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هوامش

تمسك ّ
ّ
كل طرف بوجهة نظره،
ظل
ال «مياه سياسيّة» في العالم مثل مياه نهر النيل .خصوصًا بعد إعالن فشل المفاوضات في
ّ
والزعم بأنّه يمتلك حقًا ال سبيل إلى التفريط فيه

تنقسم منابع النيل إلى منابع استوائية دائمة ومنابع موسمية ()Getty

والسد
النهر
ّ

باختصار

صراع المياه يقلق الشعوب
القاهرة ـ محمد كريم

ال يـ ـم ـ ّـر ي ـ ــوم م ــن دون أن يـحـمــل
ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ح ـ ـ ــادة
م ــن أط ـ ــراف م ـصــريــة وس ــودان ـي ــة
التي تتزامن مع
وإثيوبية ،بسبب التوترات ُ
إقامة ّ
سد النهضة اإلثيوبي .أعلن عن فشل
ّ
املفاوضات في ّظل تمسك كل طرف بوجهة
نظره ،والزعم بأنه يمتلك حقًا ال سبيل إلى
التفريط فيه.
فــي كـتــابــه «الـنـيــل األزرق» ال ــذي ص ــدر في
 1962يــرصــد امل ــؤرخ والــرحــالــة البريطاني
مورهيرد ( )1983-1910ثالثة أحــداث
آالن ّ
كـبــرى أث ــرت فــي ح ــوض الـنـيــل ،األول غــزو
ن ــاب ـل ـي ــون مل ـص ــر ( ،)1798والـ ـث ــان ــي غ ــزو
مـحـمــد ع ـلــي ل ـل ـس ــودان ( ،)1820وال ـثــالــث
غـ ـ ــزو اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــز ل ـل ـح ـب ـشــة (أي إث ـي ــوب ـي ــا،
 .)1868فـ ــي ت ـل ــك امل ـ ــراح ـ ــل كـ ـ ــان ال ــرح ــال ــة
وامل ـغ ــام ــرون ال ــذي ــن ي ـص ـعــدون إل ــى أعــالــي
النيل يـقــودون الجيوش ويـقــودون مصير
الـبــاد التي ّ
يمر فيها هــذا النهر .تحكمت
الـ ــدول االس ـت ـع ـمــاريــة (بــريـطــانـيــا وأملــانـيــا
وبلجيكا) فــي دول حــوض الـنـيــل ،ونيابة
عن البلدان املستعمرة وقعت بريطانيا في
 1929اتفاقية حول إدارة مياه النيل ،وبعد

استقالل مصر والسودان عن إنكلترا وقعتا
اتفاقية مكملة في  1959لتقسيم مياه النيل،
وهي اتفاقية ترفضها أغلبية دول حوض
النيل باعتباره تقسيما استعماريًا جائرًا.
ّ
دول حوض النيل التي تشترك في أن النهر
ّ
يمر بأراضيها أو ينبع أحــد رواف ــده منها
عشر دول هــي :مصر ،والـســودان ،وجنوب
ال ـ ـسـ ــودان ،وإث ـي ــوب ـيــا ،وأوغ ـ ـنـ ــدا ،وكـيـنـيــا،
وتنزانيا ،وروانــدا ،وبــورونــدي ،والكونغو
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى إري ـت ــري ــا
ـراقـبــة .ورغـبــة فــي تقريب
بصفتها دول ــة مـ ّ
وج ـهــات الـنـظــر وق ـعــت دول ح ــوض النيل
اتفاقية تعاون بتنزانيا عام .1999
النيل ومنابعه

يبلغ طول نهر النيل  6670كيلومترًا ،وهو
أطــول أنـهــار الـعــالــم ،وتبلغ مساحة حوض
الـنـيــل  3.4مــايــن كيلومتر مــربــع .تنقسم
مـنــابــع الـنـيــل إل ــى مـنــابــع اسـتــوائـيــة دائـمــة
ومـ ـن ــاب ــع م ــوس ـم ـي ــة .املـ ـن ــاب ــع االس ـت ــوائ ـي ــة
مصدرها مياه األمطار الدائمة التي تصنع
البحيرات الكبرى ،وهي فيكتوريا ،وجورج
وإدوارد ،وألـ ـب ــرت ،وك ـي ـجــا ،وت ـق ــدم للنيل
حــوالــي  13مـلـيــار مـتــر مكعب بـمــا يـســاوي
حــوالــي  15فــي املــائــة مــن مـيــاه الـنـيــل .هناك

