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سدُّ النهضة ومياُه النيل ونهر الكونغو والعولمة 

»1«
ن��ش��ر األس���ت���اذ ح��ل��م��ي ش���ع���راوي م���ق���ااًل ف���ي صحيفة 
بعنوان  2014م  عام  فبراير   14 اجلمعة  يوم  »سودانايل« 
»عوملة املشروعات املائية حتاصر أزمة مياه النيل«.  وقد 
أثار األستاذ شعراوي مجموعًة من املسائل منها أن قضية 
مياه النيل لم تعد شأنًا ثنائيًا، وال حتى إقليميًا فحسب، 
بل انطلقت من هذا اإلطار إلى أجندة املياه على املستوى 
القاري والعاملي. وأشار إلى مؤمتر الهاي عام 2000م الذي 
�� إقامة اخلزانات واملشروعات العمالقة  �� حسب قوله  أقّر 
الشركات  ودور  املياه،  تسعير  مبدأ  أقرَّ  كما  األنهار،  على 
اخلاصة فى مشروعات تسويق املياه. ثم تطّرق الكاتب إلى 
نهر الكونغو واللغط السائد من قبل بعض الفنيني املصريني 
حول مشروع مقترح لربط نهر الكونغو بنهر النيل بقنوات 
إينقا  م��ش��روع  ع��ن  وحت��دث  واملستنقعات.  اجل��ب��ال  تشق 
الضخم لتوليد الطاقة الكهربائية من نهر الكونغو، ودور 
إفريقيا.  جنوب  دول��ة  من  خصوصًا  األجنبي  امل��ال  رأس 
وخلص الكاتب من ذلك إلى أن سدَّ النهضة بحجم بحيرته 
»74 مليار متر مكعب« والطاقة التي سيولدها »خمسة آالف 
ميقاواط« هو أكبر من أن يكون سدًا إثيوبيًا محليًا، وأشار 
إلى »ضرورة فهم شبكة املصالح، وتوفر القدرة على النفاذ 
داخل هذه الشبكة لتحولها مصر والسودان واثيوبيا معا 

�� ان امكن �� إلى مشروع تنموي كبير ومشترك«.
وت��س��اءل األس��ت��اذ ش��ع��راوي عن م��ب��ادرة ح��وض النيل 
»املأسوف عليها« والتي لم يفهم »ملاذا يختفي دورها اآلن«؟ 
التفاوض أواًل  أنه »من الضروري  وذكر األستاذ شعراوي 
حول االتفاق اإلطاري »اتفاقية عنتبي« ألننا فى هذا الصدد 
الوقت...  ط��وال  قائمة  اآلخ���ر«  »اع��ت��ب��ار  روح  س��وف جن��د 
والسودان  مصر  »اتفاق  تتضّمن  نفسها  1959م  فاتفاقية 
على  يتفقا  وأن  األخ���رى،  البالد  مطالب  سويًا  يبحثا  أن 
رأى موحد بشأنها ...«... وهذا يرد على القول أن البلدين 

استبعدا األطراف األخرى«.
ونكتفي بهذا القدر من االقتباس من مقال األستاذ حلمي 
شعراوي. ونورد في هذا املقال تعليقنا ورّدنا على النقاط 
املتعّلقة مبؤمتر الهاي لعام 2000م ومسألة تسعيرة املياه، 
1959م  واتفاقية  الكونغو،  بنهر  النيل  نهر  ربط  ومقترح 
ومسألة استبعاد األطراف األخرى، ثم مبادرة حوض النيل 
إلى  النهضة ومسألة حتويله  دوره��ا، وسّد  اختفى  وملاذا 
مشروٍع تنموٍي مشترك. ونناقش بعد ذلك مسألة مياه النيل 
والعوملة، قبل أن نختتم املقال ببعض األسئلة عن العالقات 
في  سائرًة  وتظل  ظّلت  وملاذا  النيلية  السودانية  املصرية 

