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 درجة ٤، ويمتد من دائرة العرض  كم٦٦٥٠ العالم حيث يبلغ طوله أطول أنهارهو النيل نهر 
 دول أفريقية هي ١٠ في ٢ مليون كم٣,٤حوض النيل مساحة ي  ويغط، درجة شماالً ٣٢جنوبًا إلي 

رواندا  – بورندي – كينيا – أوغندا –الكونغو اليمقراطية جمهورية  –تنزانيا : من المنبع إلي المصب
، ورغم ذلك فإن تصرفه عند أسوان من أقل )١شكل ( مصر – السودان - إرتريا – إثيوبيا –

    .علي مستوي العالم) فقط ٣ مليار م٨٤(التصرفات النهرية 
  : لنيل من مصدرين رئيسيين هماينبع نهر ا

من إيراد نهر % ٨٥( عند أسوان ٣ مليار م٧١ة والتي تشارك بحوالي الهضبة اإلثيوبي )١(
يشكل الذي و  ٣ مليار م٥٠) أباي( النيل األزرق : من خالل ثالث أنهار رئيسية،)النيل

، ٣ مليار م١١) أكوبو -بارو(، السوباط  من إيراد نهر النيل عند أسوان% ٦٠حوالي 
    )١(.٣م ١١) تيكيزي(عطبرة 

 ،)من إيراد نهر النيل% ١٥ (٣ مليار م١٣هضبة البحيرات االستوائية والتي تشارك بحوالي  )٢(
  .تشمل بحيرات فيكتوريا، كيوجا، إدوارد، جورج، ألبرتوالتي 

  
  :)األلفية(سد النهضة 

في الدراسة األمريكية التي ) Border(بسد بوردر  بي اإلثيو )األلفية(سد النهضة رف عُ 
أعلنت الحكومة اإلثيوبية في الثاني من أبريل  .في إثيوبيا) أبيي(اجريت علي حوض النيل األزرق 

على النيل )  ميجاوات٥٢٥٠( تدشين إنشاء مشروع سد النهضة، لتوليد الطاقة الكهرومائية ٢٠١١
غربي إثيوبيا ) Guba, Benishangul/Gumuz state(ز يبني شنقول جوم/ جوبا بوالية األزرق

  مليار دوالر٤,٨ كيلومترا من حدود إثيوبيا مع السودان بتكلفة تبلغ نحو ٤٠-٢٠على بعد نحو و 
   .)٢شكل (

                                                 
مؤتمر آفاق التعاون والتكامل "، المشروعات المائية في إثيوبيا وآثارها على مستقبل مياه النيل، )٢٠١٠(عباس محمد شراقي . د  )1(

- ١٥١ جامعة القاهرة ، ص -هد البحوث والدراسات األفريقية مع.  يونيو٢٦- ٢٥"  الفرص والتحديات: بين دول حوض النيل
١٩٢  .  
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  )٢(.Waterwiki, 2010)(خريطة حوض النيل ) ١شكل (

  

                                                 
(2) Waterwiki, 2010, Water Conflict and Cooperation/Nile River Basin, 
     http://waterwiki.net/index.php/Water_Conflict_and_Cooperation/Nile_Rivr_Basin 

النھضة سد  



"٢٠١١ مايو ٣١ - ٣٠  ومستقبل عالقات مصر بدول حوض النيل٢٠١١ يناير ٢٥ ثورة"مؤتمر أعمال   
 

 ٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 ةيالزراعومناطق السدود المقترحة، واألراضي  ،ق في إثيوبياحوض النيل األزر) ٢شكل (

  .القابلة للري، وشكل البحيرة المتوقع تكوينها أمام سد النهضة
  )٣(.)٢٠٠٨( وآخرون Awulachewتوزيع األراضي القابلة للري من : المصدر

