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

English  Français

آخر تحدیث الجمعة 25 آذار 2016 12:52

سدُّ النهضة بعد التوقیع علی وثیقة الخرطوم
في أهمیة المیاه!

أخیرًا! االتفاق حول سدِّ النهضة
وأخیًرا! اتفاقیة أممیة للمجاري المائیة الدولیة

سدِّ النهضة االثیوبي: االجتماع الثالثي الرابع کان ایجابیا
بشأِن "سدِّ النهضة" مجددًا

البحرین: السیاسة تضرب النقابة
القدس: االقتصاد عماد االستعمار

Outsourcing Its Security, Gulf Shows
Fear of Public

شعار األغنیاء: هذا من فضل ربي
کثیر من الّسیاسة.. قلیل من التعلیم

 
 

ArabiAssafir@ تابع
 

https://twitter.com/ArabiAssafir
http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=2756&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=selectedarticles
http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=1310&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=selectedarticles
http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=2485&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=selectedarticles
http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=2183&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=selectedarticles
http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=1502&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=selectedarticles
http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=1465&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=authorarticles
http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=2326&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=authorarticles
http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=2606&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=authorarticles
http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=2990&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=authorarticles
http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=3992&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=authorarticles
http://arabi.assafir.com/content/images/fullsize/3825_69867.jpg
http://arabi.assafir.com/index.asp?refsite=arabi
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tid=7
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tid=2
http://arabi.assafir.com/index.asp?refsite=arabi
http://arabi.assafir.com/articles.asp?lang=3
http://arabi.assafir.com/articles.asp?lang=2
http://arabi.assafir.com/specialismail.asp?refsite=arabi&reftype=topmenu&refzone=banner
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2farabi.assafir.com%2farticle.asp%3faid%3d3825%26refsite%3darabi%26reftype%3darticles%26refzone%3darticles&id=ma-160327082219-19f81b48
http://pdfcrowd.com


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

سلمان محمد أحمد سلمان *
سّد النهضة

4/2/2016

، التأم بالخرطوم االجتماع الرابع لوزراء الخارجیة ووزراء المیاه في کٍل من إثیوبیا ومصر والسودان، لمناقشة المسائل العالقة بین األطراف الثالثة حول بنهایة العام 2015
. االجتماع مواصلًة الجتماع الوزراء الستة الثالث قبله بأسبوعین بالخرطوم أیضا. وهم أصدروا بیانًا تّمت تسمیته "وثیقة الخرطوم"، أّکدوا فیه التزامهم باتفاق سدِّ النهضة
، ووافق الوزراء أیضًا علی ترشیح لجنة الخبراء الوطنیة لبیت الخبرة الفرنسي "أرتیلیا" والذي سیحّل محلَّ إعالن المبادئ حول سِد النهضة الُموّقع في آذار/مارس 2015
، و"أرتیلیا" بي آر ال بیت الخبرة الهولندي "دلتاریس". وبموجب تلك الموافقة فإن بیتي الخبرة اللذین سوف یقومان بالدراستین الخاصتین بسد النهضة وتأثیراته هما  

الفرنسیین، علی أن یقوَد األول العمل في الدراستین بمساعدة الثاني. 
کما أقرَّ الوزراُء اختیاَر مکتب المحاماة اإلنحلیزي "کوربیت وشرکاؤه" لصیاغة العقود بین الشرکتین ولجنة الخبراء الوطنیة، وللمساعدة  في المتابعة ولإلشراف القانوني علی

الدراستین. وهو مکتب محاماة عالمي متخصٌّص في عقود البنیة التحتیة وحلِّ المنازعات الدولیة عن طریق الوساطة.  
حدَّد البیان المدة الزمنیة لتنفیذ الدراستین بین ثمانیة أشهر إلی عام. وسوف یتمُّ تمویل الدراستین وتکلفة مکتب المحاماة بالتساوي بین الدول الثالثة. کما اتفق الوزراء
، یشارك فیها الوزراء الستة، لمتابعة تنفیذ ما تّم االتفاق علیه في وثیقة الخرطوم، الستة علی عقد جولٍة جدیدة من المباحثات في األسبوع األول من شهر فبرایر 2016

ومعالجة أیِّة عوائق تکون قد أطّلت برأسها من جدید.    
یأتي اجتماع الخرطوم الثالثي الرابع وبیانه الختامي المتمّثل في وثیقة الخرطوم علی خلفّیة مجموعة من التطّورات الخاصة بسد النهضة ومیاه النیل خالل العام 2015.

