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اندهشُت كثيرًا وأنا أطالُع مقال األستاذ فهمي هويدي 
 24 والسودان...أغرقنا  إثيوبيا  بحق  »أخطأنا  بعنوان 
قرية سودانية ودمرنا مليوني نخلة«، املنشور »بصحيفة 
قامت  وال���ذي   ،2013 ع��ام  يونيو   15 بتاريخ  ال��ش��رق« 
نشره  ب��إع��ادة  مشكورًة  االلكترونية  الراكوبة  صحيفة 
في نفس اليوم. كان مصدر دهشتي أنني أقرأ ألول مرٍة 
البارزين  املصريني  الكتاب  أح��د  م��ن  صريحًا  اع��ت��راف��ًا 
بارتكاب مصر أخطاء في عالقاتها النيلية ليس فقط مع 

السودان، ولكن حّتى مع اثيوبيا.  
القراء  بعض  ��رن��ي  ذَكّ »وق���د  ه��وي��دي:  األس��ت��اذ  كتب 
 24 إغ���راق  إل��ى  أدى  مصر  ف��ي  العالي  السد  بناء  ب��أن 
منه  تستفد  ولم  نخلة،  مليوني  وتدمير  سودانية  قرية 
السودان من أي جهة، لكنه كان ضارا بها من كل ناحية، 
استياء  أي  ر عن  يعِبّ ولم  السودان سكت  فإن  ذلك  ومع 
يرى  ال��س��ودان  ف��إن  النهضة  وف��ي حالة سد  أو غضب. 
فيه فوائد كثيرة منها أنه يجنبه الفيضانات ويزيد من 
طاقته الكهربائية ويخفف من عبء الطمي الذي يعاني 

السودان منه كل عام.« 
وقد أوضح املقال أيضًا حالة االرتباك التي صاحبْت 
بسّد  املتعّلقة  املصرية  الفعل  رّدة  تصاحب  وم��ازال��ت 
النهضة حني ذكر: »وليس مفهوما أيضا أن ترفض مصر 
يوما ما فكرة بناء السد اإلثيوبي حني كان مقترحا أن 
األزرق،  النيل  مياه  من  مكعب  متر  مليار   14 يستوعب 
ثم تثور ثائرة املسؤولني املصريني حني أعيد تصميمه 
ليستوعب 74 مليار متر مكعب، ونقرأ أخيرا أن خبراء 
وأساتذة الهندسة الهيدروليكية يطالبون اآلن بأال تزيد 
كمية املياه التي يحتجزها السد في حدود 14 مليار متر 
مكعب فقط، وهي ذات الكمية التي رفضتها القاهرة من 

قبل.«
وقد رأينا أن نعّلق على مقال األستاذ هويدي بالتوّسع 
في تناول املضار التي حلقت بالسودان جراء قيام السّد 
العالي الذي بنته مصر، وشرح الفوائد التي سيحّققها 
السودان من سّد النهضة االثيوبي الذي تعارضه مصر، 
ونترك للقارئ حرية املقارنة بني تأثيرات كٍل من السّدين 

على السودان. 
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الكارثية على السودان في  كانت نتائج السّد العالي 
حقيقة األمر أكبر بكثير مما تضّمنه مقال األستاذ فهمي 
هويدي. فقد أّدى قيام السّد العالي إلى الترحيل القسري 
ألكثر من 50،000 من السودانيني النوبيني، وعلى إغراق 
مدينة وادي حلفا و27 من القرى شمال وجنوب املدينة 
وأجدادهم  وآب��اؤه��م  املهّجرون  ه��ؤالء  فيها  ع��اش  التي 
القرى  تلك  مع  غرقت  وقد  السنني.  من  اآلالف  لعشرات 
200،000 فدان من األراضي الزراعية اخلصبة وأكثر من 
مليون شجرة نخيل وحوامض في قمة عطائها. واندثرت 
امتدت  بثمٍن حلضاراٍت  تقّدر  ال  آث��اٌر  أيضًا  مع كل هذا 
األبيض  البحر  ضفاف  حتى  شمااًل  النيل  ح��وض  عبر 
كذلك  ال��س��ودان  فقد  وق��د  وآس��ي��ا.  افريقيا  في  املتوسط 
معادن من حديٍد وذهب ال أحد يدري حتى اآلن كميتها 
وقيمتها التقديرية، وشالالت كان ميكن أن توّلد أكثر من 
650 ميقاواط من الكهرباء، غرقت كلها في بحيرة السد 
العالي إلى األبد. وفقد النوبيون املهّجرون جزءًا كبيرأ 
مراتع  أيضًا  وفقدوا  وتاريخهم،  وثقافتهم،  تراثهم،  من 

