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تستشيط مصر والسودان غضب7ا من مشروع إنشاء سد جديد لتوليد الكهرباء من مساقط 

المياه على النيل الزرق فى إثيوبيا، يهدد بتعريض النتاجية الزراعية عبر 
مسافات ضخمة من الرض المصرية والسودانية للخطر. وقد تم تصميم السد الذى 

 كيلومتر7ا من الحدود 40 ميجا وات، والذى يقع على بعد 6000تبلغ طاقته 
السودانية، لسد النقص فى الطاقة فى بعض القاليم ولنتاج طاقة للتصدير، ومن



. ولكنه قد يضر أيض7ا بالبيئة المصرية 2015المقرر اكتماله فى عام 
والسودانية الضيقة على النهر. يfذكر أن النيلين الزرق والبيض، وكلهما 
ينبع فى إفريقيا، هما الرافدان الرئيسيان للنهر اللذان يعتمد عليها مصر 

والسودان من أجل البقاء .
وهناك تقارير- قلل من أهميتها 

المسئولون ولكن تعاملت معها بجدية كبيرة الصحافة الثيوبيةـ تتحدث عن خطط 
طوارئ أعدتها مصر لستخدام الطائرات فى ضربات جوية عبر المجال الجوى 

 4.8السودانى لتدمير مشروع الطاقة الكهربية من المياه الذى تبلغ تكلفته 
مليار دولر .

وهذا مثال واحد على كثير من 
الحتكاكات والخلفات التى تنتشر بين الجيران العطشى عبر الشرق الوسط، 

والتى يغذيها نقص كارثى متزايد فى المياه يشكل تحدي7ا أمام التنمية 
القتصادية، ويهدد بإغراق المنطقة فى الصراع. والمسائل الخرى تتعلق 

بالتصحر والستثمار والنتاجية الزراعية والعلقات ما بين الحكومات .

تجدر الشارة إلى أن إنشاء "سد النهضة الكبير" الثيوبى يجرى العمل به الن
وتقوم به المجموعة اليطالية "سالينى كوستر وتوري"، التى تعمل بالتعاون 

والتنسيق مع شركة المعادن والهندسة، وهى شركة كهروميكانيكية إثيوبية
كان "آليمايهو تيجينو"، وزير  

المياه والطاقة الثيوبي، قد زار مؤخر7ا نظيريه المصرى والسودانى فى أديس 
أبابا؛ لتوقيع اتفاق دبلوماسى بحث7ا عن تعاون فنى فى مجال إدارة الموارد 

الطبيعية المشتركة .



وكان موقع "ويكيليكس" على 
النترنت قد نشر خطط الطوارئ المصرية الخاصة بالتدمير المعتزم للسد الذى 

يعد تحت النشاء فى مرحلة متقدمة لحقة. وقد أغفل بشكل غير مقنع مجدى عمرو ـ
مساعد وزير الخارجية المصرى المسئول عن شئون حوض النيل ـ الصلة المباشرة 

بالمعلومات المكتشفة المحرجة، على أساس أن هذه الخطط قد تمت صياغتها فى عام
 وهو ما يسبق العلن العام عن إنشاء السد، كما أنكر أيضا7 بشدة عبد 2010

الرحمن سر الخاتم، السفير السودانى لدى أثيوبيا، الفرضيات القائلة بأن 
بلده مشاركة ومنخرطة فى أى مؤامرة عسكرية مع مصر لتدمير مشروع سد النهضة 

الثيوبى الكبير. على أن كل البلدين يساوره القلق بشدة من احتمالية حدوث 
انخفاض جوهرى وكبير فى إمداداته الرئيسية من المياه العذبة. وكلهما يعتمد 

على نهر النيل فى المياه، فضل7 عن الطرح السنوى المعتمد عليه من الرسوبيات
الغنية بالعناصر المخصبة، والتى تنتج المحاصيل الزراعية الضرورية لعيش 

وبقاء شعبى كل البلدين المتزايدين بسرعة.
وسيؤدى "سد النهضة الكبير"، الذى 

سيولد الطاقة بقوة المياه ويعتبر السد الكبر فى إفريقيا، إلى تغييرات فى 
ميزان المياه الحيوى لكل الدولتين. وتستطيع توربيناته العملقة أن تولد 

كهرباء بضعف حجم الكهرباء التى يولدها السد العالى بأسوان فى مصر، وسيتم 
 مليار متر مكعب من المياه 63تغذية التوربينات بخزان مياه عملق يحتوى على 
وسيحتاج الخزان إلى سنوات عديدة حتى يمتلئ. 

وقد تؤدى بالتالى إلى تقليل 
معدلت تدفق مياه النهر بعد ذلك وعلى نحو دائم. أما الدكتور "حيدر يوسف"- 

خبير المياه السودانى والمسئول عن ملف قضايا إدارة مياه نهر النيل- فيتوقع 



ا تعادل مرة ونصف حجم المياه  أن مياه خزان سد النهضة الكبير سوف يحجز مياه7
التى تتدفق سنوي7ا فى نهر النيل. وحتى تتم عملية ملء الخزان، وهو ما قد 

يستغرق نحو خمسة أعوام، ستحدث تأثيرات سلبية هائلة على قطاعات الزراعة، 
والكهرباء، وتدفق المياه عبر مسار نهر النيل نحو المصب. والخسائر التى 

 مليار متر مكعب 3ستنجم عن عملية تبخر المياه فى خزان السد قد تصل إلى 
سنوي7ا

كما سيقوم السد بحجز الطفلة 
الجيدة للزراعة، وتجادل الحكومة الثيوبية بأن هذا سيكون من النتائج 

اليجابية تمام7ا لهذا المنشأ الضخم، لنه سيطيل من العمر الفتراضى للسدود
الخرى المشيدة بعده على مسار مياه النهر. فى الواقع قام السودان مؤخر7ا 

بزيادة ارتفاع جدار سد "روزيرز" المكد�س أمامه رواسب هائلة، والمشيد على 
النيل الزرق بقرب الحدود الثيوبية، فى إطار برنامج استثمارى ضخم قوامه 

 مليون دولر تم تمويلها من قبل الجهات المانحة فى الخليج العربى بهدف441.5
تطوير الرى وتوليد طاقة كهربية.

وقد أضافت أوراق نقاشية، تم نشرها فى منتدى بحثى سودانى مؤخر7ا، أن مشروع 
سد النهضة الكبير سيدعم عملية تنظيم سريان المياه المتجهة شمال7 نحو المصب

والمستخدمة فى الزراعة، ويضمن إمدادات مستدامة من الكهرباء للمنطقة 
بأسرها.ورغم ذلك كان هناك توتر متصاعد 

بين إثيوبيا وجيرانها العرب على فترات منذ السبعينات، عندما بدأت المناقشات
العلنية حول مشروع إنشاء سد النهضة الكبير. وقد شكلت مصر والسودان جبهة 

متحدة تقف ضد المشروع بشراسة.