طريٍق الجتاٍه واحد؟
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مؤمتر الهاي لعام 2000م
العاملي  املنتدى  هو  األم��ر  حقيقة  في  املؤمتر  ذلك  كان 
الثاني للمياه. واملنتدى العاملي هذا هو لقاٌء خلبراء املياه 
ثالث  ك��ل  عقده  يتمُّ  عليها  والعاملني  بأمرها  واملهتمني 
سنوات، ويشارك فيه ممثلو الدول بقيادة وزراء مياههم، 
واملنظمات الدولية ومنظمات املجتمع املدني واملؤسسات 
األك��ادمي��ي��ة وم��ع��اه��د ب��ح��وث ودراس�����ات امل��ي��اه والقطاع 
ف��ي املنتدى ك��ل اجلوانب  اخل���اص. وي��ت��داول امل��ش��ارك��ون 
والبيئية  والقانونية  واالقتصادية  والسياسية  الهندسية 
واإلدارية للمياه. ويقوم وزراء املياه بإصدار بياٍن في اليوم 
ُيسّمى  العام«  ذلك  من  مارس   22 »يوم  للمنتدى  اخلتامي 
»اإلعالن الوزاري« يتناول املسائل التي متَّ التوافق عليها. 
ولكن الكل يعرف أن هذا اإلعالن ال ميلك أية قيمة قانونية 
أو إلزامية ألنه ليس اتفاقيًة أو معاهدًة، أو حتى قرار من 
املشتركون  يتفرق  ثم  منظماتها.  إح��دى  أو  املتحدة  األمم 
سنوات.  ث��الث  بعد  ال��ق��ادم  للمنتدى  التحضير  وي��ب��دأون 
إنه لقاٌء خللق وتقوية شبكات التواصل بني خبراء املياه 

واملعنيني بأمرها  ال أكثر وال أقل. 
وقد شاركُت في كل املنتديات ضمن وفد البنك بوصفي 
من  أكثر  وحتدثُت  املياه،  لقوانني  الدولي  البنك  مستشار 
ذل��ك منتدى اله��اي لعام  م��رة في كل واح��ٍد منها، مبا في 

2000م.       
منتدى الهاي، مثله مثل بقية املنتديات، لم يكن بإمكانه 
أن يصدر أية قراراٍت ملزمٍة ألية دولة أو منظمة. فقد كان 
مواضيع  من  فيه  ال��ت��داول  مت  ما  في  تناول  تداوليًا  لقاًء 
مسألة احلق اإلنساني للمياه، كما تناول مسألة أن املياه 
سلعة اقتصادية واجتماعية معًا، وعلى الدول أن تضع لها 
ترشيد  الدولة  تستطيع  حتى  املستخدم  يدفعها  تسعيرة 
االستهالك من خالل هذه التعريفة. ولم يناقش ذلك املنتدى 
تصدر  ولم  املشتركة،  واألنهار  ال��دول  بني  املياه  تسعيرة 
األمم املتحدة أو البنك الدولي أية توصياٍت في هذا الصدد. 
بل ال بد من إضافة أن تركيز املشاركني في منتدى الهاي 
انصّب على اتفاقية األمم املتحدة للمجاري املائية الدولية 
التي كانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قد أجازتها في 
مايو عام 1997م »بعد حوالى الشهرين من انعقاد املنتدى 
1997م«.  عام  مارس  في  مراكش  في  للمياه  األول  العاملي 

وتنبني هذه االتفاقية على االنتفاع املنصف واملعقول.
وميكن مراجعة اإلعالن الوزاري ملنتدى الهاي، ولبقية 
يقوم  ال��ذي  للمياه  العاملي  املجلس  موقع  على  املنتديات، 

بتنظيم هذا املنتدى كل ثالث سنوات.
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مقترح ربط نهر النيل بنهر الكونغو
الدائر حول مقترح  اللغط  إلى  أشار األستاذ شعراوي 

ربط نهر النيل بنهر الكونغو بغرض زيادة مياه 
والنزاعات  فيه  امل��ي��اه  ش��ح  مشكلة  وح��لِّ  النيل 
حوله. وكانت بعض القنوات الفضائية والصحف 
قد أجرت خالل األسبوع املاضي حواراٍت متعّددة 
مع بعض »اخلبراء« الذين أكدوا لنا أن املشروع 
سوف يكتمل في عامني على األكثر »مما يعني أن 
التمويل للمشروع قد متَّ التوافق عليه«، وسوف 
يزيد الربط مياه نهر النيل بأكثر من مائة مليار 

