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األحد  أيام  خالل  باخلرطوم  التأم 
السابع والعرشين  والثالثاء  واألثنني 
هشر  من  والعرشين  التاسع  وحتتى 
الرابع  االجمتاع   ،2015 عام  ديمسرب 
يف  املياه  ووزراء  اخلارجية  لتتوزراء 
والتتستتودان،  ومتتر  إثيوبيا  متتن  لٍك 
األطراف  بني  العالقة  املسائل  ملناقشة 
الثالثة حول سدِّ الهنضة. وقد اكن ذلك 
التتوزراء  الجمتاع  مواصلًة  االجمتاع 
 11 السّتة الثالث والذي انعقد يويم 
أسبوعني  قبل  أي  ديمسرب،  من  و12 
أيضًا.  باخلرطوم  االجمتاع،  ذلك  من 
وقد أصدر الوزراء السّتة مساء يوم الثالثاء 29 ديمسرب 2015، 
ووّقعوا عىل بياٍن )مّتت تمسيته بت "وثيقة اخلرطوم"(، أّكدوا فيه 
الزتامهم باتفاق إعالن املبادئ حول سدِّ الهنضة املُوّقع يف هشر 

مارس عام 2015 )مكا سنناقش الحقًا يف هذا املقال(.
وافق الوزراء أيضًا عىل ترشيح جلنة اخلرباء الوطنية لبيت 
اخلربة  بيت  حمتتلَّ  سيحلُّ  والتتذي  "أرتيليا"  الفرنيس  اخلتتربة 
اخلربة  بييت  فإن  املوافقة  تلك  ومبوجب  "دلتاريس".  اهلولندي 
الهنضة  بسد  اخلاصتني  بالدراستني  يقومان  ستتوف  اللذين 
و"أرتيليا"  ال"،  آر  "يب  مها   الحقًا(  سنناقش  )مكا  وتأثرياته 
الدراستني، مبساعدة  العمَل يف  األوُل  يقوَد  أن  عىل  الفرنسيني، 

الثاين.
"كوربيت  اإلحنلزيي  مكتِب احملاماة  اختياَر  الوزراُء  أقرَّ  مكا 
ورشاكؤه" لصياغة العقود بني الرشكتني وجلنة اخلرباء الوطنية، 
الدراستني.  القانوين، عىل  ولإلرشاف  املتابعة،  ولملساعدة  يف 
وكوربيت ورشاكؤه هو مكتب حماماة عاملي متخّصٌص يف عقود 

البنية التحتية وحلِّ املنازعات الدولية عن طريق الوساطة.
الدراستني بني مثانية أهشر  لتنفيذ  الزمنية  املدَة  البياُن  حّدد 
احملاماة  مكتب  وتلكفة  الدراستني  يمُتّ متويل  وسوف  عام.  إىل 
عقد  الستة عىل  الوزراء  اتفق  الثالث. مكا  الدول  بالتساوي بني 
فرباير  هشر  من  األول  األسبوع  يف  املباحثات  من  جديدة  جولٍة 
االتفاق  مّت  ما  تنفيذ  ملتابعة  الستة،  الوزراء  فهيا  يشارك  القادم، 
أطّلت  قد  تكون  عوائق  أّيتتةِ  ومعاجلة  اخلرطوم،  وثيقة  يف  هيلع 

برأهسا من جديد.
يأيت اجمتاع اخلرطوم الثاليث الرابع وبيانه اخلتايم املمتّثل 
يف وثيقة اخلرطوم عىل خلفّية مجموعٍة من التطّورات اخلاصة 
2015. وميكن إجياز تلك  بسد الهنضة ومياه النيل خالل العام 

التطورات يف اآليت:
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حول  مبادئ  إعتتالن  "اتفاق  عىل  الثالث  التتدوُل  وّقعْت  أولًا: 
ومّت   .2015 عام  مارس   23 يف  اإلثيويب"  الهنضة  سد  مرشوع 
التوقيع بواسطة رئييس امجلهورية املري والسوداين، ورئيس 
أو  اخلارجية  وزراء  بواسطة  وليس  أنفهسم،  اإلثيويب،  الوزراء 
من  "الغرض  أن  عىل  الثانية  مادته  يف  االتفاق  نّص  وقد  الري. 
سد الهنضة هو توليد الطاقة، املسامهة يف التمنية االقتصادية، 
الرتوجي للتعاون عرب احلدود والتاكمل اإلقليمي من خالل توليد 
طاقة نظيفة ومستدامة يعمتد علهيا". هيلع فقد أهنى االتفاق حالة 
قبول  وأوحض  الهنضة،  سد  جتاه  السودانية  املرية  االرتباك 
أغراض  وكذلك  اإلثيويب،  الهنضة  سد  بقيام  رصاحتتةً  الدولتني 