طفولتهم وقبور أحبائهم وضرائح أوليائهم.  
وقد أص��ّرت مصر على دفع 10 مليون جنيه مصري 
منطقة  في  ما سيفقده  كل  عن  للسودان  كتعويٍض  فقط 
الت  اء بناء السّد العالي. ولم تنجح توُسّ وادي حلفا جَرّ
 35 إلى  يحتاج  أنه  أوضحْت حساباُته  الذي  السودان، 
مليون جنيه إلعادة التوطني القسري ألهالي حلفا، سوى 
في زيادة التعويض املصري إلى 15 مليون جنيه. وحدث 
ذلك فقط بعد رفع األمر إلى الرئيس عبد الناصر كوسيٍط 
بني الطرفني بعد تعّنت اجلانب املصري املفاوض. وقد 
أوضحت األيام صدق حسابات السودان، إذ كّلفته إعادة 
توطني أهالي حلفا أكثر من 37 مليون جنيه، أي حوالى 

250% مما دفعته مصر.
النظرية املصرية  ثم عاد السودان بعد كل هذا وَقِبل 
يكون ملصلحة  العالي سوف  السّد  أن  انبنت على  التي 
مصر والسودان. فقد نّصت الفقرة السادسة من اتفاقية 
اجلمهوريتني  »انتفاع  أن  على   1959 لعام  النيل  مياه 
بنصيبهما احملدد لهما في صافي فائدة السّد العالي لن 
يبدأ قبل بناء السّد العالي الكامل واالستفادة منه.« وقد 
السوداني  والري  الزراعة  وزير  السيد  املوقف  هذا  أّكد 
 4 يوم  في  باخلرطوم  عقده  ال��ذي  الصحفي  املؤمتر  في 
ديسمبر عام 1959 حني قال »ويجب أال يغيب عن البال 
لكل  ملا تيسر  العالي  بالسّد  التخزين املستدمي  لوال  أنه 
من السودان ومصر احلصول على نصيب ثابت من مياه 

النيل نظرًا للتذبذب في حصيلة النيل.«
العالي  السّد  أن  نظرية  ف��رض  من  مصر  غ��رض  ك��ان 
ملصلحة مصر والسودان هو أن يتقاسم معها السودان 
مناصفًة فاقد التبخر من بحيرة السّد العالي. وقد حدث 
وفقد  امل��ص��ري��ة،  االستراتيجية  وجن��ح��ت  بالفعل  ذل��ك 
من  مكعب  متر  مليارات  خمسة  ذل��ك  نتيجة  ال��س��ودان 
املياه هي نصف العشرة مليارات التي تتبّخر سنويًا في 
بحيرة السّد العالي. ورغم إصرار مصر أن السّد العالي 
لم  السودان  فإن  والسودان  بناؤه ملصلحة مصر  قد مت 
والتي  الضخمة  العالي  السّد  كهرباء  من  ج��زٍء  أي  ينل 

