سد النهضة واملستقبل املظلم
سيناريوهات متعددة فمن يكسب الرهان؟
ال يزال سد النهضة يشكل أحد أخطر القضااي لكل من السودان ومصر ،يف أعتاب القرن الادي والعشرين،
فظل هذا السد حاضرا بقوة يف الساحة السياسية ،منذ إعالن اتفاق املبادئ يف  23آذار/مارس  2015يف اخلرطوم،
والذي وقع عليه رؤساء الدول الثالث السودان ومصر وإثيوبيا ،فأصبح سيسي مصر الذي وقع على إعالن املبادئ
يف اخلرطوم منزعجا وحماصرا أن تصيبه اللعنة إىل يوم الدين بسبب خماطر سد النهضة ،الذي سوف يلحق أضرارا ال
حتصى عواقبها وال تعد يف املدى القريب والبعيد.
أما البشري فقد هلك سلطانه عندما أطيح به يف نيسان/أبريل  2019يف ثورة عاتية ،قضت على حكمه ،فقد
كان يصرح هو وإعالمه ،أبن سد النهضة سوف جيلب اخلري املتمثل يف الكهرابء ،وتقليل خطر الفيضاانت ،إال أن
األمر كان تضليال متعمدا ،فإن السودان سوف يلحق به ضرر كبري ،ال يقل عن مصر ،إذا مت ملء السد الذي خيزن
 72مليار مرت مكعب ،وهي كفيلة أبن تدمر خزان الروصريص وغريه من السدود ،وسيلحق ضررا كبريا ابخلرطوم
ومدين وغريمها ،وكذلك من شأنه أن يلحق ضررا ابلبنية التحتية ،وحىت البشر ،فما هو سد النهضة؟
سد النهضة اإلثيوىب الكبري ،هكذا يقال له (ابألمهرية) ،هو سد األلفية شيد على النيل األزرق يف إثيوبيا ،وقد
بدأ إنشاؤه عام 2011م ،ويقع يف منطقة بن شنغول على بعد 20كم من الدود السودانية يف اجلزء الشمايل
الشرقي على حدود والية النيل األزرق.
تقول إثيوبيا إن الغرض من إنشاء السد هو توليد الطاقة الكهرابئية .ومن املتوقع أن يشكل السد أكرب طاقة
كهرومائية يف أفريقيا بسعة  6آالف ميجاوات حيث يتضمن السد  15وحدة إلنتاج الكهرابء (مونت كارلو).
لقد قام مكتب االستصالح األمريكي خالل فرتة حكم اإلمرباطور اإلثيويب هيال سيالسي ما بي -1956
 1964بتحديد املوقع النهائي لسد النهضة على جمرى النيل األزرق إال أن انقالب  1974أوقف العمل ،وبعد يوم
واحد من إعالن املشروع رمسيا يف  31آذار/مارس  2011منحت الشركة األمريكية وي بيلد عقدا بقيمة  4.8مليار
دوالر أمريكي.
ومن املفارقات العجيبة ،أن يكون إعالن املبادئ الذي مت توقيعه يف  23آذار/مارس  2015يف اخلرطوم ،من
رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا سبقه وضع حجر األساس وبدء التشييد يف  31آذار/مارس  .2011وكان أمر
إعالن املبادئ إجراء شكليا ،أو ابألحرى أخذ الطاعة بعد إمتام العملية .وكذلك األمر العجيب أن يكون حممد
دحالن القيادي السابق يف حركة فتح الفلسطينية املتهم ابلفساد ،هو مهندس اتفاق إعالن املبادئ .نقلت جريدة
اليوم السابع املصرية اجلمعة  1أاير/مايو  2015عن نيوزويك دور حممد دحالن يف اتفاق سد النهضة فقد توسط
بدعوة من رئيس وزراء إثيوبيا ،هليمارمي ديسالي ،وكشفت جملة نيوزويك األمريكية ،أن حممد دحالن السياسي

الفلسطين املنفي قد توسط لتوقيع اتفاق سد النهضة ،وأشارت الصحيفة إىل أن االتفاق مثرة عام من املفاوضات
واالجتماعات يف أبو ظىب وأديس أاباب والقاهرة .وتقول نيوزويك إن حممد دحالن اخنرط يف دبلوماسية املكوك مع
قوى إقليمية والتقى مبسؤولي من كيان يهود يف فرنسا.
لقد أجرت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات بضغط من مصر ،بعدما أتكدت مصر من أن سد النهضة
يشكل حتداي ملستقبلها املائي ،وجيعلها عرضة للضياع واالبتزاز السياسي من الدول الغربية .ومن املالحظ اعتماد
إثيوبيا يف بناء السد على أمريكا والبنك الدويل ،الذي كان حاضرا أثناء التوقيع على إعالن املبادئ يف اخلرطوم ميثل
الدور املايل.
وشركة وي بيلد اليت دفعت  4.8مليار دوالر أمريكي أثناء تدشي املشروع يف  31آذار/مارس  2011يؤكد
أن أمريكا وكيان يهود وراء هذا السد منذ زمن بعيد كسالح خفي يستخدم عند الاجة ليمثل أحد سيناريوهات
االبتزاز السياسي ضد السودان ومصر يف املستقبل.