ولتهدئة مخاوفهما وافقت إثيوبيا 
مؤخر7ا على تشكيل لجنة من الخبراء التابعين لحكومات الدول الثلث، وتضم 
العديد من المتخصصين المستقلين لمراجعة الثار البيئية المحتملة لهذا السد 

فى المناطق الواقعة شمال السد نحو مصب النهر. وسيقدم الخبراء تقاريرهم فى 
وقت لحق، لكن متحدث7ا باسم الخارجية الثيوبية أعلن أن بلده عازمة على 

المضى قدم7ا نحو تنفيذ برنامج تشييد السد برغم "أية ضغوط خارجية ."
وتعد إثيوبيا موطن7ا لنحو اثنى 

عشر نهر7ا آخر تضم مع7ا قوة توليد كهرباء تقدر بما يزيد عن خمس وأربعين ألف
ميجاوات. لكن النقطاع المستديم تقريب7ا للكهرباء يعيق أى تنمية صناعية 

لها.
وهناك خطة إثيوبية للنمو والتطوير

، يتوقع لها أن تضاعف قدرة إنتاج 2015على مدى خمس سنوات تنتهى عام 
 2179الكهرباء من مساقط المياه أربع مرات أكثر من حجمها الحالى البالغ 

ميجاوات، وهو ما سيوفر بالتالى إمدادات كهربية للشرق الوسط، إفريقيا، 
وأسواق أخرى أبعد مثل أوروبا. وقد بدأت بالفعل أعمال تشييد خطوط نقل طاقة 

عالية الجهد إلى كل من السودان وجيبوتي.
أما التفاقية الوحيدة لتوزيع حصص

مياه نهر النيل والتى تحترمها كل الدول الموقعة عليها، فقد تم التوصل 
. 1929إليها بناء على تفاهم تم وقت العصر الستعمارى قدمته بريطانيا عام 

 بتفاهم جديد تبنته خمس دول فى أعالى النيل تقودها 2010وتم استبدالها عام 
إثيوبيا، بينما رفضته كل من مصر والسودان.

ويعد الشرق الوسط منطقة موبوءة 



بالنزاعات الخطيرة التى قد تندلع أى وقت بشأن المشاركة وإدارة المصادر 
الطبيعية الثمينة، مثل مياه نهر النيل، ونهر الردن، ونهر الفرات، وأيض7ا 

مناطق الهواء (المستنقعات) العراقية الخذة فى النقصان على نحو مأساوي
وقد شدد نورى المالكي، رئيس وزراء .

العراق، فى مؤتمر عقد مؤخر7ا فى بغداد، على أنه، حتى نتجنب حدوث كارثة، 
فلبد أن يتحد العالم العربى فى البحث عن النوايا الحسنة والثقة المتبادلة 

بين الجيران المتخاصمين فى جهد جماعى مشترك لمواجهة النقص الوشيك فى 
المصادر الطبيعية.

ومن المتوقع أن يتجاوز الحتياج 
% خلل الخمسة عشر عام7ا 40البشرى الجمالى للماء المدادات المتوفرة بنحو 

القادمة، طبق7ا لتقديرات المخابرات المريكية، وهو ما يهدد بحدوث نزاعات 
شاملة. وقد أجازت دراسة للمم المتحدة ووقعها أربعون من قادة العالم 

 ستكون حاجة النتاجية الزراعية 2025المتقاعدين القول بأنه بحلول عام 
الساسية وحدها تتطلب إمدادات مياه عالمية إضافية يصل حجمها إلى ألف كيلو 
متر مكعب من المياه العذبة كل عام، وهو ما يساوى عشرين مرة حجم تدفق المياه

السنوية لنهر النيل .

خبراء: سد اللفية يهدد مصر والسودان

المصدر : وكالت خارجية



إنشاؤه يعتبر كيدا7 سياسيا7 وليس اقتصاديا7 ووجوده مخطط أمريكي غربي 

 ومطالبات بتأمين حصة السودان 2050مليار متر العجز المائي لمصر بعد 94 

الخرطوم- عادل أحمد صديق: 

وصف خبراء في مجال المياه قيام اثيوبيا بإنشاء سد 
اللفية وتوقيعها للتفاقية الطارية مع دول حوض النيل الخرى بالتمرد على 

، وتجاوزها لدولتي مصر والسودان، وحذر الخبراء 1959التفاقية السابقة لسنة 
من تداعيات قيام السد على المن القومي المائي للسودان، وأكدوا على أن 
إثيوبيا قد تبيع المياه للسودان ومصر في المستقبل وقالوا إن السد "ما هو 

32إل تنفيذ للمخططات الغربية، التي وثقت لها أمريكا مسبقا مع تحديد حوالي 
 مشاريع كمرحلة أولى، وأكبرها سد 4مشروعا7 مائيا7، وتقوم إسرائيل بتنفيذ 
 مليار مترمكعب.. 74اللفية، والمتوقع أن يخزن حوالي 

وأكدوا في ندوة "تداعيات سد اللفية على المن 
المائي السوداني" والتي نظمها المركز العالمي للدراسات الفريقية بالخرطوم 

أن انفصال الجنوب أثر على حصة السودان في المياه وأن الوضع المائي لمصر بعد
» مليار متر مكعب مشيرين إلى تجاوزات 94 سيكون هناك عجز يصل إلى«2050

إثيوبيا للسودان ومصر في تكوين اللجنة الفنية التي تقيم الثار المترتبة 



لقيام السد. مؤكدين أن قيامه على الحدود يعتبر كيدا7 سياسيا7 وليس 
 كيلو مترا7 من الراضي السودانية، مما 12اقتصاديا7 لنه على بعد حوالي 

يعتبر مهددا7 حقيقيا7 للمن القومي والمائي السوداني، باعتبار أن السد يقوم
 متر وإذا تعرض هذا السد للكسر، فإن الخرطوم ستغرق،. 700على ارتفاع أكثر من 

بل سيمتد الثر حتى السد العالي
ودعا الوكيل السابق لوزارة الرى أحمد آدم كل7 من 

مصر والسودان إلى تكوين لجنة لمراجعة التصميم واختيار خبراء لمعرفة صلحية 
الخزان وتأثيراته وقال إن مشكلة إثيوبيا أنها تعتقد أن المياه آتية منها 

ولم تستفد منها، وشكا من عدم توفر المعلومات حول مدى تأثير سد اللفية على 
خزان عطبرة، إلى جانب المهددات المتعلقة بسلمة السد، 

وقال الخبير المائي د. سيف الدين يوسف إن مياه 
% بفعل المناخ، وقيام السد بالطبع سيؤثر على20الهضبة الثيوبية نقصت حوالي 

 مليار متر مكعب20,000السودان، وجملة المياه الموجودة في السودان تقدر بـ 
 مليار،600 مليار مياها جوفية، وهذا السد سيجعلها تقل إلى حوالي 4000منها 

