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 ٢٩مھر ١٣٩٠

طرح عظيم احداث روخانه -عظيم ترين پروژه بلندپروازانه جماھيری ليبی -شبکه آبرسانی،
تأمين آب آشاميدنی مناطق بی آب و بخش صنعتی شمال ليبی با آبھای منابع زيرزمينی در جنوب اين
کشور بشمار می رود .بر اساس ارزيابی ھای کارشناسان مستقل ،اين پروژه عظيم ترين طرح
مھندسی تا کنونی در جھان است .علت عدم شھرت پروژه اين است که رسانه ھای غربی عمال در
باره آن سکوت اختيار کردند و برای اجرای آن  ٢۵ميليارد دالر ھزينه شد که به جای خود،
بزرگترين سرمايه ھزينه شده برای سازندگی در تاريخ جھان بود.
قذافی کار روی طرح خود را در سال  ٨٠آغاز کرد و اين طرح تا شروع جنگھای کنونی
عمال اجرا شده بود .مخصوصاَ◌ً تدکيد می کنيم که برای اجرای اين طرح حتی يک سنت پول خارجی
صرف نشد .تحقق اين پروژه نشاندھنده اين واقعيت را است که سلطه بر منابع يکی از فاکتور مؤثر
در تنظيم سياست جھانی می باشد .آيا جنگ کنونی برعليه ليبی ،اولين جنگ برای سلطه بر آب
آشاميدنی نيست؟ جنگ افروزان حتماَ◌ً می دانند بخاطر چه می جنگند! آب جاری در رودخانه ھای
مصنوعی ،از چھار منبع عظيم آب زيرزمينی واقع در مناطق حمدا ،کوفرا ،مرزوق و سيرت که
ذخيره آب آنھا  ٣۵ھزار کيلومترمکعب تخمين زده می شود ،تأمين می گردد! اين ميزان آب می تواند
تمام خاک کشوری مثل را آلمان به ارتفاع  ١٠٠متر بپوشاند و بر اساس آخرين مطالعات انجام شده،
آب چاھھای ليبی تقريبا تا  ۵٠٠٠سال کفايت می کند.
عالوه بر اين ،اين پروژه آبرسانی را بجای خود می توان »ھشتمين معجزه جھان« ناميد ،زيرا،
اگر انتقال روزانه  ۶و نيم ميليون مترمکعب آب از کوير را ھم به آن اضافه کنيم و در نظر بگيريم که
بطور حيرت انگيزی چه صحرای وسيعی را به اراضی زير کشت جھان می افزايد ،صحت اين
نامگذاری ثابت می شود .طرح احداث رودخانه ھای مصنوعی به ھيچوجه قابل مقايسه با پروژه
آبياری مزارع پنبه آسيای ميانه اتحاد شوروی که باعث تخريب آب و ھوای اورال گرديد ،نبود.
تفاوت جدی پروژه آبرسانی ليبی در اين است که برای آبياری مزارع کشاورزی از منابع آبھا
زيرزمينی استفاده می شود نه از آبھای موجود در سطح که گاھی نيز خساراتی ببار می آورند .انتقال
آب بواسطه  ۴ھزار کيلومتر لوله فوالدی تعبيه شده در عمق زمين انجام می گيرد .با پمپاژ آب از
چند صد متر از آبھای  ٢٧٠معدن زيرزمينی ،در حوضھای آرتيزان ذخيره می شود .يک مترمکعب
آب زالل مثل کريستال ،با احتساب تمام مخارج استخراخ از معادن زيرزمينی و انتقال آن برای دولت
ليبی تقريباَ◌ً  ٣۵سنت ھزينه برمی دارد که معادل قيمت يک مترمکعب آب سرد در شھرھای بزرگ
روسيه ،مثل مسکومی باشد .اگر اين را با بھای يک مترمکعب در کشورھای اروپايی )تقريبا ٢
يورو( مقايسه کنيم ،در اينصورت ذخيره آبھای زيرزمينی ليبی ،طبق برآوردھای تخمينی ،تقريبا ۶٠

ميليارد يورو خواھد بود )در ذکر اين رقم ،مثل اينکه نويسنده محترم ،مرتکب اشتباه رياضی شده
است .زيرا ٣۵ ،ھزار کيلومترمکعب ،با قيمت  ٢يورو برای ھر متر مکعب ٧٠ ،تريليون يورو
خواھد بود ،نه تقريبا  ۶٠ميليارد يورو( .ترديد نداشته باشيد که چنين حجم آب با توجه به افزايش
دائمی بھای ھر متر مکعب آن ،بسيار بيشتر از نفت اھميت دارد.