  
عام تضاربت األقوال حول سد النهضة، فالحقائق العلمية من خالل الدراسات األمريكية 

 ٢٤,٣ ،١٦,٥، ١٣,٣، ١١,١ وماتالها من أبحاث تؤكد علي أن سعة الخزان تتراوح بين ١٩٦٤
، وهذه األرقام ٣ مليار م٦٧  ثم ٦٢، إال أن تصريحات المسؤلين اإلثيوبيين األخيرة ذكرت ٣مليار م

  . ال يوجد ما يؤيدها علمياً 
  

                                                 
(3) Awulachew, S.B., McCartney, M.,  Ibrahim, Y.,  and Shiferaw, Y.S.,  2008, Evaluation of water 

availability and allocation in the Blue Nile Basin, CGIAR Challenge Program on Water and 
Food 2nd International Forum on Water and Food, Ethiopia, pp. 6-10. 
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  :اإلثيوبي-التعاون األمريكي
للقيام بدراسة شاملة ن معها وي الطلب اإلثيوبي في إمكانية التعاوافقت الحكومة األمريكية عل

، وجرى التوقيع  خاصة بعد عزم مصر علي إنشاء السد العالي في ذلك الوقت حوض النيل األزرقل
 وزارةل  التابعستصالح االمكتب فَ لِّ كُ  ثم ،)٤(١٩٥٧ أغسطسعلى اتفاق رسمي بين الحكومتين في 

 مشتركالمشروع ال  للمشاركة في)US Bureau of Reclamation, USBR( األمريكية الداخلية
استمرت و ، "حوض النيل األزرق لدراسة وٕاثيوبيا التعاوني للواليات المتحدة األمريكية البرنامج"بعنوان 

بان بناء السد إوكان ذلك ، )٥()١٩٦٤-١٩٥٨( سنوات مكثفة للمشروع لمدة خمسالدراسة التلك 
  . )١٩٧٠-١٩٦٠(في مصر العالي 

  سطح األرض،شكلهيدرولوجيا ونوعية المياه، العن   شامالً تقريراً الدراسة بتقديم تلك وانتهت 
الحالة االجتماعية  وأخيرًا  استخدام األرض، الجوفية،، والمياهوالجيولوجيا والموارد المعدنية

 من تقرير مكونة مجلدات ٧من خالل  الدراسة توأعلن  حوض فرعي٣٥لحوالي  )٦(.واالقتصادية
  )٧(.١٩٦٤عام مالحق  ٦" الموارد األرضية والمائية للنيل األزرق"رئيسي بعنوان 

أهمها أربعة سدود علي النيل األزرق   السدود موقعًا إلنشاء٢٦بتحديد  وقام المكتب األمريكي
 ٣م مليار ٨١باجمالي قدرة تخزين ) النهضة (كارادوبي، مابيل، ماندايا، وسد الحدود: )٨(الرئيسي

بعض الدراسات  . مرة ونصف تقريباً ، وهو مايعادل جملة االيراد السنوي للنيل األزرق)١جدول (
 وسد ،٣ مليار م٤٩,٢ إلي ٣ مليار م١٥,٩الحديثة زادت من السعة التخزينية لسد ماندايا من 

 ، وألغت سد مابيل واقترحت سد باكو أبو بدالً ٣ مليار م١٣,٣  إلي٣ مليار م١١,١النهضة من 
   )٩(.منه

  
  

                                                 
(4) Zewde Gebre Sellasie/Dejazmatch, 1997, The Nile Question: 1955 – 1964, The Ethiopian 

Perspective, Conference, Tel Aviv University, May 1997. 
5 Sturgeon, Stephen C., 2008, Just Add Water: Reclamation Projects and Development Fantasies in the Upper 

Basin of the Colorado River, Library Faculty & Staff Publications. Paper 62, pp. 669. 
       http://digitalcommons.usu.edu/lib_pubs/62 
(6) Collins, R.O., 1990, The Waters of the Nile: Hydropolitics and the Jonglei Canal, 1900 – 1988, 

Markus Wiener Publishers, Princeton. Hydrological characterization of watersheds in the Blue 
Nile Basin. Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., 7, 4089–4111. 

