ولفة تعبوٌة لبل إعالن الوفاة !
بملم  :رائف دمحم الوٌشى

ٌ 5ولٌو 2017

لرأت تمرٌرا مفزعا هنا فً أمرٌكا عن الحٌاة فً مصر فً لرٌب األٌام بسبب شح مٌاه النٌل بعد أن ٌبدأ العمل فً سد النهضة اإلثٌوبً
 ،الحك ألول أن التمرٌر أصابنً بالرعب  ،خالصته تمول أنه علً المصرٌٌن أن ٌستعدوا للرحٌل إلً مكان آخر بسبب المشارٌع التً
تبنٌها إثٌوبٌا علً النٌل األزرق !
أجبرتنً صدمة التمرٌر أن أمضً بعضا غٌر للٌل من ولتً أبحث عن حمائك تنفً أو تإكد ما لرأت  ،بحثت عن المتخصصٌن الوطنٌٌن
الذٌن ٌزنون كالمهم علً مٌزان الذهب  ،كنت أحاول تكذٌب ما جاء فً التمرٌر األمرٌكً المذكور  ،لكننً لألسف وجدت ما ٌدل علً
توافك النتائج بٌن الطرفٌن !
لنبدأ الممال بطرح أسئلة إلً حكومة العسكر التً ٌمودها الجنرال عبد الفتاح السٌسً  ،والذي ٌبدو أنه فً واد بعٌد ٌحارب اإلرهاب ،
زاعما أنه أخطر لضٌة تواجه مصر  ،هو ٌظن أننا نصدله فٌما ٌدعً ! لنطرح األسئلة التالٌة :
 -1هل ٌعلم عبد الفتاح السٌسً أن اإلرهاب ( هذا البعبع الذي صنعته مجازره فً الشوارع ) هو ذره لو لارناه بكارثة المٌاه ؟
 -2إذا علمنا أن بعض اإلرهاب ثؤر ممن أطلك الشامخ سراحهم ؟! هل كان ذلن متعمدا لبماء العسكر بالسلطة بحجة محاربة اإلرهاب ؟!
 -3هل ٌعلم العسكر أن نصٌب مصر المائً سٌهبط عما لرٌب من  55ملٌار متر مكعب سنوٌا إلً  14ملٌار متر مكعب ؟!
 -4إذا كان نصٌب مصر من المٌاه خالل مدة التخزٌن ( ثالث سنوات ) ٌكاد ٌكفً للشرب ،فمن أٌن سنؤتً بمٌاه الحمول إلطعام أنفسنا؟!
 -5هل ٌنكر عبد الفتاح السٌسً أنه ٌتعامل مع سد النهضة  -وسدود أخري تبنٌها إثٌوبٌا وأوغندا والسودان – وكؤنه أمر ثانوي ؟!
 -6هل ٌملن عبد الفتاح السٌسً الشجاعة كمحارب كً ٌتحمل مسئولٌة تلن الكارثة التً تتفالم ٌوما بعد ٌوم وٌتمدم للمحاكمة والمساءلة ؟!
 -7هل ٌنكر أن تصرفاته ولراراته الكارثٌة لد ساهمت فً فمدان مكانة مصر فً المنطمة  ،وهو ما ساعد اآلخرٌن علً هضم حمولنا ؟!
 -8ألم ٌوافك السٌسً علً إلامة سد النهضة عندما ولع فً  2015باستٌراد  2200مٌجاوات من كهربائه (  6آالف مٌجاوات ) ؟
 -9هل ٌصارح عبد الفتاح السٌسً المصرٌٌن وٌعلن أن كارثة المٌاه التً ستحل بمصر – وال رٌب فً ذلن – لد تودي بحٌاة المالٌٌن ؟!
 -10أال ٌعلم السٌسً أن ندرة المٌاه سترفع معدالت اإلجرام للبماء حٌا وتحول الحٌاة بمصر إلً ما هو أشبه بحٌاة الغابة ؟!