جتاوزت 2000 ميقاواط.   
ثم زاد السودان على كل كرمه هذا ووافق عام 1959 
السودان  نصيب  م��ن  مائية  »سلفة  مصر  إع��ط��اء  على 
التي  السلفة  ه��ذه  جعلت  وق��د  العالي.«  السّد  مياه  في 
السودان 17  اليوم نصيب  السودان حتى  لم يستردها 
البالغة في أسوان 84  النيل  مليار متر مكعب من مياه 
مليار متر مكعب. عليه فإن نصيب السودان بعد كل تلك 
التنازالت كان وما يزال حوالى 20% فقط من جملة مياه 

النيل.
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لكن كما ذكرنا مرارًا من قبل فإن استخدامات السودان 
من مياه النيل لم تتجاوز 12 مليار متر مكّعب في العام 
خالل اخلمسني عاما املاضية. وهذا يعني أن السودان 
قد فشل منذ توقيع اتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر عام 
من  مكّعب  متر  مليار   350 حوالى  استخدام  في   1959
إلى  شمااًل  حدودنا  عبرت  التي  النيل  مياه  من  نصيبه 

األشقاء في مصر.
السودان  من  املهندسني  اإلخ��وة  أح��د  إل��ّي  كتب  وق��د 
في  للري  التحتية  البنية  انهيار  نتيجة  أن��ه  موّضحًا 
مشروع اجلزيرة بسبب تراكم الطمي الذي يحمله النيل 
األزرق من اثيوبيا فقد قّلت استعماالت السودان من مياه 
النيل، موضحًا أنها اآلن ال تتجاوز 11 مليار متر مكّعب 

في العام. 
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ر لكل تلك التنازالت التي قّدمها السودان  لقد كان املبِرّ
املناقل ملشروع اجلزيرة.  امتداد  رِيّ  في  العمل  بدء  هو 
في  قطٍن  مزرعة  وأجن��ح  أكبر  وقتها  امل��ش��روع  ك��ان  لقد 
العالم حتت إدارٍة واحدة، وكان املورد الرئيسي للعمالت 
والتمويل  والرخاء  اخلير  ومصدر  للسودان،  االجنبية 
ملشاريع التنمية من تعليٍم وصحٍة وطرٍق ومياٍه في كل 

السودان. 
مالمح  ب���دأت  امل��اض��ي  ال��ق��رن  ثمانينيات  منذ  ول��ك��ن 
االن��ه��ي��ار ت��ض��رب أرج���اء امل��ش��روع وخ��اص��ًة بنية الري 
التحتية فيه، وأصبح العطش، وليس القطن، هو السمة 
إلى  إضافًة  األخيرة.  السنوات  في  للمشروع  األساسية 
هذا لم يستطع السودان خالل اخلمسني عاما املاضية 
في  مكعب  متر  مليار   )11 )أو   12 م��ن  أكثر  استخدام 
العام بداًل من ال� 18،5 مليار التي ظل يفاوض من أجل 
الوصول إليها ملدة خمسة أعوام وقّدم من أجلها كل تلك 

التنازالت.
كل  ذهبت  أي��ن  ال��س��ؤال:  ُيثير  أن  الوضع  لهذا  ُب��ّد  ال 
التي  اجلسيمة  حلفا  وادي  منطقة  أه��ال��ي  تضحيات 
قّدموها قبل خمسني عاما من أجل مشروع اجلزيرة الذي 
ينهكه العطش اآلن، ومن أجل زيادة حصة السودان من 

مياه النيل والتي فشل السودان في استعمالها؟    
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النهضة  س��ّد  فوائد  سابقة  مقاالٍت  في  أوضحنا  لقد 
على السودان التي ذكر األستاذ فهمي هويدي بعضها. 

