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كتَب إلّي عدٌد كبيٌر من األصدقاء يسألون 
عن املقترح اخلاص بربط نهر النيل بنهر 
النيل  نهر  مياه  زي���ادة  بغرض  الكونغو 
ملقابلة االحتياجات املتنامية لدول حوض 
النيل واملساهمة في حل النزاعات بني دول 
احلوض. وكان هذا املقترح قد مّتت إثارته 
للجمعية  الثالثة  ال����دورة  خ��ال  م��ؤخ��رًا 
التي  للمياه  العربي  للمجلس  العمومية 
فبراير   28 حتى   26 من  بالقاهرة  ُعِقدت 

عام 2013.
أنني  ال��ب��داي��ة  ف���ي  أوض����ح  أن  أرج����و 
تتم دعوتي  املجلس ولم  لست عضوًا في 
حلضور ذلك االجتماع. عليه فلست أدري 
إن كان قد دار أي نقاٍش حول هذا املقترح 
خال االجتماع. وقد جمعُت معلوماتي عن 
إثارة املقترح من التقارير التي صدرت عن 
االجتماع، والكلمات التي ألقاها املتحدثون 

خال جلساته. 
السيد  كلمة  االجتماع  على  طغت  وق��د 
ال��دف��اع )ول��ي��س وزي��ر املياه(  نائب وزي��ر 
ال��ش��رف��ي للمجلس  ال��س��ع��ودي وال��رئ��ي��س 
العزيز  عبد  ب��ن  سلطان  ب��ن  خالد  األم��ي��ر 
االثيوبي  النهضة  س��د  فيها  انتقد  التي 
وه��اج��م أث��ي��وب��ي��ا، واع��ت��ب��ر أن إق��ام��ة سد 
أكثر  سياسيًا  كيدًا  ُيَعّد  اإلثيوبي  األلفية 
دًا حقيقيًا لألمن  منه كسبًا اقتصاديًا، ومهِدّ
الوطني واملائي السوداني واملصري. وقد 
لكّن  الكلمة،  تلك  على  إثيوبيا  احتجت 
إلى أن  العربية السعودية أشارت  اململكة 
رأيه  متّثل  سلطان  بن  خالد  األمير  كلمة 
الشخصي وليس الرأي الرسمي للمملكة. 
ولكن يبدو أن ذلك التوضيح لم يكن له أي 
أثر في تخفيف الغضب اإلثيوبي الذي ما 

يزال متواصًا. 
بنهر  النيل  نهر  رب��ط  مقترح  ورد  وق��د 
املهدي  الصادق  السيد  كلمة  في  الكونغو 
في اليوم الثاني الجتماعات املجلس والتي 
املتعلقة  املسائل  أيضا  »وهناك  فيها:  ذكر 
في  - س��واء  تقديري  وفي  املياه،  بحصاد 
حوض النيل أو في غيره من البلدان ذات 
واسعة  فرصة  هناك  السطحية-  املجاري 
االت���ف���اق وإذا  ت��واف��ر  إذا  ال��دف��ق  ل���زي���ادة 
وهناك  املياه،  حصاد  تكنولوجيا  تطورت 
بالذات  النيل  حل��وض  بالنسبة  إمكانية 
مقتضياتها  وف��ي  فيها  التفكير  ينبغي 
حوض  حقن  إمكانية  وهي  التكنولوجية 
النيل مب��ي��اه م��ن ح��وض ال��ك��ون��غ��و.« وقد 
طالب السيد املهدي االجتماع » أن يخاطب 

جميع هذه القضايا.«
س���وف ن��رّك��ز ف��ي ه���ذا امل��ق��ال ع��ل��ى هذا 
املقترح ونتقّصى تاريخه ونناقش إمكانية 
الفكرة  أن  املقال  يوّضح  وسوف  تطبيقه. 
واقع  ف��ي  عمرها  وأن  ب��اجل��دي��دة،  ليست 
األمر أكثر من مائة عام، وقد مت تداولها في 
مؤمترات سابقة عديدة. وسيتضّمن املقال 
ويناقش  الكونغو،  نهر  حل��وض  وص��ف��ًا  
تواجه  التي  الضخمة  والعقبات  املشاكل 