واثيوبيا ل تحتاج السد في الزراعة، لنها ل توجد لديها الراضي 
الزراعية، ولكنها تنفذ السياسة السرائيلية، التي تعمل على أن تقوم اثيوبيا

 2025بإحكام السيطرة على المن المائي للسودان ومصر بحلول العام 
وقال إن تنفيذ السد على النيل الزرق يعني نقل 

المخزون المائي من أمام بحيرة ناصر إلى الهضبة الثيوبية ما يعني التحكم 
الثيوبي الكامل في كل قطرة مياه، وكشف عن حدوث خلل بيئي حال قيام السد، 

مبينا أن الستراتيجية الموضوعة لثيوبيا أن تتحكم في المياه الداخلة 
 لتتحكم إثيوبيا في 2025للسودان ومصر عن طريق إنشاء السدود، وحدد عام 



الطاقة والمياه وأشار إلى دراسة أعدها بعض الخبراء الغربيين تشير إلى أن 
المياه تكون مصدر7ا للفتك بالسودان ومصر، ونوه إلى أن إثيوبيا تقول إنها 

غير مستفيدة من مياه النيل، وأكد أن وضع السد على الحدود للتأثير على 
السودان ومصر، وأشار إلى تجاوزات إثيوبيا للسودان ومصر في تكوين اللجنة 

الفنية التي تقي�م الثار المترتبة لقيام السد، وأكد أن قيام السد سيؤثر 
في المياه الجوفية والمخزون الستراتيجي للمياه في السودان، وتوقع أن تلجأ 

إثيوبيا إلى بيع المياه مستقبل7 
وحذر من عوامل قال إنها يمكن أن تؤثر في البنية 

التحتية للخزان من الرتفاع العالي للمياه والرض الضعيفة التي تحتوي على 
تشققات، واقترح على الحكومة إبرام اتفاقيات مع إثيوبيا لستدامة إمداد 

المياه المتفق عليها سابقا7 وكيفية تأمينها في فصل الجفاف إلى جانب التفاق
على كيفية التشغيل وفترة ملء الخزانات بالضافة إلى وضع استراتيجية مائية 

وطنية تقوم على مبدأ التعاون والتركيز على عدم الضرار بالغير والهتمام 
بالمياه الجوفية. ورأى أن هناك أثرا7 إيجابيا7 لنشاء الخزان الذي يبعد 

» كيلو عن الراضي السودانية وذلك في تقليل مخاطر الفيضان. وطالب 40مسافة «
د. سيف الدولة بضرورة وضع التفاقيات التي تؤمن الحقوق المائية للسودان، 

وتخوف من تحريك النشاط الزلزالي في المنطقة، وأرجع ذلك للوزن الهائل للمياه
المثقلة بالطمي 

وعب�ر الخبير المصري في مجال المياه عباس عراقي عن 
موقف دولته من سد اللفية وأكد أن مصر ل تمانع في إنشاء أي مشروع في أي 
دولة بيد أنه أكد على أهمية التشاور بين الدول في هذا الخصوص، ونفى إطلق 

أي تهديدات لسد اللفية من أي مسؤول مصري، ورأى أن السد واحد من المحاولت 



المريكية القديمة، وأشار إلى أن إثيوبيا ما كان في خطتها إنشاء السد، وشكك
في الرقام التي ذكرت بالنسبة للسد، وقال ل يمكن أن ندعم السد ونحن ل 

نعلم عنه شيئا7، ونفى وجود دراسة علمية للسد وقال نشتم منها رائحة الهداف 
السياسية، وقال إن إثيوبيا لم تجتمع معنا لكي نتلقى المعلومات والبيانات، 

» مليار متر مكعب لن 67ورأى أن بناء السد بهذا الحجم والتخزين الذي يبلغ «
تستفيد منه إثيوبيا في الري لمحدودية الراضي لديها، وأشار إلى أن السد 

معرض لمخاطر الخدود الفريقي العظيم إلى جانب وجود الصخور الضعيفة 
والنحدار، وقال في حال تدمير السد سيحدث «تسونامي» يصل إلى الخرطوم، لن 

الخزانات الموجودة في السودان ل تحمي من مياه الفيضان، داعيا7 إلى احترام 
قرار إثيوبيا في إنشاء السد 

بدوره أكد الخبير في مجال المياه د. عمر محمد أن 
النيل أقل إيرادا7 من النهار في العالم، ولفت إلى أن المشكلت السياسية 

تعطل التنمية المائية واتهم الحكومة بإهمال علقتها مع إثيوبيا التي اتجهت 
إلى دول أخرى، وأشار إلى أن إثيوبيا تمر بحالة فقر ومجاعة، ودعا إلى 
مساعدتها للخروج من أزمتها القتصادية دون أن يصيبنا ضرر، وقال إن 

التفاقية الطارية التي وقعتها إثيوبيا مع دول حوض النيل تمرد على اتفاقية
» بين السودان ومصر ودعا إلى استعجال بناء السدود في السودان ورأى عدم 59«

النظر إلى سد اللفية بأنه عمل عدائي، وطالب بأن تشمل الدراسات إلى ما بعد 
ا صعوبة احتوائه إل  سد اللفية وتساءل: ماذا إذا تم تدمير السد؟، مؤكد7

بمزيد من بناء الخزانات، وقال يجب أن يكون التعاون السياسي أساسا7 للتعاون 
في المياه 

وفي نفس السياق قال المهندس حيدر يوسف بخيت الخبير 



الوطني بوزارة الري السودانية إن السودان ملزم بدفع تكلفة اللجنة الفنية 
ر من بناء الخزان في منطقة رخوة، وقال إن احتمال انهياره وارد، وكشف أن �وحذ

المخابرات المريكية وضعت الخزانات ضمن الهداف العسكرية، وتوقع أن يضرب 
تحت أي من الظروف إلى جانب الظروف الطبيعية. وحول أثر المشروع على السودان 

ومصر قال المهندس حيدر لـ ( الراية ) إن حجم المياه التي سوف تخزن أمام 
 مليار متر مكعب، وهي أعلى من اليراد الطبيعي للنيل 74السد تقدر بحوالي 

 مليار متر مكعب). وعليه فإن ملء الخزان إلى مستوى التشغيل سوف 48الزرق (
يؤثر كثيرا7 في خفض اليراد الشهري للنيل الزرق، خاصة في فترة التحاريق 

(من فبراير وحتى أبريل) وهي فترة الزراعة الشتوية في السودان. وكلما كانت 
فترة الملء الكلي للخزان قصيرة (ثلث سنوات متواصلة) كلما كان الضرر كبيرا7

 سنوات) 10على السودان. وكلما زادت فترة الملء الكلي للخزان (إلى حوالي 
كلما قلت قيمته القتصادية 