(7) Gebrehiwot, S.G., Ilstedt, U., Gardenas, A.I. and K. Bishop, K., 2010,  
(8) Waterbury, J., 2002, The Nile Basin National Determinants of Collective Action, University 

Press, London, 211p. 
(9) Ahmed, A.A. and Ismail, U.H., 2008, Sediment in the Nile River System, UNESCO, 93p. 
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عام  )USBR(خصائص السدود األربعة طبقًا لدراسة مكتب االستصالح األمريكي ) ١(جدول 
  .ضافة إلي سد بيكو أبو، باإل١٩٦٤

  
 :اإلعالن عن انشاء سد النهضة
عرف والذي يسد بوردر علي النيل األزرق،  عن عزمها إنشاء ٢٠١١أعلنت إثيوبيا في فبراير 

 كم من الحدود السودانية بسعة تخزينية تقدر ٤٠-٢٠علي بعد ، )Hidase(أيضًا بسد هيداسي 
االيطالية باألمر المباشر، وأطلق ) Salini(، واسناده إلي شركة ساليني ٣ مليار م١٦,٥بحوالي 

 Grand (سد األلفية الكبيررعان ماتغير األسم إلي وس، )Project X(عليه مشروع إكس 

Millennium Dam ( ثم تغير األسم للمرة ٢٠١١ووضع حجر األساس في الثاني من ابريل ،
 Grand Ethiopian Renaissance(الثالثة في نفس الشهر ليصبح سد النهضة االثيوبي الكبير 

Dam.( ١٩٦٤ي اقترحتها الدراسة األمريكية عام وهذا السد هو أحد السدود األربعة الرئيسية الت .  
  :سد النهضةالموقع الجغرافي ل

بني شنقول  في منطقة  داخال الحدود اإلثيوبية في نهاية النيل األزرقسد النهضةيقع 
 ، طول شماالً ´٦ °١١  عرضخط   كم من الحدود السودانية،٤٠-٢٠ وعلي بعد حوالي جوموز
 يصل متوسط األمطار في . فوق سطح البحر متر٦٠٠-٥٠٠علي ارتفاع حوالي  شرقًا، ´٩ °٣٥

  )١٠(.سنة/ مم٨٠٠منطقة السد حوالي 

                                                 
(10) World Bank Agriculture And Rural Development Department, 2006, Ethiopia Managing Water 
Resources Growth, A World Bank Water Resources Assistance\Strategy for Ethiopia, 91p. 
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  :الموقع الجيولوجي
يقع السد في منطقة يغلب عليها الصخور المتحولة لحقبة ماقبل الكمبري، والتي تشبه في 

ين والحديد الذهب والبالتتكوينها جبال البحر األحمر الغنية ببعض المعادن والعناصر الهامة مثل 
  . والنحاس، باإلضافة إلي محاجر الرخام

وأهـــم العوامـــل الجيولوجيـــة  ،سيا فـــي مجـــاالت التنمبـــة اإلثيوبيـــةتلعـــب الجيولوجيـــا دورًا رئيـــ
دول منـابع نهـر النيـل بـصفة  فـي  المـشروعات المائيـةوالجغرافية التي تقف حائًال في فـشل كثيـر مـن

  :عامة وٕاثيوبيا بصفة خاصة هي
صـعوبة نقـل اريس حيث الجبـال المرتفعـة واألوديـة الـضيقة والعميقـة، ومـا يتبعهـا صعوبة التض -١

  .المياة من مكان إلي آخر في حالة تخزينها
ثيوبيــا، وهــي صــخور ســهلة التعريــة بواســطة إانتــشار الــصخور البركانيــة البازلتيــة خاصــة فــي  -٢

 .األمطار الغزيرة، وأيضا ضعيفة هندسيًا لتحمل اقامة سدود عمالقة

ثير الصخور البازلتية أيضا علي نوعية المياة خاصة فـي البحيـرات، حيـث تزيـد مـن ملوحتهـا تأ -٣
كما هو الحال في البحيرات االثيوبيـة التـي تقـع فـي منطقـة األخـدود فـي كـل مـن إثيوبيـا وكينيـا 