مجموعة من العوائق تقلل من االستفادة من
وصول املياه من املنابع الدائمة أبرزها كثرة
املستنقعات فــي منطقة ال ـســدود ،فــي دولــة
جنوب السودان وارتفاع معدالت التبخير.
كــان هناك مـشــروع لحفر قناة إلنـقــاذ املياه
املفقودة في تلك املستنقعات ،وتجفيف أكثر
من مليون ونصف مليون فدان من األراضي
الخصبة .قناة جونقلي التي يبلغ طولها
 360كـيـلــوّمـتـرًا ،ت ــم إن ـجــاز  260كـيـلــومـتـرًا،
م ـن ـهــا ل ـكــن ـهــا ت ــوق ـف ــت ب ـس ـبــب الـ ـح ــرب فــي
جنوب الـســودان ،واآلن على مصر أن توقع
اتفاقا جديدًا الستكمال القناة مع جمهورية
جنوب السودان ،وهي الجمهورية الجديدة
الناشئة من جراء ذلك الصراع.
أما عن املنابع املوسمية ،فمصدرها الهضبة
اإلثـيــوبـيــة ،وت ـقــدم للنيل حــوالــي  71مليار
متر مكعب من املياه بنسبة حوالي  85في
املــائــة مــن مياه النيل ،وهــي تمد النيل عبر
ً
ثالثة روافــد :النيل األزرق ،وعطبرة شماال،
والسوباط جنوبًا .النيل األزرق وحده يسهم
بحوالي  65فــي املــائــة مــن مياه النهر .وهو
ينبع مــن جــزيــرة تــانــا فــي الـشـمــال الغربي
للهضبة اإلثيوبية ،ويسمى داخــل الحدود
اإلثيوبية «آب ـبــاي» ،وحــن يــدخــل الـســودان
يسمى النيل األزرق ،ويستمر ملسافة 1400

تحكمت الدول
االستعمارية (بريطانيا
وأملانيا وبلجيكا) بدول
حوض النيل ،ونيابة
عن البلدان املستعمرة
وقعت بريطانيا عام
 1929اتفاقية حول
إدارة مياه النهر
■■■
يبلغ طول نهر النيل
 6670كيلومترًا ،وهو
أطول أنهار العالم ،وتبلغ
مساحة حوض النيل
 3.4ماليني كيلومتر
مربع
■■■
بدأ العمل في سد
النهضة على النيل
األزرق منذ عام 2011
على بعد  15كيلومترًا
من الحدود السودانية

ك ـي ـلــوم ـتــر ،ح ـتــى ي ـت ـصــل بــال ـن ـيــل األب ـيــض
عند الخرطوم ليبدأ النهر رحلته ،فيخترق
ً
شمالي السودان ،متجهًا إلى مصر ،وصوال
إلى مصبه في البحر املتوسط.
سد النهضة
ّ