 -11إذا كان السٌسً ٌتعامل هكذا مع تلن الكارثة  ،فؤٌن دور النخب الفكرٌة ؟! أال تسٌر فً ركبه وتجعل شماعة اإلرهاب بالصدارة ؟!
 -12إذا كان المزارع المصري ٌشتكً منذ سنوات من ملوحة األرض بسبب للة المٌاه  ،فماذا بعد ضٌاع  % 75من مٌاه مصر ؟!
 -13ألم ٌعترف وزٌر الكهرباء علً الهواء فً حضور السٌسً بؤن كهرباء السد العالً خرجت من الخدمة فنهاه السٌسً عن الكالم؟!
 -14هل استعان السٌسً بخبراء أكفاء ٌنتصرون علً خبراء إثٌوبٌا الذٌن خدعونا ؟!
 -15هزمت نكسة  67جٌال من شعب مصر وما زلنا نعانً منها  ،فماذا ستفعل كارثة المٌاه بمصر وهً أكبر منها بعشرات المرات ؟!
 -16هل ٌنتظر السٌسً لولوع الكارثة التً تتزامن مع نهاٌة مدته فٌشن الحرب علً إثٌوبٌا لتمدٌد أخري مستغال الوضع الكارثً ؟!
 -17هل ٌنتظر السٌسً لولع الكارثة كً ٌجبر أوربا علً المساعدة بعد أن ٌركب مالٌٌن المصرٌٌن البحر شماال ؟!
 -18أال ٌُعد االنتظار حتً ٌتفالم المرض الخبٌث بالجسد كله فال ٌصلح معه دواء نوعا من أخبث وأحط أنواع المإامرات ؟!
 – 19ألم تُخبر األحادٌث الصحٌحة أن الخراب سٌنتشر بمصر علً ٌد حاكمها " األبمع " ،وهو لصٌر وٌرتدي مالبس تنتشر بها البمع ؟!
 – 20أال ٌُعتبر التنحً للحد من الكارثة أفضل من " الهمبكة "  ،والتً منها الضحن الهستٌري والدموع وعروض بٌع النفس؟!
نزعم أن هنان ثالثة ملفات تراكمت أمام المصرٌٌن عبر حكم العسكر الممتد لستة عمود  ،وهً ما ٌلً :
أوال  :انهٌار منظومة العدالة ..
ثانٌا  :االنهٌار االلتصادي ..
ثالثا  :مؤامرة مٌاه النٌل ..

سننالش باختصار شدٌد تفرضه جغرافٌا المكان فً هذا الممال تلن الملفات الثالثة  ،هدفنا من ذلن شٌئٌن :
 -1أن ٌعرف الماريء الذكً أن اإلرهاب الذي مأل به العسكر الدنٌا ضجٌجا هو صفحة صغٌرة فً ملف انهٌار العدالة  ،لكنهم ضخموه
عمدا كً ٌغطوا علً بمائهم الغٌر شرعً فً السلطة وٌؤخذوا به شرعٌة أمام الغرب الذي ٌعانً من اإلرهاب بحجة التعاون معه علً
محاربته..
 -2أن ٌعرف الماريء الذكً أن مصر لد تنهار بسبب لضٌة المٌاه  ،والعسكر هم من صنع هذه المشكلة الكارثٌة  ،تماما كما صنعوا ملف
انهٌار العدالة وملف نهب االلتصاد !
أوال  :انهٌار منظومة العدالة :
عاشت مصر علً مدي نصف لرن ال تعرف لالنتخابات الرئاسٌة طرٌما  ،بل فمط سإال نعم أم ال  ،لم ٌمبل العسكر بمنافس أمامهم إال
بعد أن أجبرتهم أمرٌكا علً ذلن فً عام  ، 2005ورغم هذا اإلجبار إال أن األمر لم ٌتغٌر فً مضمونه كثٌرا  ،كانت أجهزة األمن تمر
علً جمٌع الشركات والمحالت تؤمرهم بوضع ٌافطة لتؤٌٌد مبارن  ،وكان المخالف ٌعلم أنه سٌواجه تعسفا ال لبل له به  ،أللها تهدٌد
بلطجٌة الداخلٌة بحرق المحل أو االعتداء علٌه وعلً أسرته أو وضع المخدرات خلسة بٌن البضاعة أو االدعاء بالباطل علٌه !