 .وتنزانيا، والتي تشكل عائقًا أيضًا في تكوين مياة جوفية

 .الزمني أو المكاني التوزيع الغير متجانس لألمطار سواء  -٤

مـن ميـاة األمطـار، كمـا هـو الحـال فـي % ٨٠زيادة معدالت البخر والتي يتراوح متوسـطها إلـي  -٥
 .معظم القارة األفريقية

زيــادة التعريــة وانجــراف التربــة نتيجــة انتــشار الــصخور الــضعيفة، واالنحــدارات الــشديدة لــسطح  -٦
لــي زيــادة معــدل إزالــة الغابــات مــع األرض، وغــزارة األمطــار فــي موســم مطــر قــصير، باالضــافة إ

 .زيادة عدد السكان

يحد حوض النيل في دول المنابع مرتفعات كبيرة تمنع امكانية نقل مياة النيل إلي األماكن التي  -٧
تعاني من نقص المياة خاصة في موسم الجفاف، ويتضح هذا جليـًا فـي كـل مـن إثيوبيـا وكينيـا 

 .وتنزانيا

 . وعدم امكانية نقل المياةدول الحوض نظرًا لصعوبة التضاريسعدم مالئمة الزراعة المروية ل -٨

 وجود األخدود األفريقي في جميع دول المنابع، وما يسببه من تشققات وفوالق ضخمة ونشاط  -٩
 .بركاني وزلزالي قد يؤثر علي المشروعات المائية خاصة في إثيوبيا

  .أمطارًا في أماكن أخريالتغيرات المناخية التي قد تسبب جفافًا في بعض األماكن، و  -١٠
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  : لسد النهضةالخصائص الفنية
وهناك تصريحات إثيوبية بعدم إعالنها ، غير معلنةلسد النهضة  الحديثة  اإلثيوبيةالدراسات

ولكن المعلومات العلمية المتاحة هي . إال بعد توقيع مصر علي االتفاقية االطارية لدول حوض النيل
وسعة  م، ٨٤,٥أن ارتفاع السد حوالي أوضحت   وماتالها١٩٦٤ عام الدراسة األمريكيةمن خالل 
 مترًا ٩٠ م للبحيرة؛ وقد يزداد ارتفاع السد ليصل إلي ٥٧٥، عند مستوي ٣ مليار م١١,١ التخزين
تصل سعة التخزين قد وفي سيناريوهات أخري .  م للبحيرة٥٨٠، عند مستوي ٣ مليار م١٣,٣بسعة 
 م ٦٠٠، عند مستوي ٣ مليار م٢٤,٣ م للبحيرة، أو ٥٩٠، عند مستوي ٣ مليار م١٦,٥إلي 

 )١١(.للبحيرة
 مترًا ١٤٥ اإلثيوبي فإن ارتفاع السد سوف يصل إلي الموارد المائيةوطبقًا لتصريحات وزير 

ال ، )١٢( في تصريحات رئيس الوزراء اإلثيوبي٣ مليار م٦٧، ازدادت إلي ٣مليار م ٦٢بسعة تخزينية 
  .  حتي اآلنهذين التصريحينرة تؤكد يوجد أي دراسة علمية منشو 

  كم١٠٠من خالل دراسة نماذج خرائط االرتفاعات يمكن االستنتاج أن يصل طول البحيرة إلي 
والتي سوف تغرق حوالي نصف مليون فدان من األراضي القابلة للري  )١٣(كم١٠بمتوسط عرض 

     . )٢شكل ( مليون فدان في حوض النيل األزرق ٢والتي يصل إجملها إلي 
  : وحدات انتاج الكهرباء

 ١٠ بارة عن ع،تاواج مي٣٥٠كل منها قدرة ، ة كهربائية وحد١٥يحتوي تصميم السد علي 
 األيمن، الجانبعلى  أخري  وخمس توربينات،قناة التصريف من توربينات على الجانب األيسر