لقد أجرت مصر والسودان لقاءات تفاوضية خالل العشر سنوات ،إال أهنا ابءت ابلفشل ،ومل حتقق أي ناح
يذكر .وكان آخر تفاوض جرى يف كنشاسا حيث نقلت اليب يب سي يف  8نيسان/أبريل  2021حتذيرات الرئيس
السيسي بعد اهنيار املفاوضات ،حيث قال" :من اخلطر نشوب صراع بسبب سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا يف جمرى
النيل األزرق".
إن خماطر سد النهضة على دوليت مصر والسودان ،واضحة ،خاصة أن إثيوبيا تصر على امللء الثاين لسد النهضة
يف خريف هذا العام يف منتصف متوز/يوليو  ،2021دون الرجوع ملصر والسودان .وقال سامح شكري وزير خارجية
مصر ،بعد اهنيار مفاوضات كنشاسا" :كل ما مت تداوله من أطروحات خمتلفة بشأن سد النهضة كان دائما جيد رفضا
من اجلانب اإلثيويب وصل إىل درجة التنصل من اإلجراءات اليت نشأت على أساسها املفاوضات .ويف الفرتة املقبلة
مصر ستتخذ ما تراه مالئما من البداية لماية األمن القومي املائي".
وابلدة نفسها جاء رد اخلرطوم على ما آلت إليه املفاوضات عرب بيان لوزارة الري واملوارد السودانية" ،إن هذا
التعنت اإلثيويب حيتم على السودان ،التفكري يف كل اخليارات املمكنة لماية أمن رعاايها مبا يكفله القانون الدويل".
ومن املعلوم أن مصر تعتمد على مياه النيل لتوفري حوايل  %97من مياه الري والشرب.
وقال السيسي يف تصريح آخر" :حنن ال هندد أحدا ولكن ال يستطيع أحد أخذ نقطة ميه من مصر ابللهجة
املصرية ،وإال ستشهد املنطقة حالة من عدم االستقرار ال يتخيلها أحد" .لكنه تراجع وقال" :إن التفاوض خياران
الذي بدأان به".
إن كثرة التفاوض كشف لبعض اخلرباء أن اإلرادة السياسية غري متوفرة للمفاوض اإلثيويب ،وهذا األمر يوضح
تدخل أايد أخرى ،فرضت واقعا جديدا إلبعاد اسرتاتيجية ال يعرف مداها إال من ينظر إىل األمور من زاوية مبدئية،
ويعرف أن سد النهضة سد كارثي بعيد املدى يلحق أضرارا عاجلة أو آجلة .فامللء الثاين لسد النهضة حيث تصل

سعة التخزين يف امللء الثاين  18مليار مرت مكعب ،رغم أن امللء األول كانت السعة  4.9مليار مرت مكعب حيث
طرأ أثر واضح ملياه النيل األزرق الرافد القيقي لوادي النيل ،حيث أتثر قطاع الكهرابء وقل الطمي لبعض احملاصيل
يف مناطق دخول النيل األزرق إىل السودان ،ابإلضافة إىل الفيضاانت اليت جاءت بطريقة غريبة .إن واقع حكومة
مصر والسودان أهنما ال تستطيعان أن حتققا أي تقدم يف توقيف سد النهضة وليس هلم هكذا تفكري ،بل فرضهم
وطموحهم يف التنسيق مللء السد ،وتبادل املعلومات لتشغيل السد .وهذا األمر رغم بساطته فإن إثيوبيا تستفز وفود
التفاوض وتنظر إليهم مبنظار الذي يعطي منحة وكأهنم يف بالد ال عالقة هلا مبجرى النيل العظيم ،وكأنه ال جيري يف
بالدهم!
يعترب اخلرباء أن السودان أكثر تضررا من مصر من تداعيات امللء الثاين وهو ما ظهر بشكل واضح يف العام
املاضي ،وتشري التقارير إىل أن امللء الثاين سيكون  13.5مليار مرت مكعب من املياه ليكون إمجايل امللء األول
والثاين  18.5مليار مرت مكعب ،وتشري التقارير أيضا أن خزان الروصريص سوف يتوقف عن العمل نتيجة لعدم
وجود مياه كافية يف النهر .إن تصرحيات حكوماتنا والتعامل مع ملف سد النهضة يوضح مدى ضعفهم الشديد ،بل
يوضح أبن حكامنا هم أشد فتكا بنا وذلك من خالل مواقفهم الضعيفة جتاه القضااي املصريية لألمة اإلسالمية.
فالسيسي هو الذي وقع على إعالن املبادئ لسد النهضة ،وهو اآلن جاء متباكيا ومهددا أن أخذ نقطة (ميه)
من مصر خط أمحر! والسودان وحكومته سوف تلجأ إىل احملاكم الدولية والقانون الدويل!