ایجاز ما سبق

. وتّم التوقیع بواسطة رئیسي الجمهوریة المصري *أوًال: وّقعْت الدوُل الثالثة علی "اتفاق إعالن مبادئ حول مشروع سد النهضة اإلثیوبي" في 23 آذار/ مارس 2015
والسوداني، ورئیس الوزراء اإلثیوبي أنفسهم، ولیس بواسطة وزراء الخارجیة أو الري. وقد نّص االتفاق في مادته الثانیة علی أن "الغرض من سد النهضة هو تولید الطاقة،
والمساهمة في التنمیة االقتصادیة، والترویج للتعاون عبر الحدود والتکامل اإلقلیمي من خالل تولید طاقة نظیفة ومستدامة یعتمد علیها". وعلیه، فقد أنهی االتفاق حالة
االرتباك المصریة السودانیة تجاه سد النهضة، وأوضح قبول الدولتین صراحًة لقیام السد ، وکذلك ألغراضه. کما نّصت المادة األولی من اتفاق إعالن المبادئ علی مبدأ
"التعاون في تفهُّم االحتیاجات المائیة لدول المنبع والمصب بمختلف مناحیها"، منهیًة بذلك الجدل القانوني بین الدول الثالثة (ودول حوض النیل األخرى) حول ملکیة

میاه النیل، ومرسخة لمبدأ االنتفاع المنصف والمعقول لکل دول الحوض. وهذا هو المبدأ األساسي للقانون الدولي المیاه. 
وقد وضعْت وثیقُة الخرطوم بذلك حدًا للشائعات التي کانت قد أشارْت إلی أن مصر علی وشك اتخاذ إجراٍء باالنسحاب من اتفاق إعالن المبادئ.
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*ثانیًا: نّصْت المادة الخامسة من اتفاق إعالن المبادئ علی "تنفیذ توصیات لجنة الخبراء الدولیة، واحترام المخرجات النهائیة للتقریر الختامي للجنة الثالثیة للخبراء حول
الدراسات الموصی بها في التقریر النهائي للجنة الخبراء الدولیة خالل المراحل المختلفة للمشروع". وکانت الدول الثالثة قد اتفقت علی القیام بدراستین، تعنی إحداهما
بموارد المیاه ونموذج محاکاة نظام هیدروکهربائیة، بینما تعنی الثانیة بتقییم التأثیر البیئي واالجتماعي واالقتصادي لسد النهضة علی السودان ومصر. اختارت الدول الثالثة
في شهر نیسان/أبریل 2015 بیت الخبرة الفرنسي "مجموعة بي آر ال"، یعاونه بیت الخبرة الهولندي "دلتاریس"، للقیام بالدراستین، تحت إشراف اللجنة الثالثیة للخبراء،

والتي أصبح اسمها "لجنة الخبراء الوطنیة."
غیر أن الخالفات سرعان ما دبٍّت بین األطراف الثالثة، وبین بیتي الخبرة نفسیهما، حول تفاصیل مرجعیات الدراستین، ودور کل من بیتي الخبرة في هاتین الدراستین.
فبینما رأت مجموعة "بي آر ال" أن دورها قیادي، وأن مهمة بیت الخبرة الهولندي هي مساعدتها في القیام بالدراستین، کان بیت الخبرة الهولندي یطالب بدور الشریك
ولیس المساعد في إعداد الدراستین. احتدم الجدل بین األطراف الخمسة، وبین مسئولي بیتي الخبرة نفسیهما، ودفع ذلك بدلتاریس إلی االنسحاب من برنامج إعداد

الدراستین في نهایة شهر تشرین األول/ أکتوبر 2015. وعادت الخالفات بین مصر وإثیوبیا حول السد إلی واجهة األحداث مرًة أخرى. 
*ثالثًا: واصلْت إثیوبیا في تلك األثناء بناَء سد النهضة، وأعلنت في شهر تشرین الثاني/ نوفمبر 2015 أنها أکملْت أکثر من خمسین في المئة من أعمال السد. کان واضحًا
أن إثیوبیا تراهن علی عامل الزمن، وأن الزمن ظّل في حقیقة األمر إلی جانبها. من الجانب اآلخر ظل رهان مصر علی أن إثیوبیا لن تستطیع وحدها تحّمل تکلفة بناء السد
الکبیرة والبالغة قرابة الخمسة ملیار دوالر، وأن العمل سوف یتوقف، عاجال أم آجًال، بدون تمویٍل خارجي. غیر أن السنوات الماضیة لم تدعم ذلك الرهان. وواصلْت وتواصل

