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ام��ت��أت ال��ص��ح��ف ال��ورق��ي��ة واالل��ك��ت��رون��ي��ة على 
النهضة  سّد  عن  باملقاالت  املاضيني  الشهرين  مدى 
املسموعة  اإلع����ام  االث��ي��وب��ي؛ وواص���ل���ت وس��ائ��ل 
يستطيع  أن��ه  اعتقد  من  كل  مع  مقاباتها  واملرئية 
أن يدلي بدلوه في بحيرة السّد؛ وقد تناول الكتاب 
الفنّية  زواي��ا شملت  عّدة  من  املوضوع  واملتحّدثون 
والسياسّية  واالقتصادّية  والهندسّية  والقانونّية 

وحتى العسكرّية. 
وال ُبّد من ماحظة أن معارضي سّد النهضة في 
أنفسهم؛  امللوك  من  أكثر  ملكّيني  ص��اروا  ال��س��ودان 
فقد ارتفعت أصوات املعارضني السودانيني ُتخيف 
الشعب السوداني بالدمار والغرق من انهيار السّد؛ 
نصيب  سيحجز  ال��س��ّد  ألن  وال��ع��ط��ش  وب���اجل���وع 
ال���س���ودان م��ن امل���ي���اه؛ وت��ط��ال��ب احل��ك��وم��ة باتخاذ 
اإلج�����راءات امل��ن��اس��ب��ة ل��وق��ف م��ا س��ّم��اه بعضهم ب� 
التاريخية  السودان  حقوق  على  الغاشم  »االع��ت��داء 

وأمنه املائي«. 
غير أن��ه ق��د ت��زام��ن م��ع ه��ذه ال��دع��وات اخلاطئة 
وغير املوّفقة بروز بعض األصوات العاقلة في مصر 
النيل األخرى  والتي تنادي باالعتراف بحقوق دول 
فهمي  األس��ت��اذ  دع��ا  فقد  معها؛  واحل���وار  والتعاون 
هويدي في مقاله املنشور »بصحيفة الشرق« بتاريخ 
األطراف؛  ب��ني  التعاون  إل��ى   2013 ع��ام  يونيو   15
وإنهاء »أجواء الهرج واالنفعال التي تسود مصر في 
الوقت الراهن.« وطالب أن »يشكل التعاون املفترض 
للتفاهم ومعاجلة  في إطار االتفاقية األخيرة فرصة 
بعض تداعيات مشروع سد النهضة.« وهي املطالبة 
التي فهمها الكثير من القراء على أنها دعوة ملصر 
النهضة  س��ّد  وتناقش  عنتبي  اتفاقية  إل��ى  لتنضّم 
سُتنِشئها؛  التي  واملفوضية  االتفاقية  تلك  إطار  في 
وهي دعوٌة جريئة قد تكسر حاجز اخلوف والترّدد 

املصري من اتفاقية عنتبي. 
هيكل  حسنني  محمد  الكبير  الكاتب  واص��ل  وقد 
على  مقابلٍة  في  ذكر  عندما  الطريق  هذا  في  السير 
ع��ام 2013  يونيو  في 20  بي س��ي«  »س��ي  فضائية 
»انه ال بد من إزالة االحتقان مع إثيوبيا حول أزمة 
ُمنتِقدًا  التهديد«؛  عن  نتوقف  وأن  النهضة؛  س��ّد 
ت��ص��ري��ح��ات ال��رئ��ي��س م��رس��ي ب���أن ك��ل اخليارات 
اخليار  أن  »إل���ى  وم��ش��ي��رًا  األزم���ة؛  مفتوحة حل��ل 
الوحيد املفتوح هو التعاون بني الناس وفهم أن 
النيل مصلحة مشتركة.« وأوضح  األستاذ هيكل 
»إننا في املؤمترات األخيرة نطالع أفريقيا بالوجه 

الذي ال تريده وهو االستعاء واإلرهاب.«
ت��وّق��ف��ُت ك��ث��ي��رًا ع��ن��د إق����رار وق��ب��ول األستاذ 
النيل مصلحة مشتركة.« فهذا اإلقرار  هيكل »أن 
مكان سياسات  تاريخ مصر  في  مرة  ألول  يِحُلّ 