وأضاف أن الضرر الخر المحتمل على مصر والسودان 
معا7، أن العالم الن يمر بمرحلة التغير المناخي، والذي لم يحسم العلماء 

بعد مستوى ودرجة الثار السالبة على منطقة حوض النيل، وحجم النقص في 
% من إيراد النيل. فإذا أدى 84المطار فوق الهضبة الثيوبية وهي مصدر 

التغير المناخي إلى إيراد أقل من متوسط اليراد الحالي، بذلك يكون التخزين 
في السد وبهذا الحجم مشكلة في التوفيق بين احتياج أثيوبيا للتوليد 

الكهربائي واحتياجات السودان ومصر الزراعية وأن الثر الكثر تضررا7 وخطرا7
على السودان يتمثل في حجز الطمي أمام السد. حيث تحمل مياه النيل الزرق في

فترة الفيضان كميات كبيرة من الطمي، له فائدة كبيرة في تجديد التربة 
بالسودان، تجنبه الستعمال الكثيف للسمدة ومخصبات التربة، وهي التجربة 



التي دخلت فيها مصر بعد بناء السد العالي، حيث فقدت الرض خصوبتها مما 
اضطرها للستخدام الكثيف للسمدة والمخصبات ما أضر كثيرا7 بإنتاجها الغذائي

وصحة النسان والحيوان حتى صارت نسبة الصابة في مصر بمرض الكبد الوبائي 
 كأعلى نسبة إصابة بهذا المرض بين السكان في العالم. ويواصل أما الخطر 67%

الحقيقي من السد بالنسبة للسودان ومصر معا7 يتمثل في تحريك النشاط الزلزالي
في المنطقة نتيجة الوزن الهائل للمياه المثقلة بالطمي المحتجز أمام السد 

 مليار طن. هذا الوزن يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي 63والتي تقدر بحوالي 
يسبب تشققا7 في بنية السد تؤدي الى انهياره ما يؤدي إلى فيضان كارثي يزيل 
كل الخزانات على النيل الزرق وجبل أولياء والنيل الرئيسي بالسودان، حتى 

السد العالي وسد أسوان بمصر..

ندوة هامة حول سد اللفية الثيوبي

http://www.hurriyatsudan.com/?p=66689(حريات)

اقيمت ندوة حاشدة حول (سد اللفية الثيوبي) في دار المهندس 
 يونيو نظمتها الجمعية الهندسية وتحدث فيها عدد12في الخرطوم يوم الثلثاء 

من الخبراء هم البروفسر محمد عكود عثمان عميد كلية الهندسة بجامعة 
الخرطوم، وعثمان التوم حمد مستشار وزارة الموارد المائية بالهيئة المشتركة 

لحوض النيل، والدكتور أحمد محمد آدم مستشار وزارة الموارد المائية وكيل 
سابق لوزارة الري، والدكتور ميرغني تاج السر عميد معهد الدراسات البيئية 

جامعة الخرطوم، والمام الصادق المهدي وهو عضو بالمجلس الستشاري للمجلس 

http://www.hurriyatsudan.com/?p=66689


العربي للمياه.
وابتدر النقاش كل من السيد حسن عبد القادر هلل وزير البيئة 

والغابات والتنمية العمرانية، وبروفسر أحمد علي قنيف وزير الزراعة السبق، 
ودكتور يعقوب أبو شورة زير الري والموارد المائية السبق، وقبرسلسي وزير 

مفوض من السفارة الثيوبية في الخرطوم، وبروفسر سيف الدين حمد عبد ال 
وزير الموارد المائية. وتل ذلك نقاش مستفيض من الحضور.

 نشرت (حريات) أول أمس المداخلت الرئيسية في الندوة وفيما يلي التعقيب ومناقشة
الحضور.
التعقيب

حسن عبد القادر هلل وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية:
منذ أن ظهرت فكرة سد اللفية اتخذت له ثلثة اسماء: سد 

 Ethiopian وسد النهضة الثيوبي Grand Millennium Dampاللفية العظيم 
Renaissance Damp وسد الحدود Border Dampلنه في الحدود  

السودانية في 
منطقة بني شنقول، وقد تزامنت فكرة السد مع بناء السد العالي ولكن تم تأجيله

 فقال لو اقتسمنا 2011لسباب كثيرة، وأعلن الرئيس ملس زيناوي تشييده في 
اللقمة وصرفنا آخر دولر ل بد أن نقيمه، وهذا قرارا سياسي واضح يبدو انه 

لمكاسب سياسية فقد أعلنه وعينه على الخصوم والمنافسين.
حينما نتكلم عن التنمية المستدامة فإن لها أعمدة ثلثة 

اقتصادية واجتماعية وبيئية ساتحدث عن الناحية البيئية، البيئة ثقافة وتربية
وسلوك، وقد صار من المهم جدا الن إذا أردت عمل مشروع فل بد من شهادة 

 Environmental Impactلتقييم الثر البيئي أول أو ما يسمى بالـ 



Assessment
EIA لكن في السودان واقطار افريقية كثيرة تعمل مشروعك ثم تبحث عن ال ،EIA.

بالنسبة لسد اللفية هناك إيجابيات وسلبيات. من محاسنه توليد 
طاقة كهربائية مائية رخيصة وصديقة للبيئة ل تلوثها ول تضر النسان 

 ) التنمية echo systemsالمرتبط بالرض والماء والهواء (المنظومة البيئية 
النظيفة من ضمنها الكهرباء المولدة من الخزانات لنها طاقة متجددة 

وبالتالي، من ناحية بيئية فالتوليد الكهربائي صديق للبيئة ومتصالح معها.
السد سوف يحل مشكلة الطماء المتراكم الذي يشكل مشكلة الن في

 مليون دولر لتسليكها، 4مشروع الجزيرة وانسداد القنوات الذي نصرف عليه 
ودائما تخزين المياه في العالي أفضل من التخزين أسفل النهر.

كذلك فإن السد يسيطر على الفيضانات فلن تحصل فيضانات بالطريقة
 سيكون هناك تحكم في مياه 1946 و1998 وفي 1988المريعة كما في فيضانات 

الفيضانات لن تحصل الفيضانات المريعة التي تقتل الناس وتجتاج القرى وتتلف 
الرض الزراعية. كذلك سنستفيد بالري المنظم طوال العام في السودان العدو 
الول بعد النزاعات مشكلة التصحر وهناك مشكلة مزدوجة: التصحر والزحف 

الصحراوي.
التصحر ممكن يكون داخل مشروع الجزيرة أي داخل أكبر شبكة مياه .

والزحف الصحراوي عبارة عن رمال زاحفة تطمر الراضي الخصبة وتحولها إلى 
صحراء. ونحن نحتاج لن نعمل خطوط دفاع على نهر النيل نفسه لصد تلك الرمال.