وعندما تخلص الشعب فً ثورة مجٌدة من طاغٌة أذلهم ونهب أموالهم استدار تالمذته ومساعدوه علً الشعب فصدلهم  ،فحنثوا بوعودهم
وأذالوه – لتؤدٌبه علً ثورته علً لائدهم  -وبال الجوع والتعذٌب والمتل بصورة ال نظٌر لها فً تارٌخ هذا البلد المستضعف !
شعور العسكر بالتمٌز بعد أن استولوا علً الحكم غدرا فً عام  1952هو شعور ال ٌمكن أن ٌتنازلوا عنه إال بالموة الجبرٌة  ،هإالء
الذٌن تولفت ثمافتهم عند الثانوٌة العامة بشك األنفس ٌعلمون – لبل غٌرهم – ضآلة حجمهم  ،وٌعلمون أٌضا أن السالح الماتل الذي فً
أٌدٌهم هو سر بمائهم فً الحكم ..
وبٌنما نري أن تداول السلطة أصبح من األمور المسلم بها فً كثٌر من الدول اإلفرٌمٌة  ،ومنها السنغال ونٌجٌرٌا وكٌنٌا  ،ووصل األمر
الحد الذي فازت فٌه المعارضة بالحكم  ،إال األمر ما زال علٌه فً المعبد الفرعونً المصري ..
وصل مإشر االنهٌار فً منظومة العدالة فً مصر إلً لمته عندما تم إطالق سراح جمٌع ضباط العسكر الذٌن أطلموا النار علً الشعب
األعزل فً ثورة ٌ 25ناٌر المجٌدة فمتلوا منهم اآلالف  ،تم ذلن بالمانون ومن خالل لضائهم الشامخ  ،فً هذه اللحظات أدرن لطاع غٌر
للٌل من الشعب أن العدل سٌتم أخذه بالٌد ولٌس من خالل المانون !
كان هذا أٌضا ممن ٌتمناه العسكر  ،جو اإلرهاب ٌخدم العسكر ! ففٌه ٌجدون مبررا للبماء فً السلطة بحجة المضاء علٌه  ،كما أنهم
ٌستمدون فٌه الشرعٌة من الدول الغربٌة التً تعانً من اإلرهاب  ،فالعسكر ٌزعمون للغرب أنهم معهم فً خندق واحد لمحاربته ،
والمطلعون األذكٌاء فً الغرب ٌعلمون أن العسكر هم من صنع اإلرهاب  ،من خالل السٌطرة علً الحكم والمضاء وحصر الوظائف لمن
ٌدور فً فلكهم  ،أو من خالل عملٌات التعذٌب الوحشٌة التً تدفع الناس للثؤر  ،نكرر مرة أخري أن جو اإلرهاب والتطرف الدٌنً ٌخدم
كثٌرا العسكر !!
( مالحظة  :للمزٌد فً هذا الشأن ننوه إلً ممالنا فً  6ماٌو  2017بعنوان " عندما تسمط منظومة العدالة " علً صفحتنا والمدونة )
..
ثانٌا  :االنهٌار االلتصادي
االنهٌار االلتصادي الذي تتعرض له بعض الدول ال ٌؤتً إال من طرٌمٌن  :سوء التخطٌط والفساد  ،ولد عانت مصر علً ٌد العسكر من
األمرٌن معا أشد المعاناة ..
أدمن العسكر فً مصر عملٌات نهب الثروة  ،وهً تبدأ من سرلة األراضً بثمن بخس مرورا بالتجارة فً المخدرات وبٌع اآلثار التً ال
تمدر بثمن وانتهاء بفرض األتاوات علً الشركات  ،وفً النهاٌة من السهل أن ٌكتشف باحث من المستوي المتوسط أن مصر هً عبارة
عن جٌش له دولة ولٌس دولة لها جٌش ..
ثالثا  :مؤامرة مٌاه النٌل ..