متر مكعب من مياه نهر الكونغو.
كنت قد نشرُت مقااًل قبل أكثر من عام »وهو 
موجود على موقعي االلكتروني« بعنوان »مقترح 
الكونغو بني احلقيقة  النيل من نهر  زيادة مياه 
واخليال«. وكنُت قد جادلُت في ذلك املقال أن هذا 
املشروع خيالٌي وبعيٌد كل البعد عن الواقع. وقد 

ذكرُت عّدة أسباب لذلك أوجزها اآلن في اآلتي:
هي  دول  تسع  الكونغو  نهر  تتشارك  أواًل: 
انقوال وبوروندي والكميرون وجمهورية إفريقيا 
الدميقراطية  ال��ك��ون��غ��و  وج��م��ه��وري��ة  ال��وس��ط��ى 
وزامبيا.  وتنزانيا  ورواندا  الكونغو  وجمهورية 
ل��م تسمع أٌي م��ن ه��ذه ال���دول »ك��م��ا أوض���ح لي 
أحد املستشارين القانونيني للمياه بإحدى هذه 
الدول« بهذا املشروع، دعك من دراسته واملوافقة 
عليه. وقد اتضح عدم علم هذه الدول باملشروع 
بغياب إثارة املشروع، أو التعليق عليه، من أٍي 

من هذه الدول.
ث��ان��ي��ًا: ح��ت��ى ل���و اف��ت��رض��ن��ا ع��ل��م ه���ذه ال���دول 

الدول  هذه  على  ستعود  التي  الفوائد  هي  ما  باملشروع، 
مياه  من  مكعب  متر  مليار  مائة  والسودان  مبنحها مصر 
الفوائد  على  تقوم  الدولية  العالقات  إن  سنويًا؟  نهرها 
واملصالح املشتركة. وال يبدو أن هناك فائدة أو مصلحة في 
»تبرٍع دائٍم« مبائة مليار متر مكعب من املياه تتجّدد كل عام 

من هذه الدول ملصر والسودان.
ثالثًا: جتعل مرتفعاُت أواسط إفريقيا وكميُة مياه نهر 
األمزون«  نهر  بعد  العالم  في  »الثاني  الضخمة  الكونغو 
ولهذه  وح���ادًا.  ق��وي��ًا  الكونغو  نهر  ان��دف��اَع  النهر  وع��م��ُق 
األسباب فإن الطاقة الكهرومائية املتاحة من النهر ضخمٌة 
جدًا. ويقّدر بعض اخلبراء هذه الطاقة بأكثر من 13% من 
كلها.  إفريقيا  في  واألكبر  العالم،  في  الكهرومائية  الطاقة 
وهذه الطاقة كفيلٌة مبقابلة كل احتياجات إفريقيا جنوب 
»40« مشروع توليد  الوقت احلالي  الصحراء. ويوجد في 
طاقة كهرومائية من نهر الكونغو. وأكبر هذه املشروعات 
كيلومتر   »200« بعد  على  يقع  ال��ذي  »إينقا«  مشروع  هو 
جنوب غرب كينشاسا. وقد اكتمل اجلزء األول من املشروع 
في عام 1970م، وبدأ العمل في السنوات الثالث املاضية 
عند  امل��ش��روع  يوّلد  أن  وُيتوّقع  منه.  الثانية  املرحلة  في 
اكتمال املرحلة اخلامسة منه أكثر من »30.000« ميقاواط 
من الطاقة الكهرومائية. وقد تعاقدت دولة جنوب إفريقيا 
إذن ستتنازل دول  الطاقة. ملاذا  لشراء جزٍء كبيٍر من هذه 
كانت  إذا  النهر  م��ي��اه  م��ن  ق���دٍر  أي  ع��ن  الكونغو  ح��وض 
ستحّول ذلك القدر من املياه إلى طاقة كهربائية تدر عليها 

