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خفايا وخبايا مفاو�ضات اتفاقية مياه النيل لعام 1959 )1 – 14(

حمد �سلمان د. �سلمان حممد �أ

1
وّقع  �ليوم  1959. ففي ذلك  لعام  �لنيل  �لثالثة و�خلم�سني التفاقية مياه  �لذكرى   2012 8 نوفمرب عام  �ليوم  ُي�سادف 

�ل�سيد زكريا حمي �لدين رئي�س �لوفد �مل�سري، و�لفريق حممد طلعت فريد رئي�س �لوفد �ل�سود�ين يف مبنى وز�رة �خلارجية 

�مل�سرية يف �لقاهرة على ثالث �تفاقياٍت هى: �تفاقية مياه �لنيل؛ �التفاق �ملايل و�لتجاري؛ و�تفاقية �مل�سائل �جلمركية. وقد 

عالمية حملية  �سهد حفل �لتوقيع عدٌد كبرٌي من ممثلي �ل�سلك �لدبلوما�سي وكبار رجاالت �لدولة يف م�سر. ومّتت تغطيٌة �إ

قليمية ودولية �سخمة لهذ� �حلدث �لتاريخي. و�إ

ننتهز هذه �ل�سانحة لنلقي �ل�سوء يف هذه �ل�سل�سلة من �ملقاالت �لع�سر على خفايا وخبايا وتعقيد�ت مفاو�سات �تفاقية مياه 

ىل  �إ �لفريق حممد طلعت فريد  �لذي قاده  بالوفد  �لبع�س،  يعتقد  ، كما  يبد�أ �لتفاو�س مل  ن  �أ ح  �سنو�سّ  .1959 لعام  �لنيل 

د�رت  قد  نه  و�أ �ل�سود�ن،  وطنية يف  ول حكومة  �أ تكوين  ثر  �إ  1954 عام  ىل  �إ يعود  منا  و�إ  ،1959 عام  كتوبر  �أ �لقاهرة يف 

طار �لتفاو�سي �ل�سود�ين �لذي ورثته حكومة �لفريق  عّدة جوالت تفاو�سٍ خالل تلك �لفرتة �نتهت بالف�سل، ولكنها �سّكلت �الإ

�بر�هيم عبود. 

�ستغور هذه �ملقاالت يف عمق هذه �ملفاو�سات و�ستك�سف �لتنازالت �لتدريجية �لتي قّدمتها وفود �لتفاو�س �ل�سود�نية �ملختلفة. 

ن �لوفد �ل�سود�ين �ملفاو�س عام 1959 مل يكن وفدً� ع�سكريًا بحتًا كما يحاول �لبع�س ت�سويره، بل  ي�سًا �أ ح �ملقاالت �أ �ستو�سّ

�سمل عددً� من وكالء �لوز�ر�ت �ملدنيني، وعددً� من �لفنيني. �ستتعّر�س �ملقاالت بعد ذلك بال�سرح و�لتحليل لبنود �التفاقية 

ن كّفة �ملفاو�سات و�التفاقية رجحتا ل�سالح م�سر ب�سورٍة كبرية. ح كيف �أ وتو�سّ
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ثر فوز �حلزب  زهري �إ وىل يف �ل�سود�ن يف �سهر يناير عام 1954 برئا�سة �ل�سيد ��سماعيل �الأ ت�سّكلت �حلكومة �لوطنية �الأ

وليات  زهري مب�سوؤ غلبية يف �لربملان يف �النتخابات �لتي جرت يف نوفمرب عام 1953. وقد عهد �ل�سيد �الأ �لوطني �الحتادي باالأ

لرّي  �لرو�سري�س  ببناء خز�ن  ع يف م�سروع �جلزيرة  �لتو�سّ كان ملف  �ل�سيد مريغني حمزة.  ىل  �إ و�لري  و�لزر�عة  �ملعارف 

�لكبرية  و�الجتماعية  �القت�سادية  فالطفرة  ولل�سيد مريغني حمزة.  للحكومة �جلديدة  �لعاجلة  �مللفات  �ملناقل من  �متد�د 

ن تتو��سل يف فرتة �حلكم �لوطني. كما  نحاء �ل�سود�ن البد �أ �لتى حّققها م�سروع �جلزيرة خالل �حلقبة �ال�ستعمارية يف كل �أ

تى جمملها من قطن م�سروع �جلزيرة �سرتتفع ملقابلة متطلبات �لتنمية �لتى  جنبي و�لتى ياأ ن �حتياجات �لبالد من �لنقد �الأ �أ

�ستتز�يد بعد �ال�ستقالل.

ع يف م�سروع �جلزيرة كان قد توّقف متامًا لعدم وجود مياٍه جديدٍة للري ب�سبب �لقيود �ل�سارمة �لتى و�سعتها  ولكّن �لتو�سّ

�تفاقية مياه �لنيل لعام 1929 على كمية ومو�قيت ��ستعمال �ملياه يف �ل�سود�ن. ففي ذلك �لعام )1954( و�سلت كمية �ملياه 

ربعة مليار مرت مكّعب، مقابل 48 مليار  ق�سى �مل�سموح به مبوجب �التفاقية وهو �أ ىل حّدها �الأ �لتى كان �ل�سود�ن ي�ستعملها �إ

ق�ساها. وقد كانت در��سة خز�ن �لرو�سري�س و�متد�د �ملناقل  ىل �أ مرت مكعب مل�سر، وو�سلت �لطاقة �لتخزينية خلز�ن �سنار �إ

قد �كتملت يف بد�ية �خلم�سينيات بو��سطة �ل�سركة �لهند�سية �ال�سكوتلندية �ال�سكندر غيبز.
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عباء �لوز�رية باالت�سال بال�سلطات  عليه فقد قام �ل�سيد مريغني حمزة وزير �لزر�عة و�لري يف �حلكومة �جلديدة فور ت�سّلمه �الأ

�مل�سرية لعر�س در��سة خز�ن �لرو�سري�س و�حل�سول على مو�فقتها على بنائه بغر�س �لبحث عن �لتمويل للخز�ن. ولكن 

جيل �فتتاح �لربملان �ل�سود�ين،  خرت حت�سري�ت �ل�سود�ن، وبالتايل �ملفاو�سات مع م�سر، ب�سبب حو�دث مار�س �لد�مية وتاأ تاأ

حو�ل يف �ل�سود�ن �تفق �لطرفان على �للقاء يف �سهر  منية و�ل�سيا�سية و�لقانونية. بعد هدوء �الأ وتد�عيات تلك �حلو�دث �الأ

زرق ونهر عطربة يف �ل�سود�ن، ونهر �لنيل  غ�سط�س عام 1954، ولكن �للقاء تاّجل ب�سبب �لفي�سانات �لتى �سببها �لنيل �الأ �أ

يف م�سر ذلك �ل�سهر. 
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وىل ملفاو�ساٍت و�سح فيما  وىل للمرحلة �الأ ت �جلولة �الأ �لتقى مندوبو �لبلدين يف بد�ية �سبتمرب عام 1954 باخلرطوم حيث بد�أ

نها �ستطول. قّدم �لوفد �ل�سود�ين برئا�سة �ل�سيد مريغني حمزة يف تلك �جلولة در��سته وطلبه لبناء خز�ن �لرو�سري�س.  بعد �أ

مني فاجاأ �لوفد �ل�سود�ين بتقدميه جمموعة من �مل�ساريع �مل�سرية �ملقرتحة  ن �لوفد �مل�سري برئا�سة �لدكتور حممد �أ غري �أ

ومن بينها �ل�سد �لعايل. ولكّن م�ست�سار �لري �ل�سود�ين وع�سو �لوفد �ملفاو�س �ل�سيد همفري موري�س )�الجنليزي �جلن�سية 

ن �لغر�س من �الجتماع هو  �أ �سّر على   على طلب �حلكومة �ل�سود�نية �جلديدة( �أ
ً
و�لذي و��سل مهامه م�ست�سارً� للري بناء�أ

�ل�سد �لعايل، وعليه فال�سود�ن يرف�س  و معلوماٍت عن  �أ ي علٍم  �أ �ل�سود�ن لي�س لديه  ن  و�أ مناق�سة خز�ن �لرو�سري�س فقط، 

ن ترتّكز �ملفاو�سات على خز�ن �لرو�سري�س وحده، وهذ� ما رف�سه �لوفد �مل�سري. وهكذ� �نف�سّ  �لربط بني �ل�سدين ويرى �أ

ن �لوفد  �أ 1954 دون �التفاق على �سيئ، وحتت �سحب خالفاٍت كثيفة. ويبدو  ول يف �لتا�سع من �سبتمرب عام  �الجتماع �الأ

ولياء مل�سلحة م�سر مقابل خز�ن �سنار مل�سلحة �ل�سود�ن، وعليه فلم يجد  �مل�سري كان يرتكز على �سابقة بناء خز�ن جبل �أ

�لوفد �مل�سري حرجًا من �لربط بني خز�ن �لرو�سري�س و�ل�سد �لعايل.

من  ثانيٍة  بدء جولٍة  �لزيارة  تلك  ونتج عن  �لتفاو�س،  ملو��سلة   1954 عام  كتوبر  �أ �لقاهرة يف  �ل�سيد مريغني حمزة  ز�ر 

�سر�ره على  ّكد فيها �لوفد �ل�سود�ين رف�سه ملبد�أ �لربط بني �ل�سّدين و�إ ول نوفمرب عام 1954 �أ �ملفاو�سات يف �خلرطوم يف �أ

بد�ء بع�س �ملرونة فيما يتعّلق  ىل �إ ن �ل�سيد مريغني حمزة كان ميااًل �إ �لرتكيز على مناق�سة مقرتح خز�ن �لرو�سري�س. ورغم �أ

و�سح م�سار �ل�سد �لعايل لل�سود�ن من  �سّر على عدم �لربط بني �ل�سّدين و�أ ن �مل�ست�سار همفري موري�س �أ اّل �أ بال�سد �لعايل، �إ

غر�ق ملنطقة حلفا ومن كمية �ملياه �لعالية �لتي �ستتبخر. وقد قبل �ل�سيد مريغني حمزة ن�سيحته بعد ترّدد.  �إ

م�سروع  ري  يف  ع  �لتو�سّ لل�سود�ن  يت�سنى  حتي  �لدولتني  بني  �لنيل  مياه  توزيع  عادة  �إ لة  م�ساأ ي�سًا  �أ �الجتماع  ذلك  يف  ثريت 
ٌ
�أ

ن يتم قبل بناء �ل�سد �لعايل. وهكذ� �نتهت تلك  ى توزيٍع ملياه �لنيل ال ميكن �أ ن �أ �سّر على �أ �جلزيرة، ولكّن �لوفد �مل�سري �أ

وىل.  �جلولة �لثانية من �ملفاو�سات بالف�سل كما �نتهت �جلولة �الأ
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اّل �نه  نه كان حتت �حلكم �لذ�تي، �إ د�رت �ملفاو�سات خالل هذه �حلقبة يف جٍو �سيا�سٍي ود�ستورٍي غريبني. فال�سود�ن رغم �أ

حد حكام  ذن فاحلكومة �ل�سود�نية تتفاو�س مع �أ كان ما يز�ل قانونيًا ود�ستوريًا حتت �حلكم �لثنائى �الجنليزى �مل�سري. �إ

كان  �لذى  لل�سود�ن،  �لعام  �حلاكم  يعلن  عندما  غر�بًة  مر  �الأ يزد�د  خر.  �الآ �حلاكم  �لطرف  ذلك  يف  ي�ساعدها  �ل�سود�ن، 

ية �تفاقية  ن �أ �سٍ للدولة، و�أ ن �التفاقيات �لدولية من �سميم �خت�سا�ساته كر�أ و�سيظل خالل فرتة �حلكم �لذ�تي بريطانيًا، �أ

�سًا للدولة.  ىل مو�فقته بو�سفه ر�أ يتم �لتو�سل لها �ستحتاج �إ

خرى فقد فاز �حلزب �لوطني �الحتادي �لذى كان حتى ذلك �لوقت يرفع �سعار �لوحدة مع م�سر يف �نتخابات  من �لناحية �الأ
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ول جوالت تفاو�سه مع  نوفمرب عام 1953، و�سّكل �حلكومة لوحده. وهاهو �حلزب �لذى يدعو للوحدة مع م�سر يف�سل يف �أ

ن  �أ �لوقت تتفاو�س م�سر مع حكومة ذلك �حلزب لي�س كحكومة �سديقٍة حتاول  �لوحدة معها. ويف ذ�ت  �لتى ينوي  �لدولة 

غر�ئها بخيار �لوحدة وجعل �لوحدة خيارً� جاذبا لها، ولكن كحكومة دولٍة مناف�سٍة لها يف ��ستعماالت  تك�سب �ملزيد من ودها الإ

مياه �لنيل.

عليه فقد كانت م�سر ت�سغط �سيا�سيًا يف �جتاه وحدة �ل�سود�ن وم�سر حتت مظلة وحدة و�دي �لنيل. لكن مائيًا كانت نظرة 

م�سر قا�سرًة على م�ساحلها �لتي و�سح ت�ساربها مع م�سالح �ل�سود�ن. 

�سافة لذلك فقد كانت حكومة �حلزب �لوطني �الحتادي تعاين من خالفاٍت د�خلية حادة خا�سًة بني �ل�سيد ��سماعيل  باالإ

زهري  ن يخلف �الأ و حتى �أ ن ُيعنّي نائبا لرئي�س �لوزر�ء )�أ خري وتوقعاته �أ زهري و�ل�سيد مريغني حمزة ب�سبب طموحات �الأ �الأ

زهري �ل�سيد مريغني حمزة من �لوز�ر�ت  رئي�سًا للوز�رة(. وقد تطّور هذ� �خلالف وو�سل مرحلًة عزل فيها �ل�سيد ��سماعيل �الأ

زهري معه  قل من عاٍم من تعيينه لهذه �ملنا�سب. وعزل �ل�سيد �الأ �لثالث �لتى كان وزيرً� لها يف 23 دي�سمرب عام 1954، بعد �أ

و�سح ذلك �لقر�ر حّدة �خلالفات د�خل حكومة  حمد جلي وزير �لدولة. وقد �أ �ل�سيد خلف �هلل خالد وزير �لدفاع، و�ل�سيد �أ

زهري. وال بّد بال�سرورة من �نعكا�س تلك �خلالفات على موقف �ل�سود�ن �لتفاو�سي مع م�سر. �الأ
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�ست بذلك وز�رة �لري  �سّ مت تعيني �ل�سيد خ�سر حمد وزيرً� للري يف 25 دي�سمرب عام 1954 خلفًا لل�سيد مريغني حمزة، وتاأ

ول مرٍة يف تاريخ �ل�سود�ن. وقد كان �ل�سيد خ�سر حمد وقتها �ل�سكرتري �لعام للحزب �لوطني  كو�زرٍة منف�سلة وقائمة بذ�تها الأ

عباء وز�رة �لري يف  ن ي�ستلم �أ زهري يف مايو عام 1954 قبل �أ �الحتادي، وقد ُعنّي وزير دولة يف حكومة �ل�سيد ��سماعيل �الأ

ن خز�ن  �سر�ع يف عملية �ملفاو�سات مع م�سر ب�ساأ ليه هى �الإ �سندت �إ
ُ
�سا�سية �لتى �أ دي�سمرب عام 1954. وقد كانت �ملهمة �الأ

ع يف م�سروع �جلزيرة.  �لرو�سري�س و�لتو�سّ

خري من �سهر مار�س عام 1955 للتمهيد جلولٍة ثالثٍة من �ملفاو�سات  �سبوع �الأ ز�ر وزير �لري �ل�سيد خ�سر حمد �لقاهرة يف �الأ

ّتهمت فيها �ل�سلطات �مل�سرية �ل�سيد 
ٌ
ّمي “باملن�سور�ت”، و�لتى �أ بريل من ذ�ك �لعام. لكن �لزيارة طغت عليها ق�سة ما �سُ يف �أ

ّثر تلك �حلادثة �لغريبة  ن توؤ خ�سر حمد بحيازته وحماولة طبع وتوزيع من�سور�ٍت معاديٍة للثورة يف م�سر. وكان بال�سرورة �أ

على عملية �لتفاو�س وعلى م�سد�قية قيادة �ل�سيد خ�سر حمد للوفد �ل�سود�ين.
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ق�ساء حممد  خريً� يف �إ حد�ث �ل�سيا�سية يف م�سر تتحرك ب�سرعٍة مذهلة يف تلك �لفرتة، فقد جنح عبد �لنا�سر �أ كانت �الأ

قامة �جلربية. ��ستاء �ل�سود�نيون وحزنو� كثريً� لهذ� �حلدث ب�سبب �لعالقة �لوطيدة  جنيب من كل منا�سبه وو�سعه حتت �الإ

م�سر  مع  ة  �لوحد  فكرة  جعلت  �لتى  �لرئي�سية  �سباب  �الأ �سمن  من  هذ�  وكان  بال�سود�ن،  جنيب  حممد  تربط  كانت  �لتى 

ذهان �لكثري من �ل�سيا�سيني و�ملتعلمني �ل�سود�نيني و�ل�سعب �ل�سود�ين ككل. وكتعبرٍي عميق لهذه �مل�ساعر  تذوب تدريجيًا يف �أ

ىل جنيب يف عليائه” و�لتى تد�ولها �سيا�سيو  حمد حممد �سالح ق�سيدته �مل�سهورة “�إ كتب �ل�ساعر �ل�سود�ين �لكبري �ل�سيد �أ

وىل من �لق�سيدة: بيات �الأ ومتعلمو �ل�سود�ن ب�سغٍف ونهٍم �سديدين. تقول �الأ

ما كنت غد�رً� وال خو�نا كال ومل تك يا جنيب جبانا

ح�سانا وليتهـا �الإ مـٍة �أ يا �ساحب �لقلب �لكبري حتيًة من �أ

ميانا منت �إ ليك و �آ عرفتك منذ �سباك حرً� و�فيا فوفت �إ
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نا رفـع �سـاأ عز منزلة و�أ بلغ حجة و�أ �سبحت بعد �لقيد �أ �أ

ن طوقوك فطاملـا طوقتهم مننًا كبار� يف �لزمان ح�سانا �إ

مــــانا و قيدوك فقد فككت قيودهم ووهبتهم حريًة و�أ �أ

ماقهم وتخريوك ملجـــدهم عنو�نا ن�سفو� جعلوك يف �آ لو �أ

تيني: تقع �لق�سيدة يف ثالثٍة وثالثني بيتًا، ويختمها �ل�ساعر بالبيتني �الآ

مل �لبالد و�سوتها �لرنانـا منا قد حطمو� �أ ما حطموك و�إ

ح�سانــا ح�سانك �الإ هذ� جز�ء �ملح�سنني وقلمــا تلقــى على �إ

د�م له �ل�سحة و�لعافية( عن عمق عالقة  يامه و�أ �أ حمد حممد �سالح )مّد �هلل يف  خ �ل�سديق �ل�سفري �سالح �أ حكى يل �الأ

يام در��ستهما يف كلية غردون، وعن كيف ��ستمرت �لعالقة بعد رجوع  �ل�سد�قة بني �ل�سيد و�لده و�ل�سيد حممد جنيب منذ �أ

ق�سائه من جميع منا�سبه.  �س�سة �لع�سكرية، ثم دخوله عامل �ل�سيا�سة، وحتى بعد �إ ىل م�سر وعمله يف �ملوؤ �ل�سيد حممد جنيب �إ

قامته  ن يح�سل على مو�فقة �ل�سلطات �مل�سرية لزيارة �ل�سيد حممد جنيب ب�سورٍة منتظمة خالل �إ ن و�لده ��ستطاع �أ خربنى �أ و�أ

و�سح  خ �سالح عندما كان دبلوما�سيًا بال�سفارة �ل�سود�نية بالقاهرة. �أ �جلربية، وعلى زيارة �ل�سيد حممد جنيب له يف منزل �الأ

ّثر على عالقة و�لده بالرئي�س عبد �لنا�سر و�لتى توطّدت عندما  ن عالقة و�لده �لقوية مبحمد جنيب مل توؤ يل �ل�سفري �سالح �أ

وىل يف �ل�سود�ن من يناير عام 1956  حمد حممد �سالح ع�سوً� مبجل�س �ل�سيادة خالل فرتة �حلكم �ملدين �الأ �سار �ل�سيد �أ

بان �لعدو�ن �لثالثي على  �ساد فيها مبو�قف �لرئي�س عبد �لنا�سر �إ حتى 16 نوفمرب عام 1958، وقد كتب ق�سيدته �لتى �أ

م�سر.

7
ىل �لقاهرة عند زيارته يف نهاية مار�س عام 1955، ح�سب قوله  ح�سر �ل�سيد �لوزير خ�سر حمد �سورًة من �لق�سيدة معه �إ �أ

عطى  �سدقائه طلبو� منه �سورًة من �لق�سيدة. �أ ّن عددً� كبريً� من �أ كل�سيه” والأ عمل لها لوحة �أ ن تكتب بخط جميل و�أ “بغر�س �أ
نه كان  �ل�سيد خ�سر حمد )�لذي كان يقيم يف ق�سر �لطاهرة �سيفًا على �حلكومة �مل�سرية !( �لق�سيدة ل�سخ�سٍ ال يبدو �أ

من �مل�سري هناك و��ستجوبوه لفرتٍة من �لوقت عن  كل�سيه و�ل�سور. وعند ذهابه ال�ستالمها قابله رجال �الأ يعرفه ليعمل �الأ

ن يفعله ب�سور �لق�سيدة. وبعد �ساعاٍت من  لوه عما كان ينوي �أ �ساءًة للثورة �مل�سرية ورجالها، و�ساأ �لق�سيدة �لتى �عتربوها �إ

�ال�ستجو�ب له وملن كان ي�ساعده يف تلك �ملهّمة مّت �ل�سماح له بال�سفر لل�سود�ن يف ذلك �ليوم كما كان ينوي.

8
طلع �ل�سيد رئي�س �لوزر�ء على ما حدث  ىل �خلرطوم من �لقاهرة يوم 31 مار�س عام 1955 و�أ رجع �ل�سيد خ�سر حمد �إ

ىل جنيب يف عليائه”. مل يعرت�س �ل�سيد رئي�س �لوزر�ء على رجوعه  “�إ من �مل�سري حول ق�سيدة  يف �لقاهرة مع رجال �الأ

بريل عام  �أ  4 ىل �لقاهرة يوم  �إ �ل�سيد خ�سر حمد  �لنيل. وعليه فقد عاد  �ل�سود�ين ملياه  للقاهرة ُمرتئ�سًا لوفد �ملفاو�سات 

موري�س. همفري  �مل�ست�سار  ىل  �إ �سافة  باالإ �لري  مهند�سي  من  عددً�  �لوفد  �سمل  وقد  �ملفاو�سات.  لوفد  كرئي�سٍ   1955
ن ُتلقى  طلقت عليها �ل�سلطات �مل�سرية ق�سة “�ملن�سور�ت” البّد �أ ىل جنيب يف عليائه” و�لتي �أ ن حادثة ق�سيدة “�إ ّكد �أ من �ملوؤ

بظاللها على جولة �ملفاو�سات �لثالثة، كما �سنناق�س يف �ملقال �لقادم.
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خفايا وخبايا مفاو�ضات اتفاقية مياه النيل لعام 1959 )2 – 14(

1
ول من هذه �ل�سل�سلة من �ملقاالت �لتطور�ت �ل�سيا�سية يف �ل�سود�ن يف خم�سينيات �لقرن �ملا�سي وو�سول  تناولنا يف �ملقال �الأ

�ل�سود�ن يف تقرير  �لثنائي على حق  �تفاق طريف �حلكم  ثر  �إ  1953 �نتخابات عام  لل�سلطة يف  �لوطني �الحتادي  �حلزب 

زهري �لتي مت ت�سكيلها يف يناير  م�سريه. وناق�سنا تويل �ل�سيد مريغني حمزة حقائب �لزر�عة و�لري و�ملعارف يف حكومة �الأ

عام 1954، وبدء �ملفاو�سات يف ذلك �لعام مع م�سر بغر�س بناء خز�ن �لرو�سري�س لري �متد�د �ملناقل مل�سروع �جلزيرة. 

وىل  �ل�سرط �لذى و�سعته م�سر بالربط بني خز�ن �لرو�سري�س و�ل�سد �لعايل و�نهيار جولتي �ملفاو�سات �الأ ناق�سنا كذلك 

ىل عزل  �إ ّدت  �أ و�لتي  زهري  �الأ �لتي �حتدمت د�خل حكومة  �لوزير مريغني حمزة. حتدثنا عن �خلالفات  و�لثانية يف عهد 

�لوزير مريغني حمزة يف دي�سمرب عام 1954 من كل منا�سبه، وتويل �ل�سيد خ�سر حمد مهام وز�رة �لري يف ذ�ك �ل�سهر.

خري من �سهر مار�س عام 1955 للتح�سري للجولة  �سبوع �الأ ىل �سفر �ل�سيد خ�سر حمد للقاهرة يف �الأ تعّر�سنا بعد ذلك �إ

حمد حممد  �ستاذ �أ ىل جنيب يف عليائه” �لتي كتبها �ل�ساعر �ل�سود�ين �لكبري �الأ �لثالثة من �ملفاو�سات وحادثة ق�سيدة “�إ

من �مل�سري له و��ستجو�به حول  ح�سر �لوزير خ�سر حمد ن�سخًة منها للقاهرة لت�سويرها، وت�سدي رجال �الأ �سالح، و�لتي �أ

ىل �خلرطوم يف 31 مار�س عام 1955.  �لق�سيدة قبل �ل�سماح له بال�سفر �إ

2
عايل �لنيل مع مقرتحاٍت  �سدرها �ل�سيد ويليام غار�ستني عام 1904 حتت عنو�ن “تقرير عن حو�س �أ ُتعترب �لدر��سة �لتى �أ

وَل در��سٍة متكاملة عن نهر �لنيل. وقد تبعت تلك �لدر��سة جمموعة من �لتقارير و�لدر��سات كتب معظمها  لتح�سني �لنهر” �أ

تلك  معظم  رّكزت  وقد  �ملا�سي.  �لقرن  من  ول  �الأ �لن�سف  يف  و�ل�سود�ن  م�سر  يف  عملو�  �لذين  �لربيطانيون  �ملهند�سون 

ميز تلك �لتقارير كان در��سة  ّمي بـ “�لتخزين �لقرين” وُيق�سد به �لتخزين للمدى �لطويل. �أ �لدر��سات و�لتقارير على ما �سُ

بان فرتة �جلدل حول م�سروع �جلزيرة  �ل�سيد مريدوك ماكدونالد حتت عنو�ن “�سبط �لنيل” �لتى �سدرت عام 1920 �إ

ولياء. وكان �ل�سيد وليام  �أ بني �خلرطوم و�لقاهرة. وهذه هى �لدر��سة �لتى و�سعت �للبنة لبناء خز�ين �لرو�سري�س وجبل 

دوين  �سدر �ل�سيد هارولد �إ �سدرها عام 1919. و�أ عّد جمموعًة من �لدر��سات منها “م�ساريع �لنيل” �لتى �أ ويلكوك�س قد �أ

�لنيل”. كما �سدرت عّدة  لنهر  �لبحري�ت  “تقريرعن حو�س مرتفعات  بعنو�ن  و1927   1925 هري�ست در��ستني عامي 

عو�م 1936 و1939. ويف �سنة  بي�س ومناطق �مل�ستنقعات يف جنوب �ل�سود�ن بني �الأ در��سات لل�سيد بوت�سر عن �لنيل �الأ

جونقلي.”  قناة  حتري  فريق  “تقرير  بعنو�ن  �لدر��سات  من  جمموعة  موري�س  همفري  �ل�سيد  �سدر  �أ  1947
كل هذه �لدر��سات رّكزت على زيادة مياه �لنيل يف مناطق �لبحري�ت �ال�ستو�ئية وكذلك من �له�سبة �الثيوبية، ومن م�ستنقعات 

جنوب �ل�سود�ن و�سدود �سمال �ل�سود�ن مبا يف ذلك �سد �ل�سالل �لر�بع. كل ذلك كان ل�سالح �لتو�سع �لزر�عي يف م�سر. وقد 

مكانياته �لتخزينية �ملحدودة، هو�ال�ستثناء �لوحيد ملقرتحات تلك �لدر��سات. �سو�ن، باإ كان خز�ن �أ

�سو�ن للتخزين  �سٍل �غريقي( عام 1948 بناء �سٍد �سخم يف �أ دريان د�نينو�س )وهو م�سري من �أ عليه فعندما �قرتح �ملهند�س �أ

حٌد �نتباهًا لهذ� �القرت�ح، رغم تدعيم �ملهند�س د�نينو�س ملقرتحه  ُيِعْر �أ خرى مل  �لقرين بدياًل لكل مقرتحات �لتخزين �الأ

خر، وتوليد كمية من �لطاقة �لكهربائية تفي  نهاء �لفي�سانات �لتى كانت تهدد م�سر من وقٍت الآ �سباب منها �إ مبجموعة من �الأ
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ىل وجود �ل�سد د�خل  �سافة �إ وقات ��ستعمالها، باالإ باحتياجات م�سر، وكذلك تخزين كمية �سخمة من �ملياه للري وتنظيم �أ

ن �لرتكيز كان على �لتخزين خارج م�سر.  ْهِمل مقرتح �ملهند�س د�نينو�س الأ
ُ
�سر�فها. وقد �أ م�سر وحتت �سيادتها و�إ

ثر ��ستيالء �لقو�ت �مل�سلحة على �ل�سلطة يف  ذنًا �ساغية د�خل جمل�س قيادة �لثورة �إ و��سل �ملهند�س د�نينو�س م�ساعيه ووجد �أ

�سباب  �سهر قالئل تبّنت �حلكومة �جلديدة يف �لقاهرة �ملقرتح ُمبديًة �قتناعها �لتام باالأ م�سريف يوليو عام 1952. وبعد �أ

ت �ملفاو�سات مع  �سم “�ل�سد �لعايل.” عليه عندما بد�أ ْطِلق على �خلز�ن �جلديد �إ
ُ
�لتى ت�سّمنتها در��سة �ملهند�س د�نينو�س، و�أ

ًة  �خلرطوم يف عام 1954 كانت م�سر قد تبّنت ر�سميًا م�سروع �ل�سد �لعايل �لذى فوجئ به �لوفد �ل�سود�ين �ملفاو�س مفاجاأ

تامة.

3
وىل و�لثانية بني �ل�سود�ن وم�سر يف �سهري �سبتمرب ونوفمرب عام  كما ناق�سنا يف �ملقال �ل�سابق فقد �نتهت جولتا �ملفاو�سات �الأ

ى �تفاق، بعد رف�س �لوفد �ل�سود�ين �لربط بني خز�ن  1954 عندما كان �ل�سيد مريغني حمزة وزيرً� للزر�عة و�لري بدون �أ
�سهر من تعيني �ل�سيد  ربعة �أ قل من �أ بريل عام 1955 بعد �أ ت جولة �ملفاو�سات �لثالثة يف �أ �لرو�سري�س و�ل�سد �لعايل. بد�أ

1954. وقد �سردنا يف �ملقال �ل�سابق و�قعة ق�سيدة  خ�سر حمد وزيرً� للري خلفًا لل�سيد مريغني حمزة يف دي�سمرب عام 

ة  ىل �لقاهرة لعمل �سوٍر منها، ومفاجاأ خذ �ل�سيد خ�سر حمد �سورة من �لق�سيدة �إ ىل جنيب يف عليائه” و�لتى متّثلت يف �أ “�إ
من �مل�سري و��ستجو�بهم له قبل �ل�سماح له بالعودة للخرطوم. رجال �الأ

ن  بريل عام 1955 كرئي�سٍ لوفد �ملفاو�سات بعد �أ ىل �لقاهرة يوم 4 �أ رجع �ل�سيد خ�سر حمد للخرطوم يوم 31 مار�س وعاد �إ

طلع �ل�سيد رئي�س �لوزر�ء على ما حدث ومل يعرت�س رئي�س �لوزر�ء على رجوعه للقاهرة ُمرتئ�سًا لوفد �ملفاو�سات �ل�سود�ين  �أ

�لري، حممود جادين، و�سغريون  نائب مدير  �لعو�س  �لري، عمر  �لرحيم وكيل وز�رة  ب�سري عبد  �ل�سادة  ي�سًا  �أ �لذي �سمل 

خر كان �لوفد �مل�سري يتكون من �ل�سادة �سالح  ىل �ل�سيد همفري موري�س م�ست�سار �لري. من �جلانب �الآ �سافة �إ �لزين، باالإ

حمد �سليم،  �سغال و�لري، �سمري حلمي، �أ حمد عبده �ل�سربا�سي وزير �الأ ول ملف �ل�سود�ن، �أ ر�ساد �لقومي وم�سوؤ �سامل وزير �الإ

بو�لوفاء، ح�سن زكي، ويو�سف �سميكة.  مني، طاهر �أ حممد �أ

4
ت تلك �جلولة من �ملفاو�سات من حيث �نتهت �سابقاتها عندما ربط �لوفد �مل�سري مو�فقته على قيام خز�ن �لرو�سري�س  بد�أ

نه  ن �ل�سد �لعايل �سيكون مل�سلحة م�سر و�ل�سود�ن معًا الأ �ساف �لوفد �مل�سري �أ مبو�فقة �ل�سود�ن على قيام �ل�سد �لعايل، و�أ

طروحة مثار ده�سة �لوفد �ل�سود�ين حتى  �سيحجز فائ�س �ملياه �لتى �ستوّزع على م�سر و�ل�سود�ن. وقد كانت وظلت تلك �الأ

ر�ء،  عام 1959 عندما مت قبولها كما �سنناق�س فيما بعد. عر�س كٌل من �لوفدين مقرتحاته لتقا�سم مياه �لنيل وتباينت �الآ

ىل �سيغٍة القت�سام مياه �لنيل. ويف يوم 7  يام فقد ف�سل �لطرفان يف �لتو�سل �إ ورغم �ملفاو�سات �ملكّثفة �لتي �متدت لثالثة �أ

ي ت�سريٍح  ح فيه موقفه، بدون �سدور �أ ن ي�سدر كل طرٍف ت�سريحًا منف�ساًل يو�سّ بريل عام 1955 �تفق �جلانبان على �أ �أ

و بياٍن م�سرتك للطرفني. �أ

ية  و �أ ن ُيحّدْد ن�سيب �ل�سود�ن من �ملياه قبل قيام �ل�سد �لعايل �أ تي: )1( �أ ت�سّمن ت�سريح �جلانب �ل�سود�ين باخت�سار �الآ

ى �ل�سيد كوري )ع�سو جلنة  �سا�س ر�أ و على �أ �سا�س �ل�سكان، �أ و على �أ ر�س �لقابلة للري،�أ �سا�س �الأ ما على �أ خرى �إ م�سروعاٍت �أ

�لنيل  1920 و�لذى يق�سي باالعرت�ف باحلقوق �ملكت�سبة مل�سر و�ل�سود�ن و�قت�سام ما تبّقى من مياه  �لنيل لعام  م�ساريع 
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خز�ن  مثل  �ملن�سئات  قامة  �إ يف  �حلق  لل�سود�ن  يكون  ن  �أ عليها.)2(  �التفاق  يتم  معقولة  ِن�سٍب  وعلى  �أ بينهما(،  بالت�ساوي 

قامة �ل�سد �لعايل. )4( متى عرف  ن ُيعّو�س �سكان حلفا �لتعوي�س �لكايف قبل �إ �لرو�سري�س ال�ستغالل ن�سيبه من �ملياه.)3( �أ

قامتها لال�ستفادة من ن�سيبها من مياه �لنيل. وقد  وم�سروعات تريد م�سر �إ ى م�سروع �أ �ل�سود�ن ن�سيبه فهو م�ستعد لدر��سة �أ

ليهم يف هذ� �ملقال. ع�ساء �لوفد �ل�سود�ين �مل�سار �إ �سماء �أ ُذّيل �لت�سريح �ل�سود�ين باأ

جيال  تي: )1( �تخاذ مبد�أ تكافوؤ �لفر�س و�مل�ساو�ة �لتامة لالأ خر ت�سّمن ت�سريح �جلانب �مل�سري باخت�ساٍر �الآ من �جلانب �الآ

�سا�سًا لتق�سيم �سايف �لفو�ئد �مل�ستجدة �مل�سمونة من مياه �لنيل با�ستمر�ر )و�لتى ميكن تدبريها  �ملقبلة يف م�سر و�ل�سود�ن �أ

ُيتفق  بو��سطة خرب�ء حمايدين  عليها  �ملو�فقة  وتتم  �لطرفني  ٌي من  �أ يعر�سها  �لنيل  م�سروعات �سبط  م�سروٍع من  ي  �أ من 

و�مل�ساحات �مل�ستجدة يف �لبلدين على  �سا�س عدد �ل�سكان يف كٍل من �لبلدين، �أ ما على �أ عليهم(، )2( تق�سيم هذه �لفو�ئد �إ

�سا�س �سايف  �سا�س تطبيق �لن�سبة �لناجتة من �ل�سكان و�مل�ساحات. وُيْجرى �لتق�سيم على �أ و �أ �سا�س تطبيق منٍط زر�عٍي و�حد، �أ �أ

رقام  ي �أ ال تكون �حلقوق �ملكت�سبة للبلدين مو�سوعًا للنقا�س، ومل يعر�س �جلانب �مل�سري �أ �سو�ن،على �أ �لفو�ئد حم�سوبًة عند �أ

ليهم  ع�ساء �لوفد �مل�سري �مل�سار �إ �سماء �أ �س�س. وقد ُذّيل �لت�سريح �مل�سري باأ رقام باالتفاق على هذه �الأ للمناق�سة ورهن �الأ

يف هذ� �ملقال.

�سرت م�سر على  ن يتم �التفاق على ن�سيب كل دولة مقدمُا، بينما �أ ر�د �أ ر�ء �جلانبني. فال�سود�ن �أ من هذ� يت�سح تباين �آ

ن يكون �لتق�سيم من �سايف �لفو�ئد  �سرت م�سر على �أ خرى �أ تق�سيم �لفو�ئد �مل�ستجدة بعد قيام �ل�سد �لعايل. من ناحيٍة �أ

ن فاقد  �سر على �أ مما يعنى حتّمل �ل�سود�ن فاقد �لتبخر يف �ل�سد �لعايل منا�سفًة مع م�سر، وهذ� ما رف�سه �ل�سود�ن �لذى �أ

ن يقبل �ل�سود�ن �ملبادئ  �سّرت م�سر على �أ ىل ذلك �أ �سافة �إ ٌن م�سري وال دخل لل�سود�ن به. باالإ �لتبخر يف �ل�سد �لعايل �ساأ

�لتى �قرتحتها لتوزيع مياه �لنيل بينها وبني �ل�سود�ن ك�سرٍط لتحديد ن�سيب كٍل من �ل�سود�ن وم�سر.

5
ن ُيعّو�س �سكان حلفا �لتعوي�س  هم ما ورد يف ت�سريح �لوفد �ل�سود�ين هو قبول �ل�سود�ن قيام �ل�سد �لعايل على “�أ ن �أ غري �أ

لل�سود�ن  بالن�سبة  لة  �لتفاو�س. فامل�ساأ �ل�سود�ن وحدٌث جلل يف عملية  �ل�سد �لعايل” وهو تنازٌل كبري من  قامة  �إ �لكايف قبل 

ال يرتبط جدول بنْاء خز�ن �لرو�سري�س بال�سد �لعايل،  وىل �أ لتني: �الأ و عدم قيامه، بل ترّكزت على م�ساأ مل تعد قيام �ل�سد �أ

ى �سٍئ من م�سر  ن �ل�سود�ن قد ح�سل على �أ قامة �ل�سد �لعايل. ولكن ال يبدو �أ و�لثانية �لتعوي�س �لكايف ل�سكان حلفا قبل �إ

ّن �ملحادثات غري  �أ اّل  �إ �س لل�سود�ن،  رقام عن مياٍه تخ�سّ ى �أ ن �لت�سريحني ال ي�سمالن �أ مقابل هذ� �لتنازل �لكبري. ورغم �أ

ىل ثمانية مليار مرت  ربعة مليار مرت مكعب �إ ن يرتفع ن�سيب �ل�سود�ن من �أ ن م�سر كانت على ��ستعد�د الأ ىل �أ �سارت �إ �لر�سمية �أ

ن �ل�سود�ن رف�س  ة �ل�سود�ن. غري �أ ّن هذ� �لرقم ميّثل زيادًة ت�ساوي مائة يف �ملائة يف ح�سّ ىل �أ �سارت م�سر �إ مكّعب من �ملياه. و�أ

ي �ل�سيد كوري �لذى حّدد ن�سيب �ل�سود�ن بـ 23 مليار مرت مكّعب  ك �ل�سود�ن بر�أ ن مت�سّ هذ� �لرقم رف�سًا قاطعًا. ويبدو �أ

و على ِن�سٍب معقولة يتم  ي �ل�سيد كوري �أ ىل “ر�أ �سار بيان �جلانب �ل�سود�ين �إ �سابه بع�س �الهتز�ز يف هذه �ملفاو�سات. فقد �أ �أ

�التفاق عليها.”

ول �سرٍخ هائٍل يف موقف �ل�سود�ن �لتفاو�سي بقبول �ل�سد �لعايل. وال بد  ن �لوفد �مل�سري قد غمرته �لبهجة وهو ي�سهد �أ ال بد �أ

ن هذ� �ل�سرخ �لكبري قد فتح �سهية �ملفاو�س �مل�سري ملزيٍد من �لتنازالت من �ل�سود�ن.  �أ

عالم �مل�سرية،  ن يجف �ملد�د عن ت�سريحات �لوفدين خرجت و�سائل �الإ ثر �نتهاء �ملفاو�سات بتلك �ل�سورة، وقبل �أ على �إ
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يام وهو يوزع  ِبط قبل �أ نه كان قد �سُ ولية وذكرت �أ �ملقروءة و�مل�سموعة، بخرب ف�سل �ملفاو�سات وحّملت �ل�سيد خ�سر حمد �مل�سوؤ

بريل  خبار وباخلط �لعري�س يوم 8 �أ هر�م و�الأ من�سور�ت �سد �حلكم �لقائم يف م�سر. وكان �خلرب �لرئي�سي ل�سحيفتي �الأ

عام 1955 هو “�سبط وزير �سود�ين وهو يعد من�سور�ت �سد �لو�سع �حلايل يف م�سر.” هذه �ملن�سور�ت كانت هى ق�سيدة 

من �مل�سري  ىل جنيب يف عليائه” وما تبعها من توقيٍف لل�سيد خ�سر حمد بو��سطة �الأ حمد حممد �سالح “�إ �ستاذ �أ �ل�ساعر �الأ

و�لتي حتدثنا عنها يف �ملقال �ل�سابق. 

عمال �ل�سود�ين  كان �لوفد�ن قد �تفقا على �للقاء على وجبة �لع�ساء يف نف�س ذلك �ليوم مبنزل �ل�سيد بابكر �لديب �لقائم باالأ

يف �لقاهرة، ولكن �لوفد �مل�سري تغّيب عن تلك �لدعوة. 

6
�ستاذ  ىل �لقاهرة وهو يحمل معه ق�سيدة �ل�ساعر �الأ ن �ل�سيد خ�سر حمد قد جاء �إ من �مل�سري كان على در�يٍة باأ ن �الأ يبدو �أ

ن �ل�سيد  ي�سًا �أ حمد حممد �سالح )كان �ل�سيد خ�سر حمد يقيم يف �سيافة �حلكومة �مل�سرية يف ق�سر �لطاهرة(. وو�سح �أ �أ

نه “رقيق �حلال” ليعمل �سورً�  من �مل�سري عندما �سّلم �لق�سيدة ل�سخ�سٍ اليعرفه و�سفه باأ خ�سر حمد وقع يف �سباك �الأ

لة وحاول ربطها بف�سل تلك �جلولة من مفاو�سات مياه �لنيل.  من �مل�سري هذه �مل�ساأ منها. وقد ��ستغل �الأ

منية،  بو �لف�سل رجل �ملخابر�ت �مل�سري يف �ل�سود�ن يقوم يف ذ�ك �لوقت مبهامه �الأ يف �خلرطوم كان �ل�سيد عبد �لفتاح �أ

نه مر��سٌل جلريدة �جلمهورية ومندوب ل�سركة  كما ذكر هو بنف�سه يف كتابه “كنت نائبًا لرئي�س �ملخابر�ت”، حتت غطاء �أ

عالنات �مل�سرية �لتابعة لد�ر �جلمهورية يف �ل�سود�ن. ما يهمنا يف هذ� �ملقال هو دوره يف مفاو�سات مياه �لنيل. �الإ

�لتعرف على  نه متّكن من  �أ �لنيل يف هذ� �لكتاب، وذكر  بو �لف�سل دوره يف مفاو�سات مياه  �أ �لفتاح  �ل�سيد عبد  وقد و�سف 

ىل �لوفد �ل�سود�نى �ملفاو�س  ر�سيف وز�رة �لري �ل�سود�نية �لتى كانت تر�سل تقارير يومية ودورية �إ �سخ�سٍ �سود�ين يعمل يف �أ

بو �لف�سل كما ورد بالن�س يف كتابه:  يف �لقاهرة. ونقتب�س هنا بدون تعليق بع�س ما كتبه �ل�سيد عبد �لفتاح �أ

مون بحريي. و�لذي كان ير�فق  ىل وكيل �لوز�رة ماأ ىل �لقاهرة يوميا، ودوريا، تقارير �إ “كان �مل�ست�سار كارل مايكل ير�سل �إ
ىل �لت�سدد يف موقف �ل�سود�ن  ح�سائيات كلها تدعو �إ وفد �ملفاو�سات �ل�سود�ين يف �لقاهرة، وكان بتلك �لتقارير توجيهات و�إ

من ح�سة مياه �لنيل وم�ساغة بدهاء ��ستهر به �لربيطانيون.

�سلية.  عادة �مل�ستند�ت �الأ كانت كل هذه �لتقارير ذ�ت �ل�سرية �لعالية ت�سلني يف وقت منا�سب جدً� وكان يتم ت�سويرها و�إ

ول لتكون يف متناول يد �ملفاو�س �مل�سري  ول باأ وباالتفاق مع رجال �سركة م�سر للطري�ن كانت �سور هذه �لوثائق �ملهمة تر�سل �أ

ثر كبري يف ك�سف �ملخطط �لربيطاين، �لذى كان ميثله �مل�ست�سار �لربيطاين موري�س،  قبل �جتماعات �لتفاو�س، مما كان له �أ

بريل 1955،  جريت يف �أ ف�سال هذه �ملفاو�سات �لتى �أ �ملر�فق لوفد �ل�سود�ن ملفاو�سات مياه �لنيل بالقاهرة، و�لذى ت�سبب يف �إ

جنليز عن �لوظائف.(”  وتوقفت يف �ل�سهر نف�سه. )جنحت تلك �ملفاو�سات عام 1959 عندما �بتعد �الإ

بو �لف�سل، كنت نائبًا لرئي�س �ملخابر�ت، د�ر �ل�سروق، �لقاهرة 2001، �سفحتي 141 و142.(  )ر�جع كتاب عبد �لفتاح �أ

بريل عام 1955.  مون بحريي مل يكن وكيل وز�رة �لري ومل ير�فق وفد �ل�سود�ن ملفاو�سات �أ ملحوظة: �ل�سيد ماأ

7
وهكذ� �ختلطت وت�سابكت تطور�ت �ل�سيا�سة �ل�سود�نية و�مل�سرية ودور �ملخابر�ت �مل�سرية مع مياه نهر �لنيل، و�نهارت �جلولة 

ىل �خلرطوم وقد و�فق من حيث �ملبد�أ على قيام �ل�سد �لعايل، ولكن بدون مقابٍل  �لثالثة من �ملفاو�سات وعاد �لوفد �ل�سود�ين �إ



)10(

�سافية يف م�سروع �جلزيرة. كما عاد  ية م�ساحاٍت �إ ى مياٍه جديدة لري �أ من م�سر فيما يخت�س بخز�ن �لرو�سري�س، وبدون �أ

بط وهو يعّد من�سور�ت �سد �لو�سع �حلايل يف م�سر، وبعد  نه �سُ �لوفد مك�سور �خلاطر بعد �تهام وزير �لري �لذي قاد �لوفد باأ

من �مل�سري. توقيفه و��ستجو�به بو��سطة رجال �الأ

خر كانت �لتطور�ت �ل�سيا�سية بني م�سر و�ل�سود�ن ت�سب يف �جتاه ��ستقالل �ل�سود�ن، ويف �نهياٍر تام حللم  من �جلانب �الآ

ىل كر��سي �حلكم يف �خلرطوم. وقد  و�سلته �إ وحدة و�دي �لنيل �لتي كان �حلزب �حلاكم يف �ل�سود�ن نف�سه يتبناها، و�لتي �أ

�نعك�ست تلك �لتطور�ت بو�سوح يف ت�سعيد وترية �لتوتر و�لتعّقد يف مفاو�سات مياه �لنيل، وهو ما �سوف نو��سل نقا�سه يف 

�ملقال �لقادم. 
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خفايا وخبايا مفاو�ضات اتفاقية مياه النيل لعام 1959 )3 –14(

1
كما ذكرنا يف �ملقالني �ل�سابقني من هذه �ل�سل�سلة من �ملقاالت فقد فاز �حلزب �لوطني �الحتادي يف �نتخابات 1953 ر�فعًا 

يدي �لوحدة مع  وىل للحكومة فرتة �سدٍّ وجذب يف �ل�سود�ن بني موؤ �سعار وحدة و�دي �لنيل. وقد كانت فرتة �ل�سنة و�لن�سف �الأ

ي�سا بد�ية �لتفاو�س حول مياه �لنيل بني م�سر و�ل�سود�ن. فقد جرت �جلولتان  م�سر ودعاة �ال�ستقالل. و�سهدت تلك �لفرتة �أ

بان �لفرتة �لتي توىّل فيها �ل�سيد مريغني حمزة، يف  وىل و�لثانية من �ملفاو�سات يف �سهري �سبتمرب ونوفمرب عام 1954 �إ �الأ

ولية �لري و�لزر�عة و�ملعارف من يناير عام 1954 حتى دي�سمرب عام 1954. وقد  زهري، م�سوؤ حكومة �ل�سيد ��سماعيل �الأ

�سهٍر من تويّل �ل�سيد خ�سر حمد مهام  بريل عام 1955 بعد حو�يل ثالثة �أ جرت �جلولة �لثالثة من �ملفاو�سات يف �سهر �أ

وز�رة �لري خلفًا لل�سيد مريغني حمزة يف �سهر دي�سمرب عام 1954. وقد �سرحنا يف �ملقالني �ل�سابقني كيف �نتهت �جلوالت 

وىل من �ملفاو�سات بالف�سل، وملاذ� مل ي�ستطع �ل�سود�ن �نتز�ع مو�فقة م�سر على بناء خز�ن �لرو�سري�س. �لثالثة �الأ

ىل �لوحدة معها حول نهٍر  �إ �لتي يدعو  �لدولة  ىل �لوحدة مع  �إ ن يتفاو�س �حلزب �لذي يدعو  �أ وكما ذكرنا فقد كان غريبًا 

ىل خالفاٍت حادٍة وعميقٍة وتناف�سٍ كبري بني طريف نقي�س، ولي�س بني دعاة وحدة  ن تتحول �ملفاو�سات �إ م�سرتٍك بينهما، و�أ

خرية منها.  �سقاء(، مثلما حدث خالل �جلوالت �لثالثة، خا�سًة �الأ )و�أ

ثاره �ل�سالبة على م�سالة �لوحدة  ن يكون تعّث �ملفاو�سات ورف�س م�سر �ملو�فقة على بناء خز�ن �لرو�سري�س قد خّلف �آ والبّد �أ

ّيي  ن مل نقل كل قطاعات �ل�سعب �ل�سود�ين. ويف ر�أ مع م�سر د�خل قياد�ت �حلزب �لوطني �الحتادي و�ملتعلمني �ل�سود�نيني، �إ

خرى، يف �لتحّول �لتدريجي يف �ل�سود�ن من �لوحدة  �سباب �الأ ثره، مع بقية �الأ ن هذ� �لتعث يف مفاو�سات مياه �لنيل كان له �أ �أ

�لنيل  تعّث مفاو�سات مياه  ثره يف  �أ له  �لوحدة كان  ن تر�جع خطو�ت  فاإ �لقدر  �لتام عنها. بنف�س  ىل �ال�ستقالل  �إ مع م�سر 

و�لت�سّدد يف �ملو�قف، خ�سو�سًا من �جلانب �مل�سري. 

�سبوع  لة وحدة و�دي �لنيل ومفاو�سات مياه �لنيل يف �جلولة �لثالثة �لتي جرت يف �لقاهرة يف �الأ لقد و�سح هذ� �الرتباط بني م�ساأ

علنت فيه جلنة �لع�سرة )وهي �للجنة �لتي كونها �حلزب �لوطني  �أ �سبوع �لذي  1955، وهو نف�س �الأ بريل عام  �أ ول من  �الأ

ن م�ستقبل �ل�سود�ن �ل�سيا�سي يجب  نها للهيئة �لربملانية للحزب( �أ لة �لوحدة مع م�سر ورفع تقريٍر ب�ساأ �الحتادي لدر��سة م�ساأ

خري ملفاو�سات  ن هذ� �لقر�ر كانت له تد�عياته ملا حدث يف �ليوم �الأ كد �أ ن يكون �ال�ستقالل ولي�س وحدة و�دي �لنيل. من �ملوؤ �أ

بريل عام 1955(.  يدته �للجنة �لتنفيذية للحزب يف 9 �أ بريل عام 1955 )وقد �أ مياه �لنيل يف �ل�سابع من �أ

كث و�سوحا يف نهر �لنيل من غريه  ن هذ� �الرتباط بني �ملياه �لدولية و�ل�سيا�سة لي�س حكرُ� على نهر �لنيل، لكنه ظّل و�سيظل �أ �إ

نهر �لدولية، خ�سو�سًا فيما يتعّلق بالعالقات بني م�سر و�ل�سود�ن.  من �الأ

2
و�سحنا يف �ملقال �ل�سابق فقد �نتهت �جلولة �لثالثة من مفاو�سات مياه �لنيل بني م�سر و�ل�سود�ن يف �لقاهرة يف �ل�سابع  كما �أ

ىل �تفاٍق فقط،  ل �إ ن توزيع مياه �لنيل. ومل يتوقف �خلالف يف �لتو�سّ ىل �تفاق ب�ساأ ل �إ بريل عام 1955 بالف�سل يف �لتو�سّ من �أ

بالعناوين  �ملو�سوع  وتناول هذ�  بتوزيع من�سور�ٍت معادية مل�سر  �ل�سود�ين  �لري  لوزير  �التهامات �خلطرية  ىل  �إ تعد�ه  ولكن 

�لعري�سة يف �ل�سحف �مل�سرية �لتي ربطت ف�سل �ملفاو�سات مبو�قف �لوزير وما �سمته عد�ءه مل�سر وحكومتها. وقد عزت 



)12(

ي�سًا لوجود �ل�سيد همفري موري�س �سمن �لوفد �ل�سود�ين. فاملفاو�سون �مل�سريون مل  �لدو�ئر �مل�سرية �لف�سل يف �ملفاو�سات �أ

يكونو� يحبون �ل�سيد موري�س، وكانو� ويعتربونه مت�سددً� وممثاًل للموقف �لربيطاين �ملعادي مل�سر ولوحدة و�دي �لنيل. 

�س فريق قناة جونقلي عام 1945 وترقى  كث من ثالثني عامًا وتر�أ عمل �ل�سيد همفري موري�س يف �ل�سود�ن كمهند�س ري الأ

ىل رتبة م�ست�سار �لري يف �ل�سود�ن وظّل يف تلك �لوظيفة حتى تقاعده يف عام 1958، و�سارك ولعب دورً� كبري�أ يف  الحقًا �إ

وىل و�لثانية. كتب �ل�سيد موري�س جمموعة من �لدر��سات بعنو�ن “تقرير فريق حتري قناة جونقلي”  جولتي �ملفاو�سات �الأ

–موقف  �لنيل  لة مياه  “م�ساأ كتبها  �لتى  خرى  �الأ �لدر��سات  1945. ومن بني  �لقناة عام  �لتحري يف  �س جلنة  تر�أ عندما 

�ل�سود�ن وموقف م�سر ورّد �ل�سود�ن” و�لتي �سدرت عام 1953. وُيعترب �ل�سيد همفري موري�س من عمالقة �ملهند�سني �لذين 

دخل حتليالت �حلا�سوب  ول من �أ نه �أ عملو� يف نهر �لنيل، وي�ساويه �لكثريون بال�سيد غار�ستني و�ل�سيد ماكدونالد. وُيعتقد �أ

ىل بريطانيا عام 1958.  ن يتقاعد عن �لعمل بال�سود�ن ويعود �إ خر م�ساهماته قبل �أ لدر��سة من�سوب �لنيل و�لتي كانت �آ

�لتبّخر  ت�سيع يف  �لتي  �ملياه  ه من �سخامة  ر�آ ما  ب�سبب  �لبد�ية  �لعايل منذ  �ل�سد  �ل�سيد موري�س على م�سروع  وقد �عرت�س 

ن خز�ن �ل�سالل �لر�بع يف �ل�سود�ن  و�لت�سّرب، وهذ� ما قد ُيف�سر عدم حب �ملفاو�سني �مل�سريني له. وكان �ل�سيد موري�س يرى �أ

و ما ُعِرف الحقًا ب�سد مروي( �سوف يحل م�ساكل م�سر و�ل�سود�ن و�حتياجاتهما �ملائية و�لكهربائية، وُيقارن بني �لتبخر  )�أ

�ملحدود يف هذ� �خلز�ن وبني �لكمية �لعالية من �لتبخر يف �ل�سد �لعايل و�لتي تفوق �لع�سرة مليار مرت مكعب �سنويًا.

3
يديها باملو�فقة  ن م�سر قد خرجت من تلك �جلولة وهي مت�سك يف �أ اّل �أ رغم �نتهاء �جلولة �لثالثة من �ملفاو�سات بالف�سل، �إ

ن كان ذلك قر�رً� �تخذه �ل�سيد  �ملبدئية من �ل�سود�ن لل�سد �لعايل كما ورد يف ت�سريح �لوفد �ل�سود�ين. ومل يكن و��سحًا �إ

و �حلزب �حلاكم. لكن هذ� �ملوقف  م كان قر�ر �حلكومة �أ م �تخذه بعد �لرجوع لل�سيد رئي�س �لوزر�ء، �أ خ�سر حمد بنف�سه، �أ

ال يرتبط �لبدء يف بناء خز�ن �لرو�سري�س باكتمال بناء �ل�سد �لعايل كما تطالب  ��سبح موقف �ل�سود�ن �لر�سمي، م�سروطًا باأ

هايل و�دي حلفا.  م�سر، وبالتعوي�س �لعادل الأ

ر��سي  ولياء �لذي بنته م�سر مل�سلحتها د�خل �الأ وكما جنحت م�سر يف عام 1912 يف ربط بناء خز�ن �سنار بخز�ن جبل �أ

بال�سد  �لرو�سري�س  1955 يف ربط خز�ن  ثانية يف عام  �ملا�سي، فقد جنحت م�سر مرًة  �لقرن  �ل�سود�نية يف ثالثينيات 

ولياء مل�سلحة م�سر مقابل خز�ن �سنار مل�سلحة �ل�سود�ن،  خ مبد�أ “�سّد مقابل �سّد” – خز�ن جبل �أ �لعايل. وهكذ� توّطد وتر�سّ

الف من �ل�سود�نيني  ر��سي زر�عية �سخمة و��سطر �الآ ولياء �أ غرق خز�ن جبل �أ و�ل�سد �لعايل مقابل خز�ن �لرو�سري�س. ومثلما �أ

على لل�سود�ن. كرب وتكلفٍة �أ ن نف�س �ل�سئ حدث عند بناء �ل�سد �لعايل ولكن بحجٍم �أ للنزوح، ف�سنناق�س الحقًا �أ

4
طر�ف على عجلٍة من  حد �الأ ذ� كان �أ ية مفاو�ساٍت وعلى نتائجها. فاإ ّثر على �سري �أ �سا�سية �لتي توؤ عامل �لزمن من �لعو�مل �الأ

خر  كث من �لطرف �الآ ن �حتماالت �لتنازالت من هذ� �لطرف تكون ُمَتوّقعًة �أ جناز جانبه من �مل�سروع �مُلَتفاو�س عليه فاإ مره الإ �أ

ًغوٌط زمنية يف م�سروعه مو�سوع �لتفاو�س. وهذ� ما حدث يف مفاو�سات مياه �لنيل يف �خلم�سينيات من  �لذي لي�س عليه �سُ

�لقرن �ملا�سي. فقد نتجت عن �لنجاح �القت�سادي �لكبري مل�سروع �جلزيرة و�النتهاء يف بد�ية �خلم�سينيات من �لقرن �ملا�سي 

بعدها )حكومة  تت  �أ �لتي  و�حلكومات  زهري  �الأ على حكومة  هائلة  �سغوٌط  �لرو�سري�س  وخز�ن  �ملناقل  �متد�د  در��سة  من 

�ل�سيد عبد �هلل خليل وحكومة �لفريق �بر�هيم عبود كما، �سنناق�س يف �ملقاالت �لقادمة( للبدء يف تنفيذ خز�ن �لرو�سري�س 
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مو�ل هائلة لتنفيذه،  ىل �أ و�متد�د �ملناقل. كما كان هناك �لربنامج �القت�سادي �لعاجل لهذه �حلكومات و�لذي كان يحتاج �إ

مو�ل.  وكان م�سروع �جلزيرة �جلهة �لوحيدة �لكفيلة بتوفري هذه �الأ

كمال �لدر��سات �ملختلفة )�لفنية و�لهند�سية و�القت�سادية  خر كانت م�سر يف عام 1954 ال تز�ل يف طور �إ من �جلانب �الآ

ثار �لتاريخية �مل�سرية يف �ملنطقة �لتي �ستغمرها مياه �لبحرية يف م�سر(،  نقاذ �الآ لة �إ و�الجتماعية و�لبيئية مبا يف ذلك م�ساأ

مر �ل�سد  كرب �سٍد يف �لعامل وقتها. عليه فلم تكن م�سر، يف ذ�ك �لوقت، على عجلٍة يف �أ ي�سا يف طور �لبحث عن �لتمويل الأ و�أ

ع يف  �لعايل، على عك�س �ل�سود�ن �لذي �سّببت �حتياجاته �القت�سادية �مللّحة �سغوطًا كبرية للبدء يف خز�ن �لرو�سري�س للتو�سّ

ن �لزمن يف �سالح م�سر، لهذ� �ل�سبب فقد جاءت كل �ملبادر�ت حتى ذ�ك �لوقت لبدء  م�سروع �جلزيرة. وكان و��سحّا وقتها �أ

�ملفاو�سات، وجاءت كل �لتنازالت من �ل�سود�ن ولي�س من م�سر.

5
بريل  ول من �أ �سبوع �الأ �سابيع من �نهيار �جلولة �لثالثة من مفاو�سات مياه �لنيل �لتي ُعِقدت بالقاهرة يف �الأ قل من ثالثة �أ بعد �أ

متر دول عدم  زهري يف �لقاهرة يف طريقه من باندونق حيث ح�سر موؤ عام 1955، توّقف رئي�س �لوزر�ء �ل�سيد ��سماعيل �الأ

لة  م�ساأ زهري  �الأ �ل�سيد  ثار  �أ ندوني�سيا.  بدولة   1955 عام  بريل  �أ  24 ىل  �إ  18 من  �لفرتة  �نعقد يف  �لذي  ول  �الأ �النحياز 

�سابيع  قل من ثالثة �أ ثار ف�سل �جلولة �لثالثة من �ملفاو�سات و�لتي �نعقدت قبل �أ مو��سلة �لتفاو�س حول مياه �لنيل. كانت �آ

زهري ووفده بكثري من  يف �لقاهرة، وتد�عيات توقيف و�تهام وزير �لري �ل�سود�ين ما تز�ل ماثلًة للعيان. وقد ُقوِبل �ل�سيد �الأ

ر�سال وفٍد للخرطوم ملو��سلة �لتفاو�س. �لربود يف �لقاهرة، لكّن م�سر وعدت باإ

6
�سغال  مني �مل�ست�سار بوز�رة �الأ و�سل �خلرطوم يوم 13 يونيو عام 1955 �لوفد �مل�سري و�لذي تكّون من �لدكتور حممد �أ

ت جولة مفاو�سات ر�بعة مع �لوفد �ل�سود�ين  �لعامة و�ل�سيد حممد خليل �بر�هيم مفت�س عام �لري �مل�سري بال�سود�ن، وبد�أ

�لذي قاده وزير �لري �ل�سيد خ�سر حمد يوم 14 يونيو و��ستمرت حتى 16 يونيو عام 1955. �سارك رئي�س �لوزر�ء �ل�سيد 

زهري يف يف �حدى �جتماعات �لتفاو�س.  ��سماعيل �الأ

ر�ء حول ما مّت �التفاق عليه حتى تلك �جلولة،  د�ر نقا�ٌس مطول حول حم�سر�الجتماع �ل�سابق وما مّت �التفاق فيه وتباينت �الآ

ثارت م�سر من جانبها مرًة ثانية  نه مل يتلّق حتى تلك �للحظة عر�سًا و��سحًا حول تق�سيم �ملياه . �أ لة �أ ثار �ل�سود�ن م�ساأ و�أ

ن �ل�سد �لعايل �سيكون مل�سلحة م�سر و�ل�سود�ن،  ن يتحّمل �ل�سود�ن ن�سف فاقد �لتبخر يف بحرية �ل�سد �لعايل ب�سبب �أ �سرورة �أ

ن يكون توزيع فائ�س �ملياه بناءً� على معادلة �ل�سكان بعد خ�سم �حلقوق �ملكت�سبة للبلدين )48 مليار مرت مكّعب مل�سر  و�أ

ن�ساء خز�ن �لرو�سري�س بعد �كتمال �ل�سد �لعايل.  ن يتم �إ ربعة مليار لل�سود�ن(، و�أ و�أ

ن �لتبخر يف �ل�سد  و �لتبخر فيه الأ ن ال عالقة لن�سيب �ل�سود�ن ببناء �ل�سد �لعايل �أ �سّر على �أ رف�س �ل�سود�ن هذه �ملقرتحات و�أ

20 مليار مرت مكّعب كما ورد  ن ال يقل ن�سيبه عن  �سّر �ل�سود�ن على �أ مٌر يخ�س م�سر وحدها. و�أ ن م�سرٌي و�أ �لعايل �ساأ

ي �ل�سيد كوري )ع�سو جلنة م�ساريع �لنيل لعام 1920 و�لذي يق�سي باالعرت�ف باحلقوق �ملكت�سبة مل�سر و�ل�سود�ن  يف ر�أ

نه رفع �سقف  اّل �أ ّكد مو�فقته على قيام �ل�سد �لعايل �إ ن �ل�سود�ن �أ و�قت�سام ما تبّقى من مياه �لنيل بالت�ساوي بينهما(. ورغم �أ

ر��سيهم وبدفع  هايل حلفا �لذين �ستغمر مياه �ل�سد �لعايل �أ مطالبه يف هذ� �ملجال. فقد طالب �ل�سود�ن بالتعوي�س �لكامل الأ

غر�قها بو��سطة  ثار و�ملعادن �لتي �سيتم �إ ي�سًا بالتعوي�س عن �الآ ليه. طالب �ل�سود�ن �أ تكلفة توطينهم يف �ملوقع �لذي �سريّحلون �إ
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ي�سًا عن �ساليل د�ل و�سمنه  �أ �ل�سد �لعايل، ومبّده ببع�س �لكهرباء �لتي �سيتم توليدها من �ل�سد �لعايل. كما برز �حلديث 

ي�سًا.  �للذين �سيغرقهما �ل�سد �لعايل و�لكهرباء �ملتاحة �لتي كانت �سُتوّلد من هذين �ل�ساللني و�لتعوي�س عنها �أ

لٍة من �مل�سائل �ملعّلقة، و�نف�س �جتماع �لتفاو�س  ية م�ساأ ر�سيٍة م�سرتكة يف �أ ىل �أ �سّر كل وفٍد على موقفه ومل ينجحا يف �لو�سول �إ �أ

و حتى بياناٍت منف�سلة عن هذه �جلولة من �ملفاو�سات كما  ي بياٍن م�سرتك، �أ ياٍم من �الجتماعات ومل ي�سدر �أ بعد ثالثة �أ

حدث عند نهاية �جلولة �لثالثة.

وهكذ� ف�سلت جولة �ملفاو�سات �لر�بعة يف يونيو عام 1955 ب�سبب �رتفاع �سقف �ملطالب من �جلانبني، خ�سو�سًا �مل�سري، 

و�سحت مذكرة �ل�سيد وزير �لري �ل�سود�ين حلكومته و�لتي  رغم �لتنازل �لرئي�سي �لذي قدمه �ل�سود�ن بقبوله �ل�سد �لعايل. و�أ

ظهرت �ملذكرة بجالٍء �لفتور �لذي  خّل�س فيها ما د�ر يف تلك �جلولة من �ملفاو�سات خالفات �لطرفني �لتي �زد�دت ِحّدًة، و�أ

بد�أ ي�سود �لعالقة بني �لطرفني.

7
�لع�سرة  �لهيئة �لربملانية للحزب على قر�ر جلنة  �لوطني �الحتادي وكذلك  �للجنة �ملركزية للحزب  ثناء و�فقت  �الأ يف هذ� 

هجومها  �مل�سرية  �ل�سحف  وو��سلت  م�سر  يف  �سديدً�  غ�سبًا  �لقر�ر  ذلك  ثار  �أ لل�سود�ن.  �لتام  �ال�ستقالل  بتبّني  �خلا�س 

زهري وحزبه وحكومته و�تهمتهم بالتنّكر لربنامج �حلزب وملو�قفهم ووعودهم، وو�سفتهم  �لقا�سي على �ل�سيد ��سماعيل �الأ

بالتبعية للغرب.

�سافت هذه �لتطور�ت تعقيد�ٍت كبرية ملجمل �لعالقات بني م�سر و�ل�سود�ن، خا�سًة مفاو�سات مياه �لنيل، كما  بالطبع فقد �أ

ليها يف �ملقال �لقادم. برز يف جولة �ملفاو�سات �خلام�سة و�لتي �سنناق�س خارطة �لطريق �ل�سيا�سية للو�سول �إ
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خفايا وخبايا مفاو�ضات اتفاقية مياه النيل لعام 1959 )4 – 14(

1

�ل�سيد  توىّل  �لنيل. كما ذكرنا فقد  مياه  و�ل�سود�ن حول  �ملفاو�سات بني م�سر  �ل�سابقة م�سار  �لثالثة  �ملقاالت  و�سحنا يف  �أ

وىل و�لثانية من  ولية �لري من يناير عام 1954 حتى دي�سمرب عام 1954. وقد جرت �جلولتان �الأ مريغني حمزة م�سوؤ

�س �ل�سيد مريغني حمزة وفد �ل�سود�ن للجولتني. وجرت �جلولتان  �ملفاو�سات يف �سهري �سبتمرب ونوفمرب عام 1954 وتر�أ

�سهر قالئل من تويّل �ل�سيد خ�سر حمد مهام وز�رة  بريل ويونيو عام 1955 بعد �أ �لثالثة و�لر�بعة من �ملفاو�سات يف �سهري �أ

ربعة من �ملفاو�سات بالف�سل. �لري خلفًا لل�سيد مريغني حمزة. وكما �سرحنا يف �ملقالني �ل�سابقني فقد �نتهت �جلوالت �الأ

ثر �نتهاء �جلولة �لر�بعة من �ملفاو�سات  ليه يف يونيو عام 1955 �إ ي�سًا �ملوقف �لتفاو�سي للطرفني و�لذي و�سال �إ و�سحنا �أ �أ

ن يتحّمل �ل�سود�ن ن�سف  وقبول �ل�سود�ن قيام �ل�سد �لعايل. رغم هذ� �لتنازل �لكبري من �ل�سود�ن فقد ظّلت م�سر ُم�سّرًة �أ

ن يكون توزيع  �سّرت م�سر �أ ن �ل�سد �لعايل �سيكون مل�سلحة م�سر و�ل�سود�ن. كما �أ فاقد �لتبخر يف بحرية �ل�سد �لعايل مّدعيًة �أ

ن يتم  فائ�س �ملياه بناءً� على معادلة �ل�سكان بعد خ�سم �حلقوق �ملكت�سبة للبلدين وفاقد �لتبخر يف بحرية �ل�سد �لعايل، و�أ

ن�ساء خز�ن �لرو�سري�س بعد �كتمال �ل�سد �لعايل. �إ

ن ال عالقة لن�سيب �ل�سود�ن ببناء �ل�سد  رف�س �ل�سود�ن هذه �ملقرتحات وتلّخ�س موقفه )بعد قبوله لقيام �ل�سد �لعايل( يف �أ

�سّر  ي�سًا �لربط بني بناء �ل�سدين. كما �أ مر يخ�س م�سر وحدها، ورف�س �أ ن �لتبخر يف �ل�سد �لعايل �أ و �لتبخر فيه الأ �لعايل �أ

�ل�سود�ن على ق�سمة �ملياه �ملتاحة بعد خ�سم �حلقوق �ملكت�سبة منا�سفًة بني �لدولتني كما �قرتح �ل�سيد كوري )ع�سو جلنة 

20 مليار مرت مكّعب. ورفع �ل�سود�ن �سقف مطالبه  1920( مما �سيجعل ن�سيب �ل�سود�ن يف حدود  �لنيل لعام  م�ساريع 

ر��سيهم وبدفع تكلفة  هايل حلفا �لذين �ستغمر مياه �ل�سد �أ يف جمال �لتعوي�سات. فقد طالب �ل�سود�ن بالتعوي�س �لكامل الأ

ومبّد  �ل�سد،  بو��سطة  غر�قها  �إ �سيتم  �لتي  و�ملعادن  ثار  �الآ عن  بالتعوي�س  وكذلك  ليه،  �إ �سريّحلون  �لذي  �ملوقع  يف  توطينهم 

�ل�سود�ن ببع�س �لكهرباء �لتي �سيتّم توليدها من �ل�سد �لعايل. 

2
بريل/مايو عام  و�سل رْفُع �سقوفات �ملطالب من �جلانبني، وتبِني �ل�سود�ن ر�سميًا قر�ر �ال�ستقالل بدل �لوحدة مع م�سر يف �أ �أ

حد�ث يف هذ� �مل�سمار يف �ل�سود�ن، فقد قام �ل�سيد  ىل نقطٍة فتوٍر كامٍل. وتو�لت �الأ 1955 �لعالقة بني م�سر و�ل�سود�ن �إ
�سغال من من�سبه ب�سبب رف�سه قر�ر ��ستقالل  رئي�س �لوزر�ء يف 27 يونيوعام 1955 بعزل �ل�سيد حممد نور �لدين وزير �الأ

نه رجل م�سر �لقوي يف �ل�سود�ن  كه مببد�أ �لوحدة مع م�سر. وقد كان ُينظر لل�سيد حممد نور �لدين على �أ �ل�سود�ن ومت�سّ

وقتها. عليه فقد �عتربت م�سر عزله من �لوز�رة، ثم ف�سله من �حلزب �لوطني �الحتادي، �سربًة وحتديُا لها. 

زهري و�لوفد �ملر�فق له �لقاهرة  و�سح معامله عندما ز�ر �ل�سيد ��سماعيل �الأ وبرز �لفتور يف �لعالقات �مل�سرية �ل�سود�نية يف �أ

�لوفد يف  نز�ل  �إ ومّت  �لوفد مب�ستوى عاٍل  تتم مقابلة  يوليو. مل   23 ثورة  للم�ساركة يف �حتفاالت   1955 يوليو   22 يوم  يف 

ميناهاو�س بعيد�أ عن و�سط �لقاهرة، ومّت جتهيز جمموعة من �ملظاهر�ت �ل�سغرية �لتي قابلت �لوفد بهتافاٍت تنادي بوحدة 

زهري وحزبه من �لوحدة مع م�سر وت�سفه باملتخاذل.  و�دي �لنيل وتنّدد مبوقف �ل�سيد ��سماعيل �الأ
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زهري مع �لوزر�ء ولي�س  كث فتورً�، حيث كان مقعد �ل�سيد ��سماعيل �الأ ن �ملعاملة �لتي متت يوم �الحتفال نف�سه كانت �أ غري �أ

زهري ب�سبب  عالم �مل�سرية على �حلكومة �ل�سود�نية وعلى �ل�سيد ��سماعيل �الأ �ساء �حلكومات. وتو�ىل هجوم و�سائل �الإ مع روؤ

خر فقد لقي �لوفد �ل�سخم �لذي قاده د�عية �لوحدة مع  ما و�سفته �ل�سحف بتنّكره ملبد�أ وحدة و�دي �لنيل. من �جلانب �الآ

م�سر �ل�سيد حممد نور �لدين لتلك �الحتفاالت )و�لذي مّولته �حلكومة �مل�سرية( ترحابًا حارً� من قبل �ل�سلطات وو�سائل 

عالم �مل�سرية.  �الإ

3
مّت يوم 24 يوليو 1955 عقب �النتهاء من �حتفاالت ثورة 23 يوليو �جتماٌع بني �لرئي�س جمال عبد �لنا�سر ومعه جمموعة 

زهري و�لوفد �ملر�فق له و�لذي �سمل �ل�سيد  من �لوزر�ء �مل�سريني من بينهم �ل�سيد �سالح �سامل، برئي�س �لوزر�ء ��سماعيل �الأ

و�لذي يطالب  خري  �الأ �ل�سود�ين  �لعر�س  زهري  �الأ �ل�سيد  ثار  و�أ �لنيل  مياه  مل�سالة  تعّر�س �الجتماع  �لري.  وزير  خ�سر حمد 

لة توزيع  ثار �لوفد �مل�سري م�ساأ باالتفاق على ح�سة �ل�سود�ن لتمكني �ل�سود�ن من �مل�سي ُقدمًا يف بناء خز�ن �لرو�سري�س. �أ

�سايف مياه �لنيل منا�سفًة بني �ل�سود�ن وم�سر بعد خ�سم �حلقوق �ملكت�سبة وفاقد �لتبخر يف بحرية �ل�سد �لعايل. 

ن جممل مياه �لنيل  علنت م�سر يف ذ�ك �لوقت �أ رقام �لتي ت�سّمنها ذلك �لطرح. فقد �أ نه مل يكن هناك �تفاٌق حول �الأ غري �أ

ربعة مليار وفاقد  ن حقوقها �ملكت�سبة هي 52 مليار مرت مكعب وحقوق �ل�سود�ن �أ �سو�ن ت�ساوي 80 مليار مرت مكعب و�أ يف �أ

ذ� مّت تقا�سم هذه  ن ما يتبّقى فائ�سًا للتق�سيم هو 14 مليار مرت مكعب فقط. و�إ �لتبخر يف �ل�سد �لعايل ع�سرة مليار، وعليه فاإ

ن ن�سيب �ل�سود�ن �سيكون 11 مليار مرت مكعب. �لكمية منا�سفًة فاإ

ن حقوق م�سر �ملكت�سبة هي 48 مليار  ن جممل مياه �لنيل هي 84 مليار مرت مكعب، و�أ خر كان �ل�سود�ن يرى �أ من �جلانب �الآ

ن �ل�سود�ن غري معنّيٍي بالتبخر يف بحرية  ن ما يتبّقى فائ�سًا للتق�سيم هو 32 مليار الأ وحقوق �ل�سود�ن �ملكت�سبة هي 4 مليار و�أ

ية قر�ر�ٍت  ن يقل عن 20 مليار مرت مكعب. ولكن �الجتماع ف�سل يف �تخاذ �أ ن ن�سيب �ل�سود�ن ال ميكن �أ �ل�سد �لعايل، وعليه فاإ

لة.  يف هذه �مل�ساأ

بداًل عن  �ال�ستقالل  قر�ر  تبّني  ىل  �إ �الحتادي  �لوطني  باحلزب  ّدت  �أ �لتي  �سباب  �الأ نقا�ٌس مطول حول  �الجتماع  على  طغى 

لتي توزيع مياه نهر  �سًر� و��سحًا وقويًا للربط بني م�ساأ �لبلدين، لُيعطي موؤ �لنيل، وحول م�ستقبل �لعالقات بني  وحدة و�دي 

�سبح �لتفاو�س بني م�سر  �لنيل ووحدة و�دي �لنيل. وهكذ� �نتهى ذلك �للقاء كما �نتهت �جلوالت �ل�سابقة من �ملفاو�سات، و�أ

�سبه بحو�ر �لطر�سان. و�ل�سود�ن يف مياه �لنيل �أ

4
زهري  ربعة تلك، وخالل �الجتماع بني �ل�سيد ��سماعيل �الأ ذهلت �لوفد �ل�سود�ين خالل جوالت �ملفاو�سات �الأ من �مل�سائل �لتي �أ

ن ن�سيب  ن �ل�سد �لعايل من م�سلحة م�سر و�ل�سود�ن معًا، و�أ �سر�ر م�سر على �أ ووفده مع �ل�سيد جمال عبد �لنا�سر ووفده، �إ

ن يتحّمل فاقد �لتبخر يف بحرية  ّن على �ل�سود�ن �أ �ل�سود�ن من مياه �لنيل لن يتوفر قبل �كتمال �ل�سد �لعايل، وتبعًا لهذ� فاإ

ن �لفائ�س من �ملياه و�لذي �سيتم تق�سيمه بني م�سر  �ل�سد �لعايل منا�سفًة مع م�سر. وقد بنت م�سر هذ� �ملوقف على فر�سية �أ

طروحة،  وىل هذه �الأ اّل بعد بناء �ل�سد �لعايل. وقد رف�س �ل�سود�ن حتى نهاية فرتة �حلكم �ملدين �الأ و�ل�سود�ن لن يكون حقيقًة �إ

�ل�سود�ن  خذ  واًل ووقتها �سياأ �أ �ل�سود�ن  �ملياه متر على  ن  باأ �ل�سود�ين عليها خالل جوالت مفاو�سات تلك �حلقبة  �لوفد  ورّد 

ىل �سدوده مثل  ن �ل�سود�ن �سوف يحتاج �إ و�سح �لوفد �ل�سود�ين �أ خذ ن�سيبه. �أ ن�سيبه من مياه �لنيل ولن يحتاج لل�سد �لعايل الأ
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�سرت على موقفها  نه �سيتحّمل فاقد �لتبخر يف تلك �ل�سدود مثل م�سر. لكن م�سر �أ م�سر لال�ستفادة من ن�سيبه من �ملياه، و�أ

لة، بل  ذ�ك خالل كل فرت�ت �ملفاو�سات، ومل ي�ساعد قبول �ل�سود�ن ملبد�أ قيام �ل�سد �لعايل يف تليني موقف م�سر يف هذه �مل�ساأ

�سر�ر �ملفاو�س �مل�سري وتوقعه ملزيٍد من �لتنازالت من �ل�سود�ن.  رمبا ز�د قبول �ل�سود�ن من �إ

طروحة عن �ل�سد �لعايل.  ثار �لوفد �مل�سري هذه �الأ وقد ظّل �لذهول و�الندها�س ي�سيطر�ن على �ملفاو�سني �ل�سود�نيني كلما �أ

لعام  �لنيل  �تفاقية مياه  ومّت ت�سمينها يف  �لفر�سية  قبلو� هذه  �لذين  �ل�سود�نيني  �لفنيني  بع�س  ن هناك  �أ مر  �الأ �لغريب يف 

ن هناك من اليز�ل يقبل هذه �لفر�سية يف �ل�سود�ن �ليوم، كما ورد يف كتابات  كث غر�بًة �أ 1959 كما �سنناق�س الحقًا. �الأ
خرً�. حد وزر�ء �لري �ل�سابقني �ل�سحفية موؤ �أ

ىل خرب�ء حمايدين كما ورد يف �لت�سريح �مل�سري. وكان هناك  ي�سا خالل �جلولة �لثالثة من �ملفاو�سات �جتاه �للجوء �إ برز �أ

ت بريطانيا  ثناء بد�أ ىل حتكيٍم دويل. يف هذ� �الأ حالة �خلالفات �إ و�ساط �ملر�قبة لعملية �لتفاو�س باإ ي بني بع�س �الأ ي�سًا �لر�أ �أ

باحلديث عن حقوق دول �لبحري�ت �ال�ستو�ئية )كينيا ويوغند� وتنجانيقا �لتي كانت م�ستعمر�ٍت بريطانية يف ذ�ك �لوقت( 

ليوغند�  �لربيطاين  �حلاكم  ر�سل  و�أ �لدول،  و�حتياجات هذه  �العتبار حقوق  �لوفد�ن يف  خذ  ياأ ن  �أ و�سرورة  �لنيل،  مياه  يف 

ىل  �إ �سر�كها يف �ملفاو�سات وحاولت الحقًا �ل�سعود  �إ �ثيوبيا مذكر�ٍت ب�سان  ر�سلت  �أ مذكرًة بهذ� �خل�سو�س للطرفني. كما 

ح بجالء  قطار �ملفاو�سات. ولكن جتاهلت م�سر و�ل�سود�ن هذه �ملذكر�ت. كانت هذه �مل�سائل كلها ُت�سري بنذر �لت�سعيد وتو�سّ

�ل�سعوبات �لتي تو�جه �ملفاو�سات حول تق�سيم مياه �لنيل، لي�س فقط بني م�سر و�ل�سود�ن وحديهما، ولكن بني معظم دول 

حو�س �لنيل. 

5
غ�سط�س عام  مكانية مو��سلة مفاو�سات مياه �لنيل. و�سهد �سهر �أ ي حديٍث حول �إ �نق�سى بقية �سهر يوليو عام 1955 بدون �أ

ثر متّرد �لفرقة �ال�ستو�ئية �لتابعة لقو�ت دفاع �ل�سود�ن �ملوجودة وقتها يف توريت  هلية يف �ل�سود�ن �إ 1955 بد�ية �حلرب �الأ
عد�مات �لتي �ساحبتها وتلتها �ل�سود�َن، حكومًة  حد�ث �لتمرد و�لعنف و�ملوت و�ملحاكمات و�الإ يف جنوب �ل�سود�ن. و�سغلت �أ

خرى.  ىل �لق�سايا �الأ �سهر، ووقفت يف طريق �اللتفات �إ و�سعبًا، لعدة �أ

�ل�سادة  �ل�سابقة عزل  �ملقاالت  فقد ذكرنا يف  زهري.  �الأ ��سماعيل  �ل�سيد  د�خل حكومة  تو��سلت �خلالفات  ثناء  �الأ يف هذ� 

�ل�سيد حممد نور  1955 عزل  1954. ومّت يف يونيو عام  حمد جلي يف دي�سمرب عام  مريغني حمزة وخلف �هلل خالد و�أ

ىل  دى �إ ىل قمتها عندما متّرد عدٌد من نو�ب �حلزب �لوطني �الحتادي و�سّوتو� �سد �حلكومة مما �أ �لدين. و�سلت �خلالفات �إ

ن ي�سبح  زهري رئي�س �لوزر�ء يف 10 نوفمرب عام 1955. وكان من �مُلتوقع �أ �سقوط �حلكومة و��ستقالة �ل�سيد ��سماعيل �الأ

زهري ومريغني حمزة يف جل�سة  �ل�سيد مريغني حمزة رئي�سًا للوزر�ء، ولكن عندما جرى �القرت�ع بني �ل�سيدين ��سماعيل �الأ

�سو�ت فقط )49 �سوتًا مقابل 45 �سوتًا(،  ربع �أ زهري بفارق �أ �لربملان يف 15 نوفمرب عام 1955 فاز �ل�سيد ��سماعيل �الأ

ن ي�سّوت نو�ٌب من �حلزب �حلاكم �سد حكومة  ىل �حلزب عدٌد من �لنو�ب �لذين متردو� عليه. وقد يبدو مده�سًا �أ فقد عاد �إ

قل من ��سبوٍع من ذلك. حزبهم، ثم يعودون وي�سّوتون لنف�س �حلكومة ولنف�س رئي�س �لوزر�ء بعد �أ

عالن �ال�ستقالل من  جر�ء�ت �إ قل من ��سبوٍع من �سقوطها لتبد�أ �إ زهري �ىل �سّدة �حلكم بعد �أ عليه فقد عادت حكومة �ل�سيد �الأ

زهري  �سبح همُّ �ل�سيد �الأ ومترٍد جديد، فقد �أ مٍر �أ ي تاآ مر �لهام من �أ ن حتميها �لتح�سري�ت لهذ� �الأ مل �أ د�خل �لربملان على �أ

ثناء متّخ�ست �ملفاو�سات �ملطّولة مع �ل�سيا�سيني  ن يكون رئي�س �لوزر�ء �لذي �سيتم �ال�ستقالل على يديه. يف هذ� �الأ �سا�سي �أ �الأ
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ىل طلب �ل�سيا�سيني �جلنوبيني لنظاٍم فيدر�يٍل بني  �سارًة �إ ن يت�سمن قر�ر �لربملان حول ��ستقالل �ل�سود�ن �إ �جلنوبيني على �أ

جنوب �ل�سود�ن و�سماله. وقد �سدر قر�ر جمل�س �لنو�ب على هذ� �لنحو يف 19 دي�سمرب عام 1955. 

ول يناير عام 1956، و ترتيبات �عرت�ف �لدول )و�لتي كانت م�سر  �ن�سغل �ل�سود�ن بعد ذلك باالحتفاالت باال�ستقالل يف �أ

حد�ث و�ملتطلبات على  و�ئلها( بالدولة �ل�سود�نية �جلديدة، ومتطلبات تلك �لدولة �لنا�سئة. وطغت كل تلك �الأ وبريطانيا من �أ

�سهر.  ولويات �حلكومة �ل�سود�نية يف تلك �الأ لة �ملفاو�سات حولها مكانًا ثانويًا يف �أ خذت م�ساأ �حلاجة التفاٍق حول مياه �لنيل، و�أ

6
�مر�ت  وموؤ وطموحات  �لد�خلية  خالفاتها  مام  �أ طوياًل  �ل�سمود  ت�ستطع  مل  نف�سها  زهري  �الأ ��سماعيل  �ل�سيد  حكومة  لكن 

�سابيع من �ال�ستقالل، وحّلت حملها حكومة قومية برئا�سة  معار�سيها. فقد �سقطت �حلكومة يف فرب�ير عام 1956، بعد �أ

حزب  ذلك  يف  مبا  وقتها،  �ل�سود�نية  �ل�سيا�سية  �ل�ساحة  حز�ب  �أ كل  فيها  �ساركت  لكن  نف�سه،  زهري  �الأ ��سماعيل  �ل�سيد 

زهري مل يعد بالقوة �ل�سيا�سية �لتي كان عليها قبل عامني عندما ��ستلم رئا�سة  ن �ل�سيد ��سماعيل �الأ مة. وكان و��سحًا �أ �الأ

�لوز�رة، وعندما كان قادرً� على ت�سكيل �لوز�رة من حزبه فقط.

وزيرً�  �ل�سيد مريغني حمزة  وحّل حمله  �لوز�رة،  كر�سي  فقد  �لذي  �ل�سيد خ�سر حمد  �لوز�ري �جلديد  �لتكوين  ي�سمل  مل 

للزر�عة و�لري و�لطاقة �لكهربائية للمرة �لثانية. وكما ذكرنا من قبل فقد عمل �ل�سيد مريغني حمزة وزيرً� للري و�لزر�عة 

ثر ت�ساعد �خلالفات  زهري على �إ و�ملعارف يف �لفرتة من يناير عام 1954 وحتى دي�سمرب من ذ�ك �لعام عندما عزله �الأ

بني �لرجلني. وقد خلفه �ل�سيد خ�سر حمد وزيرً� للري من دي�سمرب عام 1954 وحتى فرب�ير عام 1955.

زهري لرئا�سة �لوز�رة يف 15 نوفمرب عام 1955، ولكنه خ�سر بفارٍق  ح �ل�سيد مريغني حمزة �سد �ل�سيد ��سماعيل �الأ تر�سّ

ِقيل؟( من �حلزب �لوطني �الحتادي وكّون 
ُ
و �أ �سو�ت كما ذكرنا من قبل. وكان �ل�سيد مريغني حمزة قد ��ستقال )�أ قليٍل من �الأ

�سر�كه يف �حلكومة �لقومية يف فرب�ير عام  �سبح رئي�سًا له. وقد مت �إ حزب �ال�ستقالل �جلمهوري بعد ف�سله من �لوز�رة و�أ

�حلزب.  لهذ�  ممثاًل   1956
ثرٍي  تاأ ي  فاأ �لوز�رة،  نف�س  للعمل معًا يف  زهري ومريغني حمزة(  �الأ ��سماعيل  �ل�سيا�سيان )�ل�سيد�ن  وهكذ� عاد �خل�سمان 

خر؟  حدهما حتت رئا�سة �الآ �سيكون لهذ� �لو�سع على مفاو�سات مياه �لنيل و�لتي �سيدير دفتها �أ

7
�سهد عهد �ل�سيد مريغني حمزة كوزيٍر للري للمرة �لثانية، و�لذي بد�أ يف 23 فرب�ير عام 1956 و��ستمّر حتى 16 نوفمرب 

ت باجلولة �خلام�سة من �لتفاو�س.  عام 1958، �ملرحلة �لثالثة ملفاو�سات مياه �لنيل و�لتي بد�أ

�سوف نناق�س تفا�سيل تلك �جلولة من �ملفاو�سات ونهايتها بالف�سل، مثل �سابقاتها من �جلوالت، يف �ملقال �لقادم
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خفايا وخبايا مفاو�ضات اتفاقية مياه النيل لعام 1959 )5 – 14(

1
ربعة �ل�سابقة من هذه �ل�سل�سلة من �ملقاالت م�سار �ملفاو�سات بني م�سر و�ل�سود�ن حول مياه �لنيل.  و�سحنا يف �ملقاالت �الأ �أ

ولية �لري من يناير عام 1954 حتى دي�سمرب عام 1954، وجرت �جلولتان  كما ذكرنا فقد توىّل �ل�سيد مريغني حمزة م�سوؤ

وىل و�لثانية من �ملفاو�سات حتت رئا�سته يف �سهري �سبتمرب ونوفمرب عام 1954. وقد جرت �جلولتان �لثالثة و�لر�بعة من  �الأ

بريل ويونيو عام 1955 بعد �سهور قالئل من تويّل �ل�سيد خ�سر حمد مهام وز�رة �لري خلفًا لل�سيد  �ملفاو�سات يف �سهري �أ

ربعة من �ملفاو�سات بالف�سل.  مريغني حمزة. وكما �سرحنا فقد �نتهت هذه �جلوالت �الأ

ثر �نتهاء �جلولة �لر�بعة من �ملفاو�سات.  ليه يف يونيو عام 1955 �إ ي�سًا �ملوقف �لتفاو�سي للطرفني و�لذي و�سال �إ و�سحنا �أ �أ

�سيكون  �لعايل  �ل�سد  ن  �أ ب�سبب  �لعايل  �ل�سد  بحرية  �لتبخر يف  فاقد  ن�سف  �ل�سود�ن  يتحّمل  ن  �أ على  كانت م�سرًة  فم�سر 

ن يكون توزيع فائ�س �ملياه بناءً� على معادلة �ل�سكان بعد خ�سم �حلقوق �ملكت�سبة للبلدين وفاقد  مل�سلحة م�سر و�ل�سود�ن، و�أ

ن�ساء خز�ن �لرو�سري�س بعد �كتمال �ل�سد �لعايل. ن يتم �إ �لتبخر يف بحرية �ل�سد �لعايل، و�أ

�ل�سود�ن  ن ال عالقة لن�سيب  �أ �لعايل( يف  �ل�سد  �لثالثة وتلّخ�س موقفه )بعد قبوله لقيام  �ل�سود�ن هذه �ملقرتحات  رف�س 

�سّر �ل�سود�ن على ق�سمة �ملياه  مٌر يخ�س م�سر وحدها. كما �أ ن �لتبخر يف �ل�سد �لعايل �أ و �لتبخر فيه الأ ببناء �ل�سد �لعايل �أ

�ملتاحة بعد خ�سم �حلقوق �ملكت�سبة منا�سفًة بني �لدولتني كما �قرتح �ل�سيد كوري )ع�سو جلنة م�ساريع �لنيل لعام 1920( 

فقد  �لتعوي�سات.  جمال  يف  مطالبه  �سقف  �ل�سود�ن  ورفع  مكّعب.  مرت  مليار   20 حدود  يف  �ل�سود�ن  ن�سيب  �سيجعل  مما 

�ملوقع  توطينهم يف  تكلفة  وبدفع  ر��سيهم  �أ �لعايل  �ل�سد  �ستغمر مياه  �لذين  هايل حلفا  �لكامل الأ بالتعوي�س  �ل�سود�ن  طالب 

غر�قها بو��سطة �ل�سد �لعايل، ومبّد �ل�سود�ن ببع�س  ثار و�ملعادن �لتي �سيتم �إ ليه، وكذلك بالتعوي�س عن �الآ �لذي �سرُيّحلون �إ

�لكهرباء �لتي �سيتّم توليدها من �ل�سد �لعايل. 

2
زهري يف رئا�سة  ت�سّكلت �حلكومة �لقومية كما ذكرنا يف �ملقال �ل�سابق يف فرب�ير عام 1956، و��ستمر �ل�سيد ��سماعيل �الأ

�س�سه  مة، ودخلها �ل�سيد مريغني حمزة ممثاًل حلزب �ال�ستقالل �جلمهوري �لذي كان قد �أ �لوز�رة �لتي �سارك فيها حزب �الأ

قالته؟( من �حلزب �لوطني �الحتادي يف ذلك �ل�سهر. يالحظ  و �إ بعد عزله من �لوز�رة يف دي�سمرب عام 1954، و��ستقالته )�أ

حقائب  �سغل  قد  وكان  �لقومية،  �حلكومة  يف  �لكهربائية  و�لطاقة  و�لري  للزر�عة  وزيرً�  ُعنّي  قد  حمزة  مريغني  �ل�سيد  ن  �أ

وىل، بينما �سغل خلفه �ل�سيد خ�سر حمد حقيبة �لري �لتي كانت وز�رًة بنف�سها، ومل  �لزر�عة و�لري و�ملعارف يف �حلكومة �الأ

ت�سمل معها حقيبة �لزر�عة. 

ول زيارة  بريل عام 1956، وكانت تلك �أ زهري رئي�س وزر�ء �حلكومة �لقومية �جلديدة �لقاهرة يف �أ ز�ر �ل�سيد ��سماعيل �الأ

لة �لتبخر يف بحرية �ل�سد  ن م�ساأ ثناء �لزيارة موقف �ل�سود�ن باأ ّكد �أ يقوم بها رئي�س �لوزر�ء مل�سر بعد ��ستقالل �ل�سود�ن. و�أ

ن �ل�سيد رئي�س �لوزر�ء ت�ساءل عن �جلدوى �القت�سادية لل�سد �لعايل مل�سر  يل �أ �سارت بع�س �لتقارير �إ ٌن م�سري. و�أ �لعايل �ساأ

ذ� كان �ل�سود�ن �سيتلّقى ن�سيبه وفقًا ملقرتح �ل�سيد كوري )ع�سو جلنة م�ساريع �لنيل لعام 1920(، حيث لن يتبّقى �لكثري  �إ

ثناء كان هناك نقا�ٌس  ن �لزيارة مل حُتّرك مياه �ملفاو�سات �ل�ساكنة. يف هذ� �الأ من �ملياه مل�سر بعد �لتبخر يف �لبحرية. غري �أ
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مكانية حتّمل �ل�سود�ن جزءً� من �لتبخر يف بحرية �ل�سد �لعايل مقابل م�ساعدة م�سر لل�سود�ن يف  يدور يف �خلرطوم حول �إ

عطاء م�سر قر�سٍ مائي من ن�سيب �ل�سود�ن من مياه �لنيل. متويل خز�ن �لرو�سري�س و�إ

3
خرى  ٍي من �مل�ساكل �الأ �أ وعلى  �أ لكن �خلالفات د�خل �حلكومة �لقومية مل ت�ساعدها يف �لرتكيز على مفاو�سات مياه �لنيل 

�ساة عنرب جودة و�لتي ر�ح �سحيتها  �سبوعني من ت�سكيل �حلكومة �لقومية حدثت ماأ �لتي كانت تو�جه �ل�سود�ن. بعد حو�يل �الأ

و هو�ء، ولقو� حتفهم  غالق بال ماء �أ لقى بهم �لبولي�س �ل�سود�ين يف عنرٍب �سيٍق حمكم �الإ حو�يل مائتي من �ملز�رعني �لذين �أ

و�لتي خّلفت جرحًا  �ساة  �ملاأ تلك  ولية عن  بامل�سوؤ خرى فيها  �أ طر�فًا  �أ طر�ٌف يف �حلكومة  �أ �تهمت  و�لعط�س.  نتيجة �الختناق 

ن هناك �سابقًة يف تاريخ �لب�سرية  عميقًا يف �ل�سمري �ل�سود�ين، خ�سو�سًا مع �ال�ستقالل �حلديث من �ال�ستعمار. وال يبدو �أ

يدي حكومتهم.  جمعاء ملوت هذ� �لعدد �لكبري من �لنا�س ب�سبب �لعط�س و�الختناق على �أ

�سهر من تكوين �حلكومة  ربعة �أ ّدت بعد حو�يل �أ �ن�سغلت �حلكومة بعد ذلك بخالفاتها �لد�خلية، وت�سارعت خطى �خلالفات و�أ

ن�سقت جمموعة من نو�ب �حلزب �لوطني �الحتادي و�سّكلو� حزب �ل�سعب �لدميقر�طي يف يونيو  ىل �سقوطها. فقد �أ �لقومية �إ

مة �سد �حلكومة �لقومية، و�سقطت  عام 1956 حتت رعاية �ل�سيد علي �ملريغني. �سّوت نو�ب هذ� �حلزب مع نو�ب حزب �الأ

رئا�سة ثالث  بعد عامني ون�سف يف   ،1956 يوليو عام   4 زهري يف  �الأ ��سماعيل  �ل�سيد  �لوزر�ء  رئي�س  و��ستقال  �حلكومة 

حكومات متعاقبة. 

مة وحزب �ل�سعب �لدميقر�طي )وهي ما ُعِرفت  ثر ذلك حكومة �ئتالفية برئا�سة �ل�سيد عبد �هلل خليل بني حزب �الأ ت�سّكلت �إ

مة، و�ل�سيد علي �ملريغني ر�عي حزب �ل�سعب �لدميقر�طي(.  بحكومة �ل�سيدين – �ل�سيد عبد �لرحمن �ملهدي ر�عي حزب �الأ

ن حّل حزب �ال�ستقالل �جلمهوري  �سبح من قياد�ت حزب �ل�سعب �لدميقر�طي بعد �أ وقد و��سل �ل�سيد مريغني حمزة )و�لذي �أ

ي�سا نائبًا لرئي�س �لوزر�ء )وهوما كان  �سبح �أ �سه( تويليِّ وز�رة �لزر�عة و�لري و�لطاقة �لكهربائية، و�أ ه وتر�أ ن�ساأ �لذي كان قد �أ

ن عددً� من �لذين  ىل �ملعار�سة رغم �أ وىل(. و�نتقل �حلزب �لوطني �الحتادي �إ ليه يف �حلكومة �لوطنية �الأ يطالب به ويطمح �إ

و و��سلو� كوزر�ء يف �حلكومة �الئتالفية حتت مظلة  �أ 1956( عادو�  1954 حتى يوليو  كانو� وزر�ء يف حكوماته )يناير 

حزب �ل�سعب �لدميقر�طي.

4
مة قر�بة ن�سف حقائب �لوز�رة �لتي �سّكلها �ل�سيد عبد �هلل خليل، مبا يف ذلك وز�رتي �لدفاع �ملالية، وكذلك  نال حزب �الأ

كان  ن  �أ بعد  �لوقت  بذ�ك  مة  �الأ ىل حزب  �إ �ن�سم  )و�لذي  حمد حمجوب  �أ �ل�سيد حممد  ىل  �إ �سندت 
ُ
�أ �لتي  وز�رة �خلارجية 

زعج  ن هذ� �لتغيري يف كر��سي �حلكم يف �ل�سود�ن قد �أ رباب. ال بّد �أ ىل �ل�سيد زيادة �أ �سندت �إ
ً
م�ستقاًل(، ووز�رة �لعدل �لتي �أ

مة �لذي ظّل يدعو ويعمل ال�ستقالل �ل�سود�ن و�سد فكرة وحدة و�دي  م�سر كثريً�. فالعالقة مل تكن طّيبًة بني م�سر وحزب �الأ

�فتتاح �لربملان  جيل  وتاأ �لع�سر�ت  ىل مقتل  �إ ّدت  �أ و�لتي  مة  �الأ �لتي قادها حزب   1954 �لنيل. ولي�ست حو�دث مار�س عام 

حزب  م�ساركة  تكون  قد  ولكن  ذهان.  �الأ عن  ببعيدٍة  جنيب،  حممد  �ل�سيد  بقيادة  لل�سود�ن  �لز�ئر  �مل�سري  �لوفد  حر�ج  و�إ

يلولة من�سب نائب رئي�س �لوزر�ء لل�سيد مريغني حمزة و��ستمر�ره يف وز�رة �لري قّللت  �ل�سعب �لدميقر�طي يف �حلكومة، و�أ

بع�س �ل�سئ من تخوفات م�سر جتاه �حلكومة �جلديدة.
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5
ياٍم من تويل �ل�سيد عبد�هلل خليل رئا�سة �لوز�رة يف �ل�سود�ن. فالعالقة  حد�ث يف م�سر نف�سها تالحقت ب�سرعة بعد �أ ن �الأ غري �أ

ت يف �لنمو ذ�ك �لعام كنتاٍج طبيعٍي للتدهور يف عالقات م�سر مع �لغرب .ففي �لعا�سر  بني م�سر و�ملع�سكر �ل�سرقي قد بد�أ

نهما لن ت�ساهما يف متويل �ل�سد �لعايل ردً� على  مريكية �أ علنت بريطانيا و�لواليات �ملتحدة �الأ من �سهر يوليو عام 1956 �أ

�سلحة بني م�سر وت�سيكو�سلوفاكيا و�لتي عقدتها م�سر بعد �لهجمات �ال�سر�ئيلية �ملتكررة على �حلدود مع غّزة. رد  �سفقة �الأ

حد�ث بعد ذلك بالعدو�ن �لثالثي )بريطانيا  ميم قناة �ل�سوي�س يف 26 يوليو عام 1956، وتو�لت �الأ �لرئي�س عبد �لنا�سر بتاأ

ميم �لقناة. و�ن�سغلت م�سر بعد ذلك بتد�عيات �حلرب  كتوبر عام 1956 ردً� على تاأ وفرن�سا و��سر�ئيل( على م�سر يف 29 �أ

و�ن�سحاب �لقو�ت �لغازية و�لذي �كتمل يف دي�سمرب عام 1956. 

مريكية ثم �لبنك �لدويل  علنت بريطانيا و�لواليات �ملتحدة �الآ ن �أ ت م�سر بعد ذلك يف �لبحث عن مموٍل لل�سد �لعايل بعد �أ بد�أ

نهم لن ي�ساهمو� يف متويل �ل�سد �لعايل. وقدعّلل �لبنك �لدويل قر�ره ذلك بعدم �لتو�سل التفاٍق حول مياه �لنيل مع �ل�سود�ن.  �أ

و�ن�سغل �ل�سود�ن مب�ساكله �لد�خلية و�خلالفات �حلادة د�خل �حلكومة �الئتالفية نف�سها، وكذلك مع �ملعار�سة. وهكذ� �نق�سى 

مياه  �لتفاو�س حول  لة  م�ساأ و�ل�سود�ن  �سبقيات م�سر  �أ ولي�س يف الئحة   ،1957 ول من عام  �الأ �لن�سف  ثم   ،1956 عام 

�لنيل.

6
ن م�سر تود مو��سلة �ملفاو�سات حول مياه �لنيل. كانت  غ�سط�س عام 1957 مفادها �أ ىل �ل�سود�ن يف �أ بعثت م�سر بر�سالة �إ

ن م�سر كانت قد جنحت يف  لة �لتفاو�س. وقد كان �ل�سبب �لرئي�سي هو �أ خذ فيها م�سر زمام �ملبادرة يف م�ساأ ول مرٍة تاأ تلك �أ

تدبري �لتمويل لل�سد �لعايل من �الحتاد �ل�سوفيتي ومل يتبق لها غري �التفاق مع �ل�سود�ن. 

�سر�كهما يف �ملفاو�سات. كانت هناك بع�س  يف ذلك �لوقت كانت �ثيوبيا ويوغند� قد بعثتا بر�سائل مل�سر و�ل�سود�ن تطالبان باإ

جيل �ملفاو�سات حتى تتكّون �حلكومة �جلديدة بعد �النتخابات �لتي كان مقررً� قيامها يف  ر�ء يف �ل�سود�ن �لتي نادت بتاأ �الآ

ن �لبنك  و�سح �لبنك �لدويل لل�سود�ن �أ ن �أ فرب�ير عام 1958، وحتى يّت�سح للحكومة م�سادر متويل خز�ن �لرو�سري�س بعد �أ

لن ي�ستطع متويل �خلز�ن بدون �تفاٍق مع م�سر حول مياه �لنيل، وهو نف�س ما ذكره �لبنك �لدويل مل�سر حول متويل �ل�سد 

�لعايل. 

ول من دي�سمرب عام  �سبوع �الأ ىل �لقاهرة يف �الإ بعد مزيٍد من �الت�ساالت مع م�سر غادر �ل�سيد مريغني حمزة �خلرطوم �إ

دي�سمرب  من  خري  �الأ �ال�سبوع  يف  �ملفاو�سات  من  �خلام�سة  �جلولة  ت  بد�أ �لوقت  لبع�س  ��ستمرت  م�ساور�ٍت  وبعد   .1957
ن غادر �ل�سيد  و��ستمرت حتى 6 يناير عام 1958. وقد قاد �لوفد �مل�سري �ل�سيد زكريا حمي �لدين وزير �لد�خلية، بعد �أ

ولية لذلك )لي�سبح كاتبًا �سحافيًا بجريدة �جلمهورية(،  �سالح �سامل �مل�سرح �ل�سيا�سي بعد ��ستقالل �ل�سود�ن وحتّمله �مل�سوؤ

وقاد �ل�سيد مريغني حمزة �لوفد �ل�سود�ين. 

ن �ل�سد �لعايل مل�سلحة م�سر و�ل�سود�ن وعليه البّد  �سر�رها على �أ و��سلت م�سر خالل هذه �جلولة �خلام�سة من �ملفاو�سات �إ

�سّر  خرى �أ ن ُيخ�سم فاقد �لتبخر قبل توزيع ما تبّقى من �ملياه بني م�سر و�ل�سود�ن وهذ� ما رف�سه �ل�سود�ن. من ناحيٍة �أ �أ

ن�ساء �ل�سد �لعايل وبناءً� على مقرتح �ل�سيد كوري )ع�سو جلنة م�ساريع �لنيل لعام 1920(  �ل�سود�ن على توزيع �ملياه قبل �إ

�سرت م�سر  �لذي ُيعطي �ل�سود�ن ن�سف ما تبّقى من �ملياه بعد خ�سم �حلقوق �ملكت�سبة للبلدين، وهذ� ما رف�سته م�سر. �أ
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ن هذ� �سوف ي�سبب �سررُ� مل�سر، بينما رف�س �ل�سود�ن  ال ُيْبنى خز�ن �لرو�سري�س حتى �لفر�غ من بناء �ل�سد �لعايل الأ على �أ

ن ملء بحرية  ي �سرٍر مل�سر الأ ن خز�ن �لرو�سري�س لن ينتج عنه �أ ح �أ ن در��ساته �لفنية تو�سّ و�سح �أ �لربط بني بناء �ل�سدين و�أ

�خلز�ن �سيتم يف فرتة �لفي�سان كما حدث عند ملء بحرية خز�ن �سنار.

ٍي من هذه �مل�سائل �لتي ظّلت عالقًة منذ �نهيار �جلولة �لر�بعة  بعد قر�بة �ال�سبوعني من �لتفاو�س ف�سل �لطرفان يف ح�سم �أ

كث من عامني ون�سف، و�لتي قاد وفد �ل�سود�ن لها �ل�سيد خ�سر  ي قبل �أ من �ملفاو�سات �لتي جرت يف يونيوعام 1955، �أ

�لر�بعة من  ليها تلك �جلولة  �إ �نتهت  �لتي  �لنقطة  نف�سيهما يف  �ملفاو�سان  �لوفد�ن  ناق�سنا من قبل. وهكذ� وجد  حمد كما 

�ملفاو�سات. 

7
برزت ثالث م�سائل جديدة يف هذه �جلولة �خلام�سة من �ملفاو�سات: 

ر��سيهم  غر�ق �أ هايل حلفا على �إ ن م�سر عر�ست على �ل�سود�ن مبلغ ع�سرة مليون جنيه م�سري كتعوي�سٍ الأ وىل �أ لة �الأ �مل�ساأ

هايل حلفا، وعن �ملعادن  وممتلكاتهم وهذ� ما رف�سه �ل�سود�ن ب�سّدة، وطالب م�سر بدفع مبلغ 35 مليون جنيه كتعوي�ساٍت �أ

كّد مطلُب �ل�سود�ن لهذ� �ملبلغ من �لتعوي�سات قبوَل �ل�سود�ن ملبد�أ قيام �ل�سد �لعايل  ثار �لتي �ستغمرها مياه �ل�سد �لعايل. �أ و�الآ

و�ختالفه مع م�سر حول حجم �لتعوي�سات. 

ن حدودها يف تلك �ملنطقة  لة �حلدود بني �ل�سود�ن وم�سر�سمال مدينة حلفا. فبينما كانت م�سر ترى �أ لة �لثانية هي م�ساأ �مل�ساأ

�سره ودبريه  �سمال )وت�سمل قرى   22 تقع على خط  �لتي  و�دي حلفا  �سمال مدينة  �لقرى  ن  و�أ �سمال   22 متتد حتى خّط 

ميال حول �ساطيئ  ن حدوده متتد لعدة �أ كّد �أ دعاء و�أ ر��سي م�سرية، رف�س �ل�سود�ن ذلك �الإ مر �أ وفر�س( هي يف حقيقة �الأ

لة قد طغت عليها  ن هذه �مل�ساأ ر��سي �سود�نية. لكن يبدو �أ ن قرى �سره ودبريه وفر�س �أ �لنيل �سمال خط 22 ومدينة حلفا، و�أ

ر��سي �ستغرق حتت بحرية �ل�سد �لعايل قد جعل �لنقا�س حول تبعيتها  ن هذه �الأ خرى. وقد يكون علم �لطرفني �أ �خلالفات �الأ

لة �لتعوي�سات عنها، وهذ� ما مل يثه �لوفد �ل�سود�ين ر�سميًا.  ذ� كان يف ذهن �ملفاو�س �ل�سود�ين م�ساأ اّل �إ بال معنى، �إ

ن �ل�سيد همفري موري�س مل ُي�سارك يف هذه �جلولة من �ملفاو�سات، وغادر �ل�سود�ن نهائيًا يف منت�سف  لة �لثالثة هي �أ �مل�ساأ

كث من ثالثني عامًا يف خدمة �لري بال�سود�ن. وكان �ل�سيد همفري موري�س قد  ن تقاعد عن �لعمل بعد �أ عام 1958 بعد �أ

ربعة �ملا�سية، و�ساهم م�ساهمًة كبريًة يف بناء  �سارك م�ساركًة فعالًة، كما ذكرنا يف �ملقاالت �ل�سابقة، يف جوالت �ملفاو�سات �الأ

وتطوير قطاع �لري يف �ل�سود�ن.

8
�لتقى �ل�سيد مريغني حمزة مرتني خالل مفاو�سات �جلولة �خلام�سة يف دي�سمرب 1957 ويناير 1958 بالرئي�س جمال 

ٍي من �مل�سائل �لعالقة. وهكذ� �نتهت �جلولة  عبد �لنا�سر ملناق�سة نقاط �خلالف، ولكن �الجتماعني مل ينجحا يف حلحلة �أ

ثناء �ملفاو�سات، خ�سو�سًا  بد�ه �ل�سيد مريغني حمزة �أ ل �لذي �أ �خلام�سة بالف�سل ك�سابقاتها من جوالت �ملفاو�سات رغم �لتفاوؤ

ىل �خلرطوم يف 7 يناير عام 1958 خاوي  بعد �جتماعه بالرئي�س جمال عبد�لنا�سر، وعاد �لوفد �ل�سود�ين من �لقاهرة �إ

�لوفا�س. 

خر حاٍد وخطري بني م�سر  ن تهد�أ عا�سفة �لف�سل �لذي �ساحب تلك �جلولة من �ملفاو�سات �ندلعت �سر�رة خالٍف �آ ولكن قبل �أ

خر لي�س  ي�سًا ملف �ملنطقة �ملتنازع عليها �سمال حلفا، م�سيفًا تعقيدً� �آ و�ل�سود�ن حول منطقة حاليب، وفتح هذ� �خلالف �أ

فقط ملفاو�سات مياه �لنيل فح�سب، ولكن ملجمل �لعالقات بني م�سر و�ل�سود�ن، كما �سنناق�س يف �ملقال �لقادم.
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خفايا وخبايا مفاو�ضات اتفاقية مياه النيل لعام 1959 )6 – 14(

1
وىل �ل�سابقة م�سار �ملفاو�سات بني م�سر و�ل�سود�ن حول مياه �لنيل. كما ذكرنا فقد جرت  ربعة �الأ و�سحنا يف �ملقاالت �الأ �أ

بان �لفرتة �لتي توىل فيها �ل�سيد مريغني  وىل و�لثانية من �ملفاو�سات يف �سهري �سبتمرب ونوفمرب عام 1954، �إ �جلولتان �الأ

ولية �لري من يناير عام 1954 حتى دي�سمرب عام 1954. وقد جرت �جلولتان �لثالثة و�لر�بعة من �ملفاو�سات  حمزة م�سوؤ

1955 بعد �سهور قالئل من تويّل �ل�سيد خ�سر حمد مهام وز�رة �لري خلفًا لل�سيد مريغني  بريل ويونيو عام  �أ يف �سهري 

ربعة من �ملفاو�سات بالف�سل.  حمزة. وكما �سرحنا يف �ملقالني �ل�سابقني فقد �نتهت �جلوالت �الأ

ثر �نتهاء �جلولة �لر�بعة من �ملفاو�سات.  ليه يف يونيو عام 1955 �إ ي�سًا �ملوقف �لتفاو�سي للطرفني و�لذي و�سال �إ و�سحنا �أ �أ

�سيكون  �لعايل  �ل�سد  ن  �أ ب�سبب  �لعايل  �ل�سد  بحرية  �لتبخر يف  فاقد  ن�سف  �ل�سود�ن  يتحّمل  ن  �أ على  كانت م�سرًة  فم�سر 

ن يكون توزيع فائ�س �ملياه بناءً� على معادلة �ل�سكان بعد خ�سم �حلقوق �ملكت�سبة للبلدين وفاقد  مل�سلحة م�سر و�ل�سود�ن، و�أ

ن�ساء خز�ن �لرو�سري�س بعد �كتمال �ل�سد �لعايل. ن يتم �إ �لتبخر يف بحرية �ل�سد �لعايل، و�أ

�ل�سود�ن  ن ال عالقة لن�سيب  �أ �لعايل( يف  �ل�سد  �لثالثة وتلّخ�س موقفه )بعد قبوله لقيام  �ل�سود�ن هذه �ملقرتحات  رف�س 

�سّر �ل�سود�ن على ق�سمة �ملياه  مٌر يخ�س م�سر وحدها. كما �أ ن �لتبخر يف �ل�سد �لعايل �أ و �لتبخر فيه الأ ببناء �ل�سد �لعايل �أ

�ملتاحة بعد خ�سم �حلقوق �ملكت�سبة منا�سفًة بني �لدولتني كما �قرتح �ل�سيد كوري )ع�سو جلنة م�ساريع �لنيل لعام 1920( 

مما �سيجعل ن�سيب �ل�سود�ن يف حدود 20 مليار مرت مكّعب. ورفع �ل�سود�ن �سقف مطالبه يف جمال �لتعوي�سات. فقد طالب 

ر��سيهم وبدفع تكلفة توطينهم يف �ملوقع �لذي �سرُيّحلون  هايل حلفا �لذين �ستغمر مياه �ل�سد �أ �ل�سود�ن بالتعوي�س �لكامل الأ

غر�قها بو��سطة �ل�سد �لعايل، ومبّد �ل�سود�ن ببع�س �لكهرباء �لتي  ثار و�ملعادن �لتي �سيتم �إ ليه، وكذلك بالتعوي�س عن �الآ �إ

�سيتّم توليدها من �ل�سد �لعايل.

تناول �ملقال �خلام�س عودة �ل�سيد مريغني حمزة وزيرً� للزر�عة و�لري و�لطاقة �لكهربائية يف �حلكومة �لقومية يف فرب�ير 

بحكومة  ُعِرف  )ما  �لدميقر�طي  و�ل�سعب  مة  �الأ ئتالفية حلزبي  �الإ �ملن�سب يف �حلكومة  ذ�ك  ومو��سلته يف   ،1956 عام 

وقفت �لتفاو�س حتى دي�سمرب 1957  �ل�سيدين( يف يوليو عام 1956. وقد تعّر�س �ملقال للم�ساكل يف م�سر و�ل�سود�ن �لتي �أ

حني ُعقدت �جلولة �خلام�سة للمفاو�سات و�لتي �نتهت ك�سابقاتها بالف�سل.

2
ف�سل �جلولة  بعد  �لوفا�س  1958 خاوي  يناير   7 �لقاهرة يف  �ل�سود�ين من  �لوفد  �ل�سابق فقد عاد  �ملقال  كما ذكرنا يف 

ن يتم �لتقييم ملا متّ  يف هذه �جلولة وي�سع �ل�سود�ن خطته ومقرتحاته للمرحلة �لقادمة  �خلام�سة ملفاو�سات مياه �لنيل. وقبل �أ

ثارة  �نفجرت �خلالفات حول مثلث حاليب. وكما ذكرنا يف �ملقال �ل�سابق فقد مّتت خالل �جلولة �خلام�سة من �ملفاو�سات �إ

�سّرت م�سر على فتح هذ� �مللف ومناق�سته باعتبار هذه  م�سالة �ملنطقة �سمال حلفا )و�لتي ت�سمل قرى �سره ودبريه وفر�س( و�أ

خطر من منطقة �سمال و�دي حلفا. كرب و�أ ن �ل�سود�ن رف�س ذلك. ولكن م�سكلة حاليب كانت �أ ر��سي م�سرية، غري �أ �ملناطق �أ

بيي كما حّددتها حمكمة �لتحكيم  تبلغ م�ساحة مثلث حاليب حو�يل 20،580 كيلومرت مربع )حو�يل �سعف م�ساحة منطقة �أ

خذ ��سمه من مدينة حاليب. برز �خلالف حول  حمر. وقد �أ �لدولية(، ويقع �ملثلث �سمال خط 22 �سمال مطاّل على �لبحر �الأ
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ر�سلت �حلكومة �مل�سرية مذكرة حتتّج فيها على نّية �ل�سود�ن عقد  تبعية �ملثلث ب�سورٍة حادة يف 29 ينايرعام 1958 حني �أ

ر�سال  نها تتبع مل�سر مبوجب �تفاقية �حلكم �لثنائي لعام 1899. وقد قامت م�سر باإ �نتخابات يف منطقة حاليب باعتبار �أ

9 فرب�ير عام  خرى يف  �أ عقبت م�سر تلك �ملذكرة مبذكرٍة  و�أ ر�سال تلك �ملذكرة.  �إ ىل منطقة حاليب بعد  �إ فرقة ع�سكرية 

ي�سًا.  �أ �ملنطقة  تلك  يف  �جلمهورية  رئا�سة  ��ستفتاء  جر�ء  �إ نيتها  فيها  ُتعلن   1958
تابعٌة  �ملنطقة  ن  �أ علن  و�أ حاليب  يف  جر�ءه  �إ م�سر  قررت  �لذي  ولال�ستفتاء  �مل�سرية  للمذكرة  �لتام  رف�سه  �ل�سود�ن  علن  �أ

د�رية �لتي قام بها �ل�سود�ن  جر�ء�ت �لعملية و�الإ لل�سود�ن مبقت�سى �تفاقية �حلكم �لثنائي و�لتفاهمات �لتي تلتها، وبحكم �الإ

يف �ملنطقة خالل فرتة �حلكم �لثنائي. 

ىل �لقاهرة ملناق�سة م�سكلة حاليب  حمد حمجوب وزير �خلارجية �خلرطوم �إ يف 18 فرب�ير عام 1958 غادر �ل�سيد حممد �أ

و ��ستفتاء  مع �حلكومة �مل�سرية. عند و�سوله �لقاهرة عر�ست عليه �حلكومة �مل�سرية مقرتح �اّل جُترى �نتخابات �سود�نية �أ

�سرت على تبعية حاليب لل�سود�ن. ويف 20 فرب�ير  م�سري يف حاليب، ولكّن �حلكومة �ل�سود�نية رف�ست هذ� �حلل �لو�سط و�أ

من �لدويل. �جتمع �ملجل�س يف 21 فرب�ير ووقتها تر�جعت م�سر، بناءً�  عام 1958 رفع �ل�سود�ن �سكوى ر�سمية ملجل�س �الأ

جر�ء �نتخاباته  على بياٍن تاله مندوبها �ل�سيد عمر لطفي، عن قر�رها بعقد �ال�ستفتاء و�سمحت يف نف�س �لوقت لل�سود�ن باإ

ىل ما بعد قيام �النتخابات �ل�سود�نية. عليه فقد قرر  جيل مناق�سة �خلالف حول حاليب �إ ي�سُا تاأ علنت م�سر �أ يف حاليب، و�أ

ع�ساء �ملجل�س. وقد �عتربت  ٍي من �لطرفني ومو�فقة �أ من حفظ �سكوى �ل�سود�ن و�الجتماع الحقًا بناءً� على طلب �أ جمل�س �الأ

�حلكومة �ل�سود�نية هذه �لنتائج �نت�سارً� كبريً� لها يف ذلك �لنز�ع. 

ي�سا لت�ساعد حليفها حزب  مة ق�سيًة ت�ساعده يف �النتخابات، و�أ ن م�سر �تخذت هذ� �لقر�ر حتى ال تعطي حزب �الأ ويبدو �أ

خذ حتى جزءً� ي�سريً� من  ن م�سالة تبعية �ملنطقة �سمال حلفا مل تاأ �ل�سعب �لدميقر�طي يف تلك �النتخابات. مما ُيالحظ �أ

ي�سًا  ي من �لطرفني، وذلك ُيعزي مل�ساحة ولعدد �ل�سكان مثلث حاليب �لكبريين، ورمبا �أ �الهتمام �لذي حظيت به حاليب من �أ

ه، كما ذكرنا من قبل.  ن منطقة �سمال و�دي حلفا �ستغرق حتت بحرية �ل�سد �لعايل عندما يتم بناوؤ ن �لطرفني كانا على علم �أ الأ

ّثر هذ� �خلالف وت�سعيده  ن يوؤ قتة، وكان بال�سرورة �أ وهكذ� مّتت معاجلة �خلالف حول حاليب ولكن تلك �ملعاجلة كانت موؤ

خرى �ملعّلقة بينهما، خ�سو�سًا  من على جممل �لعالقة بني م�سر و�ل�سود�ن، وعلى �مل�سائل �الأ ومناق�سته بو��سطة جمل�س �الأ

مفاو�سات مياه �لنيل. 

3
ْعِلنْت �لنتيجة يف 

ُ
ت �النتخابات يف �ل�سود�ن كما كان ُمقررً� لها يف 27 فرب�ير عام 1958 و�نتهى �القرت�ع يف 8 مار�س، و�أ بد�أ

مة 63 مقعدً�، و�حلزب �لوطني �الحتادي 44 مقعدً�، وحزب �ل�سعب �لدميقر�طي 26 مقعدً�،  حرز حزب �الأ 10 مار�س. �أ
غلبية من مقاعد �لربملان �لبالغة 173 مقعدً�. و�تفق  ن يحرز �الأ ي حزٍب �أ حز�ب �جلنوبية 40 مقعدً�. وهكذ� مل ي�ستطع �أ و�الأ

مة و�ل�سعب �لدميقر�طي على ��ستمر�ر حتالفهما وت�سكيل �حلكومة �لقادمة. وُيالحظ زيادة �لدو�ئر �النتخابية من  حزبا �الأ

ها. وكان قد  لغاوؤ ن دو�ئر �خلريجني �خلم�سة قد مّت �إ ىل 173 د�ئرة عام 1958. كما ُيالحظ �أ 97 د�ئرة عام 1953، �إ
فاز يف تلك �لدو�ئر يف �نتخابات نوفمرب عام 1953 �ل�سادة خ�سر حمد ومبارك زروق و�بر�هيم �ملفتي من �حلزب �لوطني 

حمد حمجوب �لذي خا�س �النتخابات  �الحتادي، و�ل�سيد ح�سن �لطاهر زروق من �جلبهة �ملعادية لال�ستعمار، و�ل�سيد حممد �أ

مة يف عام 1956(.  حمد �ملحجوب حلزب �الأ كم�ستقل )�ن�سم �ل�سيد حممد �أ
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�جتمع �لربملان يف يوم 20 مار�س عام 1958 و�نتخب �ل�سيد عبد �هلل خليل رئي�سًا للوز�رة بـ 103 �سوتًا مقابل 44 �سوتًا 

مة وحزب �ل�سعب �لدميقر�طي �سي�ستمر، على  ن حتالف حزب �الأ زهري، وكان و��سحًا من هذ� �لت�سويت �أ لل�سيد ��سماعيل �الأ

�سو�ت حزبه.  كث من �أ زهري مل يح�سل على �أ �سماعيل �الأ ن �ل�سيد �إ ي�سًا �أ ىل حني، يف حكم �ل�سود�ن. و�سح �أ قل �إ �الأ

مة و�ل�سعب �لدميقر�طي يف 27 مار�س عام 1958، و�حتفظ  �سّكل �ل�سيد عبد �هلل خليل �حلكومة �الئتالفية بني حزبي �الأ

�ساف �ليهما �لد�خلية. وقد فاز  �ل�سيد مريغني حمزة، رغم عدم فوزه يف �النتخابات، بحقيبتي نائب رئي�س �لوزر�ء و�لري، و�أ

ي�سًا  م درمان �لغربية �ل�سيد ح�سن عو�س �هلل �لذي ناف�س �ل�سيد مريغني حمزة يف تلك �لد�ئرة. خ�سر �النتخابات �أ يف د�ئرة �أ

رئي�س حزب �ل�سعب �لدميقر�طي �ل�سيد علي عبد �لرحمن يف د�ئرة �خلرطوم بحري �لتي فاز فيها �ل�سيد ن�سر �لدين �ل�سيد، 

و��ستمر �ل�سيد علي عبد �لرحمن وزيرً� للد�خلية يف �حلكومة �جلديدة رغم عدم فوزه. و�عترب �لكثريون ��ستمر�ر �ل�سيدين 

مريغني حمزة وعلي عبد �لرحمن كوزر�ء رغم ف�سلهما يف �النتخابات �سفعًة كبريًة للدميقر�طية �لوليدة يف �ل�سود�ن. ��ستمر 

حمد حمجوب وزيرً� للخارجية، كما كانا يف �حلكومة �ل�سابقة. رباب وزيرً� للمعارف و�لعدل، و�ل�سيد حممد �أ �ل�سيد زيادة �أ

مة  ر�ء �حلزبني �حلاكمني حولها. فقد �تخذ حزب �الأ حد�ث حاليب و�لتي مل تتطابق �آ كانت �حلكومة قد �ن�سغلت بتد�عيات �أ

موقفًا مت�سّدد�، بينما كان حزب �ل�سعب �لدميقر�طي يرى )بحكم عالقته �لوطيدة مب�سر( عدم ت�سعيد �خلالف و�للجوء 

�ملعونة، وبني  ى قبول  ر�أ �لذي  مة  �الأ مريكية و�خلالف �حلاد بني حزب  �الأ �ملعونة  لة  حد�ث م�ساأ �الأ ُثم طغت على  للتفاو�س. 

نها �لغطاء �القت�سادي مل�سروع �يزنهاور  حزبي �ل�سعب �لدميقر�طي و�لوطني �الحتادي �للذين �عرت�سا ب�سّدة عليها بحجة �أ

مريكي  و�سط. وقد �حتدم هذ� �خلالف عندما ز�ر �ل�سيد ريت�سارد نيك�سون نائب رئي�س �جلمهورية �الأ مني يف �ل�سرق �الأ �الأ

�سباب مل تلتفت �حلكومة  �سر�بات �سد �حلكومة. لهذه �الأ �ل�سود�ن ملناق�سة هذه �مل�سائل، و�ّججت هذه �لزيارة �ملظاهر�ت و�الإ

لة مياه �لنيل حتى بد�ية يوليو من عام 1958. ىل م�ساأ �إ

4
– �ل�سود�ن وكينيا ويوغند�  ربعة  1929 )و�لتي وّقعتها بريطانيا نيابًة عن م�ستعمر�تها �الأ ت �تفاقية مياه �لنيل لعام  ن�سّ

يوليو من كل عام )زمن �النخفا�س( تكون   15 يناير وحتى   19 �لنيل من  �ن�سياب مياه  ن  �أ وتنجانيقا - مع م�سر( على 

موقوفًة على ��ستعماالت م�سر وال يحّق لل�سود�ن ��ستعمال مياه �لنيل يف هذه �لفرتة �اّل ال�ستعماالت �لري عن طريق �لطلمبات 

ويف نطاٍق حمدود. ويكون من حق �ل�سود�ن ��ستعمال مياه �لنيل من 16 يوليو وحتى 18 يناير )زمن �لفائ�س( لري م�سروع 

�جلزيرة وللبدء يف حجز �ملياه يف بحرية خز�ن �سنار ولكن بكمياٍت حمددة وبزيادٍة تدريجية ونق�سان تدريجٍي يف تو�ريخ 

معّينة.

ثارًة للجدل يف �تفاقية مياه �لنيل لعام 1929 هي �لفقرة �لر�بعة )ب(. وتن�سّ تلك �لفقرة على  كث �لن�سو�س �إ ن �أ غري �أ

و على �لبحري�ت �لتي تغذيه �سو�ٌء  و فروعه �أ جر�ء�ت على �لنيل �أ و ُتتخذ �إ و توليد �لطاقة �أ عمال للري �أ ي �أ و جُترى �أ ال ُتقام �أ �أ

ي �سكٍل مب�سالح م�سر، �سو�ٌء بتقليل كمية  د�رة �لربيطانية، و�لتي قد ت�سّر باأ قاليم �خلا�سعة لالإ و يف �الأ �ملوجودة يف �ل�سود�ن �أ

اّل باالتفاق مع �حلكومة �مل�سرية. و تخفي�س من�سوب �ملياه، �إ و بتعديل وقت و�سولها �أ ليها، �أ �ملياه �لتي ت�سل �إ

ىل �حلكومة �ل�سود�نية حتتّج فيها ب�سّدة على فتح بو�بات خز�ن  ر�سلت �حلكومة �مل�سرية مذكرًة �إ يف 10 يوليو عام 1958 �أ

�سنار لري م�سروع �جلزيرة وجزٍء من �متد�د �ملناقل يف �لر�بع من يوليو عام 1958، �ثني ع�سر يومًا قبل �لتاريخ �ملن�سو�س 

ن هذ� خرٌق لالتفاقية وقد نتج عنه �سرٌر للمز�رعني �مل�سريني.  و�سحت �ملذكرة �أ عليه يف �تفاقية مياه �لنيل لعام 1929. و�أ
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1929 لي�ست ملزمًة  ن �تفاقية مياه �لنيل لعام  �أ خطر م�سر بنيته بدء ري �متد�د �ملناقل رغم  ن �أ �أ نه �سبق  �أ رّد �ل�سود�ن 

ن �ل�سود�ن لي�س طرفًا فيها.  نها ُوّقعت خالل �حلقبة �ال�ستعمارية بني بريطانيا وم�سر، و�أ لل�سود�ن الأ

لز�مية �تفاقية مياه �لنيل لعام 1929، و��ستمر �لطرفان يف تبادل �ملذكر�ت حول  لة �إ ول مرة م�ساأ وهكذ� برزت بو�سوٍح والأ

ىل جمموعٍة من �لدول �سملت  ر�سلت �حلكومة �مل�سرية مذكرًة �إ هذه �التفاقية لبع�س �لوقت. ففي 14 يوليو عام 1958 �أ

مريكية ت�سرح �خلطو�ت �لتي �تخذتها �حلكومة �ل�سود�نية لري م�سروع �جلزيرة و�ملناقل ذ�ك �لعام، وتناق�س  �حلكومة �الأ

لل�سود�ن.  و�لتي هي ملزمٌة   ،1929 لعام  �لنيل  �مل�سرية هذه �خلطو�ت خرقًا التفاقية مياه  تعترب �حلكومة  ملاذ�  �ملذكرة 

غ�سط�س و�سبتمرب عام 1958. م�سر كانت ت�سر على  و��ستمر تبادل �ملذكر�ت حول �تفاقية عام 1929 خالل �سهري �أ

ّكدت مذكرة وز�رة �خلارجية  لز�مية �التفاقية كما �أ لز�مية �التفاقية على �ل�سود�ن، بينما كان �ل�سود�ن يرف�س رف�سًا قاطعًا �إ �إ

ر�سلت �حلكومة �ل�سود�نية �سورً� منها لعدٍد  ىل �ل�سفارة �مل�سرية يف �خلرطوم يف 13 �سبتمرب عام 1958. وقد �أ �ل�سود�نية �إ

ىل رغبة �حلكومة �ل�سود�نية يف مو��سلة �لتفاو�س رغم �خلالف حول �تفاقية عام  �سارت �ملذكرة �ل�سود�نية �إ �أ من �لدول. 

ياها بالتبعية للغرب.  1929. يف هذ� �لوقت و��سلت �ل�سحف �مل�سرية هجومها �لعنيف على �حلكومة �ل�سود�نية متهمًة �إ
5

ي  عد�د در��سٍة ور�أ يف �سبتمرب عام 1958 قامت �حلكومة �ل�سود�نية بتعيني �خلبري �لقانوين �لهولندي �لدكتور فان �سانتني الإ

ن  ي �ل�سيد فان �سانتني �ملبدئي �أ لز�مية �تفاقية مياه �لنيل لعام 1929 على �ل�سود�ن. كان ر�أ قانويٍن حول و�سعية ومدى �إ

د�رية حملية بني �سريكي �حلكم يف �ل�سود�ن مما  كث من ترتيبات �إ نها ال متّثل �أ لز�مية الأ �تفاقية عام 1929 لي�ست لها �سفٍة �إ

ول  ن حكومة �ل�سود�ن مل تعرتف بهذه �التفاقية عندما نال �ل�سود�ن ��ستقالله يف �الأ �ساف �أ ُيفقدها �سفة �التفاقية �لدولية، و�أ

من يناير عام 1956. حاول �ل�سيد فان �سانتني �الطالع على �لوثائق �لربيطانية يف لندن وجامعة د�ر�م، ولكّن بريطانيا 

ن يتوقف عن �ل�سري يف �لطريق  ن �ل�سود�ن قّرر �أ ن تكون طرفا يف �لنز�ع بني م�سر و�ل�سود�ن. غري �أ نها التريد �أ �عتذرت �أ

نهى تعاقد �لدكتور فان �سانتني، كما �سنناق�س يف  ىل �ل�سلطة، و�أ �سابيع قليلة من و�سول �لفريق �بر�هيم عبود �إ �لقانوين بعد �أ

�ملقال �لقادم.

6
ىل �خلرطوم يف 20  �زد�د �لو�سع �لتفاو�سي حول مياه �لنيل بني م�سر و�ل�سود�ن ��سطر�بًا و�رتباكًا وتعقيدً� عندما و�سل �إ

عمال �سفارة �ل�سود�ن يف �لقاهرة حاماًل معه ما �عتربه عر�سًا م�سريًا  �سبتمرب عام 1958 �ل�سيد عبا�س �لد�بي �لقائم باأ

رجاء بناء خز�ن �لرو�سري�س حتى �كتمال بناء �ل�سد �لعايل،  يت�سّمن: �عرت�ف �ل�سود�ن باتفاقية مياه �لنيل لعام 1929، �إ

ىل  �إ �سافة  13 مليار مرت مكعب )باالإ �ل�سود�ن  ُيعطي  ن  و�أ �لعايل  �ل�سد  �لتبخر يف بحرية  �ل�سود�ن ن�سف فاقد  يتحمل  ن  �أ

لدر��سة  م�سرتكة  �سود�نية م�سرية  تكّون جلنة  ن  و�أ مليار،   17 ن�سيبه  ليكون  مليار(  ربعة  �أ ت�ساوي  و�لتي  �ملكت�سبة  حقوقه 

هايل و�دي حلفا. وقد قرر جمل�س �لوزر�ء �ل�سود�ين در��سة �لعر�س �مل�سري وتقدمي عر�سٍ ُمعّدٍل جتاهه  وتقدير تعوي�سات �أ

فكارً� للنقا�س بني �ل�سيد زكريا حمي �لدين و�ل�سيد عبا�س  ن تلك كانت �أ بداًل من رف�س �لعر�س. لكن م�سر �سارعت ِلُتْعِلن �أ

عمال �ل�سود�ين يف �لقاهرة  عالن �حلكومة �ل�سود�نية و�لقائم باالأ �لد�بي، ولي�ست عر�سًا ر�سميًا للتفاو�س. وقد عّر�س ذلك �الإ

عالن �مل�سري �سحبًا لعر�سٍ مّت تقدميه ر�سميًا لل�سود�ن.  ىل حرٍج كبري، و�عتربت �حلكومة �ل�سود�نية �الإ �إ
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7
من حول نز�ع مثلث حاليب، قامت  عا، فبعد �سكوى �ل�سود�ن ملجل�س �الأ وهكذ� ز�دت �سقة �خلالفات بني م�سر و�ل�سود�ن تو�سّ

علن  نه خرٌق لل�سود�ن التفاقية مياه �لنيل لعام 1929. وكرد فعٍل لذلك �أ م�سر بالكتابة ملجموعٍة من �لدول حول ما �ّدعت �أ

لز�مية �تفاقية عام 1929 مبذكرة ر�سمية مل�سر، وعنّي خبري�أ قانونيًا دوليًا مل�ساعدته يف هذ� �خلالف. تو�لت  �ل�سود�ن عدم �إ

فكاٍر للنقا�س ولي�س عر�سًا للتفاو�س. ياه باأ عمال �ل�سود�ين بالقاهرة، و��سفًة �إ حد�ث و�سحبت م�سر عر�سها للقائم باالأ �الأ

ىل طريٍق م�سدود وتوقف �لطرفان عن �حلديث  بعد �سحب م�سر لعر�سها يف نهاية �سبتمرب عام 1958 و�سلت �ملفاو�سات �إ

عن تقا�سم مياه �لنيل. ظّل ذلك �جلمود �سّيَد �ملوقف حتى وقع �نقالب 17 نوفمرب عام 1958 وتغرّيت مبقت�ساه �خلارطة 

، كما �سنناق�س يف �ملقال �لقادم. �ل�سيا�سية و�لتفاو�سية �ل�سود�نية تغيري�أ جذرياأ
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خفايا وخبايا مفاو�ضات اتفاقية مياه النيل لعام 1959 )7 – 14(

1
كما ذكرنا يف �ملقاالت �ل�سّتة �ل�سابقة من هذه �ل�سل�سلة من �ملقاالت فقد بد�أ �ل�سود�ن �الت�ساالت مع م�سر يف بد�ية عام 

1954 لل�سماح له ببناء خز�ن �لرو�سري�س لري �متد�د �ملناقل مل�سروع �جلزيرة، ود�رت خم�س جوالٍت من �ملفاو�سات حول 
مياه �لنيل بني �سبتمرب عام 1954 ويناير عام 1958. وحتى بعد ف�سل �جلولة �خلام�سة ��ستمّرت �ت�ساالت حكومة �ل�سيد 

�سابيع قليلة من �نقالب  ي قبل �أ عبد �هلل خليل باحلكومة �مل�سرية حول مياه �لنيل حتى نهاية �سهر �سبتمرب عام 1958، �أ

ىل �تفاٍق لتقا�سم  و�سحنا كيف �نتهت كل تلك �جلوالت و�الت�ساالت بالف�سل يف �لو�سول �إ 17 نوفمرب من ذ�ك �لعام. وقد �أ
مياه �لنيل. 

لة مياه �لنيل قد تبلور حلٍد كبري. وميكن تلخي�س ذلك  عو�م كان �ملوقف �لتفاو�سي لل�سود�ن وم�سر يف م�ساأ خالل تلك �الأ

�ملوقف �لتفاو�سي لكٍل من �لطرفني �سبيحة ��ستالم �لفريق �بر�هيم عبود �ل�سلطة يف 17 نوفمرب عام 1958 يف �لو�سع 

دناه. �أ

2
ت ال�سودان بربط  ح�ول ال�سودان احل�سول على موافقة م�سر لبن�ء خزان الرو�سري�ص، ولكن م�سر ف�ج�أ واًل:   اأ

موافقته� على خزان الرو�سري�ص مبوافقة ال�سودان على قي�م ال�سد الع�يل. اعرت�ص ال�سودان يف البداية 

بريل ع�م  اأ على هذا الربط ولكن بعد جولتني من التف�و�ص تراجع ال�سودان وَقِبَل بقي�م ال�سد الع�يل يف 

تعوي�سً� ع�داًل.  ه�يل حلف�  اأ تعوي�ص  يتمَّ  ن  اأ �سريطة   1955
م�سري،  جنيه  مليون   35 مببلغ  ال�سودان  ط�لب  فبينم�  الع�دل.  التعوي�ص  حجم  حول  اخلالف  احتدم  ث�نيً�:  

ث�ر واملع�دن. وك�ن ال�سودان قد  عر�ست م�سر مبلغ 10 مليون جنيه م�سري فقط، �س�ملًة التعوي�ص عن االآ

لة �سالالت دال و�سمنه التي �ستغرقه� مي�ه ال�سد الع�يل، والتعوي�ص عن الط�قة الكهرب�ئية املت�حة  ث�ر م�س�أ اأ

لة مده ببع�ص كهرب�ء ال�سد  ي�سً� م�س�أ ث�ر ال�سودان اأ التي �سيخ�سره� ال�سودان نتيجة غرق هذه ال�سالالت. اأ

الع�يل، ولكنه مل يوا�سل مط�لبته تلك. 

ن ال�سد الع�يل مل�سلحة م�سر وال�سودان، ولهذا ال�سبب ط�لبت م�سُر ال�سوداَن بتحّمل  �سّرت م�سر على اأ ث�لثً�:  اأ

و�سح  ن ال�سد الع�يل مل�سلحة ال�سودان واأ ن�سف ف�قد التبخر يف بحرية ال�سد الع�يل. رف�ص ال�سودان مبداأ اأ

ي�س�، وهو �سيتحّمل  نه �سوف يحت�ج لبن�ء �سدوده ال�ستعم�ل ن�سيبه من مي�ه النيل، وبهذه ال�سدود تبخٌر اأ اأ

ف�قد ذلك التبخر.

ن ن�سيب ال�سودان من املي�ه لن يكون مت�حُ� حتى اكتم�ل ال�سد الع�يل وب�لت�يل ال ميكن لل�سودان  ت م�سر اأ راأ رابعُ�:  

ن ن�سيبه من مي�ه النيل لن  اّل بعد اكتم�ل ال�سد الع�يل. رف�ص ال�سودان فر�سّية اأ بن�ء خزان الرو�سري�ص اإ

�سّر على عدم  يكون مت�حً� حتى اكتم�ل ال�سد الع�يل، وط�لب بن�سيبه من املي�ه قبل بن�ء ال�سد الع�يل، واأ

الربط بني بن�ء خزان الرو�سري�ص وال�سد الع�يل. 

�سّرت على تق��سم ال�سودان معه� ف�قد  وافقت م�سر بعد ترّدٍد على توزيع املي�ه قبل بن�ء ال�سد الع�يل، لكنه� اأ خ�م�سً�:  
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التبخر يف بحرية ال�سد الع�يل قبل توزيع الف�ئ�ص، وعلى عدم بن�ء خزان الرو�سري�ص حتى اكتم�ل ال�سد 

الع�يل، وهذا م� رف�سه ال�سودان. 

ت م�سر تتحدث عن 8  خر. فبينم� بداأ تب�ينت كمي�ت املي�ه التي تبّن�ه� كٌل من الفريقني لنف�سه وللطرف االآ �س�د�سً�:  

�سر على مع�دلة ال�سيد  ىل 13 ملي�ر. لكّن ال�سودان اأ ملي�رات لل�سودان، فقد ارتفع هذا الرقم اىل 11 ثم اإ

خ�سم  بعد  الدولتني  بني  من��سفًة  الف�ئ�ص  توّزع  التي   )1920 لع�م  النيل  م�س�ريع  جلنة  )ع�سو  كوري 

 48 84 ملي�ر مرت مكعب، احلقوق املكت�سبة مل�سر  �سوان ي�س�وي  اأ احلقوق املكت�سبة )�س�يف مي�ه النيل يف 

ملي�ر واحلقوق املكت�سبة لل�سودان 4 ملي�ر. يتبقى 32 ملي�ر يتم مق��سمته� من��سفًة بني البلدين، وهذا م� 

خري لل�سودان اليتعّدى 13  ينتج عنه 20 ملي�ر لل�سودان.( وقد رف�ست م�سر ذلك املقرتح وك�ن عر�سه� االأ

ملي�ر مرت مكّعب.

كان هذ� هو �ملوقف �لتفاو�سي لكٍل من �لطرفني �سبيحة 17 نوفمرب عام 1958.

3
مة وحزب �ل�سعب �لدميقر�طي برئا�سة �ل�سيد عبد �هلل خليل �ل�سود�ن  كما ذكرنا يف �ملقال �ل�سابق فقد َحَكَم �ئتالُف حزب �الأ

لقر�بة �لعامني و�لن�سف تخّللتها خالفاٌت حادة بني �ل�سريكني حول عدة ق�سايا وملفاٍت ناق�سناها يف �ملقاالت �ل�سابقة. وكان 

�لتي جرت يف فرب�ير عام  �النتخابات  بعد  ُيعّمر طوياًل  لن  �الئتالف  ن ذلك  �أ و�ملر�قبني  و�سط �حلزبني  �تفاٌق عام  هناك 

ن حتالفًا بني  ن عمر حكومته قد ق�سر، و�أ كتوبر من عام 1959 �أ 1958. وقد و�سح فعاًل لل�سيد عبد �هلل خليل يف �سهر �أ
و بني حزب �ل�سعب �لدميقر�طي و�حلزب �لوطني �الحتادي �سوف ُي�سقط حكومته  مة و�حلزب �لوطني �الحتادي، �أ حزب �الأ

يٍة من �حلالتني.  ويخ�سر هو رئا�ستها يف �أ

لتفادي ذلك �ملوقف فقد وّجه �ل�سيد عبد �هلل خليل �لفريق �بر�هيم عبود با�ستالم �ل�سلطة، وهو ما حدث يف 17 نوفمرب عام 

وىل يف �ل�سود�ن، و�لتي تقا�سم  نهى توجيه �ل�سيد عبد �هلل خليل و�متثال �لفريق عبود له فرتة �حلكم �ملدين �الأ 1958. وقد �أ
زهري )من �سهر يناير 1954 حتى يوليو 1956( و�ل�سيد عبد  �سماعيل �الأ رئا�سة �حلكومة فيها لفرت�ٍت متقاربة �ل�سيد �إ

�هلل خليل )من �سهر يوليو 1956 حتى نوفمرب 1958(. 

4
عالنها يوم 18 نوفمرب عام 1958. فقد  طغى �لعن�سر �لع�سكري على �حلكومة �لتي مّت ت�سكيلها من ثالث ع�سر وزيرً� و�إ

على للقو�ت �مل�سلحة على �لثمان وز�ر�ت �ملتبّقية. كان  ع�ساء �ملجل�س �الأ ُعنّيَ فيها خم�سة مدنيني فقط كوزر�ء، بينما حاز �أ

حمد حممد  حمد للمالية، و�لدكتور �أ حمد خري للخارجية، و�ل�سيد عبد �ملاجد �أ �ملدنيون �لذين مّت تعيينهم وزر�ء هم �ل�سيد �أ

ن �ل�سيد  رباب للمعارف و�لعدل. ومما يجدر ذكره هنا �أ علي لل�سحة، و�ل�سيد �سانتينو دينق للثوة �حليو�نية، و�ل�سيد زيادة �أ

عيد تعيينه من �لت�سكيلة �لوز�رية �ل�سابقة. فقد كان وزيرً� منذ قيام �حلكومة �لقومية 
ُ
رباب كان �لوزير �لوحيد �لذي �أ زيادة �أ

عباء هاتني �لوز�رتني عند تكوين �حلكومة �الئتالفية  ليه �أ �سِندت �إ
ُ
زهري يف فرب�ير عام 1956، و�أ برئا�سة �ل�سيد ��سماعيل �الأ

حتت رئا�سة �ل�سيد عبد �هلل خليل يف يوليوعام 1956. وو��سل وزيرً� لهما يف حكومة عبود �لع�سكرية يف 18 نوفمرب عام 

 .1958
ىل  �سافة �إ حمد عبد �هلل حامد مهام وز�رة �لزر�عة و�لري يف تلك �لت�سكيلة �لوز�رية �جلديدة، باالإ مري�الي �أ وقد ت�سّلم �الأ

على للقو�ت �مل�سّلحة.  ع�سويته يف �ملجل�س �الأ
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5
�سنان  �لرحيم  عبد  مري�الي  �الأ متّرد  يف  متّثلت  د�خلية  �سر�عاٍت  يف  ول  �الأ عامه  ُجلَّ  عبود  بر�هيم  �إ �لفريق  نظام  ق�سى 

على للقو�ت �مل�سّلحة مع ع�سو  ع�ساء �ملجل�س �الأ حمد عبد �هلل يف مار�س 1959، وخالفات بع�س �أ مري�الي حمي �لدين �أ و�الأ

حمد عبد �هلل نف�سيهما  مري�الي حمي �لدين �أ مري�الي �سنان وكذلك �الأ حمد عبد �لوهاب وعزله، ثم عزل �الأ �ملجل�س �للو�ء �أ

حمد عبد �هلل  مري�الي �أ غ�سط�س من نف�س �لعام مّت عزل �الأ على للقو�ت �مل�سلحة يف مايو عام 1959. ويف �أ من �ملجل�س �الأ

خرى  على للقو�ت �مل�سلحة وكذلك من وز�رة �لزر�عة و�لري ب�سبب �تهامه بالعمل مع جمموعاٍت ع�سكريٍة �أ حامد من �ملجل�س �الأ

حمد عبد �هلل حامد باال�ستعد�د ملفاو�سات  مري�الي �أ �سدر توجيهاته لالأ مناوئة للحكومة. وكان �لفريق �بر�هيم عبود قد �أ

�سهر.  كث من ت�سعة �أ خري فريق عمل من د�خل �لوز�رة وخارجها لهذ� �لغر�س، لكنه مل يبق بالوز�رة �أ مياه �لنيل، وقد �سّكل �الأ

6
نظمة �لع�سكرية على �جلانب �القت�سادي وتبذل ق�سارى جهدها لتح�سني �لظروف �ملعي�سية ل�سعوبها لتعوي�سهم  ز معظم �الأ ُتركيِّ

ن تكت�سب �سرعيتها من هذ� �ملنحنى. وقد طّبق نظام �لفريق  �سا�سية �لتي جردتهم منها، ولتحاول �أ عن فقد�ن �حلريات �الأ

�سا�سيًة لربناجمه �القت�سادي و�لتنموي، وقد كانت خّطة �مُل�سي  �بر�هيم عبود هذه �لقاعدة و�عتمد م�سروع �جلزيرة ركيزًة �أ

برز مكّونات هذ� �لربنامج �القت�سادي.  ُقدمًا يف تنفيذ �متد�د �ملناقل من �أ

�سا�سي للعملة �ل�سعبة  د�رٍة و�حدة. وكان �مل�سدر �الأ جنح مزرعة قطٍن يف �لعامل حتت �إ كرب و�أ كان م�سروع �جلزيرة وقتها �أ

�ملركزية  �حلكومة  من�سرفات  كذلك  وموّلت  �ل�سود�ن،  نحاء  �أ كل  يف  �ملياه  وم�ساريع  و�لطرق  و�ل�سحة  �لتعليم  مّولت  �لتي 

�سا�سي للربنامج �القت�سادي حلكومة �لفريق �بر�هيم عبود على جناح  وحكومات �ملديريات �لت�سعة. عليه فقد كان �لرتكيز �الأ

كمال �متد�د �ملناقل.  د�رة م�سروع �جلزيرة و�إ �إ

ّكد فيه �جلدوى  �سدر تقريرً� مف�ساًل يف نهاية عام 1958 �أ وقد �ساهم �لبنك �لدويل بعّدة در��ساٍت عن �متد�د �ملناقل و�أ

ولية خلز�ن خ�سم �لقربة على نهر عطربة، وناق�س وفد �لبنك �لدويل �لذي  ي�سًا در��سات �أ �القت�سادية للم�سروع. و�كتملت �أ

حمد  مري�الي �أ بريل عام 1959 هذين �مل�سروعني مع وفٍد �سود�يٍن �سم �ل�سيد وزير �لزر�عة و�لري وقتها �الأ ز�ر �ل�سود�ن يف �أ

خرى للوفد  و�سح مرًة �أ مون بحريي وحمزة مريغني من وز�رة �ملالية و�القت�ساد. لكّن وفد �لبنك �أ عبد �هلل حامد و�ل�سيدين ماأ

ثري�ت  خطار م�سر وذلك ب�سبب �لتاأ ن متويل هذين �مل�سروعني يتطلب، ح�سب �سيا�سات �لبنك �لدويل ولو�ئحه، �إ �ل�سود�ين �أ

�ملتوقعة للم�سروعني على من�سوب وكميات مياه �لنيل يف م�سر.

7
بال�سلطات  �ل�سود�نية �الت�سال  ت �حلكومة  بد�أ  1959 غ�سط�س عام  �أ ن�سبيًا يف  �ل�سود�ن  �ل�سيا�سية يف  حو�ل  �الأ بعد هدوء 

علنت �حلكومة  �مل�سرية بغر�س مو��سلة مفاو�سات مياه �لنيل. وكانت �ملفاو�سات قد توّقفت يف �سبتمرب عام 1958 حني �أ

عمال �ل�سود�ين يف �لقاهرة للخرطوم ذلك �ل�سهر كانت  ن �ملقرتحات �لتي حملها �ل�سيد عبا�س �لد�بي �لقائم باالأ �مل�سرية �أ

فكاٍر للنقا�س بينه وبني �ل�سيد زكريا حمي �لدين، ولي�ست عر�سًا للتفاو�س.  جمرد �أ

عد�د للمفاو�سات، ولكنه ُعِزل من من�سبه �لوز�ري  حمد عبد �هلل حامد وزير �لزر�عة و�لري فريق عمل لالإ مري�الي �أ �سّكل �الأ

مني �حلاج وزيرً�  مري�الي �ملقبول �الأ غ�سط�س عام 1959. مّت تعيني �الأ على للقو�ت �مل�سّلحة يف �أ وكذلك من ع�سوية �ملجل�س �الأ

على للقو�ت  ولياته عن وز�رة �ملو��سالت، وطلب منه �ملجل�س �الأ ىل م�سوؤ �سافة �إ �لزر�عة و�لري يف �سبتمرب عام 1959، باالإ

ولوية بني مهامه �لوز�رية. عطاء �ملفاو�سات مع م�سر حول مياه �لنيل �الأ �مل�سلحة �إ
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8
ن و�فق �الحتاد �ل�سوفيتي على متويل وتنفيذ  مرها لتبد�أ �لعمل يف بناء �ل�سد �لعايل بعد �أ كانت م�سر نف�سها يف عجلٍة من �أ

مم �ملتحدة للرتبية و�لعلوم  �ل�سد �لعايل، و�كتملت �لدر��سات �لفنية و�القت�سادية و�لبيئية و�الجتماعية، وو�فقت منظمة �الأ

بو �سمبل �لتي �سُتغرقها مياه بحرية �ل�سد. لكن  ثار �لتاريخية يف منطقة �أ نقاذ �الآ و�لثقافة )�ليوني�سكو( على �مل�ساهمة يف �إ

ر��سي �سود�نية وي�سّرد ع�سر�ت  ن �ل�سد �سُيغرق �أ �سا�سية. فالأ لة �التفاق مع �ل�سود�ن حول مياه �لنيل هي �لعقبة �الأ بقيت م�ساأ

الف من �ل�سود�نيني فال ُبّد من مو�فقة �ل�سود�ن على م�سروع �ل�سد �لعايل.  �الآ

لة  ياٍم من ��ستالم �لفريق عبود لل�سلطة، وكانت م�ساأ ت �الت�ساالت بني �لرئي�سني جمال عبد �لنا�سر و�بر�هيم عبود بعد �أ بد�أ

حو�ل يف �ل�سود�ن يف �سبتمرب  هم �مل�سائل �لتي �سملتها �ملذكر�ت �لتي تبادلها �لرئي�سان. وبعد هدوء �الأ وىل و�أ مياه �لنيل من �أ

خري، ومّت حتديد �لعا�سر من �كتوبر عام 1959 موعدً� لبدء  عام 1959، �تفق �لطرفان على ��ستئناف �ملفاو�سات بال تاأ

على للقو�ت �مل�سلحة وجمل�س �لوزر�ء �ال�ستئناف �لفوري للمفاو�سات، ومّت ت�سكيل �لوفد  ّيد �ملجل�س �الأ �ملفاو�سات يف �لقاهرة. �أ

�ل�سود�ين من �ل�سادة:

• اللواء حممد طلعت فريد وزيراال�ستعالم�ت والعمل رئي�سً� للوفد، وع�سوية كٍل من:	

• حمد عروة وزير التج�رة وال�سن�عة والتموين	 مرياالي حممد اأ اأ

• مني احل�ج وزيرالزراعة والري واملوا�سالت	 مرياالي املقبول االأ اأ

• حمد وزير امل�لية واالقت�س�د	 ال�سيد عبد امل�جد اأ

• ال�سيد حممد عثم�ن ي�ص وكيل وزارة اخل�رجية	

• حمد خمت�ر �سفري ال�سودان ب�جلمهورية العربية املتحدة	 ال�سيد اأ

• ال�سيد حمزة مريغني وكيل وزارة امل�لية واالقت�س�د	

• ال�سيد من�سور حمجوب مدير وزارة التج�رة وال�سن�عة والتموين	

• ال�سيد حممد ابراهيم النور ن�ئب رئي�ص الق�س�ء	

• ال�سيد مهدي �سريف الن�ئب الع�م ب�الن�بة	

• ال�سيد حممود حممد ج�دين مدير وزارة الري	

• حمد ن�ئب امل�ست�س�ر ل�سئون الري	 ال�سيد الر�سيد �سيد اأ

• ال�سيد �سغريون الزين ن�ئب مدير وزارة الري.	

ىل ق�سية مياه �لنيل، فقد �سمل �لوفد �ل�سود�ين  �سافة �إ ن �ملفاو�سات كانت �ست�ستمل على �مل�سائل �ملالية و�لتجارية باالإ مبا �أ

�ملعنّية على  �لوز�ر�ت  لْت كل  وُمثيِّ �لتخ�س�سات يف هذه �ملجاالت من �قت�ساٍد وجتارة وهند�سة ري وقانون ودبلوما�سية،  كل 

ن ع�سرًة من  ىل �أ �سارة �إ الإ و برتبٍة التقّل عن ذ�ك كثريً�. كذلك ال ُبّد من �إ و وكيل �أ نابة(، �أ ربعة وزر�ء ووزير باالإ م�ستوى وزير )�أ

ع�ساء �لوفد �لثالث ع�سر �ل�سود�نيني كانو� مدنيني )ثالثة �قت�ساديني، ثالثة مهند�سي ري، وم�ست�سارين قانونيني �ثنني،  �أ

ودبلوما�سيني �ثنني(. 

ن يقيم �لوفد �ل�سود�ين  �سدر �لرئي�س �مل�سري قر�رً� باأ كتوبر عام 1959، و�أ و�سل �لوفد �ل�سود�ين �لقاهرة يف �لثامن من �أ

قامته يف ق�سر �لطاهرة.  على �سيافة �حلكومة �مل�سرية، ومّتت �إ
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خر تكّون �لوفد �مل�سري من: من �جلانب �الآ

• ال�سيد زكري� حمي الدين وزير الداخلية املركزي رئي�سً� للوفد، وع�سوية كٍل من:	

• ال�سيد د. عبد املنعم الق�سيوين وزير االقت�س�د املركزي	

• �سغ�ل املركزي	 حمد ال�سرب��سي وزير االأ ال�سيد اأ

• ال�سيد عب��ص زكي وزير االقت�س�د التنفيذي	

• ال�سيد ح�سني ذو الفق�ر ن�ئب وزير اخل�رجية	

• ال�سيد حممود �سيف اليزل �سفري اجلمهورية العربية املتحدة ب�ل�سودان	

• جمموعة من امل�ست�س�رين من عّدة وزارات.	

هو  �لدولة �جلديدة  �سم  �إ �سبح  و�أ  1958 عام  �لوحدة يف فرب�ير  علنتا  �أ قد  كانتا  و�سوريا  ن م�سر  �أ هنا  يجدر ذكره  مما 

ىل �ل�سيد  ع�ساء �لوفد كوزر�ء مركزيني، و�إ ىل بع�س �أ �سارة �إ الإ �جلمهورية �لعربية �ملتحدة )ج. ع. م.(، ولهذ� �ل�سبب مّتت �إ

حممود �سيف �ليزل ك�سفرٍي للجمهورية �لعربية �ملتحدة، ولي�س ك�سفرٍي مل�سر. 

9
 ،1959 �سابيع متو��سلة حتى �ل�سابع من نوفمرب  �أ ربعة  1959 و��ستمرت الأ كتوبر عام  �أ ت �ملفاو�سات يف �لعا�سر من  بد�أ

بع�س  يعود  كي  مرتني  �ملفاو�سات  ُعّلقت  �سريها.  كيفية  عن  �ملفاو�سات  ثناء  �أ ت�سريحاٍت  ية  �أ ت�سدر  مل  �لطرفني  وباتفاق 

على للقو�ت �مل�سلحة وجمل�س �لوزر�ء حول بع�س م�سائل �لتفاو�س  ع�ساء �لوفد �ل�سود�ين للخرطوم للت�ساور مع �ملجل�س �الأ �أ

ىل �تفاٍق حول كل م�سائل �لتفاو�س. نهما تو�سال �إ علن �لطرفان �أ �لعالقة. ويف �ل�سابع من نوفمرب عام 1959 �أ

حد �لثامن من نوفمرب عام 1959 ويف قاعة �الحتفاالت بوز�رة �خلارجية �مل�سرية بالقاهرة قام  ويف منت�سف نهار يوم �الأ

�ل�سيد زكريا حمي �لدين رئي�س �لوفد �مل�سري و�ل�سيد �للو�ء حممد طلعت فريد رئي�س �لوفد �ل�سود�ين بالتوقيع على ثالث 

�تفاقياٍت هي: �تفاقية مياه �لنيل؛ �التفاق �ملايل و�لتجاري؛ و�تفاقية �مل�سائل �جلمركية. وقد �سهد حفل �لتوقيع عدٌد كبرٌي من 

قليمية ودولية �سخمة لهذ� �حلدث  عالمية حملية و�إ ممثلي �ل�سلك �لدبلوما�سي وكبار رجاالت �لدولة يف م�سر. ومّتت تغطيٌة �إ

�لتاريخي.

10
قل من عاٍم من و�سولها لل�سلطة يف �خلرطوم،  عو�ٍم من �لتفاو�س �ل�ساق بني م�سر و�ل�سود�ن، و�أ كث من خم�سة �أ وهكذ� وبعد �أ

ع عليها �ل�سود�ن – �تفاقية مياه  خطر �التفاقيات �لتي وقيِّ هم و�أ وّقعْت حكومة �ل�سيد �لفريق �بر�هيم عبود على و�حدٍة من �أ

�لنيل لعام 1959. 

حز�ب �ل�سيا�سية. �سنناق�س يف �ملقاالت �لقادمة تفا�سيل بنود هذه �التفاقية وردود فعل قادة �الأ
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خفايا وخبايا مفاو�ضات اتفاقية مياه النيل لعام 1959 )8 – 14(

1
وىل  تناولنا يف �ملقاالت �ل�سبعة �ملا�سية من هذه �ل�سل�سلة من �ملقاالت �سري مفاو�سات مياه �لنيل منذ قيام �حلكومة �لوطنية �الأ

زهري يف يناير عام 1954 وحتى توقيع �تفاقية مياه �لنيل يف �لقاهرة يوم 8 نوفمرب  يف �ل�سود�ن برئا�سة �ل�سيد ��سماعيل �الأ

ول قد تد�خلت مع  وىل خالل فرتة �حلكم �ملدين �الأ ن جوالت �لتفاو�س �خلم�سة �الأ و�سحت �ملقاالت كيف �أ عام 1959. وقد �أ

منية وم�سكلة حاليب. �لعو�مل �ل�سيا�سية وت�سابكت مع م�سروع وحدة و�دي �لنيل وتعقيد�ته ثم �نهياره، وكذلك مع �لق�سايا �الأ

ن �لقارئ قد �نده�س كثريً� للموقف �ملت�سّدد �لذي �تخذته م�سر جتاه تقا�سم مياه �لنيل مع �ل�سود�ن يف �لوقت �لذي  وال بد �أ

مكانيات لنيل وّد �ل�سود�ن لكي ت�سري �لوحدة خيارً� جاذبًا لل�سود�نيني - قيادًة و�سعبًا  كانت م�سر ت�سعى بكل ما لديها من �إ

ول – �ل�سيدين مريغني حمزة  ن وزيري �لري يف فرتة �حلكم �ملدين �الأ - وتتحقق وحدة و�دي �لنيل. كما ال بد من مالحظة �أ

�بر�هيم عبودعلى  �لفريق  ��ستيالء  1954 وحتى  �لنيل مع م�سر من عام  مياه  قاد� مفاو�سات  – و�للذين  وخ�سر حمد 

قطاب �حلزب �لوطني �الحتادي �لذي كان ينادي بالوحدة مع م�سر. رغم هذه  �ل�سلطة يف 17 نوفمرب عام 1958 كانا من �أ

وىل يف �ل�سود�ن بالف�سل �لتام يف �لو�سول التفاٍق مع م�سر رغم �لتنازالت �لكبرية  �لعو�مل فقد �نتهت فرتة �حلكم �ملدين �الأ

�لتي قدمها �لوفد �ل�سود�ين �ملفاو�س.

غر�ق مدينة  و�إ �لعايل  �ل�سد  قيام  بقبوله   1955 بريل عام  �أ �ل�سيد خ�سر حمد يف  �لتي قدمها  تلك  �لتنازالت  وىل  �أ كانت 

هايل حلفا. كان هذ� تنازاًل كبريً� ولكن مل ي�ستطع �ملفاو�س  حلفا وقر�ها مقابل قيام خز�ن �لرو�سري�س و�لتعوي�س �لعادل الأ

�ل�سود�ين �نتز�ع �ملقابل جتاهه من �ملفاو�س �مل�سري. وقد و��سل �ل�سيد مريغني حمزة بعد عودته وزيرً� للري يف فرب�ير عام 

غر�ق مدينة حلفا وقر�ها مقابل خز�ن �لرو�سري�س،  1956 من حيث �نتهى �ل�سيد خ�سر حمد وَقِبل قيام �ل�سد �لعايل و�إ
�س لل�سود�ن. وظل تركيزه على مبلغ �لتعوي�سات وكمية �ملياه �لتي �سُتخ�سّ

وىل، لكنه قّدم تنازالٍت �كرب  وقد و��سل وفد حكومة �لفريق �بر�هيم عبود �ملفاو�س من حيث �نتهى وفد �حلكومة �ملدنية �الأ

ح يف نقا�سنا لبنود �تفاقية مياه �لنيل لعام 1959 الحقًا.  كث كما �سنو�سّ و�أ

2
كتوبر عام 1959 و�نتهت يوم 8 نوفمرب  ت �ملفاو�سات بني �لوفدين يف �لقاهرة يوم 10 �أ كما ذكرنا يف �ملقال �ل�سابق فقد بد�أ

1959 بتوقيع رئي�سي �لوفدين – �ل�سيدين زكريا حمي �لدين وحممد طلعت فريد - على �التفاقيات �لثالثة �لتي �سملت 
�تفاقية مياه �لنيل.

ن يغادر �لوفد �لقاهرة  ىل �خلرطوم. وقبل �أ كتوبر عام 1959 غادر �لوفد �ل�سود�ين �لقاهرة ُمتجها �إ يف ع�سر �لثالثاء 10 �أ

م�سية �ل�سابقة تكرميًا للوفد �ل�سود�ين. هذ�  قام حفل ع�ساء يف �الأ توّجه لود�ع �ل�سيد �لرئي�س جمال عبد �لنا�سر �لذي كان قد �أ

وقد كان يف ود�ع �لوفد �ل�سود�ين يف مطار �لقاهرة كبار رجاالت �لدولة �مل�سريني يتقدمهم �ل�سيد زكريا حمي �لدين وزير 

�لد�خلية ورئي�س �لوفد �مل�سري �ملفاو�س. 

وكبار  �لوزر�ء  �مل�سلحة وجمل�س  للقو�ت  على  �الأ �ملجل�س  ع�ساء  �أ �ل�سادة  �لعائد  �لوفد  ��ستقبال  كان يف  ويف مطار �خلرطوم 

�سر�ع ال�ستقبال �لوفد  �سدرت بيانًا للمو�طنني حتّثهم فيه باالإ �أ رجاالت �لدولة. وكانت جمال�س بلديات �لعا�سمة �ملثلثة قد 
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علن فيه عن �سروره  على للقو�ت �مل�سلحة بيانُا �أ �سدر �ل�سيد رئي�س �ملجل�س �الأ �لعائد، ووّفرت لهم �ملو��سالت �ملجانية للمطار و�أ

ز�لت كل جفوٍة مفتعلة بني �لبلدين �ل�سقيقني،  ن تلك �التفاقية �لعادلة قد �أ كد �أ ل �ليها �جلانبان، و�أ �لبالغ للنتائج �لتي تو�سّ

ىل ن�سر.  و�ستقود �ل�سعبني من ن�سٍر �إ

ن يجّف حربها، �سادق جمل�س  ياٍم من توقيع �التفاقيات �لثالثة، وقبل �أ ي بعد ثالثة �أ ربعاء 11 نوفمرب 1959، �أ يف �سباح �الأ

�سدر  �لوزر�ء �ل�سود�ين على �التفاقيات �لثالثة )�تفاقية مياه �لنيل؛ �التفاق �ملايل و�لتجاري؛ و�تفاقية �مل�سائل �جلمركية( و�أ

ل: ملاذ� مّت �لت�سديق على �التفاقيات بو��سطة جمل�س  جابة على �لت�ساوؤ �ملجل�س �لقانون �خلا�س بها. و�سوف نحاول الحقًا �الإ

على للقو�ت �مل�سلحة و�لذي كان �ل�سلطة �لت�سريعية و�لتنفيذية �لعليا يف �ل�سود�ن يف ذلك  �لوزر�ء ولي�س بو��سطة �ملجل�س �الأ

�لوقت؟

3
“�تفاق بني �جلمهورية  1959 هو  8 نوفمرب عام  عت يف �لقاهرة يف  ُوقيِّ �سم �لكامل و�لر�سمي التفاقية مياه �لنيل �لتي  �الإ

ليها يف هذه �ملقاالت بـ “�تفاقية مياه �لنيل  �لعربية �ملتحدة وبني جمهورية �ل�سود�ن لالنتفاع �لكامل مبياه نهر �لنيل” )وُن�سري �إ

مّيت  لعام 1959”(. كما ذكرنا يف �ملقال �ل�سابق فقد دخلت م�سر و�سوريا يف ُوحدٍة �ندماجية يف فرب�ير عام 1958 و�سُ

ىل دولة م�سر. �سارة يف �التفاقية �إ �لدولة �جلديدة “�جلمهورية �لعربية �ملتحدة.” عليه فلي�ست هناك �إ

نه البد من نقا�س ثالثة م�سائل لها عالقة  ل حول بنود �تفاقية مياه �لنيل لعام 1959 نرى �أ ن ندخل يف نقا�سٍ مف�سّ قبل �أ

مبا�سرة باالتفاقية:

4
المسألة األولى التي ال بّد من التوقف عندها هي: كيف عالجت اتفاقية مياه النيل لعام 1959 

إدعاء مصر أن السد العالي لمصلحة مصر والسودان؟
ن �ل�سد �لعايل مل�سلحة م�سر  �سّرت م�سر منذ بدء �ملفاو�سات عام 1954 على �أ كما ذكرنا خالل �ملقاالت �ل�سابقة فقد �أ

بدى �لوفد �ل�سود�ين �ندها�سه لهذ� �ملوقف  ن ن�سيب �ل�سود�ن لن يكون متاحًا قبل بناء �ل�سد �لعايل. ولقد �أ و�ل�سود�ن معًا، و�أ

�سّرت على هذ�  ن م�سر �أ ي ربط بني �ل�سّدين. غري �أ ورف�س �ل�سيد همفري موري�س م�ست�سار �لري يف �ل�سود�ن عام 1954 �أ

ن �ل�سد �لعايل �سُيبنى حلجز �ملاء  بريل عام 1955 �أ خطار �لوفد �مل�سري يف �أ ىل �إ �ملوقف مما ��سطر �ل�سيد خ�سر حمد �إ

ن يكون يف  خذ حاجته من مياه �لنيل دون �أ ن ياأ مكان �ل�سود�ن �أ واًل وباإ و ترتكه، و�ملاء ميرُّ على �ل�سود�ن �أ ن تن�سئه �أ مل�سر ولها �أ

ىل بناء خز�ن �لرو�سري�س لينال ن�سيبه من مياه �لنيل ولي�س  ن �ل�سود�ن �سوف يحتاج �إ و�سح �أ ىل �ل�سد �لعايل. كما �أ حاجٍة �إ

�سر�رها  ك بنف�س �ملوقف. لكن م�سر رف�ست هذه �حلجة وو��سلت �إ من �ل�سد �لعايل. وقد و��سل �ل�سيد مريغني حمزة �لتم�سّ

ن تقنع �ل�سود�ن بتحّمل فاقد �لتبخر يف بحرية �ل�سد �لعايل منا�سفًة معها.  على موقفها، على ما يبدو، حتى يت�سّنى لها �أ

ت �لفقرة �ل�ساد�سة من �تفاقية  خريُ� يف مفاو�سات عام 1959. فقد ن�سّ وقد ��ستطاع �ملفاو�س �مل�سري حتقيق هذ� �لهدف �أ

ن �نتفاع �جلمهوريتني بن�سيبهما �ملحدد لهما يف �سايف فائدة �ل�سد �لعايل لن يبد�أ  نه: “نظرً� الأ مياه �لنيل لعام 1959 على �أ

ن  ن �لطرفني يتفقان على نظام تو�سعهما �لزر�عي يف فرتة �النتقال من �الآ قبل بناء �ل�سد �لعايل �لكامل و�ال�ستفادة منه فاإ

ثر على مطالبهما �ملائية �حلا�سرة.”  وحتى قيام �ل�سد �لعايل �لكامل مبا ال يوؤ

ىل توزيع “�سايف فائدة �ل�سد �لعايل” بني م�سر و�ل�سود�ن، وتكرر �التفاقية  وُت�سري �لفقرة �لثانية من �تفاقية عام 1959 �إ



)35(

عبارة “�سايف �لفائدة” عّدة مر�ت. كذلك ين�س �مللحق رقم )1( من �التفاقية على مو�فقة �ل�سود�ن على مبد�أ منح م�سر 

�لعايل.”  �ل�سد  مياه  يف  �ل�سود�ن  ن�سيب  من  مائية  “�سلفة 
متر �ل�سحفي �لذي عقده  مني �حلاج يف �ملوؤ مري�الي �ملقبول �الأ ّكد هذ� �ملوقف �ل�سيد وزير �لزر�عة و�لري �ل�سود�ين �الأ وقد �أ

حمد  �أ �سيد  �لر�سيد  و�ل�سيد  �لري  �ل�سيد حممود حممد جادين مدير  1959 بح�سور  دي�سمرب عام   4 يوم  باخلرطوم يف 

لكل  تي�سر  ملا  �لعايل  بال�سد  �مل�ستدمي  �لتخزين  لوال  نه  �أ �لبال  يغيب عن  ال  �أ “ويجب  قال  �لري حني  لوز�رة  �لفني  �مل�ست�سار 

من �ل�سود�ن وم�سر �حل�سول على ن�سيب ثابت من مياه �لنيل نظرً� للتذبذب يف ح�سيلة �لنيل.” 

خرً� يف �لكتابات  ي كما ورد موؤ ن هناك �ليوم بع�س مهند�سي �لري يف �ل�سود�ن �لذين يو�فقون هذ� �لر�أ وكما ذكرنا من قبل فاإ

حد وزر�ء �لري �ل�سابقني. �ل�سحفية الأ

ن �ل�سد  ن يتحّمل �ل�سود�ن جزءً� من تكلفة بناء �ل�سد �لعايل الأ وىل �جتاٌه الأ وقد برز يف هذ� �مل�سمار يف �سنو�ت �لتفاو�س �الأ

نه �سيطالب ببع�س كهرباء  �سُيبنى مل�سلحة م�سر و�ل�سود�ن، ولكن م�سر مل تتبّنى هذ� �ملوقف ر�سميًا. وكان �ل�سود�ن قد ذكر �أ

ن تطالبه م�سر بامل�ساهمة يف تكلفة بناء �ل�سد �لعايل.  �ل�سد �لعايل، لكنه مل يفعل ذلك، وقد يكون �ل�سبب هو �خلوف �أ

5
ثانيًا: ما هوموقف اتفاقية مياه النيل لعام 1959 من اتفاقية مياه النيل لعام 1929؟

فقد  �سابقًا  وكما ذكرنا  و�ل�سود�ن.  �لنيل بني م�سر  مياه  �لعالقات حول  ىل عقبٍة كبرية يف  �إ  1929 �تفاقية عام  حتّولت 

�سافة  وّقعت بريطانيا على هذه �التفاقية مع م�سر نيابًة عن م�ستعمر�تها �لنيلية �ال�ستو�ئية )كينيا ويوغند� وتنجانيقا( باالإ

15 يوليو من كل عام )زمن  19 يناير وحتى  ن �ن�سياب مياه �لنيل من  �أ ىل  ن �التفاقية ت�سري �إ و�سحنا فاإ لل�سود�ن. وكما �أ

�النخفا�س( تكون موقوفًة على ��ستعماالت م�سر وال يحّق لل�سود�ن ��ستعمال مياه �لنيل يف هذه �لفرتة �اّل ال�ستعماالت �لري 

عن طريق �لطلمبات ويف نطاٍق حمدود. ويكون من حق �ل�سود�ن ��ستعمال مياه �لنيل من 16 يوليو وحتى 18 يناير )زمن 

�لفائ�س( لري م�سروع �جلزيرة وللبدء يف حجز �ملياه يف بحرية خز�ن �سنار ولكن بكمياٍت حمّددة وبزيادٍة تدريجية ونق�ساٍن 

ٍي من  حد رو�فده يف �أ و �أ ي م�سروٍع على نهر �لنيل �أ تدريجٍي يف تو�ريخ معّينة. كما تعطي هذه �التفاقية م�سر حق �لنق�س الأ

ربعة قد ينتج عنه �سرٌر مل�سر.  هذه �لدول �الأ

عت خالل �لفرتة �ال�ستعمارية ومل  ُوقيِّ نها  ن هذه �التفاقية غري ملزمٍة لل�سود�ن الأ �أ  1958 و�سح يف عام  �أ كان �ل�سود�ن قد 

�سّرت على  يكن �ل�سود�ن طرفًا فيها، ومل يقبلها �ل�سود�ن حني نال ��ستقالله. وقد رف�ست م�سر ذلك �ملوقف من �ل�سود�ن و�أ

ر�سلت  لة حجر عثة يف طريق �لعالقات و�ملفاو�سات، و�أ لز�مية �التفاقية حتت نظرية تو�رث �التفاقيات. ووقفت هذه �مل�ساأ �إ

لة.  خرى يو�سحان موقفيهما �ملتناق�سني حول هذه �مل�ساأ ىل دوٍل �أ ىل بع�سهما �لبع�س و�إ كٌل من م�سر و�ل�سود�ن مذكر�ٍت �إ

�ست �تفاقية عام 1959 كلَّ مياه �لنيل بني م�سر و�ل�سود�ن، و�سمحت لل�سود�ن ببناء م�ساريع لال�ستفادة من ن�سيبه.  خ�سّ

قل يف �لفرتة  1929 يف عالقة م�سر و�ل�سود�ن �لنيلية، على �الأ ثارة �تفاقية عام  لهذ� �ل�سبب قد اليكون هناك �حتياج الإ

نها حتتاج لهذه  ن م�سر قّررت �أ �لتي لي�س فيها خالفات حول �حلقوق و�ال�ستعماالت بني م�سر و�ل�سود�ن. لكن يبدو و��سحًا �أ

لز�ميتها. وقد رف�ست هذه �لدول �لثالثة  �سرت على �إ �التفاقية يف عالقاتها حول مياه �لنيل مع كينيا ويوغند� وتنز�نيا، لذ� �أ

عطت �التفاقيات  بدورها هذه �التفاقية رف�سًا تامًا حتت نظرية �ل�سيد جوليو�س نايريري )رئي�س جمهورية تنز�نيا( �لتي �أ

جل  ن هذه �لنظرية تعلن �نتهاء �أ ذ� مل يتم �التفاق فاإ �لني مّت توقيعها خالل �حلقبة �ال�ستعمارية عامني للتفاو�س حولها، و�إ

هذه �التفاقيات. 
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عليه فقد عاجلت �تفاقية عام 1959 و�سعية �تفاقية عام 1929 بحذٍر. فقد ذكرت ديباجة �تفاقية عام 1959 “ونظرً� 

ن �تفاقية مياه �لنيل �ملعقودة يف �سنة 1929 قد نّظمت بع�س �ال�ستفادة مبياه �لنيل ومل ي�سمل مد�ها �سبطًا كاماًل ملياه  ىل �أ �إ

ناق�سة يف عالقات  �تفاقيًة   1929 تعترب�تفاقية عام   1959 لعام  �لنيل  �تفاقية مياه  ن  �أ تعني  �سارة  �الإ ...” هذه  �لنهر 

م�سر و�ل�سود�ن �لنيلية ولكنها نافذة. 

6
المسألة الثالثة واألخيرة التي سوف نتعرض لها في هذا المقال هي: كيف تعاملت مصر والسودان مع 

مطالب بريطانيا بشأن حقوق الدول النيلية االستوائية ومطالب اثيوبيا أن ُتشارك في المفاوضات؟

كتوبر عام 1959  خرية يف �أ جتاهلت م�سر و�ل�سود�ن مطالب بريطانيا، �لتي كانت التز�ل وقت عقد جولة �ملفاو�سات �الأ

خذ يف �العتبار �حتياجات هذه �لدول من مياه �لنيل. جتدر  تعِمرة �لتي ُتدير �سئون كينيا ويوغند� وتنجانيقا، باالأ �لدولة �مُل�سْ

ن �لعالقات بني م�سر وبريطانيا كانت قد ُقِطعت بعد �لعدو�ن �لثالثي على م�سر عام 1956. كما جتاهلت  ىل �أ �سارة �إ �الإ

ىل بياٍن �سابق �سدر يف  م�سر و�ل�سود�ن �ملذكرة �لتي بعثت بها �ثيوبيا لكٍل منهما يف 23 �سبتمرب عام 1957، م�سريًة فيها �إ

تي من �ثيوبيا،  كث من %80 من مياه �لنيل تاأ ن �أ ىل �أ �سارت �ملذكرة �إ 13 يونيو عام 1956، حول حقوقها يف نهر �لنيل. و�أ
وم�سر.  �ل�سود�ن  ىل  �إ �الثيوبية  �له�سبة  عام من  كل  �لنيل  مياه  �لتي حتملها  �لطمي  �ل�سخمة من  �لكمية  ىل  �إ �سارت  �أ كما 

ول نوفمرب  ي�سًا �لطلب �لربيطاين �الثيوبي يف �أ �سر�ك �ثيوبيا يف �ملفاو�سات. كما جتاهلت م�سر و�ل�سود�ن �أ وطالبت �ملذكرة باإ

ن ت�سمل �ملفاو�سات كل دول حو�س �لنيل.  عام 1959 باأ

ياديهما  ن م�سر و�ل�سود�ن قد و�سعتا �أ ح �أ وقد برز هذ� �لتجاهل يف عنو�ن �تفاقية مياه �لنيل لعام 1959 نف�سه �لذي يو�سّ

ع  ن �لغر�س من �التفاقية هو “�النتفاع �لكامل مبياه نهر �لنيل.” وُتو�سّ ىل �أ على كل مياه نهر �لنيل. فعنو�ن �التفاقية ي�سري �إ

ىل م�سروعات ل�سبطه �سبطًا كاماُل ولزيادة �ير�ده  ن نهر �لنيل يف حاجٍة �إ لة فتعلن “نظرً� الأ ديباجة �التفاقية يف هذه �مل�ساأ

لالنتفاع �لتام مبياهه ل�سالح جمهورية �ل�سود�ن و�جلمهورية �لعربية �ملتحدة ...” 

ن هذ� �لن�س،  اّل �أ خرى بن�سيٍب يف مياه �لنيل، �إ ن ُتطالب �لدول �لنيلية �الأ ىل �حتمال �أ ورغم وجود ن�سٍ يف �التفاقية ُي�سري �إ

و حتى رف�س �لطلب( ومر�قبة عدم جتاوزه،  كما �سنناق�س الحقا، يعطي م�سر و�ل�سود�ن �حلق يف حتديد هذ� �لن�سيب )�أ

�سو�ن قد مت توزيعها مبوجب �تفاقية مياه �لنيل لعام 1959 بني م�سر و�ل�سود�ن بعد خ�سم  ن كل مياه �لنيل �ملقا�سة يف �أ الأ

�س  ية كمية من �ملياه ُتخ�سّ ن �أ ىل �أ ن �لن�س ي�سري �إ خرى. كما �أ ي مياٍه لدول �لنيل �الأ �لتبّخر يف بحرية �ل�سد �لعايل، ومل تتبق �أ

ن�سبتهما مبوجب �التفاقية، كما �سنناق�س  يٍة من هذه �لدول ف�سيتم خ�سمها منا�سفًة بني م�سر و�ل�سود�ن، ولي�س بن�سب �أ الأ

الحقًا. 

نه �نده�س كثريً�  �أ  1959 30 نوفمرب عام  ول لوز�رة �لتجارة و�ل�سناعة يف يوغند� يف  �لوكيل �الأ �ل�سيد هاول  وقد �سرح 

خرى من مياه �لنيل هو  ن ن�سيب �لدول �لنيلية �الأ للهجة �لغطر�سة �لتي ت�سود �تفاقية مياه �لنيل لعام 1959، و�لتي ُتقرر �أ

هبٌة من م�سر و�ل�سود�ن ولي�س حقُا م�سروعُا لهذه �لدول.

خرى بال�سرح و�لتحليل يف �ملقال �لقادم. لة مع بنود �التفاقية �لرئي�سية �الأ �سوف نتناول هذه �مل�ساأ
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خفايا وخبايا مفاو�ضات اتفاقية مياه النيل لعام 1959 )9 – 14(

1
وىل  تناولت �ملقاالت �لثمانية �ملا�سية من هذه �ل�سل�سلة من �ملقاالت �سري مفاو�سات مياه �لنيل منذ قيام �حلكومة �لوطنية �الأ

زهري يف يناير عام 1954 وحتى توقيع �تفاقية مياه �لنيل يف �لقاهرة يوم 8 نوفمرب  يف �ل�سود�ن برئا�سة �ل�سيد ��سماعيل �الأ

ول قد تد�خلت  وىل خالل فرتة �حلكم �ملدين �الأ ن جوالت �لتفاو�س �خلم�سة �الأ و�سحت تلك �ملقاالت كيف �أ عام 1959. وقد �أ

منية وم�سكلة حاليب. كما ال  مع �لعو�مل �ل�سيا�سية وت�سابكت مع م�سروع وحدة و�دي �لنيل وتعقيد�ته، وكذلك مع �لق�سايا �الأ

خذت جزءً� كبريً� من جهد  ن �ل�سر�عات د�خل �حلكومة �ل�سود�نية نف�سها، وبني �حلكومة و�ملعار�سة، قد �أ بّد من مالحظة �أ

مكانيات �ل�سود�ن �لتفاو�سية. ّثرت بال�سرورة على �إ �ساًل، و�أ مكانيات �حلكومة �ملحدودة �أ و�إ

ن �ملفاو�س �مل�سري كان قد ��ستفاد كثري� من �ل�سغوط �القت�سادية على �حلكومة �ل�سود�نية كي تبد�أ �لعمل  �سافة �أ وال بد من �إ

يف ت�سييد خز�ن �لرو�سري�س لري �متد�د �ملناقل بعد �لنجاح �لكبري �لذي حققه م�سروع �جلزيرة، و�عتماد �ل�سود�ن �لكبري 

نوفمرب عام   17 �بر�هيم عبود يف  للفريق  �لع�سكري  �النقالب  بعد  �ل�سغوط  ز�دت هذه  وقد  �مل�سروع.  على عائد�ت قطن 

نظمة �لع�سكرية ُترّكز على �جلانب �القت�سادي وتبذل ق�سارى جهدها لتح�سني �لظروف  ن معظم �الأ 1958. وكما ذكرنا فاإ
هذ�  من  �سرعيتها  تكت�سب  ن  �أ ولتحاول  منها،  جردتهم  �لتي  �سا�سية  �الأ �حلريات  فقد�ن  عن  لتعوي�سهم  ل�سعوبها  �ملعي�سية 

�سا�سية لربناجمه �القت�سادي.  �ملنحنى. وقد طّبق نظام �لفريق �بر�هيم عبود هذه �لقاعدة و�عتمد م�سروع �جلزيرة ركيزًة �أ

برز مكونات هذ� �لربنامج �القت�سادي. وقد كانت خّطة �مُل�سي ُقدمًا يف تنفيذ �متد�د �ملناقل من �أ

ليه يف خم�س �سنو�ٍت  �إ ل  تتو�سّ ن  �أ �بر�هيم عبود يف �سهٍر و�حد ما ف�سلت  �لفريق  تنتزع من  ن  �أ ��ستطاعت م�سر  عليه فقد 

ال وهو �تفاقية مياه �لنيل لعام 1959 �لتي مّت �لتوقيع عليها يف يوم 8 نوفمرب عام  حز�ب �ل�سيا�سية �ل�سود�نية – �أ مع �الأ

�جلمركية. �مل�سائل  و�تفاقية  و�لتجاري؛  �ملايل  �التفاق  هما  خرتني  �آ �تفاقيتني  مع   ،1959
على للقو�ت �مل�سلحة  ع�ساء �لوفد �ل�سود�ين للخرطوم للت�ساور مع �ملجل�س �الأ كانت �ملفاو�سات قد ُعّلقت مرتني كي يعود بع�س �أ

ن �لوفد �ل�سود�ين قد غادر للقاهرة ومعه �لتوجيهات  وجمل�س �لوزر�ء حول بع�س م�سائل �لتفاو�س �لعالقة. ولكن كان و��سحًا �أ

ن يح�سم  و�مر كانت قد �سدرت له �أ ن �الأ كد ذلك �للو�ء حممد طلعت فريد الحقًا عند ما ذكر �أ ن ال يعود بدون �تفاق. وقد �أ �أ

نه كرجٍل ع�سكري مل يكن  �ساف �أ ن ال يعود للخرطوم بدون �تفاق. و�أ خالل جولة �ملفاو�سات يف �لقاهرة كل �مل�سائل �لعالقة، و�أ

و�مر.  طاعة تلك �الأ مامه خيار غري �إ �أ

عليه فقد ت�سّمنت �التفاقية معظم مطالب ومو�قف م�سر وبرز فيها رجحان �لكفة �مل�سرية بو�سوح. كما برز من خالل بنود 

�التفاقية �لتنازالت �لكبرية �لتي قّدمتها �حلكومات �ل�سود�نية �ملختلفة خالل جوالت �لتفاو�س منذ عام 1954، خ�سو�سًا 

دناه.  ح �لنقا�س �أ تنازالت حكومة �لفريق عبود �لتي وّقعت على �التفاقية كما يو�سّ

2
ق�سام وثالثة مالحق.  تتكون �تفاقية مياه �لنيل لعام 1959 من ديباجة وثمانية �أ

ىل م�سروعاٍت ل�سبط نهر �لنيل �سبطًا كاماًل ولزيادة �ير�ده لالنتفاع  وىل تتعّلق باحلاجة �إ تتناول �لديباجة ثالث م�سائل. �الأ

لتنظيم  �لدولتني  بني  كامٍل  وتعاوٍن  �تفاٍق  ىل  �إ عمال  �الأ باحتياج هذه  تتعّلق  و�لثانية  و�ل�سود�ن،  ل�سالح م�سر  �لتام مبياهه 
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لة �لثالثة فهي تتعّلق كما ذكرنا �سابقًا باتفاقية مياه �لنيل لعام 1929 و�لتي تقول  ما �مل�ساأ �الفادة من هذه �مل�سروعات. �أ

نها �تفاقيٌة  �ستفادة مبياه �لنيل ولكن مل ي�سمل مد�ها �سبطًا كاماًل ملياه �لنهر، مما يعني �أ نها قد نّظمت بع�س �الإ �لديباجة �أ

ناق�سة لكنها نافذة. 

ق�سام �لثمانية لالتفاقية �ستة مو��سيع رئي�سية هي: تخ�سي�س مياه �لنيل بني م�سر و�ل�سود�ن؛ م�سروعا �ل�سد �لعايل  تتناول �الأ

غر�ق منطقة و�دي حلفا؛ م�سروعات ��ستغالل مياه م�ستنقعات جنوب �ل�سود�ن؛  وخز�ن �لرو�سري�س؛ تعوي�سات �ل�سود�ن عن �إ

�ل�سود�ن  �ملائية من  �ل�سلفة  ىل  �إ �سافة  باالإ خرى. هذ�  �الأ �لنيل  �مل�سرتكة؛ ومطالب دول حو�س  �لد�ئمة  �لفنية  �لهيئة  ن�ساء  �إ

مل�سر �لتي مّت ت�سمينها يف ملحٍق لالتفاقية بدون ذكٍر لها يف بنود �التفاقية نف�سها. و�سنناق�س كل مو�سوٍع من هذه �ملو��سيع 

�ل�سبعة على حدة.

 3
أواًل:تخصيص مياه النيل بين مصر والسودان:

ّكد  وتوؤ مليار مرت مكعب.   84 �لعايل هي  �ل�سد  بناء  بعد  �سو�ن  �أ ُمقا�سًة عند  �لنيل  نهر  مياه  ن �سايف  �أ ىل  �إ �التفاقية  ُت�سري 

ن  ي ما كانت ت�ستخدمه م�سر حتى تو قيع �التفاقية( هي 48 مليار مرت مكعب، و�أ ن �حلقوق �ملكت�سبة مل�سر )�أ �التفاقية �أ

�سو�ن(. وعند خ�سم هذه �حلقوق �ملكت�سبة للدولتني  ي�سًا حم�سوبٌة عند �أ حقوق �ل�سود�ن �ملكت�سبة هي 4 مليار مرت مكّعب، )�أ

و فاقد �لتبخر(  )48 مليار ز�ئدً� 4 مليار = 52 مليار مرت مكعب(، وخ�سم فاقد �لتخزين �مل�ستمر يف بحرية �ل�سد �لعايل )�أ

نه يتبقى 22 مليار مرت مكّعب من �ملياه. �ملقّدر بنحو 10 مليار مرت مكّعب فاإ

ن ن�سيب �ل�سود�ن ي�سبح  وتن�سّ �التفاقية على توزيع هذه �لكمية )22 مليار( بن�سبة14،5 لل�سود�ن و7،5 مل�سر. عليه فاإ

.)7،5 ز�ئدً�   48( مكعب  مرت  مليار   55،5 م�سر  ن�سيب  ي�سبح  بينما   ،)14،5 ز�ئدً�   4( مكعب  مرت  مليار   18،5
ن يتحّمل فاقد �لتبخر  ن �ل�سد �لعايل مل�سلحة م�سر و�ل�سود�ن وَقِبَل �ل�سود�ن �أ قناع �ل�سود�ن �أ خريً� يف �إ وهكذ� جنحت م�سر �أ

يف بحرية �ل�سد منا�سفًة مع م�سر. وقد ح�سل �ل�سود�ن على 18،5 مليار مرت مكعب وهي ت�ساوي نحو %22 من جممل مياه 

كتوبر عام 1958 قبل  ن ن�سيب �ل�سود�ن قد ز�د من �لـ 17 مليار �لتي عر�ستها م�سر يف �أ �سو�ن. ورغم �أ �لنيل مقا�سًة عند �أ

نه بعد خ�سم �سلفة �ملياه  فكارً� للنقا�س ولي�س عر�سًا للتفاو�س، لكن كما �سرنى الحقًا فاإ ن ت�سحب ذ�ك �لعر�س باعتباره �أ �أ

ن ن�سيب �ل�سود�ن يكون 17 مليار مرت مكعب وهي ذ�ت �لعر�س �لذي قّدمته م�سر يف �سبتمرب عام  من �ل�سود�ن مل�سر، فاإ

�سو�ن. �أ عند  مقا�سًة  �لنيل  مياه  جممل  من  فقط   20% حو�يل  ت�ساوي  وهي   ،1958
�سر�ره على تطبيق معادلة �ل�سيد كوري )ع�سو جلنة م�ساريع �لنيل لعام 1920(  عليه فقد تخّلى �ل�سود�ن تدريجيًا عن �إ

ر بـ  ربعة مليار حقوق مكت�سبة ز�ئدً� 16 مليار �لتي هي ن�سف �لفائ�س �لذي ُقديِّ و�لتي كانت �ستمنحه 20 مليار مرت مكعب )�أ

ي�سا  ن يتقا�سم فاقد �لتبخر يف بحرية �ل�سد �لعايل منا�سفًة مع م�سر، وَقِبَل �ل�سود�ن �أ 32 مليار مرت مكعب(، وَقِبَل �ل�سود�ن �أ
عطاء م�سر �سلفة مائية ال تزيد عن مليار ون�سف مليار مرت مكعب من ن�سيبه مبوجب �التفاقية، كما �سنناق�س الحقًا. فكرة �إ

4
ثانيًا: السد العالي وخزان الروصيرص:

�سو�ن وذلك ل�سبط مياه �لنيل و�لتحّكم يف  ن�ساء م�سر لل�سد �لعايل عند �أ ت�سّمنت �التفاقية مو�فقة م�سر و�ل�سود�ن على �إ

ول حلقة من �سل�سلة م�سروعات �لتخزين �مل�ستمر على  ىل �ل�سد �لعايل “كاأ ىل �لبحر. وُت�سري �التفاقية �إ منع �ن�سياب مياهه �إ
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ين �ستكون بقية حلقة م�سروعات �لتخزين �مل�ستمر. قد يكون يف ذهن �ملفاو�سني �لتخزين  ح �أ �لنيل.” ولكن �التفاقية ال تو�سّ

يف �لبحري�ت �ال�ستو�ئية وبحرية تانا �لتي در�سها وكتب عنها ع�سر�ِت �لتقارير �ملهند�سون �لربيطانيون يف م�سر و�ل�سود�ن 

ول من �لقرن �ملا�سي - �ل�سادة غار�ستني وماكدونالد وهري�ست وبالك وبوت�سر. ولكن ذ�ك �لو�سع قد بد�أ يف  يف �لن�سف �الأ

�لتغيري عام 1959 مع قرب بزوغ فجر ��ستقالل دول �لبحري�ت �ال�ستو�ئية، ومع جتاهل م�سر و�ل�سود�ن لطلبات �ثيوبيا 

�ملتكّررة للم�ساركة يف مفاو�سات مياه �لنيل.

خرى ير�ها �ل�سود�ن الزمًة  عمال �أ ي �أ ن�ساء �ل�سود�ن خز�ن �لرو�سري�س و�أ ىل مو�فقة �لدولتني على �إ ي�سًا �إ ت�سري �التفاقية �أ

ن يتم بناء خز�ن �لرو�سري�س بعد �لفر�غ  ن م�سر تنازلت عن �سرطها �خلا�س باأ ال�ستغالل ن�سيبه من مياه �لنيل. هذ� يعني �أ

ن �نتفاع �لدولتني بن�سيبهما  ح �أ من بناء �ل�سد �لعايل. ولكن هذ� �لتنازل ُمقّيد باجلزء �ل�ساد�س من �التفاقية و�لذي يو�سّ

�لطرفني  ُيلزم  �التفاقية  �لعايل، وعليه فهذ� �جلزء من  �ل�سد  بناء  يبد�أ قبل  لن  �لعايل  �ل�سد  لهما يف �سايف فائدة  �ملحدّد 

ثر  ىل قيام �ل�سد �لعايل مبا ال يوؤ باالتفاق على نظام تو�سعهما �لزر�عي يف فرتة �النتقال �لو�قعة بني تاريخ توقيع �التفاقية �إ

�سر�ر با�ستعماالت م�سر �ملائية �لقائمة  ن هذ� �لن�س مينع �ل�سود�ن من �الإ على مطالبهما �ملائية يف ذلك �لوقت. وو��سٌح �أ

وقتها حال �كتمال خز�ن �لرو�سري�س وقبل �كتمال �ل�سد �لعايل، وبالتايل يقّيد ��ستفادة �ل�سود�ن من خز�ن �لرو�سري�س قبل 

قيام �ل�سد �لعايل.

ن تخزينًا  الأ ولياء  �أ �لتخزين يف خز�ن جبل  ��ستغناء م�سر عن  ينتج عنه  �سوف  �لعايل  �ل�سد  ت�سغيل  ن  �أ �التفاقية  و�سحت  �أ

ن �لطرفني �سيبحثان يف �لوقت  ىل �أ �سارت �التفاقية �إ �سخم �سيتّم يف بحرية �ل�سد �لعايل )حو�يل 162 مليار مرت مكعب(، و�أ �أ

ولياء لل�سود�ن عند �كتمال �ل�سد  عادة خز�ن جبل �أ ن �التفاقية مل ُتلزم م�سر باإ �ملنا�سب ما يت�سل بهذ� �ال�ستغناء. عليه فاإ

�لعايل، بل تركت ذلك التفاٍق م�ستقبلي. 

ن�ساء م�سروع �جلزيرة  و�إ بناء خز�ن �سنار  �ملا�سي كتعوي�سٍ مل�سر عن  �لقرن  ولياء يف ثالثينيات  �أ بناء خز�ن جبل  مّت  وقد 

د�رة  ولياء حتت �الإ زرق مل�سلحة م�سر وحدها. وظّل خز�ن جبل �أ بي�س يف فرتة في�سان �لنيل �الأ لتخزين بع�س مياه �لنيل �الأ

ولياء لل�سود�ن.  عادة خز�ن جبل �أ لة �إ �مل�سرية �لكاملة حتى عام 1977. و�سنناق�س الحقًا م�ساأ

5
ثالثًا: تعويضات أهالي حلفا:

بريل عام 1955  ول مرة يف �أ هايل حلفا عن �ل�سد �لعايل الأ �سر�ر �لتي �ستنجم الأ لة تعوي�سات �ل�سود�ن عن �الأ برزت م�ساأ

قيام  �ل�سود�ن مبد�أ  �ل�سيد خ�سر حمد. فقد قبل  لها  �ل�سود�ن  وفد  �س  وتر�أ �لقاهرة  ُعقدت يف  �لتي  �ملفاو�سات  بان جولة  �إ

قامة �ل�سد �لعايل.” مل يحّدد �ل�سود�ن رقمًا حمددً�  ن ُيعّو�س �سكان حلفا �لتعوي�س �لكايف قبل �إ �ل�سد �لعايل لكنه طالب “�أ

هايل حلفا، �لتعوي�س عن �ملعادن  ىل تعوي�سات �أ �سافة �إ عت د�ئرة �ملطالب لت�سمل، باالإ للتعوي�سات يف ذلك �لوقت ولكن تو�سّ

ىل وجود كمياٍت من خام �حلديد وكذلك  ثار �لتي �سُتْغِرقها بحرية �ل�سد �لعايل يف �ل�سود�ن. وكانت هناك در��سات ُت�سري �إ و�الآ

نه  ىل �أ ي�سًا �إ �سار �ل�سود�ن �أ ثار تاريخية �سخمة يف �ملنطقة �لتي �ستغرقها بحرية �ل�سد �لعايل جنوب مدينة و�دي حلفا. كما �أ �آ

ي�سًا،  �سيطالب بتعوي�سات عن �لكهرباء �لتي كان ميكن توليدها من �سالالت د�ل و�سمنه �لتي �ستغرقها بحرية �ل�سد �لعايل �أ

كما �سيطالب مبّده ببع�س كهرباء �ل�سد �لعايل.
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بان حقبة �ل�سيد مريغني حمزة �لثانية  يف �جلولة �خلام�سة من �ملفاو�سات )دي�سمرب عام 1957 – يناير عام 1958( �إ

هايل حلفا، مبا يف ذلك تكلفة بناء خز�ن خ�سم �لقربة  جمالية لرتحيل وتوطني �أ ن �لتكلفة �الإ و�سح �ل�سود�ن �أ كوزيٍر للري �أ

ثار و�ملعادن هي مبلغ 36 مليون جنيه م�سري  ىل تعوي�سات �الآ �سافة �إ هايل حلفا، باالإ وم�سروع حلفا �جلديدة حيث �سُيوّطن �أ

)مل يرد ذكر للتعوي�س عن �لكهرباء �لتي كان ميكن توليدها من �سالالت د�ل و�سمنه(. �عرت�ست م�سر على هذ� �لرقم 

ي  نه عاٍل جدً� وعر�ست على �ل�سود�ن مبلغ 10 مليون جنيه م�سري، و�لتي رف�سها �ل�سود�ن بدوره. ومل يحدث �أ وو�سفته باأ

لة. تقدٍم يف هذه �مل�ساأ

رقامه وطالب مببلغ 25 مليون  كتوبر عام 1959 عّدل �ل�سود�ن �أ بعد و�سول �لفريق عبود لل�سلطة وعند بدء �ملفاو�سات يف �أ

ول وهو 10 مليون جنيه م�سري.  �سرت على رقمها �الأ جنيه م�سري، ولكن مل تو�فق م�سر على هذ� �لرقم، و�أ

ع�ساء �لوفد �ل�سود�ين )�للو�ء  حدى �مل�سائل �لتي ُ�وِقفت ب�سببها �ملفاو�سات لل�سماح لبع�س �أ لة �لتعوي�سات �إ وقد كانت م�ساأ

حمد وزير �ملالية( بال�سفر للخرطوم للت�ساور مع �حلكومة �ل�سود�نية،  حممد طلعت فريد رئي�س �لوفد و�ل�سيد عبد �ملاجد �أ

ول وهو مبلغ 10  �سّرت على عر�سها �الأ ىل 20 مليون جنيه م�سري، ولكن م�سر �أ ومّت تخفي�س �ملطلب �ل�سود�ين بعد ذلك �إ

مليون جنيه م�سري. 

ىل �لرئي�س جمال عبد  حالة �خلالف للتحكيم �إ �سر�ر كل فريٍق على مبلغ �لتعوي�سات �لذي حدّده �تفق �لطرفان على �إ ومع �إ

ن يكون �لتعوي�س 15 مليون جنيه م�سري، ويقع هذ� �لرقم يف  �سدر �لرئي�س جمال عبد �لنا�سر قر�ره �لتحكيمي باأ �لنا�سر. �أ

�سلي. خري و�لعر�س �مل�سري �الأ منت�سف �لطريق بني �ملطلب �ل�سود�ين �الأ

�سر�ر �لتي �ستلحق باملمتلكات  ن هذ� �لتعوي�س �سامٌل عن �الأ ىل �أ قبل �لطرفان هذ� �لرقم وت�سّمنت �التفاقية ن�سًا ُي�سري �إ

ن  خر ُيلزم �حلكومة �ل�سود�نية باأ �ل�سود�نية نتيجة �لتخزين يف �ل�سد �لعايل ملن�سوب 182 مرت. وت�سّمنت �التفاقية ن�سًا �آ

عو�م ون�سف فقط من تاريخ توقيع �التفاقية. ويحّدد �مللحق  ي يف حو�يل ثالثة �أ هايل حلفا قبل يوليو 1963، �أ ُتْكِمل ترحيل �أ

عو�م )3 مليون  ربعة �أ ق�ساط يتم دفعها يف �أ ربعة �أ ق�ساط �لتعوي�س لل�سود�ن و�لتي حّددت باأ �لثاين لالتفاقية مو�عيد دفع �أ

عو�م 1961، 1962، و1963(. ول يناير لالأ ول يناير عام 1960، و4 مليون جنيه م�سري يف �أ جنيه م�سري يف �أ

خر كمحّكٍم يف نز�ٍع يدور بني هذين �لوفدين، لكن  حد �لوفدين �ملتفاو�سني رئي�س دولة �لطرف �الآ ن يختار �أ وقد يبدو غريبًا �أ

برز �لوفد �ل�سود�ين �ملفاو�س عند عودته للخرطوم مبلغ  ح الحقًا فقد �أ هذه هي �ملفاو�سات �مل�سرية �ل�سود�نية. وكما �سنو�سّ

جناٍز لل�سود�ن.  �لـ 15 مليون جنيه م�سري كاإ

هايل حلفا جتاوزت مبلغ �لـ 35 مليون جنيه �لذي  عادة توطني �أ جمالية الإ ن �لتكلفة �الإ ولكن كما �سنناق�س يف مقاالٍت الحقة فاإ

طالب به �ل�سود�ن خالل �جلولة �خلام�سة من �ملفاو�سات �لتي قاد �ل�سيد مريغني حمزة وفد �ل�سود�ن لها يف دي�سمرب عام 

�لتوطني. عادة  �إ تكلفة  بن�سف  حتى  �ملفاو�س  �ل�سود�ين  �لوفد  عليه  و�فق  �لذي  �ملبلغ  يِف  فلم  وعليه   .1957
6

�سا�سية �لتي ت�سّمنتها �التفاقية وهي: م�سروعات ��ستغالل مياه  �سوف نو��سل يف �ملقال �لقادم �سرح وحتليل بقّية �مل�سائل �الأ

ىل �ل�سلفة  �سافة �إ خرى؛ باالإ ن�ساء �لهيئة �لفنية �لد�ئمة �مل�سرتكة؛ مطالب دول حو�س �لنيل �الأ م�ستنقعات جنوب �ل�سود�ن؛ �إ

ن و�لذي يرّجح كفة م�سر  �ملائية من �ل�سود�ن مل�سر. و�سوف نالحظ يف ذلك �لنقا�س و�لتحليل نف�س �ملنحى �لذي بّيناه حتى �الآ

ن مل نقل كل بنود ومالحق �التفاقية. بو�سوح يف معظم، �إ
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خفايا وخبايا مفاو�ضات اتفاقية مياه النيل لعام 1959 )10 – 14(

1
ق�سام وثالثة مالحق. تتناول  ن �تفاقية مياه �لنيل لعام 1959 تتكّون من ديباجة وثمانية �أ كما ذكرنا يف �ملقال �ل�سابق فاإ

ير�ده لالنتفاع �لتام  ىل م�سروعاٍت ل�سبط نهر �لنيل �سبطًا كاماًل ولزيادة �إ وىل تتعّلق باحلاجة �إ �لديباجة ثالث م�سائل: �الأ

ىل �تفاٍق وتعاوٍن كامٍل بني �لدولتني لتنظيم �الفادة من  عمال �إ مبياهه ل�سالح م�سر و�ل�سود�ن، و�لثانية تتعّلق باحتياج هذه �الأ

نها  لة �لثالثة فهي تتعّلق كما ذكرنا �سابقًا باتفاقية مياه �لنيل لعام 1929 و�لتي تقول �لديباجة �أ ما �مل�ساأ هذه �مل�سروعات. �أ

نها �تفاقيٌة ناق�سة لكنها  قد نّظمت بع�س �ال�ستفادة مبياه �لنيل ولكن مل ي�سمل مد�ها �سبطًا كاماًل ملياه �لنهر مما يعني �أ

نافذة. 

ق�سام �لثمانية لالتفاقية �ستة مو��سيع رئي�سية هي: تخ�سي�س مياه �لنيل بني م�سر و�ل�سود�ن؛ م�سروعا �ل�سد �لعايل  تتناول �الأ

غر�ق منطقة و�دي حلفا و�لرتحيل �لق�سري ل�سكانها؛ م�سروعات ��ستغالل مياه  وخز�ن �لرو�سري�س؛ تعوي�سات �ل�سود�ن عن �إ

ىل  �سافة �إ خرى. هذ� باالإ ن�ساء �لهيئة �لفنية �لد�ئمة �مل�سرتكة؛ ومطالب دول حو�س �لنيل �الأ م�ستنقعات جنوب �ل�سود�ن؛ �إ

�ل�سلفة �ملائية �لتي مّت ت�سمينها يف ملحٍق لالتفاقية بدون ذكٍر لها يف بنود �التفاقية نف�سها. 

تفاقية. وقد ناق�سنا يف ذلك �ملقال ب�سيٍئ من  �سا�سية �لتي ت�سّمنتها �الإ نا يف �ملقال �ل�سابق مناق�سة �ملو��سيع �ل�سبعة �الأ بد�أ

وىل منها )تخ�سي�س مياه �لنيل بني م�سر و�ل�سود�ن؛ م�سروعا �ل�سد �لعايل وخز�ن �لرو�سري�س؛  �لتف�سيل �ملو��سيع �لثالثة �الأ

ربعة �ملتبّقية من �ملو��سيع �ل�سبعة.  غر�ق منطقة حلفا؛(. ننتقل يف هذ� �ملقال ملناق�سة �ملو��سيع �الأ وتعوي�سات �ل�سود�ن عن �إ

2
رابعًا: مشروعات استغالل مياه مستنقعات جنوب السودان:

نه ت�سيع كمياٌت من مياه �لنيل يف م�ستنقعات بحر �جلبل وبحر �لزر�ف وبحر �لغز�ل ونهر �ل�سوباط،  ىل �أ ت�سري �التفاقية �إ

ع �لزر�عي  قامة م�ساريع لزيادة مياه نهر �لنيل من هذه �مل�ستنقعات ل�سالح �لتو�سّ جر�ء�ت الإ وت�سع �التفاقية جمموعًة من �الإ

نفاق  ن يتوىل �ل�سود�ن �الإ ن ُيوّزع �سايف �ملياه و�لتكاليف منا�سفًة بينهما. وتن�سّ �التفاقية على �أ يف م�سر و�ل�سود�ن، على �أ

على هذه �مل�سروعات من ماله وتدفع م�سر ن�سيبها يف �لتكاليف بنف�س ن�سبة �لن�سف �ملقررة لها يف فائدة هذه �مل�سروعات.

ذ� دعْت حاجُتها للتو�سع �لزر�عي لذلك. يف هذه  ٍي من هذه �مل�سروعات �إ ن �التفاقية ُتعطي م�سر �حلق يف �لبدء يف �أ غري �أ

خطار يتقدم كل  �حلالة ُتْخِطر م�سُر �ل�سود�َن بامليعاد �لذي ينا�سبها للبدء يف �مل�سروع. ويف خالل عامني من تاريخ هذ� �الإ

من �لبلدين بربناجمه لالنتفاع بن�سيبه يف �ملياه. وبعد �نتهاء �لعامني تبد�أ م�سر يف �لتنفيذ بتكاليف من عندها، وعندما 

ال تتجاوز  نه يدفع ن�سبًة من جملة �لتكاليف تتفق مع ن�سبة �ملياه �لتي �سيح�سل عليها، على �أ يتهياأ �ل�سود�ن ال�ستغالل ن�سيبه فاإ

ٍي من �لبلدين ن�سف �لفائدة.  ح�سة �أ

ي من م�ساريع زيادة مياه �لنيل من م�ستنقعات جنوب �ل�سود�ن �سو�ٌء كان  حاديًا يف بناء �أ عطت �التفاقية م�سر حقًا �أ وهكذ� �أ

خطار �ل�سود�ن  م ال. كل ما حتتاحه م�سر هو �إ م ال، و�سو�ٌء كان يو�فق على قر�ر م�سر �أ  ال�ستغالل ن�سيبه �أ
ًّ
�ل�سود�ن قد تهياأ

عطاء �ل�سود�ن فرتة عامني ليتقدم لها بربناجمه لالنتفاع بن�سيبه.  بامليعاد �لذي ينا�سبها و�إ

ىل �ملجموعات �ملحلية �لتي تعتمد يف حياتها وحياة ما�سيتها على بيئة ومياه  �سارٍة �إ ية �إ ن �التفاقية ال تت�سّمن �أ كما ُيالحظ �أ
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هايل و�دي  ن تعوي�سات �أ �مل�ستنقعات، و�لتي �ستت�سّرر من هذه �مل�ساريع، وال عن تعوي�ساٍت لهذه �ملجموعات، على �لرغم من �أ

حدى �لعقبات �لرئي�سية يف �ملفاو�سات يف كل مر�حلها. حلفا كانت �إ

�ل�سود�ن وميالده كدولٍة  بانف�سال جنوب  تغرّي متامًا  �مل�سمار قد  1959 يف هذ�  �تفاقية عام  �لذي ر�سمته  �لو�سع  ولكن 

1959 على دولة جنوب  لز�مية �تفاقية  �إ 2011. وقد د�ر وما ز�ل يدور جدٌل قانويٌن مكّثف حول  م�ستقّلٍة يف يوليو عام 

ن م�سائل هذه �لقنو�ت مل تكن لتحكمها  و�سحت �أ ن جتربة حفر قناة جونقلي �أ ىل �أ �سارة هنا �إ �ل�سود�ن. ولكن ال بّد من �الإ

نه من �لو��سح  �سافة �أ منية وبيئية و�جتماعية حملية يف غاية من �لتعقيد. وال بد من �إ �التفاقيات بل تخ�سع لعو�مل �سيا�سية و�أ

ن هناك حقائق جديدة قد بدرت لن ت�ستطيع �لدولتان جتاوزها ب�سهولة.  ن هذه �ملو�د من �التفاقية قد جتاوزها �لزمان و�أ �أ

ن �تفاقية �ل�سالم �ل�سامل بني �حلكومة �ل�سود�نية و�حلركة �ل�سعبية لتحرير �ل�سود�ن �لتي مّت �لتوقيع  كما ال بد من �لتذكري �أ

عليها يف 9 يناير عام 2005 كانت قد تركت كل ما يخت�سُّ مبياه �لنيل يف يد �حلكومة �ملركزية يف �خلرطوم. لكن رغم هذ� 

فقد قامت جوبا با�ستالم زمام �ملبادرة يف م�سائل مياه �لنيل كليًا من بد�ية وخالل كل فرتة �ل�ست �سنو�ت �النتقالية، خ�سو�سًا 

كمال �لقناة، ومل تعرت�س  ّكدت حكومة جنوب �ل�سود�ن مر�رً� وتكر�رً� �عرت��سها �لتام على �إ كمال قناة جونقلي. وقد �أ لة �إ م�ساأ

لة.  طالقًا، وال على جتاهلها التفاقية �ل�سالم �ل�سامل فيما يخ�س هذه �مل�ساأ �خلرطوم على مو�قف وت�سريحات جوبا �إ

3
خامساُ: الهيئة الفنية الدائمة المشتركة:

�لبحوث  يف  ولل�سري  بينهما  �لفني  �لتعاون  حتقيق  بغر�س  و�ل�سود�ن  م�سر  بني  م�سرتكة  د�ئمة  فنية  هيئة  �التفاقية  ت  ن�ساأ �أ

حبا�س �لنيل �لعليا، ي�ساعدها  ر�ساد �ملائي يف �أ ير�ده، وكذلك ال�ستمر�ر �الإ و�لدر��سات �لالزمة مل�سروع �سبط �لنيل وزيادة �إ

ىل مفت�س عام �لري �مل�سري يف  �سارة هنا �إ الإ �ملهند�سون �ل�سود�نيون وكذلك �ملهند�سون �مل�سريني يف �ل�سود�ن ويوغند�. و�إ

عو�م 1949 -  وين �لتي ُوّقعت يف �الأ �ل�سود�ن وم�ساعديه، و�ملهند�سني �مل�سريني �ملوجودين يف يوغند� حتت �تفاقيات �سّد �أ

وتنفيذها.  �لنيل  ير�د  �إ زيادة  مل�سروعات  و�لبحوث  �لرئي�سية  �خلطوط  بر�سم  �لهيئة  وتخت�س   .1953
عمال �لتي ُتقام على �لنيل  ويختلف دور �لهيئة يف كٍل من �ل�سود�ن وم�سر. فاخت�سا�س �لهيئة ي�سمل و�سع نظم ت�سغيل �الأ

د�خل وخارج حدود �ل�سود�ن باالتفاق مع �ملخت�سني يف �لبالد �لتي ُتقام فيها هذه �مل�سروعات. ولكن �خت�سا�س �لهيئة يقف 

�سو�ن )ولي�س و�سع هذه �لنظم(.  عاله، وكذلك �ل�سد �لعايل و�سد �أ ليها �أ عمال �مل�سار �إ عند مر�قبة تنفيذ جميع نظم ت�سغيل �الأ

ما بالن�سبة مل�سر فهي تر�قب تنفيذ نظم �لت�سغيل فقط. ن �لهيئة ت�سع نظم �لت�سغيل لل�سود�ن. �أ وهذ� يعني �أ

ي بلٍد من �لبالد �لو�قعة على  ون مياه �لنيل مع �أ ي بحٍث يف �سوؤ جر�ء �أ ىل �إ نه عندما تدعو �حلاجة �إ ىل �أ ي�سًا �إ ت�سري �التفاقية �أ

نه  ٍي موحٍد ب�ساأ ن حكومتي جمهورية �ل�سود�ن و�جلمهورية �لعربية �ملتحدة تتفقان على ر�أ �لنيل خارج حدود �جلمهوريتني فاإ

ليها.  نه مع �لبالد �مل�سار �إ ي هو �لذي جتري �لهيئة �الت�سال ب�ساأ ليها. ويكون هذ� �لر�أ بعد در��سته مبعرفة �لهيئة �لفنية �مل�سار �إ

ٍي موّحٍد يف مو�جهة بقية دول حو�س �لنيل. وهذ� �لتكتل هو  نًا بر�أ وهكذ� خلقت �التفاقية تكّتاًل من م�سر و�ل�سود�ن متح�سّ

ىل ميالد تكّتل دول عنتبي �مل�ساد يف عام 2010. ّدت �إ �سباب �لتي �أ حد �الأ �أ

بعد �سهرين من توقيع �تفاقية مياه �لنيل يف 8 نوفمرب عام 1959 وّقعت �لدولتان يف 17 يناير 1960 على �لربوتوكول 

ن�ساء �لهيئة �لفنية �لد�ئمة �مل�سرتكة ملياه �لنيل. وقد وّقع على �لربوتوكول �ل�سيد�ن زكريا حمي �لدين وحممد طلعت  �خلا�س باإ

ن�سات �سكرتارية تكون  فريد نف�سيهما. ويف 31 يوليو 1960 �سدرت �لالئحة �لد�خلية للهيئة �لفنية �لد�ئمة �مل�سرتكة و�لتي �أ
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جيز �لربوتوكول و�لالئحة بو��سطة جمل�س �لوزر�ء لكٍل من 
ُ
رئا�ستها بالتناوب �سنويًا، ويكون مقرها مدينة �خلرطوم. وقد �أ

ع�ساء م�سريني هم �ل�سادة حممد خليل �بر�هيم، عبد �لعظيم ��سماعيل ، حممد  ربعة �أ ول هيئة من �أ �لدولتني. وت�سّكلت �أ

حمد، �سغريون �لزين،  ع�ساء �سود�نيني هم �ل�سادة حممود حممد جادين ، �لر�سيد �سيد �أ ربعة �أ مني ، توفيق حممد خليفة، و�أ �أ

�سر�ف على تنفيذ قناة جونقلي يف �لفرتة من عام 1978  كرب �ملهام �لتي قامت بها �لهيئة �الإ و يحيى عبد �ملجيد. ومن �أ

يقاف �لعمل فيها  وحتى �سهر فرب�ير عام 1984، حني قامت �حلركة �ل�سعبية لتحرير �ل�سود�ن بالهجوم على موقع �لقناة و�إ

نهائيًا يف ذلك �ل�سهر.

4
سادساُ: مطالب دول حوض النيل األخرى:

ىل �تفاق  خرى بن�سيٍب يف مياه �لنيل و�إ ىل مطالب �لبلد�ن �لنيلية �الأ ُت�سري �لفقرة �لثانية من �جلزء �خلام�س من �التفاقية �إ

ية  مكان قبول �أ �سفر �لبحث عن �إ ذ� �أ ٍى موّحد ب�سانها. و�إ ن يبحثا �سويًا مطالب هذه �لبالد ويتفقا على ر�أ م�سر و�ل�سود�ن على �أ

�سو�ن ُيخ�سم منا�سفًة بينهما. وُتلزم �التفاق �لهيئة  ن هذ� �لقدر حم�سوبًا عند �أ �س لبلٍد منها فاإ ير�د �لنهر تخ�سّ كمية من �إ

ن هذه �لفقرة من �التفاقية تعطي م�سر و�ل�سود�ن  �لفنية �لد�ئمة �مل�سرتكة مبر�قبة عدم جتاوز هذه �لبالد �لكمية. عليه فاإ

و قبوله  ن هي تقدمت بطلٍب للدولتني. كما يعطي �لدولتني حق رف�س ذ�ك �لطلب �أ خرى �إ ية دولٍة نيليٍة �أ حق حتديد ن�سيب �أ

وحتديد كمية �ملياه �لتي �ستمنح لتلك �لدولة، و�لتي �ستقوم �لهيئة �لفنية مبر�قبة عدم جتاوزها بو��سطة تلك �لدولة. 

خرى مبطالبها يف مياه  ية دولة م�ساطئٍة �أ ن تتقدم �أ حو�ل �أ ي حاٍل من �الأ جر�ئية كبرية. فال ُيتوقع باأ تخلق هذه �لفقرة م�سكلة �إ

ن ذلك يعني �عرت�ف هذه �لدول باتفاقية 1959 �لتي هي لي�ست طرفًا فيها،  �لنيل مل�سر و�ل�سود�ن ليبحثاها ويقرر� فيها الأ

ية كمية من  و�عرت�فها بهيمنة م�سر و�ل�سود�ن على نهر �لنيل، مبا يف ذلك حق م�سر و�ل�سود�ن يف عدم قبول تخ�سي�س �أ

ي�سا تنازل هذه �لدول عن حٍق يكفله �لقانون �لدويل لكٍل من �لدول �مل�ساطئة يف �النتفاع �ملن�سف  �ملياه لذلك �لبلد. وتعني �أ

ن تتقّدم �ثيوبيا، وهي م�سدر لـ %86 من مياه �لنيل بطلٍب مل�سر  ي نهٍر م�سرتك. وعلى �سبيل �ملثال ال ُيتوقع �أ و�ملعقول من �أ

�سر�كها يف �ملفاو�سات  و�ل�سود�ن بتخ�سي�س كميٍة من مياه �لنيل لها. وكما ذكرنا من قبل فقد طالبت �ثيوبيا مر�رً� وتكر�رً� �إ

ول لوز�رة �لتجارة و�ل�سناعة  ىل ت�سريح �ل�سيد هاول �لوكيل �الأ ي�سًا �إ �سرنا �أ ولكن م�سر و�ل�سود�ن جتاهال ذلك �لطلب. وقد �أ

�سماه لهجة �لغطر�سة �لتي ت�سود �تفاقية مياه  نه �نده�س كثريً� ملا �أ يف يوغند� يف 30 نوفمرب عام 1959 و�لذي ذكر فيه �أ

ولي�س حقُا  و�ل�سود�ن  �لنيل هو هبٌة من م�سر  مياه  خرى من  �الأ �لنيلية  �لدول  ن�سيب  ن  �أ ُتقرر  و�لتي   ،1959 لعام  �لنيل 

م�سروعًا لهذه �لدول مبقت�سى �لقانون �لدويل.

�لكمية  ن هذه  خرى فاإ �أ نيلية  �لنيل لدولة  ية كميٍة من مياه  �أ ذ� مّت تخ�سي�س  �إ نه  �أ ىل  �إ ُت�سري �التفاقية  خرى  �لناحية �الأ من 

ي بن�سبة 55،5  �سة لكٍل منهما حتت �تفاقية 1959 )�أ ُتْخ�سم منا�سفًة بني م�سر و�ل�سود�ن، ولي�س بن�سبة �ملياه �مُلخ�سّ

ن�سبة للدولتني، ولي�س  ن مثل هذه �مُل�ستجد�ت يتمُّ �لتعامل معها عادًة بن�سب �الأ مل�سر و18،5 لل�سود�ن(. وهذ� و�سٌع غريب الأ

خرى  ذ� قررت م�سر و�ل�سود�ن تخ�سي�س ع�سرة مليار مرت مكعب من مياه �لنيل للدول �الأ منا�سفًة بينها. فعلى �سبيل �ملثال �إ

ن هذه �لكمية، ح�سب ن�سو�س �التفاقية، ُتخ�سم منا�سفًة من كٍل من م�سر و�ل�سود�ن )خم�سة مليار من كٍل منهما( ولي�س  فاإ

من  مليار  و2،5  م�سر  من  مليار   7،5 خ�سم  عنها  �سينتج  و�لتي  لل�سود�ن،   18،5 و  مل�سر   55،5( ن�سيبيها  بن�سبة 

�ل�سود�ن(. 
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5
�سابعًا: �ل�سلفة �ملائية مل�سر:

ين�سّ �مللحق رقم )1( من �التفاقية على مو�فقة �ل�سود�ن على مبد�أ منح م�سر �سلفة مائية من ن�سيب �ل�سود�ن يف مياه �ل�سد 

�لعايل لُتمّكن م�سر من �مل�سي يف بر�جمها �ملقررة للتو�سع �لزر�عي. ويكون طلب م�سر هذ� بعد مر�جعتها لرب�جمها خالل 

ن �ل�سود�ن مينحها �سلفة ال تزيد عن مليار ون�سف من ن�سيبه  ذ� قررت م�سر ذلك فاإ خم�س �سنو�ت من تاريخ �التفاقية. فاإ

بحيث ينتهي ��ستخد�م هذه �ل�سلفة يف نوفمرب عام 1977. هناك ثالث مالحظات على مو�سوع �ل�سلفة �ملائية هذه:

ن �لغر�س من مالحق  ليها يف �مللحق، وهذ� و�سٌع غريب الأ �سارة �إ منا مّتت �الإ نها مل ُت�سّمن يف مو�د �التفاقية نف�سها و�إ واُل: �إ �أ

�لثاين  �مللحق  ن  �أ و�ملالحظ  �لتز�ماٍت جديدة.  ت�سمني  ولي�س  �التفاقية  ملو�د  و�لتفا�سيل  �لتو�سيح  �التفاقيات هو مزيٌد من 

�سارت لها �التفاقية يف  ق�ساط �لتعوي�سات لل�سود�ن �لتي �أ ح مبلغ وتاريخ دفع كل ق�سٍط من �أ لالتفاقية يت�سّمن تفا�سيل تو�سّ

�لفقرة �ل�ساد�سة من �جلزء �لثاين من �التفاقية.

ثانيًا: �ل�سلفة مبنية على �حتياجات م�سر وفق بر�جمها �ملقّررة للتو�سع �لزر�عي، وال ت�سع يف �حل�سبان بر�مج �ل�سو�ن للتو�سع 

�لزر�عي.

ن �التفاقية �لتي  ثالثًا: ال حُتّدد �التفاقية تاريخًا لرد �ل�سلفة �ملائية لل�سود�ن، وال للطريقة �لتي �سرُتد بها. وهذ� و�سٌع غريب الأ

و ��سرتد�دها وهذ� ما �سكتت عنه �التفاقية.  ن تورد ن�سو�سًا عن طريقة ردها �أ تورد ن�سو�سًا عن طريقة ن�سوء �ل�سلفة ال بّد �أ

�سيكون من  نه  �أ �سنناق�س الحقًا(  1959 )كما  لعام  �لنيل  مياه  �تفاقية  على  تعليقه  �ل�سيد مريغني حمزة يف  عرب  �أ وقد 

ن عددً� كبريً� من �ملز�رعني �مل�سريني �سيكونون قد �عتمدو� عليها ولن يكون  نهاء و��سرتد�د �ل�سلفية الأ �ل�سعب على �ل�سود�ن �إ

يجاد بديٍل مائٍي لهم.  من �ل�سهل �إ

ن �ل�سود�ن ف�سل ف�ساًل تامًا على  كادميية بحتة الأ لًة �أ �سبحت م�ساأ لة ��سرتد�د �ل�سلفية �ملائية هذه قد �أ ن م�ساأ �سافة �أ وال بد من �إ

مدى كل �ل�سنو�ت �لتي تلت توقيع �تفاقية مياه �لنيل لعام 1959 وحتى �ليوم يف ��ستعمال ن�سيبه من �ملياه �ملحدد بـ 18.5 

مليار مرت مكعب، ومل تتجاوز ��ستعماالته 12 مليار مرت مكعب يف �لعام كما �سّرح �ل�سيد وزير �لري و�ملو�رد �ملائية �ل�سابق 

غ�سط�س عام 2011، �ل�سفحة �لثالثة(. ربعاء 10 �أ �ملهند�س كمال علي )ر�جع جريدة �ل�سحافة، �لعدد 6487 بتاريخ �الأ

6
ذ� �تفق �لطرفان على  اّل �إ نها �ستبقى ملزمًة للطرفني �إ ن �التفاقية ال تت�سّمن فرتة حمدّدة ل�سريانها، وهذ� يعني �أ �سافة �أ يجب �إ

ن هذه �التفاقية  ن تعديلها يتطّلب مو�فقة �لدولتني معّا. كما يجب تو�سيح �أ ن هذه �التفاقية ثنائية فاإ �نتهاء �سريانها. ومبا �أ

ح يف مقاٍل الحق.  خرى من دول حو�س �لنيل كما �سنو�سّ ي دولٍة �أ ىل �أ ثنائية والتتعدى �لز�ميتها م�سر و�ل�سود�ن �إ

ن �ل�سود�ن قّدم تنازالٍت كبرية خالل  عاله فاإ ح �ل�سرد �أ �سا�سية التفاقية مياه �لنيل لعام 1959. وكما يو�سّ هذه هي �ملالمح �الأ

ن كّفة �التفاقية قد رجحت ل�سالح م�سر ب�سورٍة كبرية. عو�م �لتي مّت فيها �لتفاو�س، و�أ �خلم�سة �أ

مة و�لوطني �الحتادي  حز�ب �لثالثة �لريئ�سية يف �ل�سود�ن وقتها – �الأ رغم هذ� فقد قابلت �لقياد�ت �لدينية و�ل�سيا�سية لالأ

ييٍد كبريين،  و�ل�سعب �لدميقر�طي – وبع�س �الحتاد�ت و�ل�سحف �ل�سود�نية �تفاقية مياه �لنيل لعام 1959 برتحاٍب وتاأ

ح يف �ملقال �لقادم. كما �سنو�سّ
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خفايا وخبايا مفاو�ضات اتفاقية مياه النيل لعام 1959 )11 – 14(

1
ولويات حكومة �لفريق  لة ��ستئناف �لتفاو�س مع م�سر حول مياه �لنيل من �أ كما ذكرنا يف �ملقاالت �ل�سابقة فقد كانت م�ساأ

1958. لكّن �حلكومة  17 نوفمرب عام  ىل �ل�سلطة يف �خلرطوم عرب �النقالب �لع�سكري يف  �بر�هيم عبود �لتي و�سلت �إ

ول باخلالفات �حلادة د�خل قياد�ت �جلي�س، ود�خل جمل�س قيادة �لثورة �لع�سكري  �لع�سكرية �جلديدة �ن�سغلت خالل عامها �الأ

لة �لتفاو�س مع م�سر حول تق�سيم مياه �لنيل حتى �سبتمرب عام 1959 عندما قرر  ىل م�ساأ نف�سه. عليه فلم تلتفت �حلكومة �إ

�لرئي�سان جمال عبد �لنا�سر و�لفريق �بر�هيم عبود ��ستئناف �ملفاو�سات حول مياه �لنيل.

ت �ملفاو�سات بني �لوفد �ل�سود�ين بقيادة �للو�ء حممد طلعت  كتوبر عام 1959، وبد�أ و�سل �لوفد �ل�سود�ين �لقاهرة يوم 8 �أ

فريد و�لوفد �مل�سري بقيادة �ل�سيد زكريا حمي �لدين حول تق�سيم مياه �لنيل و�مل�سائل �القت�سادية و�لتجارية يف �لقاهرة يف 

ع�ساء �لوفد �ل�سود�ين  �سماء �أ لنا يف مقاٍل �سابق �أ كتوبر عام 1959 و��ستمرت حتى 7 نوفمرب عام 1959. وقد ف�سّ 10 �أ
و�لذي �سمل ع�سرة مدنيني وثالثة ع�سكريني.

�سابيع من �لتفاو�س مّت �لتوقيع على �تفاقية مياه �لنيل ومعها �التفاق �ملايل و�لتجاري و�تفاقية �مل�سائل �جلمركية  ربعة �أ بعد �أ

نوفمرب   10 �لثالثاء  ع�سر  ويف  مكّثفة.  ودولية  و�قليمية  حملية  �عالمية  تغطيٍة  و�سط   1959 عام  نوفمرب   8 حد  �الأ يوم 

ىل �خلرطوم. وقد كان يف ود�ع �لوفد �ل�سود�ين يف مطار �لقاهرة كبار  عام 1959 غادر �لوفد �ل�سود�ين �لقاهرة ُمتجها �إ

رجاالت �لدولة �مل�سريني يتقدمهم �ل�سيد زكريا حمي �لدين وزير �لد�خلية ورئي�س �لوفد �مل�سري �ملفاو�س.

2
وكبار  �لوزر�ء  وجمل�س  �مل�سلحة  للقو�ت  على  �الأ �ملجل�س  ع�ساء  �أ �ل�سادة  �خلرطوم  مطار  يف  �لعائد  �لوفد  ��ستقبال  يف  كان 

�سر�ع ال�ستقبال �لوفد  �سدرت بيانًا للمو�طنني حتّثهم فيه باالإ �أ رجاالت �لدولة. وكانت جمال�س بلديات �لعا�سمة �ملثلثة قد 

فيه عن  علن  �أ بيانُا  �مل�سلحة  للقو�ت  على  �الأ �ملجل�س  رئي�س  �ل�سيد  �سدر  و�أ للمطار.  �ملّجانية  �ملو��سالت  لهم  ووّفرت  �لعائد، 

�لبلدين  بني  مفتعلة  كل جفوٍة  ز�لت  �أ قد  �لعادلة  �التفاقية  تلك  ن  �أ ّكد  و�أ �جلانبان،  ليها  �إ ل  تو�سّ �لتي  للنتائج  �لبالغ  �سروره 

ىل �لرئي�س جمال عبد �لنا�سر  عقب �لفريق �بر�هيم عبود بيانه بربقيٍة �إ ىل ن�سر. و�أ �ل�سقيقني، و�ستقود �ل�سعبني من ن�سٍر �إ

ىل جناحها. ّدت �إ خاء �لتي �سادت �ملفاو�سات و�أ ي�سكره فيها على �حلفاوة و�لكرم وروح �الإ

ىل  �سبوٍع من عودة �لوفد �إ وقد �حتّلت �التفاقية حّيزً� كبريً� يف خطاب �لفريق �بر�هيم عبود يف 17 نوفمرب 1959، بعد �أ

جناٍز كبرٍي  برز �خلطاب �تفاقية مياه �لنيل كاإ وىل ال�ستيالء �لقو�ت �مل�سلحة على �ل�سلطة. و�أ �خلرطوم، مبنا�سبة �لذكرى �الأ

�سا�سي مل�سرية �لتنمية يف �ل�سود�ن.  وتاريخٍي حلكومة “�لثورة” �جلديدة، وكمعلٍم �أ

3
قل من يوٍم من عودة �لوفد �ملفاو�س، وقبل  ياٍم من توقيع �التفاقية و�أ ي بعد ثالثة �أ ربعاء 11 نوفمرب 1959، �أ يف �سباح �الأ

�سدر �ملجل�س �لقانون �خلا�س بها. و�ملالحظ  خريتني( و�أ ن يجّف حربها، �سادق جمل�س �لوزر�ء عليها )مع �التفاقيتني �الأ �أ

على للقو�ت �مل�سلحة و�لذي كان �ل�سلطة  نه مّت �لت�سديق على �التفاقيات بو��سطة جمل�س �لوزر�ء ولي�س بو��سطة �ملجل�س �الأ �أ

على للقو�ت  ن �ملجل�س �الأ ىل �أ ن �ل�سبب ور�ء ذلك يرجع �إ يي �أ �لت�سريعية و�لتنفيذية �لعليا يف �ل�سود�ن يف ذلك �لوقت. ويف ر�أ
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حمد  حمد خري وزير �خلارجية، عبد �ملاجد �أ �سر�ك �ملدنيني �خلم�سة يف جمل�س �لوزر�ء )�ل�سادة �أ ر�د بذلك �لقر�ر �إ �مل�سلحة �أ

رباب وزير �ملعارف و�لعدل، و�سانتينو دينق وزير �لثوة �حليو�نية( يف  حمد علي وزير �ل�سحة، زيادة �أ وزير �ملالية، حممد �أ

ولية وتبعات �التفاقية.  ع�ساء �ملجل�س �لع�سكري م�سوؤ قر�ر �لت�سديق على �التفاقية وحتميلهم مع �أ

نه �سعيٌد لتوقيع  علن فيه �أ حمد خري وزير �خلارجية بيانًا منف�ساًل �أ �سدر �ل�سيد �أ ىل �خلرطوم �أ يف نف�س يوم و�سول �لوفد �إ

ّدى مع �خو�نه يف حكومة �لثورة عماُل كانت نتائجه ناجحًة وباهرة.  نه �أ �التفاق وي�سعر باأ

4
حز�ب  لالأ و�ل�سيا�سية  �لدينية  �لقياد�ت  ن  فاإ �لعهد  ذلك  يف  حملولًة  قانونيًا  كانت  �ل�سيا�سية  حز�ب  �الأ ن  �أ من  �لرغم  على 

ىل �سوت  ييد �التفاقية ويف �سميِّ �سوتها �إ خر �لبّتة يف تاأ مة و�لوطني �الحتادي و�ل�سعب �لدميقر�طي( مل تتاأ �لثالثة �لكربى )�الأ

وىل كما  برزته �ل�سحف �ل�سود�نية يف �سفحاتها �الأ ييد و�أ لة. بالطبع فقد �بتهجت �حلكومة بذلك �لتاأ �حلكومة يف هذه �مل�ساأ

�سن�ستعر�س يف هذ� �ملقال. 

كان �لوفد �ل�سود�ين بالقاهرة على �ت�ساٍل بال�سيد علي �ملريغني و�لذي كان متو�جدً� مب�سر وقتها. وقد ز�ره �ل�سيد حممد 

ر�سل  �أ خريتني(  �الأ �التفاقيتني  )مع  �لنيل  مياه  �تفاقية  توقيع  �ملفاو�سات. حال  �سري  على  طلعه  و�أ �لوفد  رئي�س  فريد  طلعت 

للقو�ت  على  �الأ �ملجل�س  �ل�سيد رئي�س  ىل  �إ �ملفاو�سات  تهنئة بنجاح  1959 برقية  نوفمرب عام   8 يوم  �ل�سيد علي �ملريغني 

ي بعد يوٍم من توقيع  ن يكون �التفاق فاحتة عهٍد جديد خلري �لبلدين. ويف يوم 9 نوفمرب عام 1959، �أ �مل�سلحة متمنيًا �أ

نها “جميلة  �سدر �ل�سيد علي �ملريغني بيانًا يبارك فيه �التفاقية وي�سفها باأ �التفاقية، وقبل و�سول �لوفد �ملفاو�س للخرطوم، �أ

نها جاءت “نتيجة للروح �لطيبة �لتي �سادت مفاو�سات �لوفدين و�لتوجيه �حلكيم �لذي بذله رئي�سا  ثر وكثرية �لنفع” و�أ �الأ

�سباب �لود بني �ل�سعبني.”  خوية �لقوية ولتدعيم �أ ن تكون �التفاقية “بد�ية عهد لتنمية �لرو�بط �الأ �لقطرين” ويتمنى �أ

على للقو�ت �مل�سلحة برقيًة من �ل�سيد عبد �هلل خليل رئي�س �لوزر�ء  ويف 10 نوفمرب 1959 تلّقى �ل�سيد رئي�س �ملجل�س �الأ

هنئكم قلبيًا بنجاح �ملفاو�سات �لذي كان �لف�سل فيه حل�سن نيتكم  �ل�سابق و�لذي كان وقتها يتلّقى �لعالج يف لندن جاء فيها “�أ

متنى لكم �لتوفيق يف كل ما فيه م�سلحة �ل�سود�ن ورفعته.”  وحكمتكم مما �سيعود على �لبلدين باخلري و�لرفاهية و�أ

�لبلدين  ُعِقدت بني  �لتي  باالتفاقيات  فيه  ُيرّحب  بيانًا  �ملهدي  �ل�سديق  مام  �الإ �ل�سيد  �سدر  �أ  1959 نوفمرب   16 يوم  ويف 

قوى �لعالقات بني �لبلدين  طيب و�أ قامة �أ كيد على �إ كدنا رغبتنا �لد�ئمة وحر�سنا �الأ ن �أ ننا �سبق �أ ي�سًا “و�أ �ل�سقيقني، جاء فيه �أ

ليه.” ومتّنى �لبيان �لتوفيق  ن بد�أ �ل�سعي �إ وعلى توثيق عرى �لت�سامن و�لتعاون بينهما مما حد� بنا ملباركة مبد�أ �التفاق منذ �أ

و�لتعاون  �لت�سامن  دو�م  يكفل  ما  كل  ن ميكنهم من  و�أ و�لود،  خوة  �الأ و��سر  �أ يحفظ  ما  لكل  “د�ئمًا  �لبلدين  ولني يف  للم�سوؤ

�ل�سرمدي.” 

زيرق رئي�س �الحتاد  حمد بابكر �الإ يف يوم 10 نوفمرب عام 1959 قام وفٌد من �حتاد مز�رعي �جلزيرة مكّوٌن من �ل�سيد �أ

حمد علي �حلاج �سكرتري �الحتاد وحممد عبد �هلل �لو�يل نائب �سكرتري �الحتاد وحممد عبد �لرحمن �ل�سيخ  وع�سوية �ل�سادة �أ

على للقو�ت �مل�سّلحة للتهنئة باالتفاقية، ونقل �لوفد �سكر �ملز�رعني للحكومة على  ع�سو �الحتاد بزيارة �ل�سيد رئي�س �ملجل�س �الأ

�هتمامها �لكبري بامل�سروع.
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5
ي �لعام يف يوم 9 نوفمرب عام 1959 بعنو�ن  رّحبت معظم �ل�سحف �ل�سود�نية باالتفاق. وقد جاءت �فتتاحية �سحيفة �لر�أ

نه “قد �سار من  “يوم خالد م�سهود.” وقد و�سفت �ل�سحيفة يوم �لثامن من نوفمرب عام 1959 )يوم توقيع �التفاقية( باأ
�لتي عاجلت  �التفاقية  فيه  ُوّقعْت  �لنيل من منبعه حتى م�سّبه، فقد  �لو�قعة على  �لبلد�ن  �مل�سهودة يف جميع  �لتاريخ  يام  �أ

خرى �لو�قعة على منابع �لنيل.” ورّحبت �الفتتاحية بالك�سب �لعظيم  �سخم م�سكلة كانت تعانيها م�سر و�ل�سود�ن و�لبالد �الأ �أ

�ست كّل  ن �تفاقية مياه �لنيل �لثنائية و�لتي خ�سّ ن تّدعي �ل�سحيفة �أ �لذي تنطوي عليه �التفاقية لل�سود�ن. وقد كان غريبُا �أ

خرى. مياه �لنيل مل�سر و�ل�سود�ن قد عاجلت م�سكلة دول �لنيل �الأ

6
ح موقف �حلزب من �تفاقية  ية وثيقة من �حلزب �ل�سيوعي �ل�سود�ين �سدرت يف ذ�ك �لوقت تو�سّ وفق يف �لعثور علي �أ مل �أ

عو�م �لثالثة �ملا�سية ولكن مل تنجح تلك �مل�ساعي يف �لعثور علي ما  مياه �لنيل. وقد �ت�سلُت بعدٍد من قياد�ت �حلزب يف �الأ

ح موقف �حلزب وقتها. وقد يكون �ن�سغال �حلزب يف �سهري �كتوبر ونوفمرب عام 1959 مبحاكمة ع�سرة من قيادته  يو�سّ

مام �ملحاكم �ل�سود�نية  �ساتذة عبد �خلالق حمجوب وعبد �لرحمن �لو�سيلة و�لتجاين �لطيب و�سمري جرج�س( �أ )مبن فيهم �الأ

ترك �لردَّ على هذ�  ين �أ ي بياٍن عن �التفاقية. غري �أ �سد�ر �أ مبوجب قانون �جلمعيات غري �مل�سروعة قد حال دون مناق�سة و�إ

ل لقيادة �حلزب �حلالية.  �لت�ساوؤ

مل من �الخوة يف �حلركة  �سالمية من �التفاقية، و�آ ية وثيقٍة �سدرت يف ذلك �لوقت عن موقف �حلركة �الإ عث علي �أ كذلك مل �أ

ية وثيقة وقتها. ن كان قد �سدرت �أ تو�سيح �إ

7
�سابيع من توقيع �تفاقية مياه �لنيل، عقد �للو�ء حممد طلعت  ي بعد حو�يل ثالثة �أ يف يوم �خلمي�س 3 دي�سمرب عام 1959، �أ

وزير  مني �حلاج  �الأ �ملقبول  مري�الي  �الأ فيه  �سارك  مترً� �سحفيًا  �ملفاو�س موؤ �لوفد  ورئي�س  و�لعمل  �ال�ستعالمات  وزير  فريد 

حمد �مل�ست�سار �لفني للوز�رة حتدثو� فيه عن �تفاقية  �لزر�عة و�لري، و�ل�سيد�ن حممود جادين مدير �لري و�لر�سيد �سيد �أ

مياه �لنيل لعام 1959. 

مبوجب  �ل�سود�ن  ة  ح�سّ ىل  �إ �لتو�سل  مّت  وكيف  �ل�سابقة  �ملفاو�سات  يف  جرى  ملا  ُمطّواًل  �سرحًا  �لري  وزير  �ل�سيد  قّدم  وقد 

ىل  �سار �إ ليه. و�أ ن �لـ 18،5 مليار �لتي ح�سل عليها �ل�سود�ن مبوجب �التفاقية هي ما كان �ل�سود�ن يرنو �إ و�سح �أ �التفاقية، و�أ

ر لكٍل من �ل�سود�ن وم�سر �حل�سول على ن�سيٍب  نه لوال �لتخزين �مل�ستدمي بال�سد �لعايل ملا تي�سّ ن ال يغيب عن �لبال �أ نه يجب �أ �أ

ع �لزر�عي يف �ل�سود�ن يف  و�سح �ل�سيد �لوزير تفا�سيل برنامج �لتو�سّ ثابٍت يف مياه �لنيل ن�سبًة للتذبذب يف من�سوب �لنيل. �أ

فرتة �النتقال بني تاريخ توقيع �التفاقية وحتى قيام �ل�سد �لعايل و�لكيفية �لتي �سوف ُتروى بها �ملرحلة �لثانية و�ملرحلة �لثالثة 

من �متد�د �ملناقل، مبا يف ذلك �سلفة مائية من م�سر تبلغ 450 مليون مرت مكعب و�فقت م�سر - ح�سب قوله - على تخزينها 

ولياء.  يف خز�ن جبل �أ

عام  يف  تنتهي  �سوف  نها  �أ �لوزير  �ل�سيد  و�سح  �أ  ،1959 عام  �تفاقية  مبوجب  مل�سر  �ل�سود�ن  من  �ملائية  لل�سلفة  بالن�سبة 

عطت  �أ قد  كانت  ن م�سر  �أ وذكر   .)1977 – �لفرتة )1959  تلك  �ملياه خالل  لهذه  يحتاج  لن  �ل�سود�ن  ن  و�أ  ،1977
ح كيف ومتى �سوف ترد م�سر �ل�سلفة �ملائية لل�سود�ن. �ل�سود�ن يف �ملا�سي �سلفًة مائية. لكن �ل�سيد �لوزير مل ُيو�سّ
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ىل  و�سح كيف وملاذ� �نخف�س �ملبلغ من 36 مليون جنيه �إ ىل مبلغ �لتعوي�سات و�أ ي�سًا كيف مّت �لتو�سل �إ �سرح �ل�سيد �لوزير �أ

نه �سُتكّون جلنة من �لوز�ر�ت �ملخت�سة لتخطيط وتنفيذ قر�ر  نها عادلة، وذكر �أ 15 مليون جنيه، وو�سف هذه �لتعوي�سات باأ
ن �ل�سود�ن �سيطلب  و�سح �أ ن�ساء م�سروع حلفا �لزر�عي مبا يف ذلك بناء خز�ن خ�سم �لقربة. و�أ هايل حلفا، و�إ ترحيل وتوطني �أ

قر�سًا من �لبنك �لدويل لتمويل جزٍء من تكلفة خز�ن �لرو�سري�س وقنو�ت ري �متد�د �ملناقل.

ن ن�سيب �ل�سود�ن من مياه �لنيل يف مكان �القت�سام  متر �ل�سحفي �أ وقد �سّرح �ل�سيد حممود جادين مدير �لري يف نف�س �ملوؤ

�سو�ن يبلغ 18،5 مليار مرت مكعب، ولكنه يبلغ يف مكان �ل�سحب د�خل �ل�سود�ن 21 مليار مرت مكعب. وهذ� �لت�سريح  وهو �أ

متر  ن ن�سيب �ل�سود�ن من مياه �لنيل هو من �ل�سد �لعايل �لتي كّررها �ل�سيد �لوزير يف نف�س �ملوؤ يناق�س ب�سكٍل تام فر�سية �أ

�ل�سحفي. كما يزيد ب�سورٍة كبرية كمية �ملياه �لتي ف�سل �ل�سود�ن يف ��ستعمالها من ن�سيبه منذ عام 1959 كما ناق�سنا يف 

�ملقال �ل�سابق. 

8
ن  ييد �تفاقية مياه �لنيل بتلك �ل�سرعة وذ�ك �لو�سوح، وقبل �أ حز�ب �ل�سيا�سية �ل�سود�نية بتاأ ن يقوم قادة �الأ قد يبدو مده�سًا �أ

ييد لالتفاقية  ن برقيات وبيانات �لتاأ كادميية �ل�سود�نية و�خلرب�ء بدر��سة �التفاقية وحتليلها. وُيالحظ �أ �س�سات �الأ تقوم �ملوؤ

�لتكلفة �ملالية لهذ�  و  �أ ىل �ل�سعاب و�ملتاعب �لتي �سيتعّر�سون لها،  �إ هايل حلفا وال  ىل م�سكلة �لتهجري �لق�سري الأ �إ ُت�سر  مل 

ىل ن�سيب �ل�سود�ن من �ملياه مبوجب �التفاقية.  �لتهجري، وال �إ

حز�ب �ل�سيا�سية �ملحلولة ونظام  نه حتى ذ�ك �لوقت كانت �لعالقة ال تز�ل طيبًة بني قادة �الأ ىل �أ �سارة هنا �إ ولكن البّد من �الإ

نه كان ال  بر�هيم عبود باال�ستيالء على �ل�سلطة ويبدو �أ �لفريق �بر�هيم عبود. فال�سيد عبد �هلل خليل هو �لذي وّجه �لفريق �إ

ّيد� ��ستيالء  ن �ل�سيد عبد �لرحمن �ملهدي و�ل�سيد علي �ملريغني كانا قد �أ مل يف �لتقارب مع �حلكومة �جلديدة. كما �أ يز�ل ياأ

ييد.  �سدر كٌل منهما بيانًا بهذ� �لتاأ نقالب و�أ يام قليلة من وقوع �الإ �لقو�ت �مل�سلحة على �ل�سلطة بعد �أ

9
التفاقية. فقد �نتقد �ل�سيد مريغني حمزة وزير�لزر�عة و�لري  بدو� عدم ر�سائهم عن بع�س بنود �إ ن بع�س �ل�سيا�سيني �أ غري �أ

قل مما كان يتوّجب على �ل�سود�ن  نها �أ ت لل�سود�ن مبوجب �التفاقية، وقال �إ �سِ و�لطاقة �لكهربائية �ل�سابق كمية �ملياه �لتي ُخ�سّ

ر��سي �ل�ساحلة للري يف كٍل من �لبلدين. وكما ناق�سنا من قبل،  ن ُتبنى كمية �ملياه على ن�سبة �الأ نه كان يجب �أ حًا �أ قبوله، مو�سّ

ك بذلك �ملوقف طوياًل. وقد و�سف  بريل عام 1955، ولكّن �ل�سود�ن مل يتم�سّ فقد كان هذ� هو موقف �ل�سود�ن يف مفاو�سات �أ

ن  اّل جزءً� من تكلفة �لتهجري، وتخّوف من �أ نها غري من�سفة ولن ُتغّطي �إ هايل و�دي حلفا باأ �ل�سيد مريغني حمزة تعوي�سات �أ

مرً� �سعبًا لل�سود�ن. نهاءها يف عام 1977 و��سرتد�دها �أ �عتماد بع�س �ملز�رعني �مل�سريني على �ل�سلفة �ملائية �سوف يجعل �إ

ييد  ن تاأ ىل �أ �سار �إ زهري و�ل�سيد عبد �هلل �لفا�سل �ملهدي لالتفاقية، و�أ ييد �ل�سيد ��سماعيل �الأ ّكد �ل�سيد مريغني حمزة تاأ �أ

زهري لالتفاقية �سببه �مل�ساكل �لتي  �ل�سيد علي �ملريغني و�ل�سيد �ل�سديق �ملهدي و�ل�سيد عبد �هلل خليل و�ل�سيد ��سماعيل �الأ

حز�ب �ل�سيا�سية. �تهم  ن ُتقنع �لفريق عبود بت�سكيل حكومة عري�سة ت�سمل كل �الأ ملها �أ حز�ب �ل�سيا�سية نف�سها، و�أ متّر بها �الأ