في عالميا العاشرة  األولي أفريقيا و ، مما يجعل سد النهضة في المرتبةتاواجمي ٥٢٢٥باجمالي 
  . لكهرباءًا لإنتاجكبر السدود قائمة أ

  
  
  

                                                 
11 BCEOM. 1998. Abay River Basin Integrated Development Master Plan Project. Report to 
Ministry of Water Resources, The Federal Democratic Republic of Ethiopia. 
12 Berhane, D., 2011,  Quick facts on the Grand Millennium dam | Ethiopia,  on April 11, 2011,  
http://danielberhane.wordpress.com/2011/04/11/quick-facts-on-the-grand-millennium-dam-
ethiopia/ 
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 :  التكلفة والتمويل
 والتي من المتوقع أن تصل في نهاية أمريكي،مليار دوالر  ٤,٨  نحو  النهضة سدتبلغ تكلف

أمريكي للتغلب علي المشاكل الجيولوجية التي سوف تواجه مليار دوالر  ٨المشروع إلي حوالي 
 وقد اسند هذا السد باألمر المباشر . هو معتاد في جميع المشروعات اإلثيوبية السابقةالمشروع، كما

ويرفض البنك الدولي في السنوات األخيرة تمويل مشروعات السدود   )١٤(.إلي شركة سالني اإليطالية
المائية بصفة عامة نظرًا لعدم اقصاديتها في الوقت الحالي، باإلضافة إلي المشكالت السياسية التي 

 غير بأنها الطاقة توليد في للتوسع اإلثيوبية لخطة ااتهم  كم أنه.تنبثق من جراء هذه المشروعات
 ٕواصالح ،التوزيع شبكات نطاق في التوسيع إلي الطاقة قطاع في اهتمامته واتجهت ،واقعية

   )١٥(.الجارية القطاعات
 بعد اتهامها مصر بأنها تحرض كاملبال المشروع تمويل تعتزم أنها الحكومة االثيوبية ذكرتو 

والذي بعد أن شحنت الشعب االثيوبي بأنه مشروع األلفية العظيم و الدول المانحة بعدم المشاركة، 
 ومن الجدير بالذكر أن الحكومة اإلثيوبية تعجز منذ . في إثيوبياتشيدهيعد أكبر مشروع مائي يمكن 

بسبب عدم )  كينيا( علي نهر أومو المتجه نحو بحيرة توركانا ٣ في تكملة سد جيبي٢٠٠٦عام 
ومة اإلثيوبية واآلن تضع الحك.  مليار دوالر أمريكي٢توفر المبلغ المطلوب والذي يصل إلي حوالي 

أمريكي دوالر   مليار٧وب توفيره حوالي لنفسها في مأزق أكبر بإنشاء سد النهضة ليصبح المط
   .للسدين

من  يتم تمويلها، يمليار دوالر أمريك ١,٨ حوال الكهربائية التوربينات ومعدات كلفسوف تت
    )١٦(.الحكومة االثيوبية ها منسيتم تمويل  المتبقية دوالرمليار ٣ وهذا من شأنه .الصينية البنوك قبل

 فإن الفترة الزمنية المقررة للمشروع هي أربع سنوات، إال أن هناك مصادر معلنكما هو و 
 ومن المتوقع أن يستغرق ثالث )١٧(.للكهرباء مولدين شهرا لإلنتهاء من إتمام أول ٤٤أخري ذكرت 

  . لسدود السابقة كما هي العادة في ا النهضةسدسنوات إضافية لإلنتهاء من بناء 
  

                                                 
14 Ethiopia Launched Grand Millennium Dam Project, the Biggest in Africa". Ethiopian News. 2 
April 2011.  
15 World Bank, 2006. Implementation Completion Report (# 35573) for Energy II project. 
16 "Council of Ministers Approves Regulation Establishing Council on Grand Dam". Ethiopian 
Government. 16 April 2011.  
17 "Meles Launches Millennium Dam Construction on Nile River". New Business Ethiopia. 2 April 
2011.  
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 : سد النهضةفوائد
التي )  ميجاوات٥٢٥٠ (مائيةو  إنتاج الطاقة الكهر  النهضة هوسد  منايى إلثيوبر كبالفائدة ال -١

