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جراءات احترازية من  وسط كل المخاوف والقمق الذي يعتصر قموب المصريين من توتر وا 
ة ليس في مصر فقط بل في العالم كمو، حيث فيروس كورونا المستجد، وتزايد أرقام اإلصاب

بدأ الشارع المصرى يشعر بتعاظم ىذا الخطر، وبدأ باتخاذ االحتياطيات الالزمة لمتصدى 
لو واضعًا نصب عينيو أننا نحن لسنا أقل من الصين، والشعب الصينى الذي أعطى مثااًل 

ووسط « The Chinese Lesson« »الدرس الصينى»لمعالم كمو وأصبح ىناك مقولة 
كل ىذه األحداث التي تعصف بالعالم ومن بينيا مصر، فإننى أرى أن القضاء عمى 
فيروس كورونا أمر قد يستمر عدة شيور، وسبق لمصر أن مرت بالعديد من ىذه األزمات 
نفمونزا الطيور والخنازير، وقد انتيت كميا، وظمت مصر دولة قوية  مثل مرض الكوليرا وا 

دارتو. بفضل تماسك شعبيا   وا 

وأنا واثق أنو بإذن اهلل سوف تنتيى أزمة الفيروس بفضل حكمة اإلدارة المصرية في 
التعامل مع ىذه األزمة وتماسك الشعب المصرى العظيم، ورغم كل ىذه الظروف فإننى 
أرى أن ىناك أزمة خطيرة عمى مصر ومستقبميا وىى أزمة مياه نير النيل ومشكمة سد 

ر عمى مصر وشعبيا وحياتيا في السنين القادمة ليس فقط ليذا الجيل النيضة والتى قد تؤث
ولكن لألجيال القادمة، حيث جاء التعنت اإلثيوبى مؤخرًا بعد سنوات طويمة من 

.. وأعتقد أننى كنت من . ات ليعطى أبعادًا جديدة لألزمة.االجتماعات والمقاءات والمباحث
وساطة الواليات المتحدة األمريكية والبنك أكثر المتفائمين عندما طمبت مصر إدخال 

الدولى، ولكن لألسف جاء انسحاب إثيوبيا من المرحمة األخيرة ورفض السودان التوقيع 
 عمى مسودة االتفاق التي قامت مصر بالتوقيع عمييا إلثبات حسن النوايا. 

عطاء ولكن يبدو أن الحكومة اإلثيوبية وجدت نفسيا مطالبة بتطبيق القانون الدول ى وا 
مصر حقيا طبقًا لقانون األمم المتحدة، ومن ثم قررت االنسحاب بصورة لم يتوقعيا 
الجميع، بل أعمنت أن الواليات المتحدة تقف مع الجانب المصرى في ىذا النزاع، وأقول 



إنو منذ بداية تولى أبى أحمد، رئيس الوزراء اإلثيوبى، ميام منصبو فقد قام عمى الفور 
ة سالم مع إريتريا بعد حرب طويمة استمرت عشرين عامًا، وكان اليدف من بتوقيع معاىد

وراء ذلك كمو التفرغ لممشكمة الكبرى وىى الصراع مع مصر بشأن سد النيضة، كذلك قام 
باإلفراج عن مئات السياسيين من المعارضة اإلثيوبية لتوحيد الصف وتييئة األجواء 

ضة، بل وقف بنفسو في البرلمان اإلثيوبى قائاًل إن الداخمية من أجل استكمال بناء سد الني
بالده مستعدة لخوض الحرب ضد مصر رغم أن مصر لم تتحدث أبدًا عن أية حروب، 
وكانت التصريحات المصرية دائمًا أننا نرى ضرورة استمرار التفاوض لموصول إلى حل 

 سريع لألزمة. 