تا جنگ در حدود  ١۶٠ھزار ھکتار اراضی کشاورزی با آب رودخانه ھای مصنوعی آبياری می
شد و در جنوب در مناطق کويری ،آبھای زيرزمينی برای تأمين آب شرب حيوانت به نھرھا جاری
شده بود .و اما مسئله مھم اين بود که شھرھای بزرگ کشور ،از جمله طرابلس ،با آب آشاميدنی
تأمين شده بود.
در اينجا تاريخھای مرتبط با اجرای پروژه آبياری ليبی را ذکر می کنم که در سال  ،٢٠٠٨تحت
عنوان »طرح عظيم رودخانه ھای مصنوعی« در کتاب رکوردھای گينس ثبت شد:
 ٣اکتبر سال  -١٩٨٣کنگره خلقی جماھيری ليبی تشکيل گرديد و جسله فوق العاده ای بمنظور
تشريح منابع تأمين مالی آغاز عمليات اجرايی پروژه برگزار کرد.
 ٢٨اوت سال  -١٩٨۴رھبر ليبی سنگ بنای اجرايی طرح را گذاشت.
 ٢۶اوت سال  -١٩٨٩مرحله دوم ساخت پروژه آبياری آغاز شد.
 ١١سپتامبر سال  -١٩٨٩سد اجدابيه آبگيری شد.
 ٢٨سپتامبر سال  -١٩٨٩سد عمر مختار آبگيری شد.
 ۴سپتامبر سال  -١٩٩١سد القردابيه آبگيری شد.
 ٢٨اوت سال  -١٩٩۶تأمين طرابلس با آب دائم آغاز شد.
 ٢٨سپتامبر سال  -٢٠٠٧کار آبرسانی به شھر قاريان پايان يافت.
با در نظر گرفتن اينکه کشورھای ھمسايه ليبی ،از جمله مصر از کمبود منابع آب رنج می برد،
اين مدعا کامال منطقی بنظر می رسد که جماھيری ليبی با اجرای اين پروژه آبرسانی  ،کامال قادر به
گسترش حوزه نفوذ خود در منطقه و بر انگيختن انقالب سبز ،ھم بمعنی مجازی و ھم بمعنی واقعی
کلمه در آنھا بود .بويژه اينکه بحساب آبياری اراضی شمال آفريقا ،اکثر مشکالت ناشی از کم آبی در
آفريقا سريعا حل می شد و استقالل اقتصادی منطقه تأمين می گرديد .شايد در ھمين رابطه بود که
قذافی مرتباَ◌ً روستائيان مصر را برای کار در ليبی دعوت می کرد.
اجرای اين پروژه يک سيلی واقعی بر صورت ھمه غرب بود ،بخصوص اگر فراموش نکنيم که
ھم بانک جھانی و ھم وزارت خارجه اياالت متحده آمريکا طرحی را برای شيرين کردن آب دريا به
عربستان سعودی پيشنھاد می کنند که ھر مترمکعب آن به قيمت  ۴دالر و البته فقط به نفع خود آنھا
تمام می شود.
نکته بسيار شايسته تعمق اين است که اول سپتامبر سال گذشته ،سرھنگ قذافی ضمن سخنرانی خود
در مراسم سالگرد آغاز اجرای اين پروژه گفت» :با اجرای اين طرح ،تھديدھای آمريکا برعليه ليبی
دوچندان خواھد شد« .عالوه بر اين ،قذافی چند سال قبل نيز اعالم کرد که پروژه آبياری ليبی ،جدی ترين
پاسخ به آمريکا ست که ليبی را ھمواره به حمايت از تروريسم متھم کرده و حيات کشور ما را وابسته به
دالرھای نفتی می داند .پشتبانی صريح حسنی مبارک ،رئيس جمھور سابق مصر از اين پروژه نيز که
احتماال يک اتفاق ساده نبود ،بسيار حيرت انگيز است.

