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سلمان محمد أحمد سلمان *

أخیرًا! االتفاق حول سدِّ النهضة

سد النهضة

16/4/2015

انطلقت یوم األحد الفائت في 12 نیسان/ابریل الجاري، فعالیات المنتدى العالمي السابع للمیاه بمدینة دایغو في كوریا الجنوبیة، ویستمر المنتدى لخمسة أیام،
بحضور رفیع المستوى من 170 دولة، لمناقشة تحدیات المیاه في العالم. وتشارك مصر بوفد كبیر لعرض رؤیتها في إنهاء أزمة سد النهضة اإلثیوبي، وما

ُحقق من نجاحات في المفاوضات الثالثیة، كنموذج یحتذى في إدارة األزمات المائیة. كما تشارك إثیوبیا والسودان ودول حوض النیل بوفود كبیرة.
بعد أربعة أعوام من النزاع والتصریحات الناریة واالجتماعات المتکّررة، توّصلت البلدان الثالثة، إثیوبیا ومصر والّسودان، إلی "اتفاق إعالن مبادئ حول مشروع سد النهضة
اإلثیوبي". وقد وّقع علی االتفاق الرؤساء الثالثة بأنفسهم في 23 آذار / مارس في الخرطوم. یتکون االتفاق من دیباجة وعشرة مبادئ، ستة منها تتعّلق بالقانون الدولي

للمیاه، بینما تختصُّ األربعة األخرى بسد النهضة وسالمته، وملء البحیرة، وکهرباء السد.
المسألة األساسیة التي أکدها اتفاق إعالن المبادئ أن سد النهضة قد أصبح حقیقة واقعة، قبلت بها مصر والسودان دون أدنی مواربة. أسدل االتفاق الستار نهائیًا علی
الحدیث عن استخدام القوة العسکریة لوقف بناء السد، کما أشارت إلی ذلك الکثیر من التصریحات التي صدرت من القاهرة، مثلما حدث بعد اجتماع الحکومة والمعارضة
المصریة المشترك في شهر حزیران/ یونیو 2013 إبان فترة حکم محمد مرسي. وقد کان ذلك االجتماع مذاعًا ومنقوًال علی الهواء دون علم المشارکین فیه، فأدلی کٌل

بدلوه في خیار العمل العسکري وضرب موقع السد.
کما أسدل االتفاق الستار علی طلب مصر المتکّرر والمتشّدد بوقف بناء سد النهضة حتی تکتمل الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء الدولیة بشأنه. وکانت مصر قد
. ثم أثارته في االجتماعات الثالثیة الوزاریة المتتالیة التي توقِّفت بسبب إصرار مصر علی وقف بناء تقّدمت بذلك الطلب بعد صدور تقریر لجنة الخبراء في أیار/مایو 2013

السد حتی تکتمل الدراسات، ورفِض إثیوبیا لذلك الطلب.

وأخیًرا! اتفاقیة أممیة للمجاري المائیة الدولیة
سدِّ النهضة االثیوبي: االجتماع الثالثي الرابع کان ایجابیا

بشأِن "سدِّ النهضة" مجددًا
بعَد أْن أصبَح سدُّ النهضِة اإلثیوبي حقیقًة واقعة: ِخیاراُت

الُسودان
تحویل مجرى النیل، وقائع باردة

لیس بالمال والسالح تحترم الممالك!
شهادة: أنا أیضًا غریب في هذه المدینة
المساءلة االجتماعیة.. في البحر المیت

السودان ینتقل الی مرحلة دولة الرئیس
أزهري وزیرًا للثقافة في مصر
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وقد شاهد الرؤساء الثالثة عرضًا وثائقیًا لعملیة بناء السد قبل التوقیع علی االتفاق. وکان وزیر الري والموارد المائیة المصریة قد قام مع نظیره السوداني بزیارة موقع السد
بعد عقد االجتماع الوزاري الخامس في أدیس أبابا في أیلول/سبتمبر 2014. وقد فّسرت تلك الزیارة بأنها بدایة القبول المصري لسد النهضة.