ونوجز هذه الفوائد في اآلتي:
أواًل: سوف يحجز سّد النهضة جزءًا كبيرًا من كميات 
الطمي الضخمة التي يحملها النيل األزرق كل عام إلى 
السودان والتي تفوق كمّيتها خمسني مليون طن. وقد 
فقدان  في  السنني  عبر  الضخمة  الكميات  هذه  تسّببت 
خ��زان��ي س��ن��ار وال��روص��ي��رص ألك��ث��ر م��ن نصف الطاقة 
كميات  وكانت  للكهرباء.  والتوليدية  للمياه  التخزينية 
الطمي هذه وما تزال السبب الرئيسي لقطوعات الكهرباء 
السودان  أن��ح��اء  ك��ل  ف��ي  طويلة  ول��س��اع��اٍت  املتواصلة 
الروصيرص«،  خ��زان  توربينات  الطمي  »إغ��الق  نتيجة 
كما كانت تخبرنا البيانات الرسمية للحكومة. غير أنه 
الطمي  كل  يحجز  لن  السّد  أن  هنا  التوضيح  من  بد  ال 
وكذلك  امل��اء،  في  الذائبة  الطمي  كميات  تستمر  وسوف 
الصغيرة احلجم، في الوصول إلى السودان، وتواصل 
تغذية التربة. عليه فسوف يحجز سّد النهضة الضار من 
الطمي ويترك ما نحتاجه يصل إلى مشاريعنا ومزارعنا، 
هذا بالطبع إن استطاعت قنوات الري املنهكة والشائخة 

في السودان حمل ما تبقى من ذلك الطمي.
ثانيًا: سوف ُيطيل سّد النهضة عمر خزان الروصيرص 
األخرى  وامل���واد  واحل��ي��وان��ات  األش��ج��ار  لكمية  بحجزه 
الضخمة التي يجرفها النيل األزرق وقت اندفاعه احلاد 

في شهري يوليو وأغسطس من كل عام.  
املدّمرة  الفيضانات  النهضة  سّد  يوقف  سوف  ثالثًا: 
التي جتتاح مدن النيل األزرق في السودان كل سنواٍت 
في  ال��ع��ام  ط���وال  النيل  انسياب  م  ينِظّ وس���وف  قليلة، 
التي يفيض فيها  بداًل من موسميته احلالية  السودان، 
يوليو وأغسطس وسبتمبر.  في أشهر ثالثة هي  النيل 
الدورات  ت��ع��ّدد  ف��ي  االن��س��ي��اب  انتظام  يساعد  وس��وف 
التوليد  ال��س��ودان، وف��ي انتظام وت��زاي��د  ف��ي  ال��زراع��ي��ة 

الكهربائي في خزاني الروصيرص ومروي.  
إن احلديث عن وقف سّد النهضة للري الفيضي )أي 
مردود.  ق��وٌل  ال��س��ودان  في  الفيضانات(  مياه  من  ال��ري 
النيل  مياه  م��ن  نصيبه  استعمال  ف��ي  فشل  ف��ال��س��ودان 
)كما ذكرنا أعاله(. فما معنى احلديث عن الري الفيضي 

إذا كنا ال نستعمل نصيبنا الثابت من مياه 

النيل؟ إنه حديٌث عن النوافل قبل أداء الفروض.
رابعًا: إن انسياب النيل األزرق على مدى العام سوف 
للمياه  السنة  أشهر  كل  املتواصلة  التغذية  في  يساعد 
األشهر  في  فقط  تغذيتها  من  ب��داًل  املنطقة  في  اجلوفية 

الثالثة التي يفيض فيها النيل األزرق. 
النهضة  س��ّد  كهرباء  ببيع  اثيوبيا  وع��دت  خامسًا: 
للسودان ومصر بسعر التكلفة. وهذا السعر هو حوالى 
والسّد  م��روي  خ��زان  في  الكهرباء  لتوليد  التكلفة  رب��ع 
ال��ع��ال��ي. وق��د ب��دأ ال��س��ودان بالفعل ف��ي االس��ت��ف��ادة من 
الكهرباء التي تقوم اثيوبيا بتوليدها من األنهر األخرى، 
توقيعه  بعد  عطبرة،  نهر  على  تكزي  سّد  من  خصوصًا 

على اتفاقية مع اثيوبيا لشراء الكهرباء منها.
س��ادس��ًا: وع���دت اثيوبيا مب���ِدّ ال��س��ودان مب��ي��اٍه لري 
من  األزرق  النيل  والي��ة  في  الزراعية  السودان  مشاريع 
هذه  وحتى  البحيرة  من  قناة  عبر  النهضة  سّد  بحيرة 