الغطرسة واإلقصاء واالستعاء )كما ذكر السيد 
وبرامج  اتفاقيات  بها  مت��ّي��زت  التي  نفسه(  هيكل 
أن  منذ  النيل  نهر  ح��ول  وال��س��ودان  ومواقف مصر 
وّقعا منفردين على اتفاقية مياه النيل عام 1959؛ وقد 
أدخلت هذه السياسات العرجاء مصر والسودان منذ 

ذلك العام في نفٍق مظلٍم وعزلٍة سياسيٍة متزايدة. 
الرافضة  وال��س��ودان  م��واق��ف مصر  أث����ارْت  وق��د 
القانوني  منها  كثيرة  أب��ع��ادًا  املنبع  دول  حلقوق 
املواقف  هذه  ُتثير  أن  يجب  أنه  ون��رى  والسياسي؛ 
أيضًا البعد األخاقي؛ خصوصًا موقف معارضة سّد 
على  االثيوبي  الشعب  يساعد  سوف  الذي  النهضة 
اخلروج من حالة اجلوع والعطش، والظام، والفقر، 

والبؤس التي يعيشها منذ آالف السنني. 
سوف نتناول في هذا املقال الُبعد األخاقي ملسألة 
النيل؛ مبا في ذلك االعتراض على سّد  تقاسم مياه 
النهضة، ونوّضح أن هذا البعد ظّل وما يزال غائبًا 
في هذه املسألة؛ وسنجادل أن قيم العصر من حقوق 
كرميٍة خاليٍة  في حياٍة  ذلك احلق  في  )مبا  اإلنسان 
م��ن اجل���وع وال��ع��ط��ش وال��ظ��ام وال��ف��ق��ر(؛ ومبادئ 
واإلقصاء  الظلم  أل��وان  كافة  ضد  والوقوف  العدالة 
واالستعاء تتطّلب االعتراف بحِقّ كل دولة وشعوبها 
في االستفادة من مياه النيل، مبا في ذلك قيام سد 

النهضة؛ إن كّنا نؤمن فعًا بهذه القيم واملبادئيء.
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عاٍم  املائة  خال  وثيقًا  ارتباطًا  اثيوبيا  ارتبطت 
اجلفاف  سّببها  التي  القاسية  باملجاعات  األخيرة 
وحوالى  شخص  مليوني  ق��راب��ة  م��وت  إل��ى  وأّدت 
عام  مجاعة  كانت  املاشية؛  من  رأس  مليون  خمسة 
أل���ف شخص  م��ائ��ة  م���وت  ن��ت��ج عنها  وال��ت��ي   1973
الشرارة التي أشعلت الغضب وأّدت إلى انهيار نظام 
االمبراطور هياسياسي في عام 1974؛ غير أن اسم 
النظام املاركسي الباطش الذي حّل مكان االمبراطور 
ارتبط ارتباطًا وثيقًا مبجاعة األعوام 1983 – 1985 
القاسية والتي أّدت بعد فترة جفاٍف طويلٍة وتوّقف 
اإلدارة  اثيوبيا وس���وء  ف��ي ش��م��ال  األم��ط��ار  ه��ط��ول 
واحل����روب األه��ل��ي��ة؛ إل��ى م��وت مليون اث��ي��وب��ي من 
اجلوع وحوالي ثاثة مليون رأس من املاشية؛ كان 
األطفال وهم يصارعون اجلوع وميوتون في  منظر 
أيدي أمهاتهم خال تلك األعوام الثاثة أمرًا قاسيًا 
على قلوب املشاهدين في كل العالم. وكان أقسى من 
ذلك منظر األمهات واآلباء وهم يبحثون عن شخٍص 
إطعام  على  واف��ق  إن  منحًة  طفلهم  يعطونه  مقتدٍر 
ب�  املجاعة  تلك  تسمية  ومّت��ت  الطفل؛  ذل��ك  وإي���واء 