ماليني الدوالرات سنويًا؟
تنزانيا   �� التسع  الكونغو  نهر  دول  من  أرب��ع  راب��ع��ًا: 
وبورندي ورواندا وجمهورية الكونغو الدميقراطية �� هي 
دوٌل نيليٌة أيضًا. وفي هذه الدول األربع يتداخل نهرا النيل 
والكونغو. وثالٌث من هذه الدول وّقعت على اتفاقية اإلطار 
ترفضها  التي  عنتبي«  »اتفاقية  النيل  حلوض  التعاوني 
والسودان  مصر  اعترضت  وق��د  بشدة.  وال��س��ودان  مصر 
واحتجتا بشدة على مشروع »شني يانقا« ملياه الشرب في 
أنه  بحجة  فكتوريا  بحيرة  من  املياه  يأخذ  ال��ذي  تنزانيا 
سيقّلل كمية املياه الواصلة إليهما من النيل األبيض، علمًا 

بأن تأثيره على مصر والسودان ال يتعدى خمسني 
مليون متر مكعب. ومّت هذا االحتجاج والرفض 
من مصر والسودان ملشروع تنزانيا في الوقت 
مليار متر مكعب من   »17« تتبّخر حوالى  الذي 
منها  وال��س��ودان،  مصر  س��دود  من  النيل  مياه 
الذي  األولياء  جبل  خ��زان  من  ونصف  ملياران 

انتفت األسباب لوجوده. 
وهل يتوقع خبراء مشروع الربط هذا موافقة 
دول حوض الكونغو النيلية على ذلك املشروع، 
رغ���م م��واق��ف م��ص��ر وال���س���ودان ال��س��ل��ب��ي��ة من 

مشروعات تلك الدول في حوض النيل؟
بنهر  النيل  نهر  رب��ط  م��ش��روع  إن  خ��ام��س��ًا: 
السودان  جنوب  دولة  موافقة  يتطّلب  الكونغو 
وعبر  أراضيها،  في  الربط  عملية  ستتمُّ  التي 
أحد روافد بحر الغزال هناك، مثل روافد بونغو 
وكوري وواو أو توري، في منطقة املياه الفاصلة 
سيحتاج  كما  النيل.  ونهر  الكونغو  نهر  ب��ني 
املشروع بعد أن يتم الربط بني النهرين إلى عّدة 
املياه  هذه  لنقل  جونقلي  بقناة  شبيهة  قنوات 
السودان  جنوب  مستنقعات  في  انتشارها  قبل 

الضخمة.
ومن املؤكد أنه ستكون هناك تأثيراٌت بيئيٌة 
السودان  كبيرة على جنوب  واجتماعيٌة سلبيٌة 
التي تعيش وتتحرك  القبلّية  وعلى املجموعات 
النيل  لنهر  املقترح  الربط  مبواشيها في منطقة 

ُقّدر لهذا املشروع  بنهر الكونغو ِوفي منطقة القنوات، إن 
ال��ن��ور. وس���وف ينتج ع��ن ذل��ك الربط  ي��رى  اخل��ي��ال��ي أن 
املجموعات  حركة  أم��ام  ضخٌم  طبيعٌي  ع���ازٌل  وال��ق��ن��وات 

احمللية ومواشيها بحثًا عن الكأل واملاء في تلك املنطقة. 
جونقلي  قناة  حفر  عند  قبل  من  الشيء  نفس  وح��دث 
تأثيرات  أّدت  فقد  امل��اض��ي.  القرن  سبعينيات  نهاية  في 
في  جونقلي  لقناة  كبيرة  معارضة  إل��ى  السلبية  القناة 
جنوب السودان نتج عنها ضرب احلركة الشعبية لتحرير 
السودان اجلزء الذي اكتمل من القناة وإيقاف العمل فيها 

نهائيًا في شهر فبراير عام 1984م. 
ومن الضروري إثارة السؤال إن كان جنوب السودان 
سيوافق على قيام مشروع ربط النهرين وبناء القنوات في 
ومواقف  آراء  وعن  سيطلبه،  ال��ذي  املقابل  وعن  أراضيه، 
املجموعات املتأّثرة وُحماة البيئة. هذا بالطبع إذا اقتنعنا 
بأن الوضع األمني في دولة جنوب السودان سوف يسمح 