املشاريع، إن رغب السودان في ذلك.
سابعا: التبخر من البحيرة سوف يكون محدودًا كما 

سنناقش أدناه.
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في  نصحنا  )كما  ومصر  للسودان  األساسي  الهَمّ  إن 
مقاالٍت سابقة( في ما يتعلق بسّد النهضة يجب أن يكون 
هو الفترة الزمنية التي ستمأل اثيوبيا فيها بحيرة سّد 
النهضة. فكّلما طالت تلك الفترة قّلت التأثيرات السلبية 
املتمّثلة في نقص كميات مياه النيل التي ستصل للسودان 
ومصر. وقد أوضحنا أن هذه املسألة يجب أن تكون جوهر 
املفاوضات مع اثيوبيا التي أّكدت مرارًا وتكرارًا أن هذه 

الفترة قابلة للنقاش والتفاوض.  
كما جتب اإلشارة هنا إلى أن مياه النيل األزرق التي 
النهضة  الكهرباء في سِدّ  لتوليد  يتّم استخدامها  سوف 
انسيابها  وت���واص���ل  األزرق  للنيل  ذل���ك  ب��ع��د  س��ت��ع��ود 
للسودان ومصر. كما أن اثيوبيا قد أوضحت أنه لن تكون 
هناك استخدامات أي مياٍه من سّد النهضة ألغراض الري 
)وأّكدت ذلك طبيعة منطقة السّد الصخرية(. ِضْف إلى هذا 
قلياًل بسبب  النهضة سيكون  بحيرة سّد  في  التبّخر  أن 
يفوق  ولن  املنطقة،  في  الطقس  واعتدال  ة  البحير  عمق 
املليار متر مكعب في السنة. وال ُبّد من التذكير أن التبّخر 
متر  مليارات  العالي وحدها هو عشرة  السّد  بحيرة  في 
مكعب في العام، بينما يتجاوز التبّخر في بحيرات سدود 
السودان اخلمس )سنار وجبل أولياء والروصيرص خشم 

القربة ومروي( سبعة مليارات متر مكعب في العام.
أضرار  أي  النهضة  س��ّد  يسّبب  أن  إذن  ميكن  كيف 

للسودان ومصر؟
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ناقشنا أعاله اآلثار الكارثية التي نتجت على السودان 
من السّد العالي الذي بنته مصر وفرضته كأمٍر واقٍع على 
النتائج أسوأ بكثير من  السودان. وكما أوضحنا، فهذه 
ما عرضه األستاذ فهمي هويدي في مقاله. وباملقابل فقد 
من  السودان  على  التي ستعود  الكبيرة  الفوائد  شرحنا 
وتدُقّ  مصر  عليه  تعترض  ال��ذي  االثيوبي  النهضة  س��ّد 
طبول احلرب بسببه، في ارتباٍك وهياٍج وفقداٍن للمنطق 

والعقالنية.
»إن  بقوله  بالده  قادة  فهي هويدي  األستاذ  لقد نصح 
خطوات بناء السد صارت حقيقة ماثلة على األرض، وإن 
املشروع حتول إلى قضية قومية وثيقة الصلة بالكبرياء 
الوطني في إثيوبيا .... وإن مطلب وقف بناء السد الذي 
دعا إليه البعض لن يجد آذانا صاغية إذا لم يقابل بالصد 

واالستهجان.« 
أكثر  منذ  ندعو  ظللنا  كما  هويدي،  األستاذ  دع��ا  وق��د 
م��ن أرب��ع��ة أع���وام، إل��ى ال��ت��ع��اون ب��ني األط����راف، وإنهاء 
الوقت  في  مصر  تسود  التي  واالنفعال  الهرج  »أج���واء 
الذي  التعاون  ن��وع  األس��ت��اذ هويدي  ال��راه��ن.« وأوض��ح 
إطار  في  املفترض  التعاون  »ويشكل  بقوله:  عنه  يتحدث 
االتفاقية األخيرة فرصة للتفاهم ومعاجلة بعض تداعيات 
مشروع سد النهضة. علما بأن أي جهد يبذل مع إثيوبيا 
القاهرة  تام بني  إذا مت بتنسيق  إال  النجاح  له  لن يكتب 