نزعم أن هذا الملف هو أهم الملفات الثالثة ألنه ٌتعلك بحٌاة المصرٌٌن  ،ولد ظهر علً الساحة هذا الملف فً العمد األخٌر بعد أن تؤكد

األفارلة أن موضوع " هٌبة مصر " ما هو إال نمر من ورق !
الحك ألول أن الهبوط بمصر من مكان كان عالٌا إلً دولة تستجدي طعامها كان أٌضا من صناعة العسكر  ،فهم من أخضع الناس بموة
السالح لالحتفاظ بالحكم وغلك الباب أمام األكثر كفاءة  ،وهم من نهب البالد حتً وصلت إلً ما هً فٌه !
لصر الكالم فً ملف المٌاه :
* إذا علمنا أن نصٌب الفرد فً مصر لبل أزمة سد النهضة هو  650مترا مكعبا ( حد الفمر الشدٌد ٌبلغ  500للفرد ) بٌنما ٌبلغ نصٌب
الفرد فً أمرٌكا  9800متر مكعب فً السنة ..
* وإذا علمنا أن نصٌب مصر الكلً من المٌاه – بسبب سد النهضة وسدود أخري – سٌهبط من  55.5ملٌار متر مكعب سنوٌا إلً 14
ملٌار  ،وهً كمٌة تكاد تكفً للشرب ..
فمن أٌن المٌاه لزراعة  8ملٌون فدان إلطعام الناس ؟!
وماذا عن بوار تلن المساحة المذكورة بسبب زٌادة ملوحتها الناتج من انعدام رٌها ؟!
وماذا عن ضٌاع نسبة من كهرباء مصر (  28ألف مٌغاوات ) بسبب تولف الكهرباء المنتجة من السد العالً (  % 8من اإلجمالً )
النخفاض المنسوب ؟!
نستعرض فٌما ٌلً عددا من آراء المتخصصٌن فً ملف أزمة المٌاه التً تواجه مصر :
* الباحث األمرٌكً رٌشارد كونٌف ٌمول فً بحث نشره مولع جامعة ٌل األمرٌكٌة ( الجامعة مصنفة ضمن العشر األوائل عالمٌا ) فً 6
أبرٌل  2017ما ٌلً  " :سٌتم تخزٌن  74ملٌار متر مكعب فً سد النهضة  ،وسوف ٌستغرق األمر من  5إلً  15سنة  ،مصر ستواجه
نمصا خطٌرا فً المٌاه العذبة وسٌضٌع ثلث الكهرباء التً تنتجها  ،سد النهضة هو أحد التهدٌدات البٌئٌة التً تواجه مصر  ،باإلضافة إلً
ارتفاع منسوب مستوي البحر الناجم عن التغٌر المناخً  ،علما أن المزارعٌن فً دلتا مصر ٌشتكون للسلطات من ملوحة أراضٌهم بسبب
للة المٌاه  ،سٌتوجب علً مالٌٌن المصرٌٌن عما لرٌب البحث عن مستمبلهم فً مكان آخر ! " ..
* د .دمحم حافظ – أستاذ هندسة السدود – ٌمول ما ٌلً  " :إثٌوبٌا ستبدأ فً ٌولٌو المادم فً حج ز  30ملٌار متر مكعب من نصٌب مصر
6
 ،وهنان ثالثة سدود جدٌدة فً  ،سٌكون فً أوغندا واحد ( كاروما ) وفً السودان اثنان ( ستٌت – أعالً عطبرة )  ،سٌحجزون
ملٌار متر مكعب من نصٌب مصر بداٌة من ٌولٌو  ، 2017سٌتبمً لنا  19ملٌار متر  ،سٌذهب منهم  5ملٌار متر مكعب بسبب التبخر
لٌكون الناتج الصافً لنا  14ملٌار متر مكعب  ،فإذا علمنا أن تلن الكمٌة المتبمٌة تكفً للشرب فمط فمن أٌن سنؤكل وكل ملٌون فدان من
الثمانٌة مالٌٌن ٌحتاج  5ملٌار متر مكعب فً المتوسط للري ..