إثیوبیا تحمَّل  تکلفة بناء السد من مواردها الوطنیة، ودون تمویٍل خارجي. وُیتوّقع أن یکتمل بناء السد عام 2017، ویکون أکبَر سٍد في أفریقیا، والعاشر في العالم. 
*رابعًا: أعلنْت إثیوبیا في 25 کانون االول/دیسمبر 2015 أنها قد أعادْت النیل األزرق إلی مجراه الطبیعي بعد اکتمال األعمال الخرسانیة لسد النهضة. وکانت إثیوبیا قد
أعلنت عام 2013 أنها قامت بتحویل النیل األزرق من مجراه الطبیعي إلی مجرى اصطناعي لکي تقوم ببناء السد علی المجرى الطبیعي للنهر (مثله مثل أي سٍد آخر).
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وقد احتّجْت حکومة الرئیس المصري السابق الدکتور محمد مرسي علی ذلك القرار اإلثیوبي، ودعْت کلَّ األحزاب السیاسیة المصریة إلی اجتماٍع عاجٍل مشترك، تحدثوا فیه
ضد إثیوبیا، وعن عمٍل عسکري لوقف بناء السد، وعن الدعم العسکري للمعارضة اإلثیوبیة. لم یکن المشارکون في ذلك االجتماع علی علٍم أن االجتماع الحرب  عن خیار 

کان مذاعًا علی الهواء، وأن ما دار فیه من نقاٍش وآراء قد أصبح متاحًا في عدٍد من المواقع االلکترونیة.
وقد أوضَح قرار إعادة النیل األزرق إلی مجراه الطبیعي أن بناء سد النهضة قد قطع شوطًا متقدما، وأن السد قد أصبح في حقیقة األمر واقعًا یجب التفاوض بجّدیة، وعلی

وجه السرعة، حول آثاره ومنافعه. کما ال ُبدَّ من اإلشارة إلی أن المادة الخامسة من اتفاق إعالن المبادئ تشیر إلی إعداد الدراسات "بالتوازي مع عملیة بناء السد.

أسئلة صعبة

أعادْت هذه التطورات، والجدل حول سد النهضة، التفاوَض إلی النقطة التي کان ُمفترضًا أن یبدأ منها في عام 2011 عند شروع إثیوبیا في بناء السد. وهذه النقطة هي: ما
هي المدة التي ستمأل فیها إثیوبیا بحیرة سد النهضة والتي تبلغ سعتها حوالي 74 ملیار متر مکعب، وما هي کمیة المیاه التي سیتحمٌّل فقدانها کل من مصر والسودان

خالل سنوات ملء بحیرة سد النهضة؟
وقد فتح هذا السؤال الباَب واسعًا علی حقیقة أن السودان قد فشل خالل 56 عامًا الماضیة في استخدام نصیبه من میاه النیل والتي تبلغ بمقتضی اتفاقیة میاه النیل لعام
1959 بین مصر والسودان 18,5 ملیار متر مکعب. فمتوسط استخدامات السودان علی مدى السنوات منذ عام 1959 وحتی الیوم لم یزد عن 12 ملیار متر مکعب في

العام. وهذا یعني أن السودان قد فشل في استخدام ستة ملیار ونصف الملیار متر مکعب من میاه النیل کل عام منذ عام 1959 وحتی الیوم (أي أکثر من 350 ملیار
متر مکعب خالل هذه السنوات). وقد ظلت هذه المیاه تعبر حدود السودان شماال، وأصبحت جزءًا من االستخدامات المصریة لمیاه النیل منذ ذلك التاریخ وحتی الیوم.