ب ــدأ ال ـع ـمــل ف ــي س ـ ّـد الـنـهـضــة ع ـلــى الـنـيــل
األزرق مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  ،2011عـ ـل ــى بـ ـع ــد 15
كـيـلــومـتـرًا مــن ال ـح ــدود ال ـســودان ـيــة؛ وهــو
مشروع إنشائي ضخم يبلغ ارتفاعه 170
م ـت ـرًا ،وع ــرض ــه  1800م ـتــر ،وس ــوف يسع
ّ
السد  74مليار متر مكعب من املياه،
خزان
ومن املقرر أن تستغرق عملية ملء الخزان
مــن  5إل ــى  15عــامــا ،وفـقــا ملـعــدل األم ـطــار،
يستقر
ومــا قد تقرره االتفاقيات التي لم
ّ
على بنودها بعد .تقول أديــس أبابا إنها
ت ـع ـ ّـول ع ـلــى ال ـســد ف ــي إن ـج ــاز م ـشــروعــات
تـنـمــويــة ك ـبــرى ،أب ــرزه ــا فــي م ـجــال إنـتــاج
الـطــاقــة الكهربائية ،بينما تخشى مصر
وال ـس ــودان مــن أضـ ــراره عـلــى حصصهما
التاريخية فــي مـيــاه الـنـيــل ،ومــا يمكن أن
يؤثر على البلدين اقتصاديًا وتنمويًا.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا أك ـ ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس امل ـ ـص ـ ــري ع ـبــد
ّ
ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي ،عـ ــام  ،2017أن مـيــاه
ال ـن ـيــل «م ـس ــأل ــة ح ـي ــاة أو مـ ــوت لـشـعــب»
ّ
ثــم أتبع ذلــك مــؤخـرًا بلغة تهديدية ،بــأن
املـنـطـقــة سـتـشـهــد تــوت ـرًا كـبـيـرًا إذا جــرى
الـعـبــث بحصة مـصــر فــي مـيــاه الـنـيــل ،لم
تتراجع إثيوبيا عن خطتها األحادية في
تشغيل الـسـ ّـد ومــلء ال ـخــزان ،وقــد حملت
تـصــريـحــات وزي ــر الـخــارجـيــة اإلث ـيــوبــي،
ّ
ديميكي ميكونني ،تأكيدًا بأن إثيوبيا لن
توافق على الشروط الرامية إلى الحفاظ
على الهيمنة املائية ملصر والسودان.

وأخيرًا
ق ّرر أن يجعل من الحنين عدوًا
محمود الرحبي

الـحــديــث عــن الـشــاعــر سـعــدي يــوســف ،ال ــذي يعيش
ّ
اآلن محنة صحية نتمنى أن يتعافى منها ،حديث
ّ
عن قامة شعرية ،أو عن آخر الكبار الذين يذكروننا
بــالـشـعــر ف ــي أزه ــى ع ـص ــوره وق ــوت ــه ،ح ــن ارتـبـطــت
تفاصيل حياته ومنشئه بأهم رموز الشعر العربي
ّ
واملؤسس لحساسيته الجديدة ،بدر شاكر
الحديث،
ّ
السياب الذي جمعته به صداقة وطيدة في العراق ،قبل
ّ
أن يغادر إلى منافي العالم ،ويغادر السياب الحياة.
ومــن ذكــريــات تفاصيل هــذه العالقة بني الشاعرين،
ّ
ما ذكره سعدي يوسف أنهما مرة كانا جالسني في
مقهى على شط العرب ،وكان ّ
السياب يقرأ لسعدي
ـال ،ضمنها قصيدته «أنـشــودة
قـصــائــده بـصــوت ع ـ ٍ
امل ـطــر» فـســألــه س ـعــدي :يــا ب ــدر ،لــم حــذفــت «الـلــؤلــؤ»
فــي امل ــرة الـثــانـيــة؟ فــي امل ــرة األول ــى «ي ــا واه ــب اللؤلؤ
واملحار والــردى» وحني كـ ّـرر العبارة الشعرية حذف
كلمة «اللؤلؤ» ،فأجابه السياب في ما اعتبره سعدي
درسًا عظيمًا استفاد منه طوال حياتهّ :
ألن الصدى
ال ّ
يرجع إال «حروف اللني» واللني أوضح في الصدى
ّ
من الحروف األخرى ،ألنها صوتية ...ولم يكن لنا أن
نعرف هــذه املعلومة ،لو لم يسأله سعدي .كنا حني