اإلعالم المصري ال ٌتكلم إال عن سد النهضة وٌتعمد عدم الحدٌث عن ثالثة سدود أخري تبنٌها إثٌوبٌا أكبر من سد النهضة  ،وهذه السدود
ستكتمل فً عام  2024وحٌنئذ ستكون إثٌوبٌا تسٌطر علً كل لطرة من مٌاه النٌل األزرق لتعرض البٌع نمدا لمن ٌرغب  ،الجانب
المصري تغافل عن حمه فً إجبار إثٌوبٌا علً ضرورة وجود فتحات سفلٌة فً سد النهضة منذ البداٌة  ،وتذكرها بعد أن تم االنتهاء من
بناء لاعدة السد  ..أخشً ما أخشاه هو المجاعة وموت عدة مالٌٌن من المصرٌٌن وهو ما سٌدفع األحٌاء األلوٌاء بمصر فً لادم األٌام
إلً الجرٌمة للبماء علً حافة الحٌاة !" ..
* عبد الرحمن شكري نمٌب الفالحٌن ٌمول ما ٌلً  " :نمص مٌاه مصر بمٌمة  30ملٌار متر مكعب سنوٌا تعنً بوار  6ملٌون فدان
مصري من اجمال  8ملٌون فدان  ،وٌعنً أٌضا خروج  36ملٌون مصري بال طعام ألن الفدان ٌطعم ستة أفراد بصورة مباشرة ولو
 36ملٌون مصري  ،المواطنون فً مصر بهذه الصورة
أضفنا الصناعات الغٌر مباشرة فسوف ٌنضم عدة مالٌٌن أخري لرلم الـ
سٌمومون بهجرة جماعٌة من مصر بصورة ال تتحملها المنطمة بما فٌها أوربا  ،سٌتماتل من ٌتبمً بمصر من المصرٌٌن علً المٌاه  ،هذا
باإلضافة إلً تلوث المٌاه التً ستصلنا ألنها ستكون للٌلة جدا ألن جرٌان المٌاه سٌكون ضعٌفا ومحمال بكل ما تحمل التربة من ملوثات ،
شبكة المٌاه المصرٌة ستنهار  ،والمتبمً لن ٌفٌدنا فً الشرب لضعف الضغط ولن ٌفٌدنا فً الري لتلوث المٌاه  ،مصر معرضة للدمار
بصورة كاملة " ..
* د .نادر نور الدٌن – أستاذ الموارد والري – ٌمول ما ٌلً  " :إثٌوبٌا تصر علً تخزٌن  25ملٌار متر مكعب سنوٌا لثالث سنوات
لتصل إلً  75ملٌار متر مكعب رغم أن الهضبة اإلثٌوبٌة تعانً لتسع سنوات من ندرة المٌاه وهذه السنوات التسع أثرت علً مخزون
مٌاهنا خلف السد العالً وسٌختفً مخزوننا بسبب ما تفعله إثٌوبٌا وسٌإدي ذلن لبوار األراضً الزراعٌة المصرٌة والمضاء علً الحٌاة
السمكٌة  ،مصر طالبت إثٌوبٌا بتخزٌن الكمٌة المذكورة علً عشر سنوات ورفضوا  ،النٌل عندنا سٌتحول إلً ترعة ! " ..

* أحمد عبد الخالك الشناوي – خبٌر السدود – ٌمول ما ٌلً  " :سد النهضة فً مصر ٌهدد الحٌاة فً مصر بالكامل وٌعرضها للحذف
من الخرٌطة فً حال انهٌاره  ،المنطمة التً بها سد النهضة بها فوالك وتعد منطمة نشطة للزالزل  ،انهٌار سد النهضة سٌعرض مصر
إلً موجة تسونامً من المٌاه بارتفاع  145مترا وهذا سٌجرف كل شًء فً طرٌمه ولد ٌإدي هذا االنجراف إلً تغٌٌر مسار النٌل
األزرق الذي ٌمد مصر بالمٌاه  ،ال ٌمكن ألحد التنبإ بموعد حلول تلن الكارثة لكنها لادمة فً حالة حدوث أي انهٌار أرضً هنان  ،إن
الشركة المشرفة علً المشروع لها سوابك فً بناء سدود تعرضت النهٌارات جزئٌة أو كلٌة حول العالم  ،هذا باإلضافة إلً الكارثة اآلنٌة
والتً تتمثل فً ضٌاع حصة مصر من المٌاه والكهرباء من السد العالً ! " ..