، في محاولة الستفزاز الشعب ىناك، كذلك قام أبى أحمد، رئيس الوزراء اإلثيوبى، مؤخراً 
بإعالن أن البنك الدولى سيرفض استكمال تمويل السد بعد فشل محادثات واشنطن 
وتحيزىا لمجانب المصرى، وطمب من الشعب اإلثيوبى االكتتاب لتمويل استكمال بناء 

ت السد. كل ىذه اإلجراءات جاءت إلثارة الشعب اإلثيوبى ضد مصر، بل قام بإرسال بعثا
دبموماسية لمدول األوروبية لشرح وجية النظر اإلثيوبية تحسبًا لما تفعمو مصر حاليًا من 
قيام وزير الخارجية المصرى سامح شكرى بعد جولتو في دول الخميج والدول األوروبية 
وحاليًا يستكمل جولتو في الدول اإلفريقية لشرح وجية النظر المصرية وأحقية مصر في 

 قًا لقانون األمم المتحدة في مياه النيل. نصيبيا العادل طب

ومع كل ىذه األحداث فإن الشارع المصرى يسأل: لماذا ىذا الموقف السودانى في مشكمة 
سد النيضة ضد مصر؟! حيث إن مصر منذ األزل تعتبر الشعبين المصرى والسودانى 

تكامل بالبطاقة شعبًا واحدًا، حيث يعيش بيننا خمسة ماليين سودانى وصموا مصر أيام ال
الشخصية وبال جوازات سفر أو إقامة، وأصبحت ىذه العائالت السودانية تشاركنا في 
مصر في التعميم والصحة وحتى الدعم الذي يحصل عميو الشعب المصرى، ولكن لألسف 
خالل الثالثين عامًا الماضية نجح البشير اإلخوانى اليوية والفكر وىو امتداد لفكر حسن 

خوانى في خمق نوع من العداء لدى الشعب السودانى تجاه مصر، بل وصل الترابى اإل
األمر إلقناع الشعب السودانى بأن سد النيضة لصالح السودان مياىًا وكيرباء، فيو 
سينظم تدفق مياه نير النيل لمسودان، وأن إثيوبيا ستعطى الكيرباء مجانًا لمسودان أو 

ك أصبح عمينا اآلن واجب يصل لحد الضرورة وىو بأسعار زىيدة لمغاية تضامنًا معيم، لذل



إقناع اإلخوة في السودان بأن االتفاق مع اإلثيوبيين سيحقق الخير لنا وليم، خاصة أن 
مميار متر  59مترا حيث كان يحقق تخزين  59إثيوبيا قد قامت بتعمية ارتفاع السد من 

متر مكعب من المياه، مميار  59مترًا ليحقق تخزين  549مكعب ليصبح ارتفاعو اآلن 
ىذه التعمية جاءت بدون أي حسابات ىندسية جديدة، وىذا ما طمبتو مصر أن يكون 
بإشراف لجنة عالمية متخصصة لمراجعة اإلنشاء اليندسى بعد تعمية السد ألنو في حالة 
انييار السد سيكون السودان أول المتضررين، بل يقال إن الخرطوم نفسيا سوف تغرق 

ىنا فإنو البد أن تكون لمصر وقفة جادة تجاه سد النيضة، خاصة بعد ما تمامًا، من 
أعمنو رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد أنو سيقوم بالبدء في عممية تخزين المياه اعتبارًا من 
شير يونيو القادم، متجاىاًل كل ما جرى من مباحثات حتى بعد تصريح وزير الخزانة 

ت في واشنطن من أن إثيوبيا لن تبدأ مرحمة الملء إال األمريكى الذي كان يدير المحادثا
 بعد التوقيع. 

ومن ىنا أقول إن القيادة السياسية تدير ىذه األزمة بشكل متوازن بالفعل مع كل األطراف 
وخصوصًا بعد زيارة الوزير عباس كامل، مدير المخابرات العامة المصرية، لمخرطوم، ثم 

لسيادة االنتقالى السودانى الفريق أول محمد حمدان وصول النائب األول لرئيس مجمس ا
دقمو إلى مصر لمقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكن المطموب ىنا تكاتف الظيير الشعبى 
في مصر خمف قيادتو إلظيار أن الشعب المصرى لن يقبل المساس بحصتو القانونية 

المبادرات الشعبية المصرية  والتاريخية من مياه النيل.. ومن ىنا يجب أن تقوم العديد من
لدعم القيادة السياسية وإلظيار غضب الشعب المصرى وعدم موافقتو عمى إجراءات إثيوبيا 
فريقيا. إن مشكمة مياه نير  ليس فقط في مصر ولكن في باقى الدول في الخميج وأوروبا وا 

 النيل أصبحت مشكمة حياة أو موت لمشعب المصرى. 
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