ببناء املشروع والقنوات.
ألم نقل في بداية املقال إنه مشروٌع خيالٌي؟
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اتفاقية مياه النيل لعام 1959م

لعام  النيل  مياه  اتفاقية  أن  ش��ع��راوي  األس��ت��اذ  ج��ادل 
1959م لم تستبعد األطراف األخرى، واستشهد بالفقرة التي 
تشير إلى »اتفاق مصر والسودان أن يبحثا سويًا مطالب 

البالد األخرى، وأن يتفقا على رأى موحد بشأنها...«.
النيل  دول  1959م  لعام  النيل  مياه  اتفاقية  استبعدت 

األخرى وأقصتها إقصاءًا تامًا من خالل اآلتي:
أواًل: قّررت االتفاقية نفسها أن مجمل مياه النيل مقاسًة 
منها  خصمت  مكعب.  متر  مليار   »84« ه��ي  أس���وان  عند 
عشرة مليارات تتبّخر في بحيرة السد العالي، ووّزعت ما 
تبّقى وهو »74« مليار بني مصر التي نالت »55.5« مليار، 
قطرٌة  تتبق  فلم  عليه  مليار.   »18.5« نال  الذي  والسودان 
واحدٌة من مياه النيل لبقية دول حوض النيل. وفي حقيقة 
لالنتفاع  »ات��ف��اق...  عنوانها  نفسها  االتفاقية  ف��إن  األم��ر 

الكامل مبياه نهر النيل« »الحظ كلمة »الكامل« هذه«.
ثانيًا: بعد أن قامت االتفاقية بتخصيص كل مياه النيل 
ملصر والسودان، قّررت االتفاقية أن على أية دولة من دول 

النيل األخرى ترغب في استعمال أي قدٍر من 
والسودان.  ملصر  مبطلبها  التقدم  النيل  مياه 
ويقوم البلدان ببحث هذا الطلب ويقرران قبوله 
أو رفضه. وإذا مت قبوله حتدد الدولتان الكمية 
الهيئة  الدولة، وتقوم  لتلك  التي سيتم منحها 
مبراقبة  والسودان  مصر  بني  املشتركة  الفنية 
عدم جتاوز تلك الدولة لتلك الكمية التي قّررتها 
مصر والسودان. وهذا نٌص في غاية االستعالء 
دول حوض  نصيب  أن  ي��ق��ّرر  إن��ه  واإلق���ص���اء. 
النيل األخرى من مياه النيل هو منحٌة من مصر 
القانون  مبقتضى  لها  حقًا  وليس  وال��س��ودان، 

الدولي وقواعد العدالة واإلنصاف. 
لقد جتاهلت الدول األخرى هذا النص وأقامت 
وفي  والسودان،  مصر  إخطار  دون  مشروعاتها 
حاالٍت كثيرة دون علمهما. لقد خلق هذا النص 
األخرى،  النيل  ح��وض  دول  وس��ط  كبيرًا  غبنًا 

وأضرَّ كثيرًا مبصداقية مصر والسودان.
الهيئة  متكني  ع��ن  االتفاقية  تتحّدث  ث��ال��ث��ًا: 
اختصاصها..  مم��ارس��ة  »م��ن  املشتركة  الفنية 
في  وتصرفاته  النيل  مناسيب  رصد  والستمرار 
كامل أحباسه العليا ...« هذه األحباس العليا هي 
دول املنبع. كيف ميكن ألي دوٍل أن تعطي نفسها 
بأي عمٍل  للقيام  دوٍل أخرى  أراض��ي  حق دخول 
أراضيها  الدول سيادة على  لتلك  أليست  هناك؟ 
وح��دوده��ا وم��وارده��ا الطبيعية؟ م��رة أخ��رى إن 
يخدم  وال  والسودان  ُمِضرٌّ مبصر  النص  هذا  مثل 
إذن  مل��اذا  الواقع.  أرض  على  تنفيذه  الستحالة  غرض  أي 
تستعدي مصر والسودان دول النيل األخرى بنصوٍص ال 

ميكن تطبيقها إطالقًا؟
ال أعتقد أنه بعد قراءة هذه النصوص من اتفاقية مياه 
النيل لعام 1959م سيختلف شخصان في استبعاد اتفاقية 
واالستعالء  وإق��ص��ائ��ه��ا  األخ����رى،  ل��ألط��راف  النيل  م��ي��اه 