واخلرطوم.«
إن التنسيق مع اخلرطوم يتطّلب عدم حرمان السودان 
النهضة،  س��ّد  م��ن  سيجنيها  ال��ت��ي  الكبيرة  املنافع  م��ن 
وما  جناها  التي  الكارثية  النتائج  على ضوء  خصوصًا 
يزال يجنيها السودان من السّد العالي. بل إن التنسيق 
السودان  ملوقف  مصر  قبول  األم��ر  حقيقة  ف��ي  يتطّلب 
املؤيد لسد النهضة حتى يتسّنى له احلصول على هذه 

املنافع.
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طه مدثر عبد المولى

ومكياجها  أناقتها  بكامل  وسيمة  فتاة  تظهر  التلفزيوني  اإلع��الن  في   )1(
ذاهبة  أم  إلى اجلامعة  ذاهبة  أعرف هل  ال  وثيابها وشايلة )طشت غسيل( 
إلى الغسيل؟ قلت شنو يا املخرج؟ املخرج قال ليكم ماشة للغسيل! وهكذا 
أغلب إعالناتنا ودعاياتنا التلفزيونية غير واقعية ال باملنطق والبالطش وال 

بالغسيل.
 )2(لو قرأ كبار السياسني واملسوؤلني سلسلة الشياطني ال� 13 أو املغامرون 
ملكة  لتوسعت  ج��ي��ب.  ميكي  أو  ال��وط��واط  أو  ط���رازن  مجلة  أو  اخلمسة 
اخليال لديهم، ووجدوا حلوال ملشاكلنا بدال من أن يكونوا هم إضافة عملية 

ملشاكلنا.
 )3( من أراد أن يقضي على الفساد واملفسدين بالسودان، بكل ملله ونحله 
وخله وعسله. فعليه أوال أن يعلم األسد أكل اخلضروات والفواكه والزبادي 
والبيض  احملمر  واللحم  الشية  أكل  الفيل  يعلم  أن  ثانيا  وعليه  واملسلوق 
األمنيات  مع  واملفسدين.  الفساد  على  القضاء  يستطيع  ذلك  وبعد  بالطوة! 

بالتوفيف والنجاح .
 )4( كل الشعوب تدعو ربها أن متشي إلى األمام. إال أن أغلب الشعب السوداني 
- أنظر اليهم في احلفالت - دائما مخالفني. ألم تسمع أنهم يرددون كثيرا 

)ورا ورا(!
 )5(إذا أردت أو رغبت أن تنتقد جنما من جنومنا - السوبر استار - في أي 
مجال، فإن الطريقة البدائية - بتاعة زم��اااان أي تخش شمال طوالي - قد 
انقرضت وظهرت حركة جديدة للنقد وهي )الطريقة العصرية في نقد النجوم 
واألفندية( وهي أن تقول للنجم أو األفندي، لو سمحت أنا داير أنقدك، وتقيف 
في الصف، ورمبا سمح لك بنقده، أو طالب بإعدامك ألنك تطاولت على كائن 

مقدس!
 )6(الدعم احلكومي للمحروقات وبعض السلع هو مثل ملح الطعام، وقليل من 
امللح متنحه احلكومه للشعب ال بأس به. ولكن أن يعيش الشعب دون ملح، 