ّ
نسمع القصيدة نظن ،أحيانًا ،أنه نسي كلمة ّاللؤلؤ أو
أهملهاّ ،
تصرف ّ
ّ
السياب في قصيدته يدل على
لكن
ّ
تأنيه ،وحــرصــه ،على الــرغــم مــن غــزارتــه ،إلــى جانب
ّ
علو كعبه في النحو والعروض والقوافي وصوتيات
اللغة ورهــافــة ذائقته الشعرية .األمــر املهم اآلخــر ،أنّ
ً
هــذه املعلومة أورده ــا سعدي يوسف مـصــادفــة ،في
أثناء حديثه في برنامج «مشارف» الذي كان ّ
يقدمه
الشاعر واإلعالمي املغربي ياسني عدنان.
كان تأثير سعدي يوسف في جيله واضحًا ،فيمكنه
ّ
أن يكون شاعرًا أثيرًا بسهولة لكل من يقرأ قصائده،
كما قــال محمود درويــش« :منذ قــرأت شعر سعدي
يوسف ،صار األقرب إلى ذائقتي الشعرية» .وأنا من
املعجبني بشعر سعدي ،منذ املدرسة الثانوية التي لم
تكن ّ
تدرسنا شعره .تجذبني عنده شعرنة التفاصيل
والتحليق والتجنيح بها ،على سبيل املثال قصيدة
ُ
«مسامير» التي تناولتها بالتحليل في أثناء دراستي
فــي التسعينيات األدب الـعــربــي فــي جامعة «محمد
ال ـخــامــس» بــالــربــاط ،حـيــث ُيـطـلــب م ـنــا ،بـعــد اجـتـيــاز
امـتـحــانــات امل ــواد الكتابية والـشـفــويــة ،أن نـعـ ّـد بحثًا
ّ
لكي نتمكن من التخرج ،فاقترحت على الناقد نجيب
العوفي ،وكــان ّ
يدرسنا حينها املقامات والقصة ،أن
يكون بحثي عن شاعرية املكان عند سعدي يوسف.

وك ـنــت حـيـنـهــا م ـتــأث ـرًا بـمــا قـ ــرأت لـلـنــاقــد الـفــرنـســي
غاستون باشالر ،خصوصًا كتابه «شاعرية املكان».
اسـتـحـســن ال ـعــوفــي ال ـف ـكــرة ،وواف ـ ــق عـلــى أن يـكــون
املشرف على البحث .وكانت املكتبة الوطنية بالرباط
ً
موئال ملختلف املراجع واملصادر ،وهي مكتبة تتميز
بتوفير الكتب ،حديثها وقديمها .والبحث نشره لي،
بعد مناقشته ،الـشــاعــر الــراحــل أمـجــد نــاصــر ،على
حلقات ،في صحيفة القدس العربي.
ثم صادفت سعدي يوسف مرات عدة ،اثنتان منها
ف ــي مـسـقــط ،إذ ُع ــرف عـنــه حـ ّـبــه ُع ـم ــان وتــاريـخـهــا
وطبيعتها وتضاريسها املتنوعة ،وكــان قد ذكرها

لم يفارق سعدي يوسف في
شعره العراق ،على الرغم من
بعده عن بلده المنكوب الذي
يسطع في قصائده

حني كان يقيم في عدن .وحني زارها أول مرة ،كتب
قصيدته «على مـشــارف الــربــع الخالي» أهــداهــا إلى
األخوين محمد وعبد الله الحارثي ،وفي تلك الزيارة
رافقته في رحلة إلى الجبل األخضر ،وكان بالصحبة
أمجد نــاصــر ،وقــاســم ح ـ ّـداد ،ونــاصــر الـعـلــوي .وفي
زيارته التالية ملسقط ،حضرت أمسيته التي أقامها
ال ـنــادي الـثـقــافــي ،وع ــرض خــالـهــا شــريـطــا وثائقيًا
عنهّ ،
تحدث فيه بألم شديد عن فقدانه ابنه حيدر.
وف ــي تـلــك املـ ــرة ،كــانــت بــرفـقـتــه زوج ـتــه اإلنـكـلـيــزيــة،
فأقاما في منزل الفنانة ُ
العمانية ،نادرة محمود ،التي
ّ
ُعرفت بكرم وفادتها الكتاب واملبدعني العرب .ومرة
صادفته في الشارقة ،وكان بصحبته الشاعر عبد
الوهاب البياتي.
تـتـمـ ّـيــز بـعــض قـصــائــد س ـعــدي يــوســف بامللحمية
املقترنة بالشوق والحنني ،فهو في شعره لم يفارق
العراق ،على الرغم من بعده عن بلده املنكوب الذي
يسطع فــي مختلف قـصــائــده ،كما تسطع طفولته
ّ
ّ
وفتوته األولى أيضًا باإلشراق نفسه .وال ّبد أنه كابد
ّ
ُ
كثيرًا في الغربة والبعد عن وطنه العراق ،حتى إنه
ّ
قال ذات لقاء :احتاج مني األمــر ،لقسوته ،أن أجعل
من الحنني عــدوًا ،حتى أستطيع أن أتــوازن وأمشي
مستقيم الظهر.
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