عليها.
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مبادرة حوض النيل واتفاقية عنتبي
ت��س��اءل األس��ت��اذ ش��ع��راوي ع��ن م��ب��ادرة ح��وض النيل 
»املأسوف عليها« والتي لم يفهم  »ملاذا يختفي دورها اآلن«؟ 
التفاوض أواًل  أنه »من الضروري  وذكر األستاذ شعراوي 

حول االتفاق اإلطاري« »اتفاقية عنتبي«. 
ُوِلدْت مبادرُة حوِض النيل رسميًا في شهر فبراير عام 
1999م، وجنحت في جمع دول احلوض العشر وقتها حتت 
مظلة االنتفاع املنصف واملنافع. ولكن مع بداية التفاوض 
في اتفاقية عنتبي قررت مصر والسودان العودة واإلصرار 
االنتفاع  من  ب��داًل  املكتسبة  واحل��ق��وق  االستعماالت  على 
إثر  امل��ب��ادرة  ان��ه��ارت«  نقل  ل��م  »إن  وق��د ضعفت  املنصف. 

انهيار املفاوضات حول اتفاقية عنتبي. 
وقد وّقعت على اتفاقية عنتبي في عام 2010م ستُّ دوٍل 
حتى اآلن هي: إثيوبيا وتنزانيا وكينيا ويوغندا وبورندي 
جنوب  دول��ة  وأيدتها  إثيوبيا.  عليها  وصادقت  وروان��دا، 
وحتتاج  اآلن.  حتى  عليها  مصادقتها  عدم  رغم  السودان 
مما  النفاذ،  حيز  لتدخل  دول  ست  مصادقة  إلى  االتفاقية 
والسودان  مصر  دون  النفاذ  حيز  دخولها  إمكانية  يجعل 

ممكنًة وواردًة.
ُل الكثيُر من املراقبني مصر والسودان مسؤولية  وُيحمِّ
الفشل في حل املسائل العالقة في اتفاقية عنتبي، والتدهور 
في مبادرة حوض النيل. وقد فقد الوسطاء واملانحون الذين 
وقفوا مع املبادرة ألكثر من عشر سنوات حماسهم، وتقاعد 
عن العمل من البنك الدولي الفنيون الذين كان لهم قصب 
اتفاقية  والتفاوض حول  املبادرة  وتطور  قيام  في  السبق 

عنتبي. 
ومن املُّتفِق عليه اآلن أن قوة الدفع للمبادرة 
انتهت.  قد  نقل  لم  إن  تناقصت  قد  والتفاوض 
وقد وضحت أيضًا العزلة التي تعيشها مصر 
بسبب  ال��ن��ي��ل  ح����وض  دول  ب���ني  وال����س����ودان 

رفضهما اتفاقية عنتبي.
ات��ف��اق��ي��ة عنتبي  أي��ض��ًا أن  ال��واض��ح  وم���ن 
امل��ف��ت��وح��ة ل��ك��ل األط����راف ه��ي ال��ب��دي��ل املنطقي 
الثنائية  1959م  ل��ع��ام  ال��ن��ي��ل  م��ي��اه  الت��ف��اق��ي��ة 

اإلقصائية.
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امللكية واإلدارة املشتركة لسدِّ النهضة
أش���ار األس��ت��اذ ش��ع��راوي إل��ى ض���رورة فهم 
شبكة املصالح التي ترتبط بسدِّ النهضة، »وتوفر 
لتحولها  الشبكة  هذه  داخ��ل  النفاذ  على  القدرة 
إلى   �� امكن  ان   �� معا  واثيوبيا  والسودان  مصر 

مشروع تنموي كبير ومشترك«.
سدِّ  ف��ي  العمل  ب��داي��ة  منذ  إثيوبيا  وع��رض��ت 
السدُّ مشروعًا مشتركًا  يكون  أن  مقترح  النهضة 
ف��ي التمويل  إث��ي��وب��ي��ا وم��ص��ر وال���س���ودان  ب��ني 
واإلدارة. وقد كّررت وأّكدت إثيوبيا ذلك العرض 
في املؤمتر الصحفي الذي عقده وزير مياهها في 
سأله  عندما  املاضي  نوفمبر   »6« في  اخل��رط��وم 
عن  ميرغني  علي  األس��ت��اذ  السوداني  الصحفي 
ذلك  والسودان  العرض. وقد جتاهلت مصر  ذلك 

العرض. 

