اإلثيوب الكبي
الجيوسياس الحساس حول سد النهضة
بحث جامعة بروكسل الحرة (  (VUBعن الرصاع
ي
ي

يمكن للطاقة الشمسية وطاقة الرياح أن تخفف من حدة الرصاع يف شمال رشق إفريقيا
أكب محطة للطاقة الكهرومائية يف إفريقيا
أظهرت دراسة جديدة أن العديد من الخالفات بي إثيوبيا والسودان ومرص حول ر
اإلثيوب الكبب  ،يمكن التخفيف منها من خالل التوسع الهائل يف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يف جميع
 ،سد النهضة
ري
أنحاء المنطقة .إن تكييف عملية سد النهضة لدعم تكامل الشبكة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح من شأنه أن يوفر منافع
ملموسة للطاقة والمياه لجميع البلدان المعنية  ،مما يخلق حاالت مربحة للجانبي .يقول سيباستيان ستبل  ،خبب
تخطيط الطاقة يف جامعة بروكسل الحرة ) Vrije Universiteit Brussel (VUBوجامعة لوفن  KU Leuvenيف بلجيكا
والباحث الرئيس للدراسة  ،الت ر
نشت حديثا يف المجلة العلمية ":Nature Energyتتطلب نتائجنا التخطيط المتكامل
ي
ي
للطاقة الشمسية والرياح يف مفاوضات سد النهضة الكبب".
أكب محطة للطاقة الكهرومائية
لسنوات عديدة تتصاعد التوترات السياسية بي مرص والسودان وإثيوبيا يف رصاع حول ر
الت بدأت يف ملء خزان السد يف عام
يف أفريقيا :سد النهضة
ري
اإلثيوب الكبب شبه الكامل عىل النيل األزرق .وتقول إثيوبيا  ،ي
 ، 2020إنها تحتاج إىل كهرباء السد إلخراج الماليي من مواطنيها من الفقر .لكن مرص تشعر بقلق عميق من عواقب السد
الضخم عىل نهر النيل  ،حيث تعتمد الزراعة بشكل كامل عىل مياه النيل –رفعت مرص هذه القضية إىل مجلس األمن
وف الوقت نفسه  ،يبدو أن السودان عالق بي الجانبي .لم تسفر محادثات الوساطة
الدوىل يف وقت سابق من عام  .2020ي
ي
األفريق لالتفاق عىل تشغيل السد عىل المدى الطويل حت اآلن عن نتائج تذكر .حت أن
الت يقودها االتحاد
ي
الجارية ي
بعض األلسنة قد احتجت بالتهديد الذي يلوح يف األفق بـ "حرب المياه" بي القاهرة وأديس أبابا.

مالمح موسمية
ر
الرئيس للدراسة:
يشح سيباستيان ستبل  ،خبب تخطيط الطاقة يف جامعة بروكسل الحرة و جامعة لوفن والباحث
ي
موسم للغاية .خزان سد النهضة كبب جدا بحيث يمكنه تخزين تدفق الذروة للنهر بالكامل وتوفب
"النيل األزرق هو نهر
ي
اإلثيوب ،
الطاقة الكهرومائية بمعدل ثابت عىل مدار العام  ،مما يزيل موسمية التدفق .وهذا يعد منطقيا من المنظور
ري
الطبيع للمياه الت تصل السودان ومرص .وراء العديد من الخالفات حول سد النهضة تكمن مسألة
لكنه يصلح التوقيت
ي
من  ،إذا كان أي شخص  ،يجب أن يسمح له بممارسة مثل هذه السيطرة عىل نهر النيل".
حددت مجموعة من الباحثي المقيمي يف بلجيكا وألمانيا  ،بقيادة ستبل  ،طريقة مدهشة يمكن أن تحل خالفات متعددة
حول السد ف آن واحد وتفيد جميع البلدان الثالثة .تتلخص الفكرة ف ر
نش الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الحديثة
ي
ي
والنظيفة عىل نطاق واسع لتكون بمثابة مكمل للطاقة الكهرومائية ف سد النهضة .وبشكل ر
أكب تحديدا :يقبح الباحثون
ي
أن تقوم إثيوبيا وجبانها ر
بنش مزارع طاقة شمسية وطاقة رياح واسعة النطاق  ،والعمل من أجل شبكة طاقة متكاملة
يعت توربي كميات أقل من
إقليميا  ،ثم االتفاق عىل تشغيل إثيوبيا للسد بالتآزر مع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .وهذا ي