ارتباط النسان بالرض قوي ويسعى للستقرار وزيادة فرص كسب 
العيش وتخفيض الفقر والبطالة في السودان والدول المتشاطئة. وتقليل معدل 

التبخر مما يزيد الستفادة من مياه النيل في الزراعة ومحاربة الجفاف 



والتصحر وتوصيل المياه للرضي القاحلة.
في السودان هناك مشكلة سوء ادارة للمياه هناك وفرة وندرة في 

نفس الوقت، والحل هو ما عرضه الرئيس ملس زيناوي وهو شراكة ثلثية في ادارة 
مياه النهر وتنظيم جريان النهر.

 25سلبيات السد: هناك جهات علمية تنبأت بانهيار السد خلل 
عاما لن المنطقة منطقة تصدعات وتقع في الخدود الفريقي العظيم وهذا لو 

حدث سوف يغرق عواصم وحضارات ومدن وسوف يغرق حتى العاصمة الخرطوم.
 الهضبة تجعل انهمار الماء سريعا مما يتسبب في تجريف الرض وزيادة الهدام والسد سوف

يقلل من انهمار المياه.
 كلم شرق الحدود السودانية في منطقة 20هذا السد يقام على بعد 

بني شنقول في مدخل الحدود السودانية وهو اكبر من السد العالي. وأثره على 
البيئة يكمن في أن اي بحيرة يقيمها النسان تؤثر على البيئة وتساهم في 
التغير المناخي والتنوع الحيائي في هذه المنطقة وتؤثر على الحياة البرية.

المخاطر البيئية كثيرة: تهجير السكان من أراضي رطبة حول 
البحيرة لراضي جافة وهامشية. كذلك فإن مضار السد في حالة تشققه او انهياره

ستكون نهاية حياة.
بروفسر أحمد علي قنيف: وزير الزراعة السبق:

شأن السودان التنموي يجب أن يحظى باولوية وان يشارك فيه 
المجتمع باكمله وانا سعيد بتركيبة المتحدثين في هذا اللقاء. قيام هذا السد 

الن في اثيوبيا من ناحية نظرية ونوايا أعلن عنها الثيوبيون كلم مقبول 
لكن اهم ما فيه انه سيعطي اثيوبيا آلية هندسية للتحكم في مياه النيل وليس 

مجرد أن لديها بحيرة تانا وتهطل فيها المطار التي تغذي النيل. والنظرة يجب



أن تكون من هذا الباب والتشاور معها يجب أن يحسم الن ل نتحدث عن 
افتراضات الن السودان يجب يكون حسم أمره ومصر في مدى مشاركتنا في هذا 

المر بصورة اتفاقية، ل يمكن نضع فرضيات نصدقها ونكذبها وننتظر المجهول 
يجب أن يحسم موقف السودان ومشاركته وتكون خطوات لمصر والسودان مع اثيوبيا 

والستفادة مما طرح ملس زناوي حول استعدادهم لتفاق.
 المر مرحب به والناس في حوض النيل بعد الن يدخلوا في مشايع مشتركة وتبني علقاتنا

معهم على مصالح حقيقية.
انبساط الرض المطلوب لستثمار المياه في الزراعة هو في 

السودان، يجب أن نطور نهجا مستقبليا فاثيوبيا يمكن أن تكون لها مصلحة في 
الزراعة في السودان، فالتطور السكاني في اثيوبيا متزايد ويحتاجون للغذاء، 

عالميا أسعار الغذاء في ارتفاع وسيستمر ذلك وسيكون لها وضع حرج، يجب أن 
نطور اسلوب تفاهم معهم كما قال المام الصادق المهدي، وتكون وسيلة للتعاون 

والتفاهم وتبادل المصالح الحقيقية استغلل لمياه النيل.
بالنسبة للزراعة قيام السد اثره ايجابي على الزراعة من ناحية 

توفير الكهرباء وتوفير استقرار المياه على مدار السنة وفيه تامين للنشاط 
الزراعي مما يطور الزراعة المروية لعلى مستوياتها ويسمح بسياسة التنويع 

والتكثيف الذي حلم به الناس في الستينات
التجربة العملية الن بقيام سد تكزي بدا لنا في مؤشر سياسة 

التكثيف للمشاريع في حلفا الجديدة والتي صارت ل تعاني بعد قيامه. يتزامن 
ذلك مع مشاريع تعلية الروصيرص وسد عطبرة وستيت فهذه المشاريع تقوم بالتكامل

لنطور التكامل بين الدول. إن أهمية استقرار المناسيب لتطوير الزراعة 
المروية واضح



خط السودان في التنمية الزراعية الول هو تطوير الزراعة 
المروية خاصة مع إرهاصات التغير المناخي وتذبذب المطار ومع ناتج الزراعة 

المطرية الضعيف جراء التذبذبات مما يدعنا نركز اساسا على الزراعة المروية
 وهذا العام سوف يستغل اي فدان مروي فقط للمن الغذائي هذا هم استراتيجي وبعد نظر كبير

ونحن نرحب بمثل هذه المشاريع
مشروع الجزيرة الن مرشح للدخول في زراعة السكر والتخطيط جار 

لذلك الن، والدخول في زراعة محاصيل السمسم والبستنة والشجار المثمرة طول 
السنة، بدأنا بالموالح في مشروع الجزيرة وكان السبب في فشلها قلة المياه في

الصيف والن يسمح بذلك في المشاريع المروية الكبرى
مشاريع الشمالية مشكلتها الساسية انحسار النيل في وقت الشتاء

مما يؤثر على القمح والبقوليات والفول المصري، وبعد السد يمكن تجاوز ذلك
نتحدث عن نصيبنا عن مياه النيل ونقول مياهنا شارفت على 

النتهاء بينما نحن ل نتحدث عن المساحات المخططة بل المزروعة وهي بسيطة 
% من المخطط، نحن محتاجون لزراعة المساحات المخططة التي ل 50جدا. ل تصل 

 مليون فدان.2يستفاد منها وهي تصل لحوالي 
هذا الستقرار في مناسيب المياه ومستوى النيل يساعد في ظاهرة 

استغللنا للمياه الجوفيه. آن الوان ان نبدا استغلل المياه الجوفية. هناك
مياه جوفية غرب النيل بدءا بالنيل البيض جزء منها تابع للحوض الرملي 

 كيلو غربا منه 30النوبي. هذه المياه تتغذى سنويا من النيل على مسافة 
اقترحنا على الدولة ان يستغل مشروع الكتفاء الذاتي من القمح المياه 

الجوفية. هذا الخزان يوفر مناسيب ثابته تقوي تغذية المياه الجوفية في هذه 
المناطق ويمكن الدولة من الستفادة من المياه الجوفية المغذاة قرب النيل 