السد.
مبدأ  عىل  املبادئ  إعتتالن  اتفاق  من  األوىل  املتتادة  نّصت  مكا 
واملصب  املنبع  لتتدول  املائية  االحتياجات  تفّهم  يف  "التعاون 
مبختلف مناحهيا"، ُمهنيًة بذلك اجلدل القانوين بني الدول الثالث 
ومرّسًة  النيل،  مياه  ملكية  حول  األخرى(  النيل  )ودول حوض 
ملبدأ االنتفاع املنصف واملعقول للك دول احلوض. وهذا هو املبدأ 

األسايس للقانون الدويل لملياه.
ومكا ذكرنا أعاله فقد نّصْت وثيقة اخلرطوم عىل الزتام الدول 
الثالث باتفاق إعالن املبادئ حول )سد الهنضة، ووضعْت وثيقُة 
اخلرطوم بذلك حدًا للشائعات اليت اكنت قد أشارْت إىل أن مر 

عىل وشك اختاذ إجراٍء باالنحساب من اتفاق إعالن املبادئ.
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ثانيًا: نّصْت املادة اخلامسة من اتفاق إعالن املبادئ 
عىل: "تنفيذ توصيات جلنة اخلرباء الدولية، واحرتام 
الثالثية  للجنة  اخلتايم  للتقرير  الهنائية  املخرجات 
التقرير  يف  هبتتا  املتتوىص  التتدراستتات  حتتول  للخرباء 
الهنايئ للجنة اخلرباء الدولية خالل املراحل املختلفة 
واكنت الدول الثالث قد اتفقت عىل القيام  لملرشوع." 
بدراستني. تعىن إحدى هاتني الدراستني مبوارد املياه 
تعىن  بيمنا  هيدروكهربائية،  نظام  حمااكة  ومنتتوذج 
واالجمتايع  البييئ  التأثري  بتقيمي  الثانية  الدراسة 
ومتتر.  التتستتودان  عتتىل  الهنضة  لسد  واالقتتتتتصتتادي 
اختارت الدول الثالث يف هشر أبريل عام 2015 بيت 
بيت  يعاونه  ال"،  آر  يب  "مجموعة  الفرنيس  اخلربة 
بالدراستني،  للقيام  "دلتاريس"،  اهلولندي  اخلتتربة 
أصبح  واليت  للخرباء،  الثالثية  اللجنة  إرشاف  حتت 

امسها "جلنة اخلرباء الوطنية."
األطتتراف  دّبتتت بني  أن اخلتتالفتتات رسعتتان ما  غري 

مرجعيات  تفاصيل  حول  نفسهيام،  اخلربة  بييت  وبني  الثالثة، 
الدراستني، ودور لٍك من بييت اخلربة يف هاتني الدراستني. فبيمنا 
رأت مجموعة "يب آر ال" أن دورها قيادي، وأن مهمة بيت اخلربة 
يه مساعدهتا يف القيام بالدراستني؛ اكن  اهلولندي "دلتاريس" 
يف  املساعد  وليس  الرشيك  بدور  يطالب  اهلولندي  اخلربة  بيت 
وبني  امخلسة،  األطتتراف  بني  اجلتتدل  احتدم  الدراستني.  إعتتداد 
إىل  بدلتاريس  ذلتتك  ودفتتع  نفسهيام،  اخلتتربة  بييت  متتستتؤويل 
أكتوبر  هشر  هناية  يف  الدراستني  إعداد  برناجم  من  االنحساب 
عام 2015. وعادت اخلالفات بني مر وإثيوبيا حول السد إىل 