»مجاعة القرن.« 
ل��م ي��ت��ح��ّم��ل ال��ع��ال��م ت��ل��ك امل��ن��اظ��ر ال��ب��ش��ع��ة فهّب 
الكارثة  ه��ذه  درء  ف��ي  للمساعدة 
أطفال  ت���ب���ّرع  اإلن��س��ان��ي��ة. 
معظم  ف����ي  امل��������دارس 
العالم  أن����ح����اء 
ب��������وج��������ب��������ة 
إف�����ط�����اره�����م 
غدائهم  أو 
ألط�������ف�������ال 
؛  بيا ثيو ا
وأه�����������دت 
ن�������س�������اؤه 
ب��ع��ض��ًا من 
ُح����ل����ي����ه����ّن 
ة  عد للمسا
وقف  ف����ي 
ت����������ل����������ك 
امل�����أس�����اة؛ 
وت�����س�����اءل 
ع���������ق���������اء 
ال���ك���وك���ب: 
ميكن  ك��ي��ف 
هذا  يحدث  أن 
اليوم-  في عالم 
ع�������ال�������م احل������ق 
في  اإلنساني 

احل������ي������اة 
وقّرر  والسكن؛  وامل��اء  وال��غ��ذاء 

العالم ممثًا في منظمات املجتمع املدني واملنظمات 
الدولية أننا كوكٌب واحد إذا داهمت املجاعُة والكوارُث 
والوقوف  لنجدته  ال��ك��وك��ب  بقية  ه��ّب��ت  منه  ج���زءًا 
بجانبه؛ وجتّمع فنانو العالم وأنتجوا وأنشدوا معًا 
تلك املقطوعة املوسيقية الرائعة اخلالدة »إننا نحن 
بالكارثة؛  الوعي  عالٌم واحد« والتي رفعت   – العالم 
املايني  مئات  وجلبت  معًا؛  البشرية  بني  وجمعت 
من الدوالرات جلوعى اثيوبيا؛ مما ساهم كثيرًا في 

تخفيف ِحّدِة املجاعة.
غير أن اجلفاف ع��اد م��رًة أخ��رى إل��ى أج��زاء من 
2003؛  عام  في  أخ��رى  مجاعٌة  عنه  ونتجت  اثيوبيا 
إال  الزمان واملكان،  املجاعة في  تلك  ورغم محدودية 
أن التقديرات أشارت إلى موت اآلالف وتأّثر عشرات 
اجلفاف  تأثيرات  وامتّدت  منها.  األطفال  من  اآلالف 
لتصل تنزانيا وكينيا ويوغندا أيضًا كما سنناقش 

الحقًا. 
ال بد أن نضيف هنا أن نهر النيل ظل يجري من 
ويحمل  وامل���وت؛  واملجاعات  اجلفاف  رغ��م  اثيوبيا 
أكثر من 70 مليار متٍر مكعٍب كل عام تعبر احلدود 
مثلما حدث متامًا  وال��س��ودان؛  مصر  إلى  االثيوبية 
إبان فترة املجاعة في األعوام 1983 – 1985؛ وكانت 
املفارقة أن اثيوبيا واصلت عطاءها للسودان ومصر 
في سنوات املجاعة؛ وواصل النيل سريانه كامًا كما 
ذلك  رغم  السنني؛  اآلالف من  يفعل منذ عشرات  كان 

اجلفاف القاسي وتلك املجاعة الكارثية.
اإلنسانية  وال��ك��وارث  املجاعات  تلك  أث��ارت  وق��د 
السؤال حول حِقّ حكومات دول املنبع )بل وواجبها 
للخروج  النيل  مياه  استعمال  ف��ي  ومسؤوليتها( 
وكوارثهم  وبؤسهم  وفقرهم  مآسيهم  من  بشعوبها 

ومجاعاتهم، مثلما فعلت مصر والسودان.
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طاولة  على  اجل��ل��وس  النيل  ح��وض  دول  ب���دأت 
إثر  املاضي  القرن  ستينيات  منتصف  في  النقاش 
واملفاجيء  الكبير  االرتفاع  من  نتجت  التي  املشاكل 
في بحيرة فكتوريا؛ وقد مّتت الدعوة لذلك االجتماع 
بواسطة دول بحيرة فكتوريا الثاثة )يوغندا وتنزانيا 
رغم  والسودان،  مصر  الدعوة  شملت  وقد  وكينيا(؛ 
رفض مصر والسودان مشاركة دول النيل األخرى في 