* د .مغاوري شحاته – أستاذ المٌاه وعمٌد جامعة المنوفٌة األسبك – ٌمول ما ٌلً  " :سد النهضة ٌهدف منذ بداٌته إلً التحكم فً كل
مٌاه النٌل األزرق  ،مصر تستهلن  10ملٌار متر مكعب للمنازل فمط  ،بٌنما تستهلن  40ملٌار متر مكعب للزراعة  ،سٌإدي سد النهضة
إلً تولف مشارٌع التنمٌة فً مصر بالكامل  ،هذا فً حالة عدم انهٌاره  ،أما فً حال انهٌاره  ،وهو أمر وارد  ،فسوف ٌتم تدمٌر جزء
صغٌر من إثٌوبٌا ألن السد علً حدودها تمرٌبا مع السودان  ،أما التدمٌر الكلً فسٌكون فً السودان ومصر ! لٌس لدٌنا خزان من المٌاه
الجوفٌة فً مصر لٌساند مصر فً أزمتها المائٌة  ،هذا كالم غٌر علمً ! " ..
* أحمد الشناوي – خبٌر المٌاه والسدود باألمم المتحدة ٌمول ما ٌلً  " :لو بمً سد النهضة سنموت جوعا  ،ولو انهار سنموت غرلا ،
لٌس لدٌنا مٌاه جوفٌة كافٌة لزراعة مشروع الملٌون ونصف الملٌون فدان " ..
* د .نصر الدٌن عالم – وزٌر الموارد المائٌة والري األسبك – ٌمول ما ٌلً  " :أهم مكسب حممته إثٌوبٌا هو فرض السعة التخزٌنٌة
علً مصر دون معرفتها بعلم مسبك  ،لمد تعرضنا للخدٌعة فً مصر ! " ..
* د .عباس شرافً – مدٌر مركز الموارد المائٌة بجامعة الماهرة – ٌمول ما ٌلً  " :األمور تسٌر بشكل بطًء  ،إثٌوبٌا تجاوزت علً
حموق مصر ألنها تكثر من مشارٌعها فً حجز المٌاه  ،والمولف المصري ال ٌرتفع لمستوي ما ٌجري ! " ..
* عبد اللطٌف خالد رئٌس لطاع توزٌع المٌاه بوزارة الري المصرٌة فً ٌ 2ونٌه  2017لال ما ٌلً  " :إن فٌضان النٌل فً العام
الماضً والذي انتهً فً ٌ 31ولٌو من عام  2016هو األسوأ خالل األعوام الـ  113الماضٌة وهو ما دفع البالد إلً السحب من
المخزون اإلستراتٌجً فً بحٌرة ناصر  ،وهذا ال عاللة له بما ٌجري فً سد النهضة " ..
لكن ما لم ٌمله المسئول المصري هو أن السحب من المخزون اإلستراتٌجً ٌعتبر بداٌة الخراب علً أرض مصر  ،وسٌصل الخراب إلً
ألصاه بعد نفاذ هذا المخزون واختفاء البحٌرة من الوجود  ،وبداٌات االختفاء تإكده صور األلمار الصناعٌة فً السنتٌن األخٌرتٌن بدلة ال
جدال فٌها  ،صحٌح أن للة الفٌضان ال عاللة له بسد النهضة  ،لكن األكٌد أن للة المٌاه فً لادم األٌام لمصر بسبب سد النهضة ( ولد
ذكرنا ألوال العلماء العدٌدة ) ستزٌد من سرعة السحب من المخزون اإلستراتٌجً بالبحٌرة وهو ما سٌإدي عاجال إلً اختفائها  ،اللهم
نسؤلن اللطف !
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