واجهة األحداث مرًة أخرى.
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ثالثًا: واصلْت إثيوبيا يف تلك األثناء بناَء سد الهنضة، وأعلنت 
يف هشر نومفرب عام 2015 أهنا قد أمكلْت أكرث من مخسني يف 
املائة من أمعال السد. اكن واحضًا أن إثيوبيا تراهن عىل عامل 
من اجلانب  األمر إىل جانهبا.  الزمن ظّل يف حقيقة  وأن  الزمن، 
اآلخر ظل رهان مر عىل أن إثيوبيا لن تستطيع وحدها محّتل 
تلكفة بناء السد الكبرية والبالغة قرابة امخلسة مليارات دوالر، 
أم آجلًا، بدون متويٍل خاريج.  العمل سوف يتوّقف، عاجلًا  وأن 
غري أن السنوات املاضية مل تدمع ذلك الرهان. وواصلْت وتواصل 
ودون  الوطنية،  مواردها  من  السد  بناء  تلكفة  محّتتتلَ   إثيوبيا 
متويٍل خاريج. وُيتوّقع أن يكمتل بناء السد عام 2017، ويكون 

أكرَب سٍد يف أفريقيا، والعارش يف العامل.
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رابعًا: أعلنْت إثيوبيا يف 25 ديمسرب عام 2015 أهنا قد أعادْت 
النيل األزرق إىل جمراه الطبييع بعد اكمتال األمعال اخلرسانية 
 2013 28 مايو عام  لسد الهنضة. واكنت إثيوبيا قد أعلنت يف 
أهنا قد قامت بتحويل النيل األزرق من جمراه الطبييع إىل جمرى 
اصطنايع ليك تقوم ببناء السد عىل املجرى الطبييع للهنر )مثله 
مثل أي سٍد آخر(. وقد احتّجْت حكومة الرئيس املري السابق 
الدكتور دمحم مريس عىل ذلك القرار اإلثيويب، ودعْت لكَّ األحزاب 
السياسية املرية إىل اجمتاٍع عاجٍل مشرتك. حتدث املشاركون 
يف ذلك االجمتاع عن خيار احلرب ضد إثيوبيا، وعن معٍل عسكري 
اإلثيوبية. مل  العسكري لملعارضة  الدمع  السد، وعن  بناء  لوقف 
يكن املشاركون يف ذلك االحمتاع عىل عمٍل أن االجمتاع اكن مذاعًا 
عىل اهلواء، وأن ما دار فيه من نقاٍش وآراء قد أصبح متاحًا يف 

عدٍد من املواقع اإلسفريية.
أن  الطبييع  إىل جمراه  األزرق  النيل  إعادة  قراُر  أوحَض  وقد 
بناء سد الهنضة قد قطع شوطًا متقّدمًا، وأن السد قد أصبح يف 
الرسعة،  وجه  وعىل  التفاوض جبّدية،  واقعًا جيب  األمر  حقيقة 
حول آثاره ومنافعه. مكا ال ُبدَّ من اإلشارة إىل أن املادة اخلامسة 
من اتفاق إعالن املبادئ تشري إىل إعداد الدراسات "بالتوازي مع 

معلية بناء السد."
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أعادْت هذه التطوراُت، واجلدُل حول سد الهنضة، التفاوَض 
إىل النقطة اليت اكن ُمفرتضًا أن يبدأ مهنا يف عام 2011 عند 
املدة  يه  ما  يه:  النقطة  وهذه  السد.  بناء  يف  إثيوبيا  رشوع 
اليت سمتأل فهيا إثيوبيا حبرية سد الهنضة واليت تبلغ سعهتا 
حوايل 74 مليار مرت مكعب، وما يه مكية املياه اليت سيتحّمل 
والسودان خالل سنوات ملء حبرية سد  لٌك من مر  فقداهنا 

الهنضة؟
وقد فتح هذا السؤاُل الباَب واسعًا عىل حقيقِة أن السودان قد 
فشل خالل الستٍة ومخسني عاما املاضية يف استخدام نصيبه من 
 1959 النيل لعام  اتفاقية مياه  النيل واليت تبلغ مبقتىض  مياه 
بني مر والسودان 18,5 مليار مرت مكعب. ومكا ناقشنا مرارًا 
السنوات  السودان عىل مدى  استخدامات  فإن متوسط  قبل،  من 
مكعب  مرت  مليار   12 عن  يتتزد  مل  اليوم  وحتتى   1959 عتتام  منذ 
ستة  استخدام  يف  فشل  قد  السودان  أن  يعين  وهذا  العام.  يف 
منذ  عام،  لك  النيل  مياه  من  مكعب  مرت  املليار  ونصف  مليارات 
عام 1959 وحى اليوم )أي أكرث من 350 مليار مرت مكعب خالل 
هذه السنوات(. وقد ظّلت هذه املياه تعرب حدود السودان مشالًا، 
ذلك  منذ  النيل  ملياه  املرية  االستخدامات  من  جزءًا  وأصبحت 

التارخي وحى اليوم.