 

المبدأ األساسي: التعاون
 

أکد االتفاق في فقرته األولی المبدأ األساسي الذي تبنی علیه إدارة الموارد المائیة الدولیة، وهو مبدأ التعاون الذي ظل غائبًا عن حوض النیل حتی لحظة توقیع االتفاق.
وتناولت الفقرة الثانیة ما أسمته "مبدأ التنمیة، التکامل اإلقلیمي واالستدامة"، وهو االصطالح الذي استخدمه االتفاق کمدخٍل لقبول مصر والسودان لسد النهضة. إذ أشارت
هذه الفقرة إلی أن الغرض من سد النهضة هو تولید الکهرباء، ما سوف یساهم في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، والترویج للتعاون عبر الحدود والتکامل اإلقلیمي من

خالل تولید طاقة نظیفة ومستدامة یعتمد علیها.
انتقل االتفاق بعد ذلك إلی مبادئ القانون الدولي للمیاه، وأوضح التزام کل من الدول الثالث بعدم التسبٍّب في ضرر ذي شأن ألیة دولة أخرى من خالل استخداماتها لمیاه
النیل األزرق أو نهر النیل. لم تلزم هذه الفقرة الدولة التي قد تتسبٍّب برامجها في ضرر ذي شأن باتخاذ اإلجراءات المناسبة لمنع ذلك الضرر أو تخفیفه، ومناقشة تعویض
الدولة المتضررة. ثم اعتمدت األطراف الثالثة في الفقرة الرابعة مبدأ االستخدام المنصف والمناسب لمیاه النیل بین دول الحوض، وأشارت إلی العناصر االسترشادیة کعوامل

لتحدید االنتفاع المنصف والمناسب، وهي:
أ - العناصر الجغرافیة، والجغرافیة المائیة، والمائیة، والمناخیة، والبیئیة وباقي العناصر ذات الصفة الطبیعیة،

ب- االحتیاجات االجتماعیة واالقتصادیة لدول الحوض المعنیة،
ج - السکان الذین یعتمدون علی الموارد المائیة في کل دولة من دول الحوض،

د- تأثیرات استخدام الموارد المائیة في إحدى دول الحوض علی دول الحوض األخرى،
هـ - االستخدامات الحالیة والمحتملة للموارد المائیة،

و- عوامل الحفاظ والحمایة والتنمیة واقتصادیات استخدام الموارد المائیة، وتکلفة اإلجراءات المتخذة في هذا الشأن،
ز- مدى توفر البدائل ذات القیمة المقارنة، الستخدام مخطط أو محدد،

ح - مدى مساهمة کل دولة من دول الحوض في نظام نهر النیل،
طـ - امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقلیم کل دولة من دول الحوض.

وأقرت الفقرة الخامسة مرة ثانیة مبدأ التعاون، وتناولته في مسألة ملء بحیرة السد، وفي إدارة السد نفسه. کما تضمنت نصا یقضي بإخطار دولتي المصب بأیة ظروف غیر
منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملیة تشغیل السد. کما نصت علی إنشاء آلیة تنسیقیة بین الدول الثالث.

وانتقلت الفقرة السادسة من االتفاق إلی مبدأ "بناء الثقة بین األطراف الثالثة". وأشارت إلی أن إثیوبیا ستعطي السودان ومصر األولویة في شراء الکهرباء التي سیوّلدها السد.
. ومن المؤکد أن مصر والسودان متلهفتان لوصول هذه الکهرباء لسد وسوف تبلغ کمیة هذه الکهرباء ستة آالف میغاواط عند اکتمال مراحل السد المختلفة عام 2017
العجز الکبیر في البلدین. وشّددت الفقرة السابعة علی أهمیة تبادل المعلومات والبیانات الالزمة للقیام بدراسات مشترکة متی تطّلب األمر ذلك، وبحسن نیة وتعاون.
وتطرقت الفقرة الثامنة إلی مسألة سالمة السد، وأّمنت مصر والسودان في البدایة علی الجهد الذي قامت وتقوم به إثیوبیا لضمان ذلك، وإلی موافقة إثیوبیا اتباع مخرجات
دراسة اللجنة الدولیة حول سالمة السد. وعادت الفقرة التاسعة وقبل األخیرة مرًة ثانیة إلی موضوع التعاون. فقد اتفق األطراف الثالثة بمقتضی تلك الفقرة علی السیادة