فالواقع أنه ال السيسي وال حكومة السودان االنتقالية يستطيعان أن ميسا مشروع سد النهضة أبي ضرر ،حيث
إن األمر بيد أمريكا ،فهي اليت وضعت اللبنات األوىل ،وهي الراعي الفعلي هلذا املشروع الكارثي الذي من خالله
تريد أن تضعف السودان الشمايل وأن تزيد من عقده اليت يرزح حتتها ،بعدما فصلت جزءا منه لتتمكن من تفتيت
املفتت .وهذا هو األرجح بصناعة األزمات.
ومن املعروف أن املياه مصدر قوة اقتصادية تتقوى هبا الدول يف مشاريعها الزراعية والكهرابئية وغريها ،لقد ذكران
هؤالء الكام وهم ميارسون دور الطالب الفاشل والغيب وهم يعرفون مدى خطورة خطواهتم .إال أهنم ال يرقبون يف
األمة إال وال ذمة ،فهم اخلط املتقدم للمستعمر ينفذون أجنداته ولو أدى ذلك إىل هالك األمة .فكيف تصرف
السيسي ابلتوقيع على اتفاق إعالن املبادى ،وهو يعلم أن حصة مصر من املياه سوف تنقص ،ويعلم أبن االتفاق
خيالف اتفاق مياه النيل 1959؟ وكيف وقع عمر البشري على االتفاق نفسه وهو يعلم مدى األضرار اليت تقع؟ إال
أن كرسيهم املعوجة قوائمه هو اخلط األمحر وليست هي القضااي املصريية لألمة كما يدعون.
هناك أمثلة توضح مدى خدمة هؤالء الكام للغرب عرب تضليل األمة؛ فكيف حافظ حسن نصر هللا على أمن
كيان يهود عندما انسحب من جنوب لبنان عرب اتفاقية جاءت أبربعة آالف جندي من أورواب يتبعون لألمم املتحدة
اليت تسمى ابليونفيل ليتحول حسن نصر هللا إىل قناص يقتل األطفال يف سوراي عندما طلبت منه أمريكا! وكيف
صنع مجال عبد الناصر عندما قاربت اجليوش العربية من القضاء على جيش يهود ودخول تل أبيب يف حرب ،67
فجاء إعالن مجال أن أوقفوا الرب! فأصبح بطال مزيفا خيدم مشروع أمريكا يف كنانة هللا (مصر)! وكيف وقف عمر

البشري بقوة لضرب الركات املسلحة املدعومة من أورواب عرب قوات الدعم السريع ورسم سيناريو لبقاء الركة الشعبية
جناح اللو ،أن تظل ابقية عندما خاضت قوات الدعم السريع معارك صورية يف منطقة تروجيه ومنطقة العتمور يف
جنوب كردوفان ،مث انسحبت ليصبح اللو بطال صاحب القدح املعلى لكل الركات حمتفظا بقواته وعتاده ليخطف
زمام املبادرة يف الوقت املناسب! فكيف هلؤالء بعدما وقعوا على إعالن املبادئ يريدون من إثيوبيا أن تتنازل هلم عن
مشروع السد النهضة؟!
إن سيناريو الرب اليت ينفخ السيسي كريها ال جيرؤ عليه ،والسودان معه ،فالسيسي يريد أن يغطي سوءاته
ويصور نفسه بطال ،ابلتهديدات اليت يطلقها ولكنه ال يستطيع أن يفعل شيئا .فتعدد السيناريوهات إما ابلضرب
فهذا ال ميكن أن جيرؤ على فعله السيسي والسودان كذلك .أما سيناريو التفاوض فقد انتهى وذلك بعزم إثيوبيا على
امللء الثاين ،وأما السيناريو األخري فهو مواجهة مشروع سد النهضة وتعطيله والقضاء عليه ،وهذا ال يتم إال بدولة
مبدئية تعرف خطورة املشروع ابعتباره خمططا إلضعاف مصر والسودان وأن أمريكا تريد أن ختلع شرفهم وترتكهم بال
شرف ،لتمرر أمريكا مشاريعها ومن ضمن ذلك الضغط على مصر لفظ أمن كيان يهود ومن أجل مزيد من
التنازالت األخرى املتعلقة بتفتيت السودان.
إن سد النهضة عبارة عن سالح اسرتاتيجي تريده أمريكا وهي تستغله يف الوقت املناسب .لذلك رصدت هلذا
املشروع دراسة من ستينات القرن املاضي لريى الياة يف هذه السني.
إن دولة اخلالفة القائمة قريبا إبذن هللا هي اليت ستواجه سيناريو سد النهضة لتكسب الرهان وزمام املبادرة من
أمريكا ومن التف حوهلا ،وذلك بتوضيح القائق وكشفها لألمة فتكون املواقف الامسة ليست كواقع هكذا حكام
مههم البقاء على الكرسي على حساب قضااي األمة املصريية يف دينها ومياهها وصحتها وزراعتها وأمنها وغريها من
األمور العظيمة﴿ .وا َّلله غالِب على ا ْم ِرهِ ولكِ َن ا ْكث ر النَا ِ
س ل ي ْعل همون﴾.
كتبه للمكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير
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