)7(
يتتثتتري فتتشتتُل التتتستتتودان يف 
استخدام نصيبه من مياه النيل 
الصعبة  األسئلة  عددًا هامًا من 

واملعّقدة:
سيعرض  هتتل  تتتترى  أولًا: 
ظّل  اليت  املياه  مكية  السودان 
عام   لك  استخدامها  يف  يفشل 
يف  لملسامهة  إثتتيتتوبتتيتتا  عتتىل 
مقابل  الهنضة  سد  ملء حبرية 

كهرباء السد؟
ثانيًا: هل ستقبل إثيوبيا مبناقشة هذا العرض التفاويض، أم 
سرتفض ذلك ألنه سميّثل اعرتافًا مهنا باتفاقية مياه النيل لعام 

1959 واليت رفضهتا إثيوبيا ونّددت هبا منذ عام 1959؟
ثالثًا: هل تنظر مر إىل حقوقها من مياه النيل عىل أهنا 55,5 
مليار مرت مكعب مبقتىض اتفاقية مياه النيل، أم سترُّ مرعىل 
ما  ومشلت  مكعب،  مرت  مليار   65 جتتتاوزت  اليت  استخداماهتا 
فشل السودان يف استخدامه من نصيبه من مياه النيل؟ )ومشلت 
إضافًة إىل ذلك الزيادة الكبرية يف منسوب هنر النيل عىل مدى 

السنوات امخلسني املاضية(.
اليت  املياه  مكية  هو  األستتايس  حمورها  صعبة،  أسئلٌة  هذه 
فشل السودان يف استخدامها من نصيبه من مياه النيل مبقتىض 

اتفاقية عام 1959 الثنائية بني مر والسودان.
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هو  الهنضة  سد  من  الغرض  أن  املبادئ  إعالن  اتفاُق  أوحض 
الري. هيلع فإنه مبجرد ملء حبرية السد  الكهرباء وليس  توليد 
فلن حتتاج إثيوبيا ألية مياه إضافية، بل  تبلغ الطاقة التصمميية 
للسد 6000 ميقاواط من الكهرباء. وقد أوحضت املادة السادسة 
من اتفاق إعالن املبادئ أنه سيمت إعطاء مر والسودان األولوية 
يف رشاء الطاقة املوّلدة من سد الهنضة. جديٌر بالذكر أن السودان 
يشرتي حاليًا 250 ميقاواط من الكهرباء سنويًا من إثيوبيا. رمغ 
هذا فإن السودان ما يزال يواجه جعزًا كبريًا يف الطاقة الكهربائية.
يف  أوحضنا  )مكا  السودان  عىل  الهنضة  سد  فوائد  وتمشل 
النيل األزرق  الفيضانات، وتنظمي انسياب  إهناء  مقاالٍت سابقة( 
وانتظام  الزراعية  التتدورات  زيادة  عنه  سينتج  العام، مما  طوال 
التوليد الكهربايئ يف السودان. وتمشل الفوائد أيضًا جحز سد 
الهنضة للمكيات الضخمة من اليمط اآلتية من اهلضبة اإلثيوبية 
واليت افقدْت خزانات الروصريص وخمش القربة وسنار أكرث من 

نصف طاقهتا التخزينية والتوليدية.
أن  واالتفاق  التفاوض  خالل  من  ميكن  السد  حبرية  أن  مكا 
تصبح ماكنًا لتخزين املياه للسودان. مفخزون السودان من املياه 
وخمش  وسنار  )الروصريص  األربعة  ستتدوده  حبتتريات  لك  يف 
ال يزيد عن 10 مليارات مرت مكعب )مقابل 162  القربة ومروي( 
مليار مرت مكعب ملر(. مكا أن التبخر من حبرية سد الهنضة 
من  مليارات   10 )مقابل  مكعب  مرت  ملياري  عن  يزيد  ولن  قليل 
سدود  من  مليارات  وسبعة  العايل،  السد  حبتترية  من  التبخر 
السودان(. وُتْعزى قلة التبخر لعمق حبرية سد الهنضة واملناخ 