وميزتها انها قابلة للستفادة من التقانة الجديدة في تكلفة استخراج المياه 
وهي اسرع

ديمومة المياه لها اثر سلبي على نمط الجروف والجزائر التي 
يعتمد عليها الناس في زراعتهم وهو نمط تقليدي وقديم وربما انتهى ولكن يعوض 

 up-scalingبالستقرار في الزراعة خارجها، ويكون مصحوبا بتطوير الزراعة 
التي تتعامل مع اقتصاد السعة. غياب الحيازات الصغيرة يمكن يكون ايجابيا اذا

صحبه تخطيط استراتيجي لستبداله بالحيازات الكبيرة
 الرض يمكن زراعتها قطنا او سكرا او ضانا (اعلف الضان) وكلما نميت الزراعة نميت الثورة

الحيوانية
صار التجاه عالميا الستزراع السمكي وليس صيد السماك اذا 

اردنا تنمية حقيقية في السماك فالستزراع شكل القفزة الكبيرة في كثير من 
الدول

 يجب أل نقف متفرجين الن ونطور التفاهم ويكون ساحة للتعاون في مجالت التنمية بشكل
عامدكتور يعقوب أبو شورة زير الري والموارد المائية السبق:
في العموم نعتقد انه فيما يتعلق بمياه النيل ل بد من تعاون 

مشترك بين دول حوض النيل لنه مهما يكن من اختلفات ل بد من هذا التعاون 
سأحصر نفسي في موضوع سد اللفية، اعتقد انه في الوقت الحاضر الندوات 
الجماهيرية ليس لها داع الن لنه واضح في الفترة الماضية في العلم هناك 

حديث ايجابي واخر سالب عن المشروع وحديث البعض أنه ل بد لهذا السد ان 
يتوقف مما عمل بلبلة في رؤوس الناس خاصة غير الملمين منهم بالنواحي الفنية

يفترض أن تكون هناك لجنة فنية لدراسة المر وهذه الندوات تكون بعد الوصول 
للتوافق فتكون تعريفية للناس ليعرفوا محاسن المشروع ومساوئه ليكونوا ملمين 



بها بعد الوصول لقرار
 السدود في أثيوبيا مفيدة بالنسبة لنا في السودان بشكل عام، لكن بالنسبة للسد الحاضر هناك

أشياء هامة: 
- موقع السد، ينبغي أن يكون هناك اتصال وطلب من 

مصر والسودان بالتعرف عليه. الموقع هل هو على النيل الزرق ام الرهد ام 
الدندر لن لكل واحد منها لدينا خطط تنمية فيجب ان نعرف في اي فرع لنعرف 

ترتيباتنا الضرورية مما يترتب عليه في حالة ملء الخزان ربما حرمان السودان 
لفترة سنتين وأكثر من جزء من المياه، فل بد من معرفة الموقع لنقدم 

مقترحاتنا حول فترة التخزين لتدار بدون أن يؤثر ذلك علينا
- تصميم المشروع وما إن كانت لدينا اي مداخلة في 

ذلك. الكلم عن ان الخزان يمكن ينهار غير سليم اي خزان يمكن ينهار ويعمل 
أثر على ما بعده من مدن

- التخزين وما يخصم من مياه النيل
- الناحية القتصادية. ما عرض عن انه ليس له جدوى 

ليس دقيقا، فعيار الحساب ل يمكن يضعه في حسابات محددة، صانع القرار يعرف 
 internalان للمشروع فوائد اخرى ويقرر اقامته خلف مسالة حسابات العائد 

. rate of return
- الناحية البيئية: ل بد من دراسة بيئية لمعرفة 

الثار السالبة. البعض يتطرق لها ولو وجدت اي اثار سالبة للمشروع يقررون 
عدم قيامه مع إن إي مشروع له اثار سالبة ولكن هناك معايير لتخفيفها ومقدرة 

على متابعة التخفيف .
 - تشغيل المشروع بتفاصيله ويبنى عليه تشغيل سدودنا في السودان ونبني عليها مشاريع سواء



لفائدة الزراعة أو الكهرباء.
على الجهة الفنية المعنية بالدراسة أن تبدي رؤاها للجانب 

الثيوبي واذا حصل اتفاق فبها واذا لم يحصل اتفاق يخرج الناس عن الطار 
الفني وبعد ذلك يلقون الجماهير ويتحدثون عن المشروع .

وهنا أكد مقدم الندوة أن هذه المشاريع ل تهم الحكومة فقط بل 
كل اصحاب المصلحة لذلك ل بد يدلوا برايهم فيها ول بد من استصحاب كل 

القطاعات .
د. أحمد المفتي حول الجوانب القانونية الملزمة لمصر والسودان واثيوبيا:

 مورد مائي مشترك بين أكثر من 260في العالم هناك أكثر من 
دولة. أي منشأ على موارد مائية مشتركة يمر بمرحلتين كبيرتين: مرحلة أولى 

تتضارب فيها المصالح، وهي مرحلة الترتيبات القانونية والمؤسسية، والمرحلة 
الثانية التي يحصل فيها اتفاق. مرحلة الترتيبات القانونية والمؤسسية هامة 

وقد ركز عليها المام الصادق المهدي. وهذه المرحلة أهم وبدونها ل يمكن أن 
نتكلم عن تعلية الروصيرص وغيره فبدون هذا التفاق يشكل هذا السد منشأة في 

دولة ثانية ليس لنا فيها شأن.
اثيوبيا حسمت المرحلة الولى وقننتها. بالنسبة للدول الثمانية

ثبتت أنها ل تعترف بالتفاقيات السابقة وقدمت اعتراضها للمم المتحدة 
ووقعت اتفاقا مع الدول الستة، ونفذت اتفاق عنتبي باللجنة السداسية.

السودان ومصر ل يستطيعون الكلم عن ملكية مشتركة ول تشغيل 
مشترك للسد الن. والولوية الولى لمصر والسودان الن هي الكلم عن 

الترتيبات القانونية، وهذا المر لهميته يجب ان يطرح فورا على الراي العام
عسى ولعل نلحق قبل أن ينتهي كل شيء ول تكون هناك فرصة للحاق.



قبرسلسي وزير مفوض من السفارة الثيوبية في الخرطوم:
لست هنا للحديث عن المور التقنية كل شيء تم شرحه بشكل واف 

هناك مهنيين أوضحوا عمليا الرقام ويفهمون وضع اثيوبيا جيدا. اثيوبيا 
والسودان مرتبطين ببعض بالقدر اما ان يكونا فقيرين او مترفهين سويا. 