مفاوضات مياه النيل في أكتوبر عام 1959. 
غير أن جمهوريتي مصر والسودان لم ترفضا فقط 
مشاركة دول النيل األخرى في املفاوضات؛ بل ذهبتا 
أكثر من هذا وأعلنتا في غطرسٍة واستعاٍء وإقصاٍء 
في اتفاقية مياه النيل لعام 1959؛ قبل أعوام قليلة 
من ذلك اللقاء: النيُل نيلُنا ومن أراد قطرًة منه فليقّدم 
طلبه لنا وسنقّرر إن كّنا سنعطيه أي قدٍر من مياه 
النيل أم ال؛ وسنحّدد هذا القدر ونراقب عدم جتاوزه. 
املتغطرس  القرار  وقد ضّمنت مصر والسودان هذا 
في اتفاقية مياه النيل لعام 1959 التي وّقعتا عليها 
منفردتني؛ ورفضتا مشاركة أية دولٍة نيليٍة أخرى في 

التفاوض معهما حولها.
من  ألكثر  ر  املصِدّ أنها  حقيقة  الثيوبيا  تشفع  لم 
85% من مياه النيل وأن شعبها قد أنهكته املجاعات 
مياه  إلى  حتتاج  وأنها  والظام،  والعطش  والفقر 
والسودان،  مصر  حتتاجها  مثلما  وس��دوده،  النيل 
لتخرج شعبها من حلقة املجاعات القاسية املتكّررة. 
السودان  ومعها  مصر  معارضة  وقويْت  وتواصلْت 
ألي مشروٍع في دول املنبع؛ وتوّقفت اثيوبيا لبعض 
بسبب  النيل  مياه  استخدام  محاوالتها  عن  الوقت 
الغرب  رف��ض  وبسبب  الداخلية،  ومشاكلها  فقرها 
ومؤسساته املالية متويل مشاريعها على نهر النيل.

أنور  محمد  ال��رئ��ي��س  ن��ظ��ام  ع��اق��ات  زادت  وق���د 
خصوصًا مع   – ال��غ��رب  م��ع  ق���ّوًة ومتانًة  ال��س��ادات 
السام  اتفاقية  على  مصر  توقيع  بعد   - أم��ري��ك��ا 
عام  سبتمبر   17 في  ديفيد  كامب  في  اسرائيل  مع 
اتفاقه  بعد  السادات  تصريحات  أولى  كانت   .1978
مع اسرائيل أن األمر الوحيد الذي سوف يقود مصر 
إلى حرٍب أخرى هو مياه النيل. وبدأ مسلسل »بذل 
قطرة الدم مقابل كل قطرة ماٍء« تفقدها مصر من مياه 

النيل.
مع  واملتينة  اجلديدة  عاقاتها  مصر  واستغّلت 
ووقف  معارضة  في  امريكا،  مع  الغرب؛ وخصوصًا 
أي مشروٍع في دول املنبع، خصوصًا اثيوبيا؛ ساعد 
مصر في ذلك النظام املاركسي العنيد والباطش في 
اثيوبيا. وقد وقفت مصر في طريق بناء »سّد فينشا« 
ف��ي اثيوبيا، وجن��ح��ت ف��ي وق��ف أي مت��وي��ٍل ل��ه من 

الغرب وبنوكه ومنظماته املالية. 
 وتواصلت سياسة اإلقصاء واالستعاء من مصر 
والسودان حول مياه النيل؛ فقد عرضت مصر على 

اسرائيل 
مدها مبياه النيل؛ وفي نفس 

الوقت اعترضت مصر والسودان على مشروع مياه 
الشرب في تنزانيا؛ وفرضتا شروطهما للموافقة على 
مشاريع الطاقة الكهربائية من مياه النيل في يوغندا؛ 
كما قررت مصر والسودان جتفيف مستنقعات جنوب 
السودان ونقل بعض مياهها شمااًل دون أي اعتباٍر 
من  السودان  جنوب  بقبائل  ستلحق  التي  للمضار 
جراء ذلك التجفيف؛ وتواصل ذلك املنحى اإلقصائي 
ب��رف��ض س��د النهضة االث��ي��وب��ي رغم  واالس��ت��ع��ائ��ي 
مضاٍر  أي��ة  وج��ود  وع��دم  للسودان؛  الكبيرة  منافعه 