 . عاف الطاقة المستخدمة حالياً ضتعادل ما يقرب من ثالثة أ
يستخدم جزء منها  علي مدار العام، والتي قد زيبني شنقول جومتوفير المياة لسكان منطقة  -٢

  . المحدودةالزراعة المرويةالشرب و في أغراض 
 .التحكم في الفيضانات التي تصيب السودان خاصة عند سد الروصيرص -٣
 مما يطيل عمر السدود  سنوياً ٣ مليار م٤٢٠تخزين طمي النيل األزرق الذي يقدر بحوالي  -٤

  .السوداني والسد العالي
 متر فوق سطح البحر، ٦٥٠ إلي ٥٧٠قلة البخر نتيجة وجود بحيرة السد علي ارتفاع حوالي  -٥

 ). م فوق سطح البحر١٧٦-١٦٠(إذا ما قورن بالبخر في بحيرة السد العالي 
تخفيف حمل وزن المياة المخزنة عند بحيرة السد العالي، والتي تسبب بعض الزالزل  -٦

  . الضعيفة
 :أضرار سد النهضة

 مليـار ٨توقـع أن تـصل إلـي  مليـار دوالر والتـي مـن الم٤,٨التكلفة العالية التي تقدر بـ  - ١
   . دوالر

األراضـي الزراعيـة القابلـة للـري  أراضـي الغابـات، و إغراق حـوالي نـصف مليـون فـدان مـن - ٢
عـدم وجـود منـاطق مـع  بحيـرة الـسد،  تكـويننادرة في حوض النيل األزرق فيتي تعد وال

 .أخري قريبة قابلة للري

 مثـل الـذهب والبالتـين والحديـد مـةية لكثير من المعادن الهامناطق التعدينالإغراق بعض  - ٣
 .والنحاس وبعض مناطق المحاجر

 . ألف مواطن من منطقة البحيرة٣٠تهجير نحو  - ٤

 ألـف ٤٢٠( عامًا نتيجة االطماء الشديد ٥٠ إلي ٢٥قصر عمر السد والذي يتراوح بين  - ٥
، وما يتبعه من مشاكل كبيرة لتوربينـات توليـد الكهربـاء، وتنـاقص فـي )متر مكعب سنوياً 

 .    فاءة السد تدريجياً ك

زيادة فرص تعرض السد لإلنهيار نتيجـة العوامـل الجيولوجيـة وسـرعة انـدفاع ميـاة النيـل  - ٦
إلي ما يزيد علي نصف مليار متـر مكعـب ) سبتمبر(األزرق والتي تصل في بعض األيام 
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م عنـد الـسد، واذا حـدث ذلـك ٦٠٠ م نحـو مـستوي ٢٠٠٠يوميًا ومن ارتفـاع يزيـد علـي 
رر األكبر سوف يلحق بالقري والمدن السودانية خاصة الخرطوم التي قد تجرفها فإن الض

 .٢٠١١المياه بطريقة تشبه السونامي الياباني 

زيادة فرصة حدوث زالزل بالمنطقة التـي يتكـون فيهـا الخـزان نظـرًا لـوزن الميـاة التـي لـم  - ٧
 . تكن موجودة في المنطقة من قبل في بيئة صخرية متشققة من قبل

 .وتر السياسي بين مصر وٕاثيوبيا بسبب هذا المشروعالت - ٨

فقد مصر والـسودان لكميـة الميـاة التـي تعـادل سـعة التخـزين الميـت لـسد النهـضة والتـي  - ٩
 حــسب حجــم الخــران، ولمــرة واحــدة فقــط، وفــي الــسنة ٣ مليــار م٢٥ إلــي ٥تتــراوح مــن 