اثيوبيا ليست لها اراض كافية للزراعة لديها فقط الطاقة ولكم اراض كافية 
ويمكننا ان نتشارك ونفرهد سويا. هذا المورد ليس ملكنا ول ملككم لوحدكم بل 

ملكنا سويا واذا استطعنا فقط إزالة سوء الفهم الذي يخلق هذه المشاكل.
 يمكننا أن نتفاهم بدون أخوتنا في مصر الذين يفكرون بصيغة القرن الثامن عشر وهذا ليس

مفيدا لهم أنفسهم.
د حسن عمر عبد الرحمن رئيس المجلس الهندسي :

ما دام هذا السد أصبح حقيقة وتأثيره سيكون مستمرا فيجب أن 
نأخد المسالة بإيجابية وندرس بعمق آثار السد. فعليا سيوزع لنا مياه الفيضان

وستوزع توزيعا مختلفا وستتغير مناسيب النيل تغييرا ل يشبه الماضي، 
الزراعة في الجزر التي تنغمر ربما ل تنغمر. الطاقة المحتاجة لرفع المياه 

ستتغير، والملحة قد تتغير صورتها بشكل جوهري وبامكاننا الرجوع للملحة كما
كانت في الماضي. إنني ادعو المختصين لعمل دراسة دقيقة للتاثر بالسد وكيفية

الستفادة منها
بروفسر سيف الدين حمد عبد ال وزير الموارد المائية:

تحدث الوزير بعد أن طالب بكلمته بعض الحضور باعتبار ضرورة 
الستماع للرأي الرسمي. وقال الوزير في بداية كلمه إنه كان يود أن يكون 

مستمعا ولكن “ندلي ببعض الراء الخاصة بالوزارة”. وقال: قبل أن اكون وزيرا 
كنت عضوا في اللجنة الفنية بين أثيوبيا ومصر والسودان والمكونة من شخصين من



 خبراء دوليين وبعدها صرت وزيرا وتم استبدالي. والن هناك لجنة 4كل دولة و
 خبراء وطنيين اثنان من كل دولة وأربعة خبراء دوليين اختير معظمهم 6من 

بترشيح من السودان فيهم خبير يهتم بسلمة السد واخر يهتم بالمور 
القتصادية والبيئة والجتماعية وخبير مائي وهكذا .

منذ سنين عديدة كنا كفنيين ندرس موضوع الخزانات الثيوبية 
وهذا ليس مختلفا من كردوبي او مابل او غيرها فهو يشابهها في اشياء فنية 

كثيرة وسنقتل هذا الموضوع بحثا اخر ليطمئن قلب الشعب السوداني ونحن عارفين 
 سنة وقد50النتيجة مسبقا وقد درسنا اي خزان في النيل لي رافد فيه على مدى 

نورنا القيادة السياسة واتخذت القرار السياسي بناء على استراتيجية خلفا 
لما قيل من عدم التخطيط فنحن نعلم كل ما يدور في كل رافد وستتم مراجعة 

دولية لهذا المر وسنصل فيه لترتيب قانوني مع الخوة الثيوبيين يخص موضوع 
الترتيبات الولية والتشغيل.

وحول ما يقال من انهيار السد أطمئنكم بأن الهندسة المدنية 
معمولة لنشاء الخزان في مناطق الخدود. حينما درسنا الخزانات في الجنوب في

محور الزلزل (تسمية الرجاف تأتي من الرجفة)، عملنا التصميم على اساس 
 على ميزان رختر. وحتى لو انهار الخزان فشكل النهيار معروف 8زلزال درجة 

ولن يكون هناك ضرر كبير على السودان ،
ل

يمكن لدولة أن تتحكم في خزان بهذا الحجم في مورد كالنيل الزرق هناك شيء 
اسمه الضغط المسامي، فالتخزين ل بد يكون بالتدريج، لننزل مستوى التخزين 

 وبهذاport pressure سم وهذا يسمى الـ20بخزان سنار لمتر واحد ننزل كل يوم 
أطمئنكم بأنه ل تستطيع دولة أن تحجز المياه لتعطش بلد آخر



معظم الكتابات الن تتحدث عن أن الخزان فيه ضرر لمصر، مع أن 
 عاما بدل عن 300السد فيه فائدة لمصر فالسد العالي اتضح أنه يحجز الطمي لـ

% من بحيرة السد في السودان أي خرج 80% فيه من السعة الحية و65 عاما، 500
على التصميم الروسي. هذا السد يترتب عليه تغيير التشغيل للخزانات في مصر 

% وهذه معروفة وفي 15والسودان. قد يتاثر التخزين في السد العالي بنسبة 
القانون الدولي يمكن أن تتحدث عن التعويض، بالنسبة للسودان ستتوفر مساحات 

 الف فدان اضافة في منطقة الشمالية450اضافية 
 تخزين السد العالي قرني ل يتاثر بالتشغيل اليومي لكن كمية المياه في السنة سوف تقل ولن

يكون هناك ضرر.
% من مياه النيل يمثل لنا 86إن وجود تنمية في دولة ينبع فيها 

فائدة كبيرة جدا كدول مستفيدة من مياه النيل حتى بدون ان تكون هناك فائدة 
مباشرة

أما الفوائد المباشرة فكما ذكرت نحن نتأثر بالفوائد اكبر من مصر
لم يتم تنفيذ السد ول زالت هناك فرصة لتعديل التصميم ولدينا 

مقترحات وهناك شفافية كاملة مع الخوة الثيوبيين وهناك فرصة فنية من خلل 
اللجنة الفنية المشتركة وهناك استماع وتجاوب من الخوة الثيوبيين خاصة 

ونحن لدينا خبرة مع الخزانات اكثر من اثيوبيا ومصر
نتوقع ان يزيد الدفق في النيل الزرق، لو زاد التصرف في النيل

 فقط مليون معناها اضافة التوليد الكهربائي في كل خزاناتنا 15الزرق ب
الرصيرص ومروي وغيرها. ولو قل الطماء في البحيرة مليون واحد في الرصيرص 

تزيد الطاقة الكهرومائية وتزيد المساحة المزروعة في العروة الشتوية.
د. صلح يوسف: كلمة اخونا دكتور سيف قال نحن مطمئنين، وقبل 



النفصال اخونا وزير الطاقة قال نحن مطمئنين والن نحن: مطمئنين جدا 
(متهكما). مؤسف ان نكون تب�عا يفترض نكون مبادرين في هذا السد ونحن غائبون 

عن المرحلة الولى ل بد نبدا بالشفافية ما نشك فيه لماذا السعة ارتفعت 
 كيلو من الحدود؟20لهذه الدرجة ولماذا يكون السد على بعد 

نريد أن نطمئن ونكون صاحين. اذا كانت مصلحتنا في إقامة السدود
في اثيوبيا نعملها ونبادر ولوفي السد العالي نعملها. سد مروي لم يقم لنا 

شطار ولكن سمح به المصريون بسبب تأثير الطمي في السد العالي.
محمد المين محمد النور، وحدة السدود:

الدراسة التي عملت السنة الماضية قالت ان احتياجات السودان 
 الف لو قامت 10 الف قيقاوات في السنة والمنتج حاليا 70من الكهرباء 

 الف قيقاواط6-5المشاريع المقترحة فإن مجموعة الشلل الخامس ستعطينا حوالي 
 الف ومجموعنا بعد خطتنا في 6-5ولو قام مشروع دال وكجبار سيعطينا في حدود 

 اي عجزنا70 هي 2030 الف قيقاواط ساعة في السنة. احتياجاتنا في سنة 20حدود 
 قيقاواط من سد اللفية 15 الف قيقاواط ساعة في السنة حتى لو اخذنا 50هو 

ولن تحل المشكلة
نحن ساعدنا اخوانا في مصر في السد العالي ولم نعمل مشكلة بعده

زادت مياه الزراعة والطاقة. طاقتنا المقترحة في الخزانات مبنية على مياه 
المصريين التي تمر في منظومة الشريك ودال ومروي والروصيرص اول هدف هو زيادة

الستغلل المثل للمياه العابرة لمصر في توليد الكهرباء وان نرفع بقدر 
المكان خزاناتنا الجديدة لتوليد اكبر طاقة ممكنة من المياه العابرة لمصر.