تنفيذ هذه الفكرة.
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بنهر  النيل  نهر  ربط  فكرة  تعود جذور 
الكونغو بغرض زيادة مياه نهر النيل إلى 
مهندسو  تداول  فقد  املاضي.  القرن  بداية 
والسودان  مصر  في  البريطانيون  ال��ري 
بعد شهور من احتال السودان عام 1898 
في عّدة مقترحاٍت لزيادة مياه النيل ملقابلة 
املهندس  أعَدّ  في مصر.  الزراعي  التوّسع 
تقريرًا   1904 ع��ام  ف��ي  غارستني  ويليام 
مفصًا عن نهر النيل ما زال حتى يومنا 
هذا )بعد حوالي مائة وعشر عامًا( مرجعًا 
التقرير  تضّمن  النيل.  حل��وض  أساسيًا 
شملت  النيل  مياه  لزيادة  مقترحات  ع��ّدة 
السودان  ج��ن��وب  م��س��ت��ن��ق��ع��ات  جت��ف��ي��ف 
جونقلي،  قناة  منها  ق��ن��وات،  ع��ّدة  وب��ن��اء 
لنقل مياه املستنقعات إلى النيل األبيض. 
كما شملت املقترحات ربط النيل األبيض 
)أحد روافد نهر سوباط(  »فيفينو«  بنهر 

ف���ي ج��ن��وب ال���س���ودان ل��ت��ج��ّن��ب عبور 
»الُسد«،  مبستنقعات  األب��ي��ض  النيل 
»فيفينو.«  نهر  انحدار  من  واالستفادة 
إمكانية  دراس���ة  أي��ض��ًا  التقرير  اق��ت��رح 
األبيض  النيل  بربط  النيل  مياه  زي��ادة 
الروافد  أحد  طريق  عن  الكونغو  بنهر 
العديدة لنهر بحر الغزال في خط املياه 
وبحر  )الكونغو  النهرين  بني  الفاصل 
الغزال( مثل روافد بونغو وكوري وواو 
وت��وري. ورغم أن املقترح ظّل من وقٍت 
آلخر محل النقاش الصحفي والسياسي، 
املؤمترات  خ��ال بعض  إث��ارت��ه  ومّت��ت 
)خصوصًا مؤمترات النيل 2000 التي 
ُعِقدت في نهاية التسعينيات( إال أنه لم 
علمية،  بصورة  نقاشه  أو  دراسته  تتم 
نهر  ح��وض  دول  م��ع  عنه  التحدث  أو 

الكونغو.
)3(

الذهن  إل��ى  يقفز  ق��د  ال���ذي  ال��س��ؤال 
الكونغو  ن��ه��ر  مل���اذا ح���وض  م��ب��اش��رًة: 

حتديدًا؟
ن��ه��ر ال��ك��ون��غ��و ه��و ث��ان��ي أك��ب��ر نهر 
التي  املياه  حجم  حيث  من  العالم  في 
أمريكا  في  األم��زون  نهر  بعد  يحملها، 
اجلنوبية. ويحمل نهر الكونغو سنويًا 
من  مكعب  متر  مليار   1،450 ح��وال��ي 
 17 حوالى  تعادل  الكمية  وهذه  املياه. 
مرة كمية املياه التي يحملها نهر النيل 
بحوالى  أس��وان  عند  واملقاسة  سنويًا 
84 مليار متر مكعب فقط. مبعنى آخر 
نيل  ن��ه��ر   17 حل��وال��ي  ن��ح��ت��اج  فنحن 
الكونغو وحده في حجم  نهر  لتساوي 

املياه. 
منابعه  من  الكونغو  نهر  ط��ول  يبلغ 
زامبيا  في منطقة بحيرة تنجانيقا في 
حتى مصبه في احمليط األطلسي 4،700 
كيلومتر، وجتعل منه النهر التاسع في 
حوالي  وه��و  ال��ط��ول،  حيث  من  العالم 
ثلثا نهر النيل )األول في العالم( الذي 