* -پانوشت مترجم:
درست دقايقی که مشغول نوشتن برگردان آخرين جمالت مقاله فوق بودم ،انتشار خبر ترور معمر
قذافی از تلويزيون يورونيوز افکارم را آشفته کرد .بگفته اين کانال امپرياليستی ،بمب افکنھای سازمان
تروريستی ناتو وی را ھدف قرار دادند .طبيعی بود نمی توانستم از کنار مسئله ترور قذافی مثل کشتن ھر

انسان ديگر بی تفاوت بگذرم .چرا که قتل انسان ،صرفنظر از کيستی او ،به ھر شيوه و روشی ،خواه در
زندان ،در زير شکنجه و يا اعدام ،خواه در زير بمباران يا به شکل ترور ،بخصوص قذافی که سه نسل
بالفصل اين خانواده)پدر بزرگ قذافی تا فرزندان و خودش( قربانی تروريسم استعمار می شوند ،غيرقابل
توجيه است .البته ترور قذافی اولين ترور رھبر يک مملکت نيست و احتمال نمی رود حتی در کوتاه مدت
ھم آخرين نخواھد باشد .قبل از وی نيز بسياری از رھبران ملی ،مترقی و يا حتی اندک مخالف سياستھای
دولتھای امپرياليستی -تروريستی ،برغم تفاوتھای شخصيتی ،جھان بينی و مواضع سياسی خود ،قربانی
تروريسم دولتی امپرياليسم غرب شدند .از ميان آنھا می توان احمد سوکارنو ،عمر توريخوس ،سالوادور
آلنده ،پاتريس لومومبا ،موريس بيشاب ،آلدو مورو ،ضياءالحق ،دکتر نجيب ،ميلوشوويچ ،صدام حسين
و پسرانش را نام برد.
با اين وجود ،گمان نمی کنم با توجه به اوضاع مالی -اقتصادی کنونی امپرياليسم در مقياس جھانی،
جشن و سرور گماشتگان نھادھای مالی تحت کنترل صھيونيسم بين الملی امپرياليسم ،مثل اوباما،
کلينتون ،سارکوزی ،کامرون ،مدوداوف ،برسلکونی ،مرکل ،اشتون ،راسموسن و بسياری ديگر بخاطر
ترور معمر قذافی چندان بطول انجامد .چرا که مردم جھان به پا خاسته و عنقريب »گواھی فوت« نظام
ضد انسانی موجود را امضاء خواھد کرد.
از اين گذشته ،خواھشمندم تصاوير مربوط به نوشتار فوق را در نشانی منبع) ،تارنمای جنگ و صلح(
مالحظه نمائيد و ببينيد که چگونه فقط ھمين چند تصوير ،صحت ارزيابی نويسنده از پروژه آبرسانی ليبی
بعنوان »ھشتمين معجزه جھان« را تأئيد می کنند! معجزه ای که خلق ليبی در دوره  ۴٢ساله استقالل
ملی ،در صحاری خشک و بی آب و علف آفريدند .معجزه ای که نتيجه اجرای طرح عظيم آبياری و
رودخانه سازی رژيم قذافی بحساب منابع مالی داخلی بود ،کمپانی تروريستی ناتو در زير پرچم سازمان
ملل متحد تاکنون بخش اعظم آنھا را به ھمراه جان دھھا ھزار ليبيايی ،آوارگی و بيکاری  ٢ميليون نفر و
فراری دادن يک ميليون کارگر خارجی از ليبی  ۶ميليون نفری ،نابوده ساخته و قرار است در اجرای
قطعنامه شماره  ٢٠٠٩شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز ھر جا که احتماال اثری از اين دستاوردھای
معجزه آسا باقی مانده ،بمباران نمايد!
در ھمه حال ،ما برای افشای جنايات امپرياليسم به واقعيات تکيه می کنيم .چرا که بدون خنثی کردن
دسايس و دعلکاريھای امپرياليسم ،ھر گفت و سخنی از آزادی و استقالل و ترقی ،ياوه ای بيش نخواھد
بود و در ھمين حال ،بگذار کارچاقکنھا امپرياليسم ھم تا دلشان می خواھد بر دھان جوجه دمکراتھايشان
»دمکراسی« و »حقوق بشر« قی کنند.