 ســنويًا، ٣ مليــار م٥٠األولــي إلفتتــاح الــسد نظــرًا ألن متوســط إيــراد النيــل األزرق حــوالي 
وبالتالي ال يحتاج هذا السد سنوات لملئ البحيرة، بل عام واحـد فقـط، وقـد تكـون أسـابيع 

،  وفـي حالـة الـسعة ٣ مليـار م١٠قليلة في حالة أن تكون سعة التخزين الميت أقل مـن 
وهـذا الفقـد . ، فانه قد يحتاج إلـي أسـابيع قليلـة مـن موسـم المطـر)٣ مليار م٦٧(الكبيرة 

واء كان كبيرًا أو صغيرًا يـستوجب معرفـة مـصر والـسودان بـه مـن حيـث الكميـة وموعـد س
 .  التشغيل ألخذ االحتياطات االزمة لتفادي أزمة نقص المياة في العام األول لتشغيل السد

  
ونظــرًا للتحــديات الجيولوجيــة والجغرافيــة الــسابقة فــي دول منــابع النيــل التــي أكثــر مــا 

 المطرية والتـي يجـب أن يـزداد التعـاون بـين دول الحـوض مـن أجـل تقـدم يناسبها نمط الزراعة
ــاة األمطــار، كمــا أن المــشروعات المائيــة الكبــري ال  هــذه الزراعــة واالســتفادة القــصوي مــن مي

ــادة ــة، وزي ــة للتغلــب علــي الظــروف الجيولوجي ــابع نظــرًا لتكلفتهــا العلي  نــسبة تناســب دول المن
 والتــشققات الــصخرية والــزالزل، وعــدم امكانيــة نقــل الميــاة ضاناتتعرضــا لالنهيــار نتيجــة الفيــ
  وتوزيعها في حالة تخزينها، 

كهربـاء وميـاة شـرب (والحل األمثل هو التوسع في إقامة سدود صغيرة متعـددة األغـراض 
لكي تخدم أكبر عدد مـن المـدن أو القـري التـي يـستحيل نقـل الميـاة إليهـا مـن ) وزراعة بسيطة
  . أماكن أخري
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األثيـوبي المزمـع إنـشائه علـي النيـل األزرق بـالقرب ) األلفيـة(الي فإن سد النهـضة وبالت
 مليـار متـر مكعـب، لـيس فـي صـالح ٦٧من الحدود السودانية، والـذي يقـال أنـه سـوف يخـزن 

سابقة الذكر، وأن الهدف من ورائة هو سياسي بالدرجـة األولـي ليجمـع رئـيس ألسباب لإثيوبيا 
 مـن حولـه والفـوز باألغلبيـة فـي االنتخابـات البرلمانيـة، وشـغلهم عـن الوزراء اإلثيـوبي الـشعب

ثورات اإلصالح التي بدأت في االنتشار في بعض الـدول األفريقيـة والعربيـة وعلـي رأسـهم ثـورة 
 المصرية، ويتضح ذلك من خالل التصريحات االعالميـة لـسعة تخـزين الـسد ٢٠١١ يناير ٢٥

، ٣ مليـار م١٧ ثـم ١٣دراسة األمريكية، ثم تطويرهـا إلـي  في ال٣ مليار م١١والتي تراوحت من 
ــرًا التــصريحات التــي ال يــدعمها أي عمــل علمــي منــشور بــسعة   مــن وزيــر ٣ مليــار م٦٢وأخي

 من رئيس الوزراء االثيوبي، مع تزامن تغيير اسم السد ٣ مليار م٦٧ االثيوبي والموارد المائية
، )اكـسبريس(لـي الحمـاس  مثـل سـد اكـس مع هذه التصريحات باسماء شعبية رنانة تحـض ع

 .  وسد األلفية العظيم وأخيرًا سد النهضة العظيم
 

 
 