نهر  أن  غير  كيلومتر.   6،660 طوله  يبلغ 
حيث  العالم  في  نهر  أعمق  هو  الكونغو 
يبلغ متوسط عمقه 220 متر. ويجعل ذلك 
الكونغو  نهر  ف��ي  امل��ي��اه  م��خ��زون  العمق 
ضخمًا رغم قصر النهر النسبي. وتتعّدى 
مساحة حوض نهر الكونغو أربعة مليون 
كيلومتر مربع، مقارنًة بحوض نهر النيل 
التي تزيد عن الثاثة مليون كيلومتر مربع 

بقليل. 
هي  دول  تسع  الكونغو  نهر  ت��ت��ش��ارك 
أنقوال، وبوروندي، والكميرون، وجمهورية 
الكونغو  وجمهورية  الوسطى،  أفريقيا 
الكونغو،  وج��م��ه��وري��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
ورواندا، وتنزانيا وزامبيا. أربع من هذه 
الدول التسعة )تنزانيا وبوروندي ورواندا 
هي  الدميقراطية(  الكونغو  وجمهورية 
دوٌل نيليٌة أيضًا. وفي هذه الدول األربعة 

يتداخل نهرا النيل والكونغو.
وجنوب  شمال  يقع  النهر  حوض  وألن 
خط االستواء فإن انسياب النهر يتواصل 
موسمية  بسبب  العام  كل  خال  بانتظام 
مدينتا  وت��ق��ع  اخل���ط.  عبر شقي  األم��ط��ار 
ك��ي��ن��ش��اس��ا وب���رازاف���ي���ل ع��ل��ى األط�����راف 
أن شاالت  ورغم  الكونغو.  لنهر  املتقابلة 
»ل��ي��ف��ن��ق��س��ت��ون« وش����االت »إي��ن��ق��ا« متنع 
املاحة عبر النهر في تلك املناطق، إال أن 
أجزائه  معظم  في  للماحة  صالح  النهر 

األخرى. 
وكميُة  إفريقيا  أواسط  مرتفعاُت  جتعل 
اندفاَع  النهر  وعمُق  الضخمة  النهر  مياه 
نهر الكونغو قويُا وحادًا. ولهذه األسباب 
ف���إن ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��روم��ائ��ي��ة امل��ت��اح��ة من 
ويقّدر بعض اخلبراء  النهر ضخمٌة جدًا. 
الطاقة  م��ن   %13 م��ن  بأكثر  ال��ط��اق��ة  ه��ذه 
ال��ك��ه��روم��ائ��ي��ة ف���ي ال��ع��ال��م، واألك���ب���ر في 
الطاقة كفيلٌة مبقابلة  إفريقيا كلها. وهذه 
الصحراء.  جنوب  إفريقيا  احتياجات  كل 
وت��وج��د ف��ي ال��وق��ت احل��ال��ي 40 مشروع 
الكونغو.  نهر  من  كهرومائية  طاقة  توليد 
»إينقا«  م��ش��روع  ه��و  امل��ش��اري��ع  ه��ذه  أكبر 
كيلومتر جنوب   200 بعد  على  يقع  ال��ذي 
األول  اجل��زء  اكتمل  وق��د  كينشاسا.  غ��رب 
م��ن امل��ش��روع ف��ي ع��ام 1970 وب��دأ العمل 
املرحلة  ف��ي  املاضية  السنوات  ث��اث  ف��ي 
عند  امل��ش��روع  ي��وّل��د  أن  ويتوّقع  الثانية. 
اك��ت��م��ال امل��رح��ل��ة اخل��ام��س��ة منه أك��ث��ر من 
30،000 ميقاواط من الطاقة الكهرومائية.
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ب��س��ب��ب األم����ط����ار ال���غ���زي���رة ف���ي دول 
االستخدامات  ف��إن  الكونغو  نهر  ح��وض 
قليلة  للري  النهر  مياه  من  االستهاكية 
الزراعة  مي��ارس��ون  امل��زارع��ني  معظم  ألن 
النهر  مياه  استخدامات  أن  كما  املطرية. 