 یثیر فشل السودان في استخدام نصیبه من میاه النیل عددًا هامًا من األسئلة الصعبة والمعّقدة:
أوًال: ترى هل سیعرض السودان کمیة المیاه التي ظّل یفشل في استخدامها کل عام علی إثیوبیا للمساهمة في ملء بحیرة سد النهضة مقابل کهرباء السد؟ 

ثانیًا: هل تقبل إثیوبیا بمناقشة هذا العرض التفاوضي، أم سترفض ألنه سیمثل اعترافا منها باتفاقیة میاه النیل لعام 1959 والتي رفضتها ونّددت بها منذ عام 1959 
ثالثًا: هل تنظر مصر إلی حقوقها من میاه النیل علی أنها 55,5 ملیار متر مکعب بمقتضی اتفاقیة میاه النیل، أم ستصرُّ علی استخداماتها التي تجاوزت 65 ملیار متر
مکعب، وشملت ما فشل السودان في استخدامه من نصیبه من میاه النیل؟ (وشملت إضافًة إلی ذلك الزیادة الکبیرة في منسوب نهر النیل علی مدى السنوات الخمسین

الماضیة).

كهرباء ولیس ري  

أوضح اتفاق إعالن المبادئ أن الغرض من سد النهضة هو تولید الکهرباء ولیس الري. علیه فإنه بمجرد ملء بحیرة السد فلن تحتاج إثیوبیا ألیة میاه إضافیة، بل ولن

             PDF
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تستطیع تخزین أیة میاه إضافیة بعد أن تمتلئ البحیرة. 
تبلغ الطاقة التصمیمیة للسد 6000 میغاواط من الکهرباء. وقد أوضحت المادة السادسة من اتفاق إعالن المبادئ أنه سیتم إعطاء مصر والسودان األولویة في شراء الطاقة
المولٌّدة من سد النهضة. جدیر بالذکر أن السودان یشتري حالیًا 250 میغاواط من الکهرباء سنویًا من إثیوبیا. رغم هذا فإن السودان ما یزال یواجه عجزًا کبیرًا في الطاقة

الکهربائیة. 
فوائد سد النهضة علی السودان إنهاء الفیضانات، وتنظیم انسیاب النیل األزرق طوال العام، مما سینتج عنه زیادة الدورات الزراعیة وانتظام التولید الکهربائي في وتشمل 
السودان. وتشمل الفوائد أیضًا حجز سد النهضة للکمیات الضخمة من الطمي اآلتیة من الهضبة اإلثیوبیة والتي افقدْت خزانات الروصیرص وخشم القربة وسنار أکثر من

نصف طاقتها التخزینیة والتولیدیة. 
کما أن بحیرة السد یمکن، من خالل التفاوض واالتفاق، أن تصبح مکانًا لتخزین المیاه للسودان. فمخزون السودان من المیاه في کل بحیرات سدوده األربعة (الروصیرص
وسنار وخشم القربة ومروى) ال یزید عن 10 ملیار متر مکعب (مقابل 162 ملیار متر مکعب لمصر). کما أن التبخر من بحیرة سد النهضة قلیل ولن یزید عن ملیاري متر

مکعب (مقابل 10 ملیار من التبخر من بحیرة السد العالي، وسبعة ملیار من سدود السودان). وسبب قلة التبخر عمق بحیرة سد النهضة والمناخ المعتدل في إثیوبیا.
) عن سد النهضة للوقوف علی فوائد السد وآثاره علی السودان، وتوصیات التقریر. وقد صدرت تلك MIT) یمکن الرجوع إلی دراسة وتقریر معهد ماسشتوشس للتکنولوجیا
. کما یمکن أیضًا الرجوع إلی الدراسة التي طلبها وزراء میاه دول النیل الشرقي، وتّم إعدادها تحت إشراف البنك الدولي عام الدراسة في تشرین الثاني/نوفمبر 2014

2008، والتي توّضح فوائد سدود إثیوبیا علی السودان. والدراستان موجودتان علی المواقع االلکترونیة.

کما أن مسألة سالمة سد النهضة قد تناولتها المادة الثامنة من إعالن اتفاق المبادئ:
"- تقّدر الدول الثالث الجهود التي بذلتها إثیوبیا حتی اآلن لتنفیذ توصیات لجنة الخبراء الدولیة المتعلقة بأمان السد.

- سوف تستکمل إثیوبیا، بحسن نیة، التنفیذ الکامل للتوصیات الخاصة بأمان السد الواردة في تقریر لجنة الخبراء الدولیة".