ذات شأن ملصر.
التفصيل  من  بشيٍء  املسائل  هذه  نناقش  سوف 
حتى نضع تساؤلنا عن البعد األخاقي العتراضات 
مياه  م��ن  ق��دٍر  أي  استخدام  على  وال��س��ودان  مصر 
)ول���و لقطرٍة  ال��ن��ي��ل األخ����رى  ب��واس��ط��ة دول  ال��ن��ي��ل 
واحدة(، مبا في ذلك سد النهضة، في سياٍق تاريخٍي 

وموضوعي. 
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استعمال  على  امل��واف��ق��ة  رف��ض��ت  مصر  أن  رغ��م   
النيلية  ال���دول  بواسطة  النيل  م��ي��اه  م��ن  ق��ط��رٍة  أي 
إحدى  ف��ي  أعلن  ال��س��ادات  الرئيس  أن  إال  األخ���رى؛ 
5 سبتمبر  ف��ي  مدينة حيفا  ف��ي  الس��رائ��ي��ل  زي��ارات��ه 
عام 1979 عرضه توصيل مياه النيل السرائيل؛ قال 
مياه  أوصلُت  لقد  االسرائليني:  ملستمعيه  السادات 
اجليران  أيها  لكم  نوصلها  ال  فلماذا  لسيناء؛  النيل 
واألصدقاء الطّيبون اجلدد؟ إن هناك الكثير من اآلمال 

والكثير من الفرص.
وب��ع��ث ال��رئ��ي��س ال���س���ادات إل���ى رئ��ي��س ال����وزراء 
من  قليلة  أس��اب��ي��ع  بعد  بيغني  مناحم  االس��رائ��ي��ل��ي 
مبِدّ  عرضه  فيه  ي��ؤّك��د  خطابًا  اسرائيل  م��ن  ع��ودت��ه 
ذلك  ف��ي  ال��س��ادات  ذك��ر  وق��د  النيل؛  مبياه  اسرائيل 
اخلطاب: ”حيث أننا شرعنا في حل شامل للمشكلة 
النيل مساهمة من  مياه  الفلسطينية؛ فسوف جنعل 
خالٍد  كرمز  املسلمني  مايني  بإسم  املصري  الشعب 
املياه  السام؛ وسوف تصبح هذه  اتفاق  وباٍق على 
الرساالت  أصحاب  املؤمنني  لكل  زم��زم  مياه  مبثابة 
سام  رع��اة  أننا  على  ودليا  القدس  فى  السماوية 
ورخاء لكافة البشر.“ وقد مّت نشر نص هذا اخلطاب 
الوطني  احل��زب  لسان  األسبوعية  أكتوبر  مجلة  في 
احلاكم وقتها في عددها بتاريخ 16 يناير عام 1979 

حتت عنوان »مشروع زمزم اجلديد.“ 
احلوض  ل��دول  م��اٍء  بنقطة  تسمح  لم  التي  مصر 
التي هي املصدر لكل مياه النيل تقّرر منح مياه النيل 
في كرٍم وسخاٍء السرائيل!!! وها نحن نسمع اآلن من 
خدموا  الذين  املصريني  والسياسيني  الكتاب  بعض 
ال��س��ادات، وم��ب��ارك ب��إخ��اٍص وت��ف��اٍن ع��ن تهديدات 
حقوق  على  وتآمرها  املنبع  دول  في  ملصر  اسرائيل 

مصر والسودان في مياه النيل. 
والسخاء  الكرم  ه��ذا  أن  على  التأكيد  من  ُب��ّد  وال 
السرائيل من مصر يتعارض مع القانون الدولي الذي 
ال يقُرّ نقل مياه النهر خارج احلوض إاّل مبوافقة كل 
السخي  العرض  ذل��ك  تقدمي  مّت  وق��د  احل��وض؛  دول 
السرائيل في الوقت الذي تستمّر فيه مصر والسودان 
في اعتراضهما ورفضهما ألي مشروٍع في أٍي من دول 
كان  كان حجمه ومهما  األخ��رى؛ مهما  النيل  حوض 