املعتدل يف إثيوبيا.
ماسشتوشس  معهد  وتتتقتتريتتر  دراستتتة  إىل  التترجتتوع  ميكن 
عن سد الهنضة للوقوف عىل فوائد السد   )MIT( للتكنولوجيا 
وآثاره عىل السودان، وتوصيات التقرير. وقد صدرت تلك الدراسة 
يف هشر نومفرب عام 2014. مكا ميكن أيضًا الرجوع إىل الدراسة 
حتت  إعدادها  ومّت  الرشيق،  النيل  دول  مياه  وزراء  طلهبا  اليت 
سدود  فوائد  تتتوحّض  والتتيت   ،2008 عام  التتدويل  البنك  إرشاف 
املواقع  عىل  موجودتان  والدراستان  التتستتودان.  عىل  إثيوبيا 

اإلسفريية.
قد  الهنضة  سد  مسألة سالمة  أن  إىل  اإلشتتارة  من  ُبدَّ  ال  مكا 

تناولهتا املادة الثامنة من إعالن اتفاق املبادئ واليت تقرأ:
اآلن  إثيوبيا حى  بذلهتا  اليت  اجلهود  الثالث  الدول  -"تقّدر 

لتنفيذ توصيات جلنة اخلرباء الدولية املتعلقة بأمان السد.
- سوف تستمكل إثيوبيا، حبسن نية، التنفيذ الاكمل للتوصيات 

اخلاصة بأمان السد الواردة يف تقرير جلنة اخلرباء الدولية."

)9(
يف  إثيوبيا  مع  والتتستتودان  مر  من  التعاون  من  بقدٍر  ميكن  اكن 
مخسينيات القرن املايض أن يكون سد الهنضة )أو السد احلدودي مكا 
اكن ُيعرف وقهتا(، بديلًا للسد العايل وخزان الروصريص، وأن يوّفر أكرث 
للفيضانات. واكن  السدان من مياه ري وكهرباء ووقٍف  مما وفره هذان 
الاكرثية  النتاجَئ  السوداَن  جيّنَب  أن  اختاذه،  مّت  لو  القرار،  لذلك  ميكن 
والرتحيل  قراها  من  و27  حلفا  وادي  ملدينة  إغتتراٍق  من  العايل  للسد 
 200,000 أكرث من  50,000 نويب سوداين، وإغراق  القرسي ألكرث من 
اكن ميكن  اليت  األرايض  من  )وقدٍر مماثٍل  اخلصبة  األرايض  من  فدان 
ُتقدر  استصالحها(، وأكرث من مليون جشرة خنيل وحوامض، وآثار ال 
أراضهيا  ملر  يوّفر  أن  اختتتاذه  مّت  لو  القرار  لذلك  ميكن  واكن  بمثن. 
من   90% بأن  )عملًا  السد  غرقت حتت حبرية  اليت  الشاسعة  اخلصبة 
ساكن مر يقميون ويعمتدون عىل أرايض مر النيلية اليت متّثل أقل 
 70,000 من  القرسي ألكرث  الرتحيل  أراضهيا(، وجيّنهبا  من   10% من 
نويب مري، وأن يوّفر املياه اليت تضيع جراء التبخر يف السد العايل 
التعاون وجتاهل  لغياب  الفرصة ضاعت  تلك  أن  السودان. غري  وسدود 
مر والسودان طلبات إثيوبيا املشاركة يف مفاوضات مياه النيل خالل 

مخسينيات القرن املايض.
يف  مشرتاك  متترشوعتتًا  الهنضة  ستتدُّ  يكون  أن  ميكن  اكن  مث 
المتويل وامللكية واإلدارة واملنافع بني الدول الثالث، مكا عرضْت 
العرض،  ذلك  والسودان جتاهلتا  لكن مر   .2011 عام  إثيوبيا 

والذي وحض اآلن أن الزمن قد جتاوزه.
)10(

لقد أصبح سد الهنضة حقيقًة واقعة قبلهتا مر والسودان 
الدول  رؤستتاء  وّقع هيلع  الذي  املبادئ  إعالن  اتفاق  رصاحتتًة يف 
الثالث بأنفهسم يف 23 مارس عام 2015. مث تأّكد هذا القبول يف 
وثيقة اخلرطوم اليت وّقع علهيا وزراُء اخلارجية ووزراء الري يف 

البلدان الثالثة يف 29 ديمسرب عام 2015.
اجمتاع  إثيوبيا يف  من  طلبْت  عندما  للسد  قبوهَلا  مُر  أّكدْت  وقد 
اخلرطوم الوزاري األخريإضافة بوابتني أخريني ملخارج السد. مل توافق 
إثيوبيا عىل ذلك الطلب. وبعد نقاٍش مستفيض اتفق الوزراء الستة عىل 

