السد العالي، وانتهاًء بسد النهضة. وتم عقد عدٍد
كبیٍر من االتفاقیات والتي أصبحت مصدرًا للنزاعات والخالفات، بدًال من أن تكون

الجسر الرابط للتعاون بین دول الحوض.

انتقل د. سلمان في الجزء الثاني من المحاضرة إلى تاریخ النزاعات حول
استخدامات میاه الحوض، وتعّرض بالتفصیل التفاقیات األعوام 1902، و1929

و1959، وناقش نقاط النزاع والضعف حول هذه االتفاقیات. وسرد د. سلمان
محاوالت التعاون بدءًا بمشروع المسح المائي في ستینیات القرن الماضي، ومرورًا

بلقاءات األندوغو (األخّوة)، ثم النیل الفني، ومؤتمرات النیل لعام 2000.
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انتقل د. سلمان في الجزء الثالث من المحاضرة إلى نشأة مبادرة حوض النیل عام
1999 واإلنجازات التي نتجت عنها، ثم البدء في االنشقاقات بسبب الخالفات حول

اتفاقیة اإلطار التعاوني لحوض النیل (اتفاقیة عنتبي). وتعّرض بالنقاش للمواد
األساسیة التفاقیة عنتبي، والخالفات على ثالث قضایا أساسیة حولها، تمّثلت في

مسألة األمن المائي وإصرار مصر والسودان على تضمین االتفاقیة لالستخدامات
والحقوق القائمة للدولتین، والمطالبة بتضمین مبدأ اإلخطار المسبق، وتعدیل

االتفاقیة باإلجماع ولیس باألغلبیة. وقد أوضح د. سلمان أن ستَّ دوٍل قد وّقعت
على االتفاقیة حتى اآلن (كینیا ویوغندا وتنزانیا وإثیوبیا وبوروندي ورواندا)، وأن

ثالثًا منها قد صادقت على االتفاقیة (إثیوبیا ورواندا وتنزانیا). كما أشار إلى أن
اتفاقیة عنتبي تحتاج إلى تصدیق ست دول لتدخل حیز النفاذ، مما یجعل إمكانیة

دخول االتفاقیة حیز النفاذ مسألة زمٍن ال أكثر وال أقل.

تعّرض د. سلمان في الجزء الرابع من المحاضرة لسد النهضة اإلثیوبي الذي بدأ
العمل فیه في شهر أبریل عام 2011، أثناء انشغال مصر بثورة ینایر عام

2011. أوضح أن السد یقع على النیل األزرق على بعد 20 كیلومتر من الحدود
السودانیة، ویبلغ ارتفاعه 145 متر، وتخّزن بحیرته 74 ملیار متر مكعب، وُیتوّقع

أن یوّلد عند اكتماله 6,000 میقاواط من الكهرباء، وسوف یكّلف بناؤه قرابة
خمسة ملیار دوالر. ناقش د. سلمان الخالفات الحادة التي نشبت بین إثیوبیا من

جهة ومصر والسودان من الجهة األخرى حول السد، واالجتماعات السبعة لوزراء
المیاه في الدول الثالث خالل األربعة أعوام الماضیة، وما نتج عنها من قبوٍل

تدریجي لسد النهضة بواسطة السودان ومصر. وقد تّمت ترجمة ذلك القبول في
اتفاقیة إعالن المبادئ حول سد النهضة التي تم التوقیع علیها في 23 مارس عام

2015، قبل شهٍر من المحاضرة، بواسطة رؤساء الدول الثالثة أنفسهم – الرئیس
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عبد الفاتح السیسي، والرئیس عمر البشیر، ورئیس الوزراء هیالماریام دیسالین.

شرح د. سلمان المبادئ العشرة التي تضمنتها اتفاقیة إعالن المبادئ، وأوضح أن
ستًة من هذه المبادئتتعّلق بالقانون الدولي للمیاه، بینما تختصُّ األربعة األخرى بسد
النهضة، وترتبط ارتباطًا مباشرًا بالمبادئ الستة األخرى المتعلقة بالقانون الدولي.
شملت مبادئ القانون الدولي الستة التي تناولتها االتفاقیة: التعاون، عدم التسّبب في
ضرٍر ذي شأن، االنتفاع المنصف والمعقول، تبادل المعلومات والبیانات، السیادة
ووحدة إقلیم الدولة، والتسویة السلمیة للمنازعات. أما الفقرات األربعة التي تتعّلق
بالسد فقد تناولت أغراض السد ، وسالمته، وملء البحیرة، وبیع وشراء كهرباء

السد بواسطة مصر والسودان. وقد أوضحت االتفاقیة وأّكدت هذه الفقرات بجالء
قبول مصر والسودان لقیام سد النهضة.

