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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  *ی قذافی آبرسانميپروژه عظ
 یدني آب آشامني تأم،ی آبرسانۀ شبک-ليبيا یري جماھۀ بلندپروازانۀ پروژني ترمي عظ-  احداث روخانهمي عظطرح

 اساس هب.  رودیشمار مه  کشور بني در جنوب اینيرزمي منابع زی با آبھاليبيا شمال ی آب و بخش صنعتیمناطق ب

علت عدم شھرت .  در جھان استی کنونا تی طرح مھندسني ترمي عظه پروژني کارشناسان مستقل، ای ھایابيارز

 دالر ارديلي م٢۵ آن  ی اجرای کردند و برااري آن سکوت اختۀ عمال در باریغرب ی است که رسانه ھانيپروژه ا

  . جھان بودخي در تاری سازندگی شده برانهي ھزۀي سرماني خود، بزرگتری شد که به جانهيھز

.  شده بودء عمال  اجرای کنونی طرح تا شروع جنگھاني آغاز کرد و ا٨٠ طرح خود را در سال ی کار رویقذاف

 پروژه نيتحقق ا.  صرف نشدی سنت پول خارجکي ی طرح حتني ای اجرای که برامي کنی مديکأ تمخصوصاَ 

 جنگ ايآ.  باشدی می جھاناستيم سي از فاکتور مؤثر در تنظیکي است که سلطه بر منابع تي واقعني اۀنشاندھند

 یخاطر چه مه  دانند بی ماَ  جنگ افروزان حتمست؟ي نیدني سلطه بر آب آشامی جنگ براني اول،ليبيا هي علیکنون

 واقع در مناطق حمدا، کوفرا، ینيرزمي آب زمي از چھار منبع عظ،ی مصنوعی در رودخانه ھایآب جار! جنگند

 آب زاني منيا!  گرددی مني شود، تأمی زده مني تخملومترمکعبي ھزار ک٣۵ آب آنھا ۀري که ذخرتيمرزوق و س

 مطالعات انجام شده، آب ني اساس آخره متر بپوشاند و ب١٠٠ ارتفاع لمان بها مثل را ی تواند تمام خاک کشوریم

  . کندی متي سال کفا۵٠٠٠ تا باي تقرليبيا یا چاھه

 اگر انتقال روزانه را،ي زد،ينام»  جھانۀ معجزنيھشتم« توان ی خود میجاه  را بی پروژه آبرسانني ان،ي بر اعالوه

 چه یزي انگرتيطور حه  که بميري و در نظر بگمي آن اضافه کن را ھم بهري مترمکعب آب از کوونيلي ممي و ن۶

طرح احداث .  شودی ثابت میامگذار نني صحت اد،ي افزای کشت جھان مري زی را به اراضیعي وسیصحرا

 که باعث ی اتحاد شوروۀاني میاي آسۀ مزارع پنبیاري آبۀ با پروژسهي قابل مقاوجه چي به ھی مصنوعیرودخانه ھا

 مزارع یاري آبی است که براني در اليبيا ی آبرسانۀ پروژیتفاوت جد.  نبودد،ي اورال گردیھوا آب و بيتخر

 یبار مه  بی خساراتزي نی که گاھی موجود در سطحی شود نه از آبھای استفاده مینيرزمي از منابع آبھا زیکشاورز

با پمپاژ آب از . ردي گی انجام منيق زم شده در عمهي تعبی لوله فوالدلومتري ھزار ک۴ ۀواسطه انتقال آب ب. آورند
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 زالل مثل ب مترمکعب آکي.  شودی مرهي ذخزاني آرتی در حوضھا،ینيرزمي معدن ز٢٧٠ یچند صد متر از آبھا

 نهي سنت ھز٣۵ باَ ي تقرليبيا دولت ی و انتقال آن براینيرزمي با احتساب تمام مخارج استخراخ از معادن زستال،يکر

 را با نياگر ا.  باشدیم  مثل مسکوه،ي بزرگ روسی مترمکعب آب سرد در شھرھاکي متي دارد که معادل قیبرم

 ینيرزمي زی آبھارهي ذخصورت ني در ام،ي کنسهيمقا) وروي ٢ بايتقر (یئ اروپای مترمکعب در کشورھاکي یبھا

 محترم، ۀسندي نوکه نيا رقم، مثل نيدر ذکر ا( خواھد بود وروي ارديلي م۶٠ باي تقر،یني تخمی طبق برآوردھا،ليبيا

 ٧٠ ھر متر مکعب، ی براوروي ٢ متي با قلومترمکعب،ي ھزار ک٣۵ را،يز.  شده استیاضيمرتکب اشتباه ر