بالنسبة للسدود التي تقوم في اعالي النهر. كان هناك خزان 
يوغندا القائم على بحيرة فيكتوريا لم يؤثر علينا والخوة المصريين يحرسونه.



خزان تكزي قام لم نشاور فيه واستفدنا منه قوموه على منظومة العطبراوي على 
 مليار تدريجيا مما انعكس ايجابيا على مشروع حلفا 6-5نهر ستيت خزنوا فيه 

 مليار تقريبا استنفذناها في 20والقربة. نستفيد من هذه الواقعة. مياهنا 
 مليون فدان. لو زرعت عروة واحدة ولو زرعت بكثافة تعطيك فرصة 4حدود ال

للتوسع لكن بكثافة متدنية.
مياه

النيل الموجود عندنا مستغل منها. فكرة تامين غذاءك ل حل ال بالتوسع في 
 مليون فدان في القطاع المطري ولكن بانتاجية متدنية لنه40المناطق المطرية 

 12-10 جوال الى 2-1ل اهتمام كبير بها اقل اهتمام ستزيد النتاجية من 
جوال في الفدان. هذه المنطقة صارت مشتعلة وهي منطقة الحيوان والزراعة 

والكثافة السكانية في السودان تحتاج لشغل وتركيز كبير.
الثيوبيون ل يستطيعون اقامة هذا المشروع لوحدهم. لو دخلونا 

فيه او شاركناهم فهو المطلوب كما سهلنا للمصريين كذلك واجبنا نتساهل مع 
الثيوبيين حتى نستفيد كما استفدنا من اتفاقية مياه النيل

 عادل محمد الخضر، كلية الهندسة جامعة الخرطومالمسألة الخلقية تتطلب من السودان
ومصر العتراف بحقوق 

 مليار متر 1680الدول السبعة الخرى ، كمية المطار النازلة في حوض النيل 
% فواقد. بدل عن التصارع 95% اي 5 مليار حوالي 84مكعب ايراد النيل للسنة 

فيها نمشي في اتجاه زيادة المياه عبر مشروعات حصاد المياه في دول النيل لو 
 مليار قد تحل المشاكل.16% فقط من مياه المطار ستوفر لنا 1حصدنا 

 مليار ليست كافية 55 مليار وأن ال20المصريون يتحدثون عن عجز 
 مليون فدان لو 6 نصيبنا من التفاقية اذا بالغت تسقي لنا 18.5لهم. ال



% اعتقد النيل لو 4 مليون فدان حوالي 150قارناها بالراضي الخصبة حوالي 
 مليون فدان افتكر النيل النسبة لنا عضم صغير 28اعطينا له كله لسقي لنا 

نتصارع عليه وينبغي أن نمشي في ان نستغل ونطور الزراعة المطرية بتطوير نظام
حصاد المياه في الخيران في أطراف السودان في الشرق والغرب وان ننتبه 

للمصادر الثانية، نثبت حقنا في مياه النيل لكن الموضوع تطوير الزراعة 
المطرية

م طارق ابراهيم اسحق، استشاري 
انقلكم من النقاش الفني الى نقاش اخر ان العالم اليوم تغير 

وهو متجه لتعاون بين الدول تجربة التحاد الوربي بيننا ومصر واثيوبيا 
الكثير تداخل وعلقات عرقية ومستقبلنا مشترك حكوماتنا الثلثة ليست معترفة 

بهذه الناحية المهمة لكن الشعوب معترفين بذلك وسطنا الن عدد كبير من 
الثيوبيين يستفيدوا ونستفيد من وجودهم ورجال العمال اتجهوا للستثمار في 

اثيوبيا الشعوب سبقت الحكومات مستقبل قد تكون هناك دولة واحدة بينا ومصر 
% ولكن ليس هذا المهم بل اننا 50واثيوبيا. في اثيوبيا المسلمون اكثر من 

جيران وتجمعنا اواصر قربى كبيرة
ابراهيم حمد- مهندس ري سابق

اذا صح العتقاد او اليقين بان سد اللفية سيوفر مياه اضافية
أو ان هناك ضمانة انسياب مياه على مدار السنة وتوفير طاقة اضافية، فما 

معنى تعليه الرصيرص؟ اصبحت التعلية واقع ماثل اطلب من البروفسر سيف الدين 
 مليون دولر 300حمد انه ل داعي للتعويضات وما يتبعها لنها تكلف اكثر من 

فليبق السد في علوه ولكن ل يمل. ولكن يبدو ان هناك سذاجة. سد اللفية 
يمكن ان يقيم بشيء واحد هو انتاج الكهرباء اذا كان التخزين يفترض ان يكون 



% من النتاجية المتوقعة وهذه3 اي معناها 15 الف قيقاواط ولكنها 95انتاجية 
كفاءة متدنية جدا ول يمكن ان يكون مثل هذا السد مجز اقتصاديا. ونحن 

معترضين على انتاج سد مروي، اقترح سلسلة سلسل بدل عن هذا السد الكبير
م اقترحوا علينا بدل 1964نفس الذين اقترحوا سد اللفية سنة 

 مليار. التخزين في العالي 64عن سد اللفية اقترحوا سد حدودي وكان يحجز 
مفيد. لكن سد اللفية هناك فوائد واضرار ول بد من العمل السياسي اول وال

تكون هناك سذاجة فنية وسياسية وعاطفية.
حيدر يوسف خبير سابق بوزارة الري:

الكلم الفني من الوزير حسن لكنه ناقص كلم سياسي. سد 
م لم يكن موجودا في الصورة2011اللفية هام سياسيا كان اسمه مشروع اكس وحتى 

م 2011 ولم يقدم في اي مرحلة من المراحل قدم في فبراير 33بل الخزانات الـ
 فماذا 2014وفي ابريل وضع حجر الساس وبدا التنفيذ وسوف يفرغون منه في 

وراءه؟ أقترح أن نأخذ المياه التي تكفينا بغض النظر عما يعتقد الثيوبيون 