وف الليل" ,لضبط و
المياه يف األيام المشمسة والعاصفة ,والمزيد من المياه خالل الفبات الغائمة و عديمة الرياح  ,ي
ترسيخ" الطاقة الشمسية والرياح المتقلبة دائما.
أدرك الباحثون أن أشعة الشمس والرياح يف العديد من مناطق إثيوبيا والسودان وجبانهم يف رشق إفريقيا لها مالمح
ً
تشق الشمس بشكل ر
موسمية معاكسة لتدفق النيل األزرق .ف هذه األماكن  ،ر
أكب سطوعا و تهب الرياح أقوى ما يكون
ي
الموسم" بي الماء والشمس والرياح يكمن يف قلب نتائج الباحثي .
خالل موسم الجفاف .هذا "التآزر
ي
وجدت الدراسة أنه إذا تم تشغيل سد النهضة لدعم إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عىل مدار العام-كل ساعة
وموسميا-فإن هذا يعت تلقائيا إنتاج طاقة كهرمائية أقل خالل موسم الجفاف  ،ر
وأكب خالل موسم األمطار  ،دون التأثب
ي
سلبا عىل متوسط إنتاج الطاقة السنوي للسد .فإن وتبة تدفق المياه من السد سوف تكون موسمية تشبه إىل حد ما وتبة
الطبيع ,مع ذروة واضحة يف موسم األمطار.
تدفق النهر
ي
اإلثيوب بهذه الطريقة  " ،يف األساس  ،ستحصل إثيوبيا عىل جميع الفوائد
وفقا لـستبل  ،إذا تم تشغيل سد النهضة
ري
المتوقعة لسد كبب-ولكن بالنسبة للسودان ومرص  ،سيبدو األمر كما لو أن اإلثيوبيي قاموا فقط ببناء خزان متواضع
وصغب نسبيا .هناك بالفعل العديد من هذه الخزانات عىل ضفاف النيل  ،لذلك ال يمكن ألي بلد مصب يف اتجاه مجرى
النهر إلثيوبيا أن يعبض عىل ذلك".

اإلقليم
التعاون
ي
من خالل التوفيق بي األطراف حول األهداف المشبكة للطاقة والمياه  ،حدد الباحثون خمس فوائد ملموسة عىل األقل
ً
أكب مصدر للطاقة يف أفريقيا مع
لمثل هذا التخطيط المتكامل للطاقة الشمسية والرياح .أول  ،يمكن أن تصبح إثيوبيا ر
تقليل اعتمادها عىل الطاقة الكهرومائية وخفض تكاليف توليد الكهرباء عىل المدى الطويل .ثانيا  ،يمكن ترشيد استهالك
الوقود األحفوري الملوث يف السودان وبلدان رشق أفريقيا األخرى بواسطة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح  ،مدعومة من
ً
اإلثيوب .ثالثا  ،بفضل مخطط التشغيل المقبح لـسد النهضة  ،يمكن لمرص الحصول عىل المزيد من
قبل سد النهضة
ري
المياه خالل السنوات الجافة ر
أكب من ذي قبل ولن تحتاج إىل تغيب تشغيل سد أسوان العاىل الخاص بها .ر ً
ابعا  ،ستستخدم
ي
ً
أكب كفاءة ر
إثيوبيا بشكل ر
أكب من اثت ر
عش توربينا يف سدها الضخم من خالل إنتاجها بشكل متكرر يف ذروة الطاقة كلما
ي
ً
كانت الطاقة الشمسية والرياح غب متوفرة.
وخامسا  ،ستكون بيئة نهر النيل يف جميع أنحاء السودان أقل تأثرا بالسد
ه عنرص مهم يف االستدامة البيئية أو اإليكولوجية لألنهار.
الجديد  ،حيث أن موسمية التدفق ي
وفقا للباحثي  ،فإن منطقة رشق أفريقيا بأكملها ستسهم ف الفائدة .يقول ستبل ":يمكن إلثيوبيا نظريا أن تقوم بمفردها
 ،باستخدام سد النهضة لدعم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الخاصة بها"" .لكن سيكون من األفضل أن تنضم السودان
 ،عىل سبيل المثال  - ،فىه تتمتع بموارد طاقة شمسية وطاقة رياح أفضل من إثيوبيا  ،مما يسمح بتآزر أفضل بي الطاقة
المائية والطاقة الشمسية والرياح ويقلل من التكاليف اإلجمالية لتوليد الطاقة المتجددة .تمتلك مرص أيضا موارد كببة
جيبوب وجنوب السودان ودول رشق أفريقيا األخرى .ويمكن أن يكون التعاون
من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح  ،وكذلك
ي
اإلقليم يف محطة مشبكة للطاقة الكهربائية يف رشق أفريقيا أمرا أساسيا".
ي

تشب نتائج الدراسة إىل أن التخطيط المتكامل للطاقة المائية-الشمسية-الرياح يمكن أن يكون خيارا مثبا لالهتمام للغاية
البوفيسور ويم تيبي  ،باحث المناخ يف VUBجامعة
للمفاوضات الجارية لسد النهضة بي إثيوبيا والسودان ومرص .يقول ر
ً
ً
مربحا للجانبي ،فالمنطقة بأشها ستستفيد".
وضعا
بروكسل الحرة والباحث المشارك للدراسة ":يمكنك أن تسميها

النموذج
حصل الباحثون عىل نتائجهم باستخدام نموذج كمبيوتر مخصص ومفصل للغاية ( )REVUBمصمم لمحاكاة تشغيل
سدود الطاقة الكهرومائية إىل جانب مصادر الطاقة المتجددة األخرى  ،مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .تم إنشاء
النموذج يف األصل من قبل نفس الباحثي بجامعة بروكسل الحرة ( )VUBيف  2019لدراسة سيناريوهات الكهرباء
المتجددة لغرب أفريقيا .يف وقت الحق  ،مع ظهور و تطور مفاوضات سد النهضة بشكل مبايد يف وسائل اإلعالم  ،أدرك
الباحثون أنه يمكنهم تطبيق نفس األداة ر
مباشة لدراسة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كحلول محتملة للباع حول سد
اإلثيوب.
النهضة
ري
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ر
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ر
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