 شي حجم آب با توجه به افزاني که چندي نداشته باشديترد). وروي ارديلي م۶٠ باي خواھد بود، نه تقروروي ونيليتر

 . داردتياز نفت اھم شتري باري ھر متر مکعب آن، بسی بھایدائم

  

 شد و در ی میاري آبی مصنوعی با آب رودخانه ھای کشاورزیھکتار اراضھزار  ١۶٠جنگ در حدود آغاز تا

 مھم ألۀو اما مس.  شده بودی به نھرھا جارتاواني آب شرب حني تأمی براینيرزمي زی آبھا،یريجنوب در مناطق کو

  . شده بودني تأمیدني، با آب آشام بزرگ کشور، از جمله طرابلسی بود که شھرھانيا

 ميطرح عظ«، تحت عنوان ٢٠٠٨ کنم که در سال ی را ذکر مليبيا یاري آبۀ پروژی مرتبط با اجرایخھاي تارنجاي ادر

  : ثبت شدنسي گی در کتاب رکوردھا»ی مصنوعیرودخانه ھا

 ني منابع تأمحيمنظور تشره  بیه ا فوق العادۀ و جسلدي گردلي تشکليبيا یري جماھی خلقۀ کنگر- ١٩٨٣بر سال و اکت٣

  .  پروژه برگزار کردیئ اجرااتي آغاز عملیمال

  . طرح را گذاشتیئ اجرای سنگ بناليبيا رھبر - ١٩٨۴ سال اگست ٢٨

  . آغاز شدیاري آبۀ دوم ساخت پروژۀ مرحل- ١٩٨٩ سال گست ا٢۶

  . شدیري آبگهي سد اجداب- ١٩٨٩مبر سال  سپت١١

  . شدیرير مختار آبگ سد عم- ١٩٨٩مبر سال  سپت٢٨
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  . شدیري آبگهي سد القرداب- ١٩٩١مبر سال  سپت۴

  . طرابلس با آب دائم آغاز شدني تأم- ١٩٩۶ سال گست ا٢٨

  . افتي اني پااني به شھر قاریرسان  کار آب- ٢٠٠٧مبر سال  سپت٢٨

 مدعا کامال نيرد، ا بی از جمله مصر از کمبود منابع آب رنج م،ليبيا هي ھمسای کشورھاکه ني در نظر گرفتن ابا

 نفوذ خود در ۀ ، کامال قادر به گسترش حوزی آبرسانۀ پروژني ای با اجراليبيا یري رسد که جماھینظر مه  بیمنطق

ه  بکه ني اژهيوه ب.  کلمه در آنھا بودی واقعیمعنه  و ھم بی مجازیمعنه  انقالب سبز، ھم بختنيمنطقه و بر انگ

 ی شد و استقالل اقتصادی حل معاً ي سرقايفرا در ی از کم آبی اکثر مشکالت ناشقا،يفرا شمال ی اراضیاريحساب آب

 ی دعوت مليبيا کار در ی مصر را برااني روستائ مرتباَ ی رابطه بود که قذافني در ھمديشا. دي گردی منيمنطقه تأم

  .کرد

 ی که ھم بانک جھانميخصوص اگر فراموش نکنه  بر صورت ھمه غرب بود، بی واقعیلي سکي پروژه ني ایاجرا

 ی مشنھادي پی به عربستان سعوداي کردن آب درنيري شی را برای طرحکايمرا ۀ متحداالتي اۀو ھم وزارت خارج

  . شودی مم دالر و البته فقط به نفع خود آنھا تما۴ متيکنند که ھر مترمکعب آن به ق

 خود در مراسم ی ضمن سخنرانیذافمبر سال گذشته، سرھنگ ق است که اول سپتني تعمق اۀستي شااري بسۀنکت

عالوه . » دوچندان خواھد شدليبيا هي علکايمرا یدھاي طرح، تھدني ایبا اجرا«:  پروژه گفتني ایسالگرد آغاز اجرا

 را ھمواره ليبيا ست که کايمرا پاسخ به ني تری جد،ليبيا یاري آبۀ اعالم کرد که پروژزي چند سال قبل نی قذافن،يبر ا

 ی حسنحي صریپشتبان.  داندی می نفتی کشور ما را وابسته به دالرھااتي متھم کرده و حسميرور از تتيبه حما

 . استزي انگرتي حاري اتفاق ساده نبود، بسکي که احتماال زي پروژه نني جمھور سابق مصر از اسيمبارک، رئ