الدافع واحلاجة اإلنسانية واألخاقية إليه.
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لقد كان محزنًا )وُمْحِرجًا( أن يتابع العالم رفض 
مصر والسودان التام ملشروع »شني يانغا« في تنزانيا 
والذي قامت فيه دولة تنزانيا بشِقّ قناٍة لنقِل مياٍه من 
بحيرة فكتوريا ألغراض الشرب لعدٍد من قراها التي 
ضربها اجلفاف والعطش في عام 2003، وهو نفس 
كمية  كانت  الثيوبيا؛  املجاعة  فيه  عادت  الذي  العام 
املياه التي سوف يتّم استخدامها ألغراض الشرب في 
هذه القرى في شمالي غرب تنزانيا ال تتعّدى املليار 
السودان  على  تأثيراتها  أن  غير  متٍر مكعب سنويًا؛ 
بسبب  مكعب  متر  مليون  مائة  عن  تزيد  لن  ومصر 
مياه  النسياب  ال��س��ودان  جنوب  مستنقعات  تنظيم 

النيل األبيض. 
املشروع  ورفضتا  الدنيا  والسودان  مصر  أقامت 
اجلانب  ف��ي  حل��ظ��ًة  التفكير  دون  ب��ض��رب��ه  وه��ددت��ا 
األخاقي لاعتراض على املشروع والتهديد بضربه؛ 
ودون التفكير إنه ملياه الشرب ملجموعاٍت فقيرٍة هّدها 
العطش واجلفاف في دولٍة تساهم في مياه النيل؛ مّت 
هذا الرفض والتهديد في الوقت الذي تضيع فيه أكثر 
من 17 مليار متر مكعب من مياه النيل في التبّخر في 
مصر والسودان )10 مليار في بحيرة السّد العالي، و7 

ر  مليا
ف��ي س��دود ال��س��ودان، منها 

2،5 مليار من خزان جبل أولياء الذي انتفت األسباب 
التي مّت من أجلها إنشاؤه(؛ ومّت هذا الرفض ملشروع 
ت��ن��زان��ي��ا رغ���م ع���رض م��ص��ر م��ي��اه ال��ن��ي��ل السرائيل. 
مشروعها  وأكملت  االحتجاجات  تنزانيا  جتاهلت 
ووقفت معها دول العالم ومنظماته وخبراء القانون 

الدولي للمياه. 
السودان  امل��ش��روع بجاء عزلة  ذل��ك  أوض��ح  وق��د 
احلساسية  وغياب  النيل،  مياه  قضايا  في  ومصر 
واالعتبار الحتياجات دول النيل األخرى؛ حتى ملياه 
واألخاق  وال��ش��رع  القانون  يعتبرها  التي  ال��ش��رب 
ح��ق��ًا إن��س��ان��ي��ًا م��ط��ل��ق��ًا ال ي��ق��ب��ل اجل�����دل؛ ل��ق��د غاب 
والسودان  مصر  رفض  في  متامًا  األخاقي  اجلانب 
عندما  غاب  مثلما  بضربه؛  والتهديد  املشروع  لهذا 
ذلك  غ��اب  وق��د  السرائيل؛  النيل  مياه  مصر  عرضت 
البعد األخاقي أيضًا عندما نسي السودان ومصر، 
جنوب  ف��ي  القبلية  املجموعات  حقوق  تناسيًا؛  أو 
قناة  ببناء  احلقوق  بتلك  باإلضرار  وقاما  السودان؛ 