فهذا سيجلب الهواء البارد للحكومة والنواب .
تقابل  فالزوجة  السودانية  الزوحية  احلياة  في  عجيبة  مفارقة  نشاهد   )7( 
زوجها - وهو قادم من الشغل - ببصلها وزيتها ونومها وفولها وعدسها. 
مثل  تراها  فإنك  وع���زاًء،  بكاًء  كانت  ول��و  مناسبة  ألي��ة  خروجها  عند  ولكن 
وحنتها.  وأناقتها  وزينتها  زيها  كامل  في  مصر،  عزيز   زوج��ة  صاحبات 
وأحالم  طيار.  ب��دون  طائرة  عينه  أصبحت  إذا  السوداني  يوسف  ومسكني 

الزوج املسكني أن تغير الزوجة نهجها وسلوكها فهل تقدر؟
 )8(أصبح األصل في األسواق، أن يبيع التجار السلع كل على حسب جشعه.

بنقله  العاملية  الشفافية  منظمة  تنصح  ال  واألف��ارق��ة  العرب  احلكام  دم   )9( 
لآلخرين من املرضى من الشعب، ألن دمهم ثقيل بالرغم من أن أغلب الرؤساء 
- عاملني فيها - أوالد نكتة، مثل زنقة زنقة وحارة حارة أو خلوهم يتسلوا 

أو فهمتكم أو أحلس املكواة وهي حارة .
 )10(لست بناقد فني متخصص، ولكني متذوق ال بأس به للغناء السوداني 
لألغاني  مؤديات  لهن  الدلع  واس��م  املؤذيات  من  كثير  أنصح  لذلك  اجلميل 
السودانية أنصحهن بإعادة اجللوس المتحان الشهادة السودانية ثم إعادة 
مع  الغناء.  من  أفضل  أخرى  ووظيفة  مهنة  ورمبا وجدن  أنفسهن  اكتشاف 

األمنيات بالتوفيق من جوة قلبي والله العظيم.
 )11(الشعب هو خط الدفاع األول عن أية حكومة- دون توصيف للحكومة- 
ولكن ليس هناك ما مينع الشعب من التحول إلى خط هجوم كاسح وضارب 

على حكومته.

قليل من الملح
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عز الهجير

رضا حسن باعو

الكهرباء ومايدور، وقبل أن نشخص  قبل أن نواصل في مسيرنا نحو 
أزمتها وعلتها من وجهة نظرنا املتمثلة في إدارة إعالمها التي يزعم خالد 
عثمان أنه مسؤول عنها، وقبل أن نوضح للوزير أسامة عبدالله والرأي العام 
كيف يتعامل مسؤول إعالمه مع املؤسسات الصحافية وكيف أسهم في إبعاد 
أحد زمالئنا من املهنة وتسبب في )رفده( من صحيفته التي كان يعمل بها 
ال لشيء جناه سوى أنه نقل صورة عن قرب بحسب وجهة نظره عن الوزير 
الناس أو يختلفون حولها، قبل  الذي هو شخصية عامة قد يتفق  أسامة 
كل ذلك ندلف للتعليق على ما أورده الباشمهندس عثمان ميرغني الكاتب 
بالزميلة )اليوم التالي( ورئيس حترير الزميلة املوقوفة )التيار( في عموده 
حديث املدينة ليوم أمس حتت عنوان )إختالف( مدارس للدفاع عن فكرته 
ومبادرته التي أطلقها لتكرمي قطاع الكهرباء مبررا رؤيته للتكرمي بالقول 
إن الصحافة مدارس ال يجب أن تؤثم بعضها بعضا، فاألمر بكل التباين في 
الرأي حوله ال يعدو كونه مجرد )اختالف مدارس صحافية(، فهناك مدرسة 
حتدد الوصف الوظيفي للصحافي في حدود صفحات الصحيفة، سالحه 
القلم ينافح به عن مبادئه وتقديرا ملا يراه مصلحة للجميع، وضد ما يراه 
مفسدة للمجتمع. وفي املقابل هناك مدرسة أخرى ترى أن للعمل الصحافي 
امتداد خارج الورق، امتداد يجعل من الصحافي قائدا ليس للرأي فحسب 