فوائد التعاون 

کان یمکن بقدٍر من التعاون من مصر والسودان مع إثیوبیا في خمسینیات القرن الماضي أن یکون سد النهضة (أو السد الحدودي کما کان ُیعرف وقتها) بدیًال للسد العالي
وخزان الروصیرص، وأن یوفٍّر أکثر مما وفره هذان السدان من میاه ري وکهرباء ووقف للفیضانات. وکان یمکن لذلك القرار، لو تمٍّ اتخاذه، أن یکون بدیال عن إغراق مدینة
وادي حلفا السودانیة و27 من قراها والترحیل القسري ألکثر من 50,000 نوبي سوداني، وإغراق أکثر من 200,000 فدان من األراضي الخصبة (وقدٍر مماثٍل من
األراضي التي کان یمکن استصالحها)، وأکثر من ملیون شجرة نخیل وحوامض، وآثار ال ُتقدر بثمن. وکان یمکن لذلك القرار لو تّم اتخاذه أن یوّفر لمصر أراضیها الخصبة
الشاسعة التي غرقت تحت بحیرة السد (علمًا بأن 90 في المئة من سکان مصر یقیمون ویعتمدون علی أراضي مصر النیلیة التي تمّثل أقل من 10 في المئة من أراضیها)،
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ویجّنبها الترحیل القسري ألکثر من 70,000 نوبي مصري. غیر أن تلك الفرصة ضاعت لغیاب التعاون وتجاهل مصر والسودان طلبات إثیوبیا المشارکة في مفاوضات میاه
النیل خالل خمسینیات القرن الماضي.    

ثم کان یمکن أن یکون سدُّ النهضة مشروعًا مشترکا في التمویل والملکیة واإلدارة والمنافع بین الدول الثالثة، کما عرضْت إثیوبیا عام 2011. لکن مصر والسودان تجاهلتا
ذلك العرض، والذي وضح اآلن أن الزمن قد تجاوزه.

لقد أصبح سد النهضة حقیقًة واقعة قبلتها مصر والسودان صراحًة في اتفاق إعالن المبادئ وفي وثیقة الخرطوم.
وقد أّکدْت مصُر قبوَلها للسد عندما طلبْت من إثیوبیا في اجتماع الخرطوم الوزاري األخیر إضافة بوابتین أخریین لمخارج السد. لم توافق إثیوبیا علی ذلك الطلب، وبعد

نقاٍش مستفیض اتفق الوزراء الستة علی تکوین لجنة فنیة ثالثیة للنظر في الطلب المصري. 
جدیٌر بالذکر هنا أن مصر نفسها لدیها تجربة ملء بحیرة السد العالي والتي تبلغ سعتها 162 ملیار متر مکعب (مقابل 74 ملیار متر مکعب لبحیرة سد النهضة). وقد
استطاعت ملَء تلك البحیرة الضخمة في سنواٍت وجیزة، ودون أن یسبب ذلك ضررا لبرنامجها الزراعي الذي یعتمد اعتمادًا کامًال علی الري من میاه النیل. من المؤّکد أن

تلك التجربة یمکن االستفادة منها في برنامج ملء بحیرة سد النهضة. 
غیَر أن الشهوَر القلیلة القادمة ستوّضح إن کانت روح التعاون (التي شملها وأبرزها اتفاق إعالن المبادئ، ثم أّکدتها وثیقة الخرطوم) سوف تتواصل، وتتمُّ االستفادة الکاملة

للدول الثالثة من سد النهضة، أم أن الخالفات القدیمة والجدیدة سوف تطلُّ برأسها مرًة أخرى مهددًة بنسف ما تم االتفاق علیه. 
الحقیقة الثابتة دولیًا هي أن التعاوَن الجاَد هو الوسیلة الوحیدة إلدارة المیاه المشترکة وحمایتها واالنتفاع منها بطریقة منصفة وقابلة لالستدامة، کما نّصت علی ذلك وأّکدته
. ونهر النیل، بمیاهه المحدودة والطلبات المتزایدة علیها والنمو السریع اتفاقیة األمم المتحدة للمجاري المائیة الدولیة التي دخلت حیز النفاذ في آب/أغسطس 2014

لسکانه والتغییرات المناخیة الحادة في حوضه، هو أکثر األنهار المشترکة حاجة للتعاون.   

* استاذ وخبیر مختص بمسألة المیاه من السودان
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