جونقلي، كما سنناقش أدناه. 
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أبابا  أدي��س  اتفاقية  توقيع  من  أع��وام  أربعة  بعد 
في  القو  والسيد جوزيف  الرئيس جعفر منيري  بني 
مارس عام 1972 قّررت مصر والسودان الشروع في 
حفر قناة جونقلي؛ كان الغرض من القناة هو جتفيف 
مستنقعات جنوب السودان وإضافة جزٍء من مياهها، 
)ُقّدرت بخمسة مليار متر مكعب سنويًا(، للنيل األبيض 
لصالح استعماالت مصر والسودان وحديهما. عارض 
ال  أنه  إلى  وأش��اروا  املشروع  السودان  جنوب  أبناء 
السلبية  أثاره  للجنوب؛ وعّددوا  فائدًة واحدًة  يحمل 
مناطق  انحسار  السلبية  اآلث��ار  تلك  شملت  عليهم. 
باإلضافة  املنطقة،  في  األمطار  منط  وتغيير  الرعي؛ 
بني  ومواشيها  القبائل  حلركة  القناة  تعطيل  إل��ى 
ُتِعْر  ل��م  وامل���اء؛  الكأ  ع��ن  بحثًا  القناة  وغ��رب  ش��رق 
مصر والسودان اهتمامًا لتلك االعتراضات وتصّدت 
الشرطة بعنٍف للمظاهرات الهادرة التي خرجت ضد 
عّدة  ُقِتل  الكبرى.  اجلنوب  م��دن  في  جونقلي   قناة 
كبيرٍة  أع��داٍد  اعتقال  ومّت  العشرات  وُج��ِرح  أشخاص 

من الطاب والسياسيني املعارضني للقناة.
السودانية  احلكومتني  وع��د  بعد  األح���وال  ه��دأت 
واملصرية إقامة عّدة مشاريع تنموية في املنطقة تشمل 
نقاط عبوٍر وجسور في القناة، ومشروع ري ومصنٍع 
مع  وب��ور  ملكال  مدينتي  يربط  ب��ّرٍي  وطريٍق  للسكر، 
بيطرية  ملدينة جوبا، ومستشفيات  وصوله مستقبًا 
ومدارس ومواقع سكنية في منطقة القناة؛ بدأ العمل 
في القناة في عام 1978 لكّن مصر والسودان سرعان 
ما نسيتا تلك الوعود؛ وعندما ضربت احلركة الشعبية 

القناة في 9  السودان موقع  لتحرير 
فبراير عام 1984؛ كان أكثر من 

ولم  اكتمل  ق��د  القناة  ثلثي 
مشروٍع  ف��ي  العمل  ي��ب��دأ 

واحد من املشاريع التي 
وعدت بها احلكومتان 
واملصرية  السودانية 
أب������ن������اء اجل�����ن�����وب؛ 
قد   التكلفة  وك��ان��ت 
مائتِيّ  جت�������اوزت 

مليون دوالر.
لقد كان مشروع 
جونقلي  ق����ن����اة 
أح�������د ال���ف���ص���ول 
احلزينة في عاقة 
والسودان  مصر 
ب����امل����ج����م����وع����ات 
احمل�������ل�������ي�������ة ف����ي 
ح��������وض ال����ن����ي����ل؛ 
مباالتهما  وع�����دم 

بالتأثيرات 

لسلبية  ا
ع��ل��ى ه����ذه امل���ج���م���وع���ات من 

ب��ل وصلت  وال���س���ودان؛  تفيد مصر  ال��ت��ي  امل��ش��اري��ع 
على  التذاكي  ومحاولة  الوعود  تناسي  حد  املسألة 
بالتأثير سلبًا على  القبلية؛ وظلمها  املجموعات  تلك 