واإلدارة  التمويل  أن  سابقة  مقاالت  في  أوضحنا  لقد 
موضع  في  وال��س��ودان  مصر  تضع  للسّد سوف  املشتركة 
سوف  التي  املياه  وكمية   ، السدِّ ارتفاع  في  القرار  اتخاذ 
حتجزها البحيرة، ومدة ملئها، ومسألة سالمة السدِّ التي 
يتخّوف منها السودان. كما ستفتح اإلدارة املشتركة للسدِّ 
الباب واسعًا للتمويل اخلارجي من البنك الدولي والبنوك 
املوافقة  عن  تنتج  وس��وف  اآلخ��ري��ن.  واملانحني  اإلقليمية 
على هذا التمويل اخلارجي الدراسات البيئية والهندسية 
وسيلّبي  والسودان.  مصر  على  السدِّ  تأثيرات  ودراس��ات 
في  الرئيس  مصر  مطلب  ال��دراس��ات  بهذه  املانحني  قيام 
الذي  املطلب  الدراسات، وهو  ثالثة بهذه  أن تقوم أطراٌف 

ترفضه إثيوبيا.
من  الفوائد  ف��ي  املشاركة  إل��ى  باإلضافة  بالطبع  ه��ذا 
مصر  عليها  ستحصل  التي  الرخيصة  الكهربائية  الطاقة 
والسودان، والفوائد األخرى للسودان من وقٍف للفيضانات 
والطمي وإمداد السودان مبياه الري من بحيرة السّد. وقد 
اتضحت هذه الفوائد للسودان الذي أعلن على لسان السيد 
رئيس اجلمهورية بنفسه تأييد السودان لقيام سدِّ النهضة 

في »4« ديسمبر املاضي.
الفنيني  يقنع  أن  ش��ع��راوي  ال��س��ي��د  م��ن  امل��ط��ل��وب  إن 
واإلثيوبيني«  السودانيني  »وليس  املصريني  والسياسيني 
مبقترحه هذا قبل فوات األوان، ألن التقدم في بناء السدِّ 
يوٍم  كل  مع  إثيوبيا  ذهن  في  يتآكل  العرض  ذلك  سيجعل 

مير.
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مياه النيل والعوملة
لم  الكبرى  ال��دول  النيل بني  التنافس على حوض  إن   
يبدأ مبؤمتر الهاي أو باتفاقية عنتبي أو سدِّ النهضة. لقد 
قام محمد علي باشا بغزو السودان عام 1820م من أجل 
الوصول إلى منابع النيل وتأمينها وضّمها ملصر. واحتلت 
بريطانيا ومصر السودان عام 1898م لنفس األسباب. وقد 
الفرنسيني من منطقة  للقائد كتشنر بطرد  صدرت األوامر 
فشودة على النيل األبيض بجنوب السودان، والبلجيك من 

منطقة الرجاف، قبل أن يقوم بتأمني احتالله للسودان. 
النيل  نهر  على  والتنافس  الصراعات  تواصلت  وق��د 
نهاية  في  العالي  السدِّ  مسألة متويل  في  ذروتها  وبلغت 
االحت���اد  اس��ت��ط��اع  وق��ت��ه��ا  امل���اض���ي.  ال��ق��رن  خمسينيات 
وبناء  متويل  وينتزع  الغرب  على  ينتصر  أن  السوفيتي 
النيل.  السدِّ العالي، ويحصل على موقٍع قوٍي في حوض 
وأعّدت  إثيوبيا  إل��ى  بثقلها  املتحدة  ال��والي��ات  وانتقلت 
الذي  احل��دودي  السدُّ  »ومنها  إثيوبيا  لسدود  ال��دراس��ات 
أصبح سدَّ النهضة اآلن«، والتي مّت نفض الغبار عنها في 
طوياٌل  يدم  لم  السوفيت  انتصار  لكن  املاضية.  السنوات 
مكان  ليحّلوا  مصر،  من  بطردهم  السادات  الرئيس  وق��ام 
منقستو  الرئيس  منها  طردهم  التي  إثيوبيا  في  أمريكا 