المتساویة، والمنفعة المشترکة وحسن النیات، بهدف تحقیق االستخدام األمثل والحمایة المناسبة للنهر.
واختتمت الفقرة العاشرة المبادئ بتأکید األطراف الثالثة علی مبدأ حل النزاعات التي قد تنشب بینهم بالوسائل السلمیة، وبتسویة المنازعات الناشئة عن تفسیر أو تطبیق
هذا االتفاق بالتوافق من خالل المشاورات أو التفاوض وفقًا لمبدأ حسن النیات. فإذا لم تنجح األطراف في حل الخالف من خالل المشاورات أو المفاوضات، یمکنهم

مجتمعین طلب التوفیق أو الوساطة، أو إحالة األمر لعنایة رؤساء الدول/رئیس الحکومة.
 

معالجة المخاوف

عالج االتفاق مخاوف السودان الخاصة بسالمة السد باإلشادة بما قامت به إثیوبیا، وبموافقة إثیوبیا تطبیق توصیات اللجنة الدولیة بخصوص سالمة السد. کما عالج مخاوف
مصر والسودان بخصوص فترة ملء البحیرة والتي تبلغ سعتها 74 ملیار متر مکعب، حیث أشار إلی أن ملء البحیرة وتشغیل السد سوف یتم بناًء علی توصیات اللجنة
الدولیة. کما نوٌّه االتفاق بأن إثیوبیا سوف تعطي مصر والسودان األولویة في بیع کهرباء سد النهضة. وهذه نقلة نوعیٌة کبیرة في مسألة التعاون وتفعیله، ومرحلٌة جدیدة

للعبور من محاصصة میاه النیل إلی المنافع وتشارکها بین دول الحوض.
، وتأثیر هذا االتفاق الجدید علیها ثار في القاهرة قبل أربعة أیام من التوقیع علی اتفاق إعالن المبادئ. وال بد أن السؤال عن مصیر اتفاقیات األعوام 1902 و19591929
فقد أوردت وکاالت األنباء أن مشروع إعالن المبادئ "لم یلِب بعض الشواغل المصریة"، وأن هذه الشواغل ُتعالج بعیدًا من اإلعالم قبل الزیارة الرئاسیة إلی إثیوبیا والسودان.

"السفیر العربي" تعتبر الموضوع قضیة کبرى، ولذا تتابعه
بدأب ومن بلدان وزوایا مختلفة:  [...]
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غیر أن اتفاق إعالن المبادئ خال من أیة إشارة إلی هذه االتفاقیات.
سجل التاریخ أن یوم 23 آذار/مارس 2015 فتح صفحًة جدیدًة في حوض النیل، تختلف کل االختالف عن العهود الماضیة. فقد قبلت مصر والسودان التفاوض مع
إثیوبیا، وکان هذا ما رفضاه بشدة في الماضي، کما قبال أن یوّقعا علی اتفاق یؤکد الندُّیة والمساواة بین األطراف الثالثة. ولکن أهم من کل هذا، فقد بني االتفاق علی مبدأ
التعاون، ووضع األسس الالزمة لذلك، وصار االتفاق في هذا المنحی متناسقًا مع القانون الدولي، کما عکسته اتفاقیة األمم المتحدة للمجاري المائیة الدولیة التي دخلت حیز

التنفیذ في آب/ أغسطس 2014 بعدما صادقت علیها 35 دولة، منها تسع دول أفریقیة وتسع دول عربیة.
وإذا کانت مصر والسودان قد قبلتا مبدأ التعاون إلدارة وحمایة المیاه المشترکة واالنتفاع منها، وقبلتا کذلك مبدأ االنتفاع المنصف والمعقول وسیادته علی االلتزام بعدم
التسبب في ضرر، ومبدأ تبادل المعلومات، وحل النزاعات بالوسائل السلمیة، فإن الخطوة المنطقیة القادمة هي االنضمام التفاقیة عنتبي لحوض النیل. فهذه المبادئ الستة

هي الرکائز األساسیة التفاقیة عنتبي التي بنیت علی اتفاقیة األمم المتحدة للمجاري المائیة الدولیة.
* استاذ وخبیر مختص بمسألة المیاه من السودان
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