فإن  عليه  استهاكية.  غير  الطاقة  لتوليد 
كميات املياه املتوّفرة في احل��وض  ظلت 
أية  دون  الضخم  مستواها  على  وستظل 
األسباب  لهذه  استهاكية.  استخدامات 
حول  خافات  أو  نزاعات  أية  هناك  ليس 
م��ي��اه ال��ن��ه��ر أو اس��ت��خ��دام��ات��ه��ا ب��ني دول 

حوض نهر الكونغو التسعة.
ومن هنا يجيء السؤال عن إمكانية ربط 
أحد  طريق  عن  الكونغو  بنهر  النيل  نهر 
زيادة منسوب  الغزال بغرض  روافد بحر 
ملقابلة  الكونغو  نهر  من  النيل  نهر  مياه 
االحتياجات املتنامية لدول حوض النيل، 
وللمساهمة في حلحلة النزاعات املتزايدة 
هذا  مثل  ف��إن  بالطبع  احل��وض.  دول  بني 
جادة  علمية  دراس��ة  إلى  يحتاج  املشروع 
تتضمن اجلوانب الهندسية واالقتصادية 
التفكير  قبل  والبيئية واالجتماعية. ولكن 
واحل���دي���ث ع���ن ه���ذه ال���دراس���ة ال ب���د من 
الكونغو  نهر  ح��وض  دول  جميع  موافقة 

التسع على دراسة فكرة املشروع.
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وهنا تقفز إلى الذهن عدة أسئلة تتعّلق 
بهذا املشروع، أهمها: ما هي مصلحة دول 
الكونغو في حل مشاكل دول حوض  نهر 

النيل املائية؟
إن العاقات الدولية تقوم على املصالح، 
وإذا  احل���واف���ز.  ع��ل��ى  ينبني  وال��ت��ع��اون 
ك��ان سياسيو وأك��ادمي��ي��و وخ��ب��راء مصر 
النيل  زي��ادة مياه  يفكرون في  وال��س��ودان 
يسألوا  أن  فعليهم  ال��ك��ون��غ��و  ن��ه��ر  م���ن 
أنفسهم عن مصلحة دول حوض الكونغو 
الغرض،  هذا  لتحقيق  معهم  التعاون  في 
وعن املقابل الذي سيقدمونه لهذه الزيادة. 
وسيكون هناك قدر كبير من السذاجة إذا 
ال��دول سوف تتعاون مع  اعتقدنا أن هذه 
مصر والسودان وتوافق على زيادة مياه 
النيل من مياه نهر الكونغو باسم الوحدة 
واألخّوة اإلفريقية وسياسة حسن اجلوار. 
لهذه األسباب فا بد من التفكير في احلوافز 
والسودان  مصر  تقّدمها  أن  ميكن  التي 
معها  للتعاون  الكونغو  نهر  لدول حوض 
وملّد نهر النيل حتى ولو بواحٍد في املائة 
فقط من مياه نهر الكونغو )والتي تساوي 

حوالى 15 مليار متر مكعب(.
يلي هذا السؤال مباشرًة السؤال الثاني 
وهو: هل يتوقع أحد أن توافق دول حوض 
ضمن  من  أيضًا  هي  التي  األرب��ع��ة  النيل 
وبوروندي  )تنزانيا  الكونغو  دول حوض 
ورواندا وجمهورية الكونغو الدميقراطية( 
خافاتها  ظل  في  املشروع  هذا  مثل  على 
احلادة مع مصر والسودان حول نصيبها 
م��ن م��ي��اه ال��ن��ي��ل، وح���ول ات��ف��اق��ي��ة اإلطار 
معها  وتتعاون  النيل،  حلوض  التعاوني 