هايلي ماريام.
ترى هل سيعيد التاريخ نفسه بزيارة املشير السيسي 
لروسيا هذا األسبوع، وترحيب روسيا بترشيحه لرئاسة 
اجل��م��ه��وري��ة امل��ص��ري��ة ب��ع��د ت��ده��ور ال��ع��الق��ات املصرية 
األمريكية، وصفقة األسلحة بني مصر وروسيا والتي بلغت 

مليار دوالر؟   
أليست كل هذه مؤشرات واضحة على عوملة مياه النيل 
بصورٍة أكبر وأعمق من بقية األنهار املشتركة األخرى في 

العالم، ومنذ زمٍن طويل؟
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األس��ت��اذ حلمي شعراوي  على  ال���رد  ب��ه��ذا  آم��ل  إن��ن��ي 
وج���ادًا حول  ه��ادئ��ًا  نقاشًا  وال��س��ودان  في مصر  نبدأ  أن 
قضايا مياه النيل، وما تضّمنه هذا املقال. فكتابات معظم 
إلى  وم��ازال��ت متيل  كانت  اآلن  املصريني« حتى  »اخل��ب��راء 
العلمية واجلدية. وحتشر  إلى  اإلثارة والهتافات، وتفتقر 
الكتابات إسرائيل حشرًا في كل صغيرٍة وكبيرة عن  هذه 

مياه النيل. 
وتفتقر الكتابات املصرية، وبدون استثناء، إلى اإلشارة 
ولو بصورٍة عابرة ملا قّدمه السودان ملصر عبر املائة عاٍم 
املاضية في مجال مياه النيل. فقد شمل ما قّدمه السودان 
ملصر بناء خزان جبل األولياء على أراضيه، وعلى حساب 
بحيرة  ف��ي  لتغرق  أراض��ي��ه  ُن��زع��ت  ال���ذي  شعبه  مصالح 
اخلزان، من أجل التوسع الزراعي في مصر. وشمل أيضًا 
التنازالت غير املسبوقة في التاريخ التي قّدمها السودان 
ملصر من إغراق ألراضيه وآثاره وشالالته، وتهجيٍر قسرٍي 
خلمسني ألفًا من مواطنيه لكي تتمّكن مصر من بناء السد 
العالي. ولم ينْل السودان أية فائدٍة من أٍي من السدين، ولو 

بضعة ميقاواط من كهرباء السد العالي.
التي  جونقلي  قناة  حفر  في  بالبدء  السودان  قام  وقد 
تسّببت في تأثيراٍت سلبيٍة كبيرة على قبائل املنطقة وعلى 
بيئتها، وصرف مئات املاليني من الدوالرات من ميزانيته 
ملقابلة تكلفة حفر القناة. كان كل ذلك من أجل زيادة منسوب 
النيل األبيض لصالح مصر كاماًل، ألن السودان كان ومازال 
البالغ  متر مكعب من نصيبه  مليار   »12« ال يستعمل غير 
»18.5« مليار متر مكعب من مياه النيل. ولم يكن السودان 

يحتاج إطالقًا لقناة جونقلي، لقد قام بها من أجل مصر.
العميق عن  امل��ص��ري  الصمت  ه��ذا  ك��ل  ت��رى  ي��ا  مل���اذا 
أجل  من  واملتواصلة  الكبيرة  النيلية  السودان  تضحيات 

مصر؟
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 المطلوب من السيد 
شعراوي أن يقنع 

الفنيين والسياسيين 
المصريين »وليس 

السودانيين 
واإلثيوبيين« بمقترحه 
هذا قبل فوات األوان 

تفتقر الكتابات المصرية، 
وبدون استثناء، إلى 

اإلشارة ولو بصورةٍ عابرة 
لما قدّمه السودان لمصر 
عبر المائة عاٍم الماضية 

في مجال مياه النيل