أوضح د. سلمان أن االتفاقیة أّكدت مرارًا وتكرارًا المبدأ االساسي الذي تنبني علیه
إدارة الموارد المائیة الدولیة، وهو مبدأ التعاون. وهذا هو المبدأ الذي ُتدار به معظم

األحواض المائیة المشتركة في العالم الیوم، لكنه ظل غائبًا عن حوض النیل حتى
لحظة توقیع االتفاقیة في 23 مارس عام 2015. وینبني التعاون بمقتضى االتفاقیة

على التفاهم والمنفعة المشتركة للدول الثالثة، وحسن النوایا، ومبادئ القانون
الدولي، وتفّهم االحتیاجات المائیة بین دول المنبع ودول المصب.

أضاف د. سلمان أن االتفاقیة عالجت مخاوف السودان المتعلقة بسالمة السد،
ومصر المتعلقة بفترة ملء البحیرة. فقد أشادت االتفاقیة بما قامت به إثیوبیا حتى
ذلك الیوم في مسألة سالمة السد، وبموافقة إثیوبیا تطبیق توصیات اللجنة الدولیة
بخصوص سالمة السد، وكذلك تطبیق توصیات الدراسة المتعلقة بتأثیرات السد

على مصر والسودان، بما في ذلك فترة ملء البحیرة.
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اختتم د. سلمان محاضرته بتوضیحه أن المبدأ األساسي للمیاه الدولیة هو مبدأ
التعاون في إدارة الحوض المشترك وحمایته والمشاركة في منافعه. وأشار إلى أن

اتفاقیة األمم المتحدة للمجاري المائیة الدولیة (التي دخلت حیز النفاذ في شهر
أغسطس عام 2014) تتضّمن كلمة "تعاون" ومشتقاتها خمس عشرة مرة.

وأوضح أنه یمكن بالتعاون الجاد االستفادة الكبرى من میاه النیل رغم محدودیتها،
وتفعیل إمكانیات الحوض الضخمة لفائدة سكان دول الحوض الذین یتجاوز عددهم

250 ملیون نسمة، والذین یعانون من الفقر والجوع والعطش والظالم. وتتمّثل هذه
اإلمكانیات الضخمة لحوض النیل في الطاقة الكهربائیة الكبیرة في إثیوبیا،

وأراضي الري الشاسعة في السودان وجنوب السودان، والثروة السمكیة المتزایدة
في بحیرة فكتوریا، ومیاه مستنقعات جنوب السودان الضخمة، وإمكانیات مصر

المتقّدمة في مجال الصناعات الغذائیة. وأشار إلى أن اتفاق إعالن المبادئ هو بدایٌة
طیبٌة للتعاون، لكن یجب أن یتوّسع من ثالثیته لیشمل كل دول حوض النیل، ومن

سد النهضة لیشمل مشاریع مشتركة التمویل واإلدارة والمنافع بین جمیع دول
الحوض.

تطّرق النقاش إلى عّدة قضایا منها إلزامیة االتفاقیات السابقة حول نهر النیل،
ومستقبل اتفاقیة عنتبي على ضوء االتفاق حول سد النهضة، ودور القوى اإلقلیمیة

والدولیة والمنظمات المالیة العالمیة في حوض النیل وفي تفعیل اتفاقیة إعالن
المبادئ ومساعدة دول الحوض. وتطّرق كذلك إلى دور المؤسسات األكادیمیة

المحلیة والدولیة في القیام بالدراسات المختلفة حول حوض النیل وقضایاه المتشّعبة.
وقد كان هناك إجماٌع من الحضور عن غزارة المعلومات التي شملتها المحاضرة،

وأصالة األفكار وعمق التحلیل الذي قّدمه المحاضر.
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الجدیر بالذكر أن هذه المحاضرة هي الحادیة عشر، واألخیرة، في سلسلة
المحاضرات التي نّظمها معهد التنمیة األفریقي بجامعة كورنیل خالل العام

الدراسي الحالي تحت مظلة برنامجه الذي أطلق علیه "الموارد الطبیعیة في أفریقیا
– التسریع بالتنمیة االقتصادیة من خالل اإلدارة المسئولة للموارد."وقد تنّوعت

المواضیع التي تم تناولها المعهد خالل البرنامج، وشملت قضایا األراضي،
والزراعة، واألمن الغذائي، والغابات، والحیاة البریة، والمعادن، والنفط، والبیئة،

والمیاه.

لمزید من المعلومات عن معهد التنمیة األفریقي بجامعة كورنیل وبرنامج "الموارد
الطبیعیة في أفریقیا" یمكن مراجعة الربط:

http://iad.einaudi.cornell.edu/node/8340
  <<http://iad.einaudi.cornell.edu/node/8340

أحمد حسین آدم
باحث زائر  - معهد التنمیة األفریقي بجامعة كورنیل       

.  إثكا-نییورك
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