تكوين جلنة فنية ثالثية للنظر يف الطلب املري.
ومكا أوحضنا أعاله فقد انتقل التفاوض إىل احلقوق املائية 
من  لٌك  الذي ستتحّمله  املياه  من  القدر  وماهو  والسودان،  ملر 
السنوات  وعتتدد  الهنضة،  سد  حبرية  ملء  فرتة  خالل  الدولتني 
واملعادلة اليت سمتأل إثيوبيا مبقتضاها حبرية سد الهنضة. مكا 
يمشل التفاوض بيع كهرباء السد للٍك من مر والسودان. ومكا 
ذكرنا أعاله، فقد أصبح نصيُب السودان الذي فشل يف استخدامه 

حموَر اخلالف والتفاوض.
)11(

جديٌر بالذكر هنا أن مر نفهسا لدهيا جتربة ملء حبرية السد 
العايل واليت تبلغ سعهتا 162 مليار مرت مكعب )مقابل 74 مليار 
مرت مكعب لبحرية سد الهنضة(. وقد استطاعت مُر ملَء تلك 
البحرية الضخمة يف سنواٍت وجزية، ودون أن يسّبب ذلك رضرًا 
لربناجمها الزرايع الذي يعمتد اعمتادًا اكملًا عىل الري من مياه 
النيل. من املؤّكد أن تلك التجربة ميكن االستفادة مهنا يف برناجم 

ملء حبرية سد الهنضة.
)12(

غرَي أن الهشوَر القليلة القادمة ستوحّض إن اكنت روح التعاون 
وثيقة  أّكتتدهتتتا  مث  املتتبتتادئ،  إعتتالن  اتفاق  وأبتترزهتتا  التتيت مشلها 
اخلرطوم، سوف تتواصل، وتمتُّ االستفادة الاكملة للدول الثالثة من 
سد الهنضة، أم أن اخلالفات القدمية واجلديدة سوف تطلُّ برأهسا 

مرًة أخرى مهددًة بنسف ما مت االتفاق هيلع.
أو  جتاهلها  ميكن  ال  واليت  املاثلة  احلقيقة  لكن 
الهنضة  بناء سد  أن معلية  الطرف عهنا يه  غضُّ 
قد دخلت مراحَلها األخرية والهنائية بعد أن أعادْت 
 25 يوم  الطبييع  األزرَق إىل جمراه  النيَل  إثيوبيا 
ديمسربعام 2015. وهذه حقيقًة ال مناَص من قبوهلا 
قبولًا تامًا والتفاوض مبقتضاها، بدلًا من حماولة 

القفز فوقها.
أن  دوليًا يه  والثابتة  األختترى  احلقيقة  أن  مكا 
املياه  إلدارة  الوحيدة  الوسيلة  هو  اجلاَد  التعاوَن 
املشرتكة ومحايهتا واالنتفاع مهنا بطريقٍة منصفٍة 
وقابلة لالستدامة، مكا نّصت عىل ذلك وأّكدته اتفاقية 
دخلت  اليت  الدولية  املائية  لملجاري  املتحدة  األمم 
النيل،  وهنر   .2014 عام  أغسطس  يف  النفاذ  حزي 
مبياهه احملدودة والطلبات املزتايدة علهيا والمنو 
يف  احلتتاّدة  املناخية  والتغيريات  لساكنه  الرسيع 

حوضه، هو أكرث األهنار املشرتكة حاجًة للتعاون.
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السد  بحيرة  ملء  مصر  استطاعت 
بحيرة  سعتها  تفوق  التي  العالي 
وجيزة  سنوات  في  النهضة،  سد 

وبدون أية اضرار

من خالل التفاوض واالتفاق 
بحيرة  تصبح  أن  يمكن 
المياه  السد مكانًا لتخزين 

للسودان

هل سيعرض السودان كمية المياه التي ظّل يفشل في استخدامها سنويًا، 
على إثيوبيا للمساهمة في ملء بحيرة سد النهضة، مقابل كهرباء السد؟

 مصر قبلت فعليًا ببناء سد النهضة، عندما طلبْت من إثيوبيا في اجتماع الخرطوم 
الوزاري األخير إضافة بوابتين أخريين لمخارج السد 

سدُّ النهضة: أضواٌء على االجتماع الوزاري الرابع ووثيقِة الخرطوم
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