بل ناشطا مجتمعيا متفاعال بالطريقة واملنهج الذي يراه. 
هذا جزء من النص الذي أورده الباشمهندس عثمان ميرغني في حديث 
املدينة ليوم أمس، وقد نكون من مدارس مختلفة ، لكنه لم يوضح لنا، هل 
هناك مدرستان فقط في الصحافة أم أن املدارس متعددة؟ نرى لعثمان احلق 
في الدفاع عن فكرته ونحن ال نعلم نواياه التي دفعته لهذه اخلطوة ويبدو 
أنه لم يقرأ ماذا كتبنا قبل نحو أسبوع في هذه املساحة قبل أن يتم الترويج 
يستحق  من  هناك  ك��ان  إن  وقلنا  الصحف  بعض  في  فكرته  عن  واإلع��الن 
التكرمي في قطاع الكهرباء فهو الباشمهندس مكاوي محمد عوض آخر مدير 
للهيئة القومية للكهرباء قبل حلها وحتويلها لشركات بعد دمج عدة وزارات 
في الكهرباء والري والسدود لقناعتنا مبا قدمه الرجل للقطاع، لكننا لم نقل 

بتكرمي الصحف أو رؤساء التحرير ملكاوي وإمنا طرحنا األمر للجميع.
ورمبا  الصحافية  امل��دارس  عن  املوقوفة  )التيار(  حترير  رئيس  حتدث 
إليه لكن خالل سنني عملنا في الصحافة  التعدد الذي أشار  ال نعلم بهذا 
م��دارس وهي  لم يذكرها عثمان ميرغني ضمن ما ذكر من  تعلمنا مدرسة 
قادة  بعض  بوابة  عبر  الصحافة  سوح  دخلت  التي  )االنتهازية(  املدرسة 
الرأي والقلم وصارت حديث الناس داخل الوسط الصحافي وخارجه وصار 
من  غسيل  له  ينشر  أن  ومن ميكن  أجندته  له  من ميرر  يعلمون  من  هناك 

يختلفون معه .
لم يحدثنا رئيس حترير)التيار( املوقوفة هل ميكن للمبادئ أن تتجزأ أم 
ال؟ وهل ميكن أن )نسبح بالليل ونضبح بالنهار( كما يقول مثلنا العامي، 
وكذلك لم يحدثنا عن الداعي الذي جعله يفكر لتكرمي أسامة عبد الله )وذلك 
أن قصة التطور التقني( الذي شهده قطاع الكهرباء و فكرة أن تباع الكهرباء 
باالسكراتش مثل كروت االتصاالت خطط لها الباشمهندس مكاوي محمد 
عوض قبل إقالته وكان من يعملون على تنفيذها عدة مهندسني منهم ال يزال 
املهندسني سميرة  من  ونذكر  املعاش  دهمه  من  ومنهم  الكهرباء  قطاع  في 
أحمد محمد مدير إدارة املبيعات بالكهرباء قبل إحالتها للمعاش، وكان من 
الدين شمو  إبراهيم أمني ونور  املقترح املهندس  ضمن تيمها إلنفاذ ذلكم 
إضافة للمهندسة مواهب الرحمن، فهل ميكن أن يفصح لنا رئيس حترير 

)التيار( املوقوفة بعد كل هذا عن دواعي تكرميه لقطاع الكهرباء .
بنك الثواب 

الله محمد احلسن النجم اإلعالمي األملعي في تقدمي  الزميل عبد  جنح 
برنامج متميز بقناة قون باسم بنك الثواب يضاف إلى رصيده الذاخر حيث 
يخصص البرنامج إلعانة املكلومني وإغاثة امللهوف بتسليطه الضوء على 
مشكالت اجتماعية وإنسانية تعاني منها شريحة كبيرة في املجتمع، أعانك 
الله أخي عبدالله لتواصل مسعاك وال منلك سوى الدعاء لك بالتوفيق وأن 
يجعل ما تقدم في ميزان حسناتك، وأستسمحك في نشر هواتف البرنامج 
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