حول هذا املشروع؟
السوداني  املصري  التعاون  تاريخ  إن 
مع دول حوض النيل األخرى غير مشّجٍع 
إطاقًا، إن لم نقل أنه سلبٌي وبائس. ففي 
الوقت الذي تتبخر حوالى 17 مليار متر 
مكعب م��ن م��ي��اه ال��ن��ي��ل م��ن س���دود مصر 
احتّجتا  والسودان  مصر  فإن  والسودان، 
تنزانيا  دول��ة  قيام  بسبب  الدنيا  وأقامتا 
الشرب  ملياه  يانقا«  »ش��ني  مشروع  ببناء 
للري( من بحيرة فكتوريا، والذي  )وليس 
أقل من نصف مليار متر  يستهلك سنويًا 
مكعب لبعض قراها التي ضربها اجلفاف 
بداية  ف��ي   الغربي  الشمالي  اإلقليم  ف��ي 
ه���ذا ال��ق��رن. مّت ه���ذا االح��ت��ج��اج م��ع علم 
جنوب  مستنقعات  أن  وال��س��ودان  مصر 
التي  امل��ي��اه  كمية  وت��ق��ّرر  تنّظم  ال��س��ودان 
ستعبر هذه املستنقعات بغِضّ النظر عن 
كمية املياه في النهر. وقد أوضح عدٌد من 
البحيرات  دول  استخدام  أن  ال��دراس��ات 
من  مكعب  متر  مليار  لعشرة  االستوائية 
مياه النيل سوف ينتج عنه نقصان مليار 
النهر  انسياب  في  فقط  واح��د  مكعب  متر 
ويقُلّ  ال��س��ودان.  جنوب  مستنقعات  بعد 
النقصان عندما يكون االستهاك من مياه 
بحيرة فكتوريا نفسها بسبب حتديد كمية 
النيل  املياه التي تنساب من البحيرة في 
النيل  مياه  من  ج��زٍء  وانحباس  األبيض، 
يوغندا.  في  الضحلة  »كيوغا«  بحيرة  في 
ويعني هذا أن مشروع تنزانيا سوف يقلل 
من  بأقل  وال��س��ودان  ملصر  النيل  انسياب 
االحتجاج  مّت  فقط.  متر مكعب  مليون   30
ع��ل��ى امل���ش���روع ف��ي ال��وق��ت ال���ذي تتبخر 
سنويًا ملياران ونصف املليار متر مكعب 
أولياء  خ��زان جبل  بحيرة  م��ن  امل��ي��اه  م��ن 
وحده، والذي انتفت األسباب التي مّت من 
عند  السبعينيات  بداية  منذ  بناؤه  أجلها 
اكتمال السد العالي. وقد جتاهلت تنزانيا 
تلك االحتجاجات وأكملت املشروع في عام 

 .2009
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وال����س����ودان جتاه  م��ص��ر  س��ي��اس��ة  إن 
األخ��رى وحديث مصر  النيل  دول حوض 
وال��س��ودان ع��ن ال��ت��ع��اون م��ع ه��ذه الدول 
حتتاج ملراجعة شاملة. ويجب أن تبدأ هذه 
التفاقية  وهادئة  متأنية  بقراءة  املراجعة 
مياه النيل لعام 1959 التي اقتسمت فيها 
مصر والسودان كل مياه النهر، وأعلنتا أن 
على دول حوض النيل األخرى التي تريد 
أن تستخدم أي قدٍر من املياه تقدمي طلٍب 
إليهما. وأعلنتا أيضًا أنهما ستقرران إن 
الطلب، وإذا وافقتا  كانتا ستوافقان على 
فستحددان كمية املياه املسموح بها لتلك 
املشتركة  الفنية  الهيئة  وستقوم  الدولة، 
جتاوز  عدم  مبراقبة  السودانية  املصرية 
تلك الكمية. هذا النص يتعارض تعارضًا 
التي  للتعاون  األساسية  املبادئ  مع  تامًا 
لكل  م��ل��ٌك  املشترك  النهر  أن  على  تنبني 
دول احلوض. ويتعارض أيضًا مع مبادئ 
القانون الدولي للمياه  التي تعطي كل دولة 
بناًء على عوامل  نصيبًا منصفًا ومعقواًل 

موضوعية معينة متفٌق عليها دوليًا. 
هل ميكن حقًا أن نتوقع تعاون دول نهر 
الكونغو النيلية األربع )تنزانيا وبوروندي 
ورواندا وجمهورية الكونغو الدميقراطبة( 
النيل  مياه  ل��زي��ادة  وال��س��ودان  م��ع مصر 
من  النوع  ذل��ك  مثل  مع  الكونغو  نهر  من 
التعاون من مصر والسودان معهم والذي 
نتوقع  النيل؟ وهل  مياه  اتفاقية  تضّمنته 
األخرى  الكونغو  نهر  حوض  دول  تعاون 
مع  وتعاملنا  مواقفنا  تراقب  وه��ي  معنا 
لن  األخ��رى؟  األفريقية  النيل  ح��وض  دول 
يغيب على أحد أن هذين السؤالني يحمان 

اإلجابة نفسيهما.
)7(

زيادة  ب��أن  بالتأكيد  املقال  ه��ذا  نختتم 
الكونغو أمٌر يستحق  النيل من نهر  مياه 
نتبّنى  أن  علينا  ولكن  والدراسة.  التفكير 
مقومات التعاون اجلاد مع الدول النيلية 
تعاون  طلب  إل��ى  نسعى  أن  قبل  األخ���رى 
فمصر  معنا.  الكونغو  نهر  ح��وض  دول 
حوض  دول  لتعاون  حتتاجان  والسودان 
النيل األخرى أكثر من احتياج هذه الدول 

لتعاون مصر والسودان معها. 
عندما قررت مصر والسودان عام 1959 
أنهما حتتاجان سنويًا إلى 55 مليار و18 
)وهي  النيل  مياه  م��ن  مكعب  متر  مليار 
كان  أس��وان(،  عند  مقاسًة  النيل  مياه  كل 
مليون نسمة، وعدد   25 عدد سكان مصر 
لكن سكان  م��ل��ي��ون.  ال��س��ودان 12  س��ك��ان 
نسمة  مليون  املائة  يصلون  س��وف  مصر 
القادمة،  س��ن��وات  األرب���ع  أو  ال��ث��اث  ف��ي 
مليون   35 ال��س��ودان  س��ك��ان  وسيتجاوز 
نسمة خال هذه الفترة، وستتزايد بالطبع 
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مقرتح زيادة مياه نهر النيل من نهر الكونغو بني احلقيقة واخليال 
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نهر يف �لعامل 
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على مثل هذ� 

�مل�رصوع يف ظل 

خالفاتها �حلادة مع 

م�رص و�ل�سود�ن

مذكرات بوسطجي- ظرفاء البريد

ال��ب��ري��د وال���ب���رق تضم  ك��ان��ت مصلحة  ف��ي وق���ت م��ا 
األرص������ادات اجل��وي��ة وال��ه��ات��ف وج�����زءًا م��ن مهندسي 
الاسلكي، وكان لنا زميل راصد جوي يدعى عباس أحمد 
إبراهيم  املبدع  السابق  الشرطة  مدير  شقيق  عبدالكرمي 
أحمد عبدالكرمي عليه رحمة الله... وكنا نطلق عليه لقب 
عباس كبشور وكان في منتهى الظرف... كونا فريقًا لكرة 
القدم أطلقنا عليه فريق البريد والبرق لكرة القدم برئاسة 
عباس وسكرتارية العبدلله ... دعا عباس فريقًا يقال له 
كان  عباس   ... الركشات  من  أسرع  الكواكب يضم شفعًا 
ظهيرا شماال وأنا ظهيرا ميينا وزميلنا فايز قباني بشعره 
املنكوش حارسًا للمرمي... انتهى الشوط األول بالتعادل 
بعد أن أرهقتنا الركشات بسرعتهم وخفتهم واضطرارنا 
الشفع  زنقني  الثاني  الشوط  في  اللعب...  في  ملجاراتهم 
)زنقة زنقة( في خط 18 اخلاص بنا... مررت باص لعباس 
مربع  في  وكلها  وثالث  وثاني  هدفًا  وأح��رزوا  منه  قطع 
عباس... انتهت املباراة حمل مشجعوا البريد مسؤولية 
الهزمية لعباس... أخذني جانبًا وقال لي كورتك الطربق 
ابن  لوما  وان��ت  وان��ت  درق��ة  ليهو  الداير  طربق وباصك 
باص  ب��دو  زول  أن��ا  املشجعني  مع  وعايز حترجني  كلب 

في خط 18؟.
   في السبعينات كنا نعمل في تلغراف الفاشر وكنا 
ضيافة  في  كتم  في  األسبوع  نهاية  قضاء  على  نحرص 
الظريف جدًا واجلواد جدًا، وكان  وكيل بريد وبرق كتم 
الطلق.  ال��ه��واء  ذات  كتمي  عليها  يطلقون  دارف���ور  أه��ل 
وذات نهاية عطلة أسبوع في ضيافة وكيل بريد كتم كنا 
نناقش عمايل ومكر ودهاء ابن آدم ... ابن آدم الذي سرق 
ونهب وقتل ... ابن آدم الذي استطاع أن يهرب املخدرات 
على ظهر غواصة في باغوتا في كولومبيا... ابن آدم الذي 
استطاع النزول في القمر والعودة ساملًا... ابن آدم الذي 
ووالده  الرئاسي  القصر  في  محجوب  عبداخلالق  أخفى 
لوكيل  مداخلة  في  و  فغوى...  الله  أمر  ال��ذي عصى  آدم 
بريد كتم الظريف قال: أتدرون ملن صنع املدفع؟؟ هنا قفلنا 

باب النقاش... وتذكرت قول عروة بن الورد:
إذ ع��وى  * * *   بالذئب  ال��ذئ��ب فاستأنست  ع��وى     

ت إنسان فكدت أطير وصوَّ
يا ألطاف الله أصبح الطريق إلى كتم محفوفًا باملهالك 
بل بأم املهالك ودارفور اآلمنة .. دارفور نار القرآن الكرمي 
رمالها  حتركت  وامليرم  دينار  علي  السلطان  دارف��ور   ...
واللبننة.  الصوملة  من  أدنى  أو  قوسني  قاب  وأصبحت 
اللهم يا هادي اهدى أهلنا في دارفور إلى طريق الهدى 

والرشاد... آمني يارب العاملني...
البريد  إضراب  رفعنا  وعندما  الستينات  منتصف  في 

الشهير... أرسل شؤون العاملني البرقية اآلتي نصها:
إلى جميع مكاتب البريد في السودان...

نشرة جلميع مكاتب البريد والبرق مهم وعاجل..
ن��ف��اد ب��أس��م��اء امل��وظ��ف��ني ال��ذي��ن ن��ف��ذوا اإلض����راب في 

مكتبكم..
برسنيل اخلرطوم

اليوم  املرتبات  اإلض��راب في  أيام  بالطبع خلصم  ذلك 
معنا  يتبادل  كتم  وب���رق  ب��ري��د  مكتب  ك��ان  ومل��ا  بيومني 
البرقيات الصادرة والواردة ونحن في الفاشر مثله مثل 
نسخة  له  أرسلنا  ومليط  وأمكدادة  كبكابية  بريد  مكتب 
وكان  رده  وصلنا  الثاني  اليوم  وفي صباح  النشرة  من 

كاآلتي:
برسنيل اخلرطوم..

الفاني  ف���ان  شخصي  ه��و  واح���د  م��وظ��ف  باملكتب 
ومضرب.

بريد كتم
والله نحن مدينون ملصلحة البريد والبرق فقد علمتنا 
وكيل  قال  ولو  الناس...  أس��رار  وحفظ  واألمانة  الصدق 
كتم إنه كان غير مضرب لتفادى خصم ستة أيام من راتبه 
ولكنه آثر الصدق ومن كان يعلم أن وكيل بريد كتم كان 

مضربًا أو غير ذلك وهو في تلك األصقاع...
وإلى حلقة أخرى.

مساعداملدير للتفتيش واملراجعة )معاش(

Salmanmasalman@gmail.com

تظل  ال��ذي  الوقت  في  هذا  يحدث  املائية.  احتياجاتهما 
فيه كمية مياه النيل كما هي، إن لم نقل إنها ستتناقص 
أم  )رضينا  األخ��رى  النيل  نهر  دول  استخدامات  بسبب 
أبينا(، والتدهور البيئي والتغييرات املناخية، ومشاريع 

ومطالب دولة جنوب السودان الوليدة.
زيادة  إل��ى  ش��ٍك  دون  يحتاج  النيل  ح��وض  ف��إن  عليه 
مياهه، ومن أجل ذلك الهدف سنحتاج إلى تعاون اآلخرين 
معنا. ولكن على من يحتاج ويرغب في تعاون اآلخرين 

معه أن يبدأ هو بالتعاون مع هؤالء اآلخرين.

_  �ساللت ليفينق�ستون على نهر الكونغو

_  رافد لوالبا - نهر الكونغو_  نهر الكنغو

مريغني �ل�سيد بالل