  

  : پانوشت مترجم-*

 ونيزي از تلوی بودم، انتشار خبر ترور معمر قذاف جمالت مقاله فوقني که مشغول نوشتن برگردان آخریقي دقادرست

 را ھدف ی ناتو ویستي سازمان تروری بمب افکنھا،یستيالي کانال امپرني اۀگفته ب.  افکارم را آشفته کردوزيوروني

چرا که .  تفاوت بگذرمی بگري مثل کشتن ھر انسان دی ترور قذافألۀ توانستم از کنار مسی بود نمیعيطب. قرار دادند

 ري اعدام، خواه در زاي شکنجه و ري خواه در زندان، در ز،ی و روشوهي او، به ھر شیستيتل انسان، صرفنظر از کق

 تا فرزندان و یپدر بزرگ قذاف(  خانوادهني که سه نسل بالفصل ایخصوص قذافه  به شکل ترور، بايبمباران 

 مملکت کي ترور رھبر ني اولیبته ترور قذافال.  استهي توجرقابلي شوند، غی استعمار مسمي تروریبانقر) خودش

 و ی مترق،ی از رھبران ملیاري بسزي نیقبل از و.  باشدآن ني در کوتاه مدت ھم آخری رود حتی و احتمال نمستين

 و مواضع یني جھان ب،یتي شخصی تفاوتھاغمره  ب،یستي ترور-یستيالي امپری دولتھایاستھاي اندک مخالف سی حتاي

 خوس،ي توان احمد سوکارنو، عمر توری آنھا مانياز م.  غرب شدندسميالي امپری دولتسمي ترورین خود، قربایاسيس

 و ني صدام حسچ،يلوشووي مب،ي دکتر نجاءالحق،ي آلدو مورو، ضشاب،ي بسي لومومبا، مورسيسالوادور آلنده، پاتر

  .پسرانش را نام برد

 جشن و سرور ،ی جھاناسي در مقسميالي امپری کنونیتصاد اق-ی کنم با توجه به اوضاع مالی وجود، گمان نمني ابا

 کامرون، ،ی سارکوزن،نتي مثل اوباما، کلسم،يالي امپری الملني بسميوني تحت کنترل صھی مالیگماشتگان نھادھا

. طول انجامده  چندان بی ترور معمر قذافخاطره ب گري دیاري مرکل، اشتون، راسموسن و بس،یمدوداوف، برسلکون

  . موجود را امضاء خواھد کردینظام ضد انسان»  فوتیگواھ «بيمردم جھان به پا خاسته و عنقرچرا که 
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مالحظه )  جنگ و صلحیتارنما( منبع، ی مربوط به نوشتار فوق را در نشانري گذشته، خواھشمندم تصاوني ااز

 نيھشتم«عنوان ه  بليبيا یرسان آبۀ از پروژسندهي نویابي صحت ارزر،ي چند تصوني که چگونه فقط ھمديني و ببدينمائ

 ی خشک و بی در صحار،ی استقالل ملۀ سال۴٢ ۀ در دورليبيا که خلق یمعجزه ا!  کنندی مديرا تأئ»  جھانۀمعجز

حساب منابع ه  بی قذافمي رژی و رودخانه سازیاري آبمي طرح عظی اجراۀجي که نتیمعجزه ا. دنديآب و علف آفر

 پرچم سازمان ملل متحد تاکنون بخش اعظم آنھا را به ھمراه جان ري ناتو در زیستي ترورین بود، کمپی داخلیمال

 ونيلي م۶ یليبيا از ی کارگر خارجونيلي مکي دادن ی نفر و فرارونيلي م٢ یکاري و بی آوارگ،یئليبيادھھا ھزار 

 ھر جا که زيحد ن سازمان ملل متتي امنی شورا٢٠٠٩ شماره ۀ قطعنامی نابوده ساخته و قرار است در اجرا،ینفر

  !دي مانده، بمباران نمای معجزه آسا باقی دستاوردھاني از ایاحتماال اثر

 و سي کردن دسایچرا که بدون خنث. مي کنی مهي تکاتي به واقعسميالي امپراتي جنای افشای ھمه حال، ما برادر

 حال، ني نخواھد بود و در ھمشي بی ااوهي ،ی و استقالل و ترقی از آزادی ھر گفت و سخنسم،يالي امپریھايلکارغد

» حقوق بشر«  و »یدمکراس «شاني جوجه دمکراتھان خواھد بر دھای ھم تا دلشان مسمياليکنھا امپر بگذار کارچاق

  . کنندیق

   جنگ و صلحیتارنما
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