مياهها وأمطارها وحقوق رعيها وحرية حركتها.
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إنه مما ال يقبل اجلدل أن لدول نهر النيل األخرى 
احلق في استعمال مياه النيل للخروج بشعوبها من 
مصر  فعلت  مثلما  متامًا  وال��ظ��ام  والعطش  اجل��وع 
ملصر  ملكًا  ليس  النيل  اآلن؛  وت��ف��ع��ان  وال���س���ودان 
الدولي  ال��ق��ان��ون  مبقتضى  متلكه،  ب��ل  وال���س���ودان، 
واملنطق والعدالة، كل دول النيل وشعوبه. فالنظرية 
هي  ال��دول��ي  القانون  عليها  ينبني  التي  األساسية 
نظرية االنتفاع املنصف واملعقول واملساواة بني جميع 
األساسي  املنطلق  النظرية هي  وهذه  احل��وض؛  دول 
استخدام  بقانون  اخل��اص��ة  املتحدة  األمم  التفاقية 
املاحية؛  غير  األغ��راض  في  الدولية  املائية  املجاري 
حوض  مبادرة  أنشأت  التي  التفاهم  مذكرة  أن  كما 
في  السودان ومصر  من  كٌل  عليها  وّقع  والتي  النيل 
مدينة دار السام في تنزانيا في 22 فبراير عام 1999 
واملعقول.  املنصف  االنتفاع  مبدأ  على  أساسًا  قائمٌة 
الرئيسية  الصفحة  ف��ي  ع��ري��ض  ب��خ��ٍط  ذل��ك  ويظهر 
هنا  )يجب  النيل؛  ملبادرة حوض  االلكتروني  للموقع 
التفاهم هذه واتفاقية عنتبي  عدم اخللط بني مذكرة 
عليها  وّقعت  والتي  ومصر  السودان  يرفضها  التي 
وصادقت  2010؛  ع��ام  مايو  في  املنبع  دول  من  س��ٌت 

عليها اثيوبيا مؤخرًا(.
وقد وافق أخيرًا األستاذان فهمي هويدي ومحمد 
حسنني هيكل على أن النيل ملك جلميع دول احلوض؛ 
إن حّق دول املنبع في  استعماالت مياه النيل سواٌء 
النهضة  أو لسّد  تنزانيا  يانغا في  كان ملشروع شني 
لقبائل  أو  يوغندا  في  الطاقة  لتوليد  أو  اثيوبيا  في 
وإن  أيضًا؛  إنساني  حٌق  الرعي  في  السودان  جنوب 
االع��ت��راض عليه م��ن ج��ان��ب مصر وال��س��ودان حتت 
الدولي  القانون  م��ع  فقط  ليس  يتعارض  إدع���اء  أي 
واإلنساني، بل ومع املثل واملبادئ واألخاق وحقوق 

اإلنسان التي أصبحت قيمًا دولية ال تقبل اجلدل.
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ل��ق��د ب���دأت دول امل��ن��ب��ع ب��ع��د س��ن��واٍت م��ن الغنب 
والغضب واإلحساس بالظلم؛ في أخذ حقوقها بيدها؛ 
وقد فعلت اثيوبيا ذلك بإنشائها السدود؛ وتنزانيا 
بإقامتها  ويوغندا  الشرب  مياه  مشاريع  ببنائها 
بضرب  ال��س��ودان  وج��ن��وب  الكهرباء  توليد  س��دود 
قناة جونقلي؛ ولم تعْد تلك الدول تأبه لاعتراضات 
لكن رغم  والتهديدات بضربها.  على مشاريعها 
هذا فما يزال الظلم والتعّنت ومحاوالت 
اإلقصاء هي سمات املوقف املصري 

والسوداني.  
ل���ه���ذه األس����ب����اب ف����إن حبل 
يومًا  التفافه  ي���زداد  ال��ع��زل��ة 
رق��ب��ت��ِيّ مصر  على  ي��وم  بعد 
الظلم  ب��س��ب��ب  وال����س����ودان 
الدول  حقوق  إزاء  والتعّنت 
النيل؛  ف��ي ح���وض  األخ����رى 
إن اخل���روج م��ن ه��ذه العزلة 
يتطّلب االعتراف بحقوق هذه 
والتعاون  والتفاوض  ال��دول 
معها. وقتها ستتُمّ االستفادة 
دول  لكل  والكاملة  القصوى 
احلوض من مياه النيل، التي 
هي ملك للجميع، دون إقصاٍء أو 
استعاء؛ وسيتم اخلروج بشعوب 
النيل من املجاعات والعطش والظام 
والفقر والبؤس إلى حقوقهم في 
والكهرباء  وامل���اء  ال��غ��ذاء 
عّزٍة  ف��ي  وال��ع��ي��ش 

وكرامة. 
أل���ي���س���ت ه���ذه 
ه�������ي احل�����ق�����وق 
لكل  األس���اس���ي���ة 
كان  أينما  إنساٍن 
مبادئ  مبقتضى 
العدالة واإلنصاف 
والقانون والشرع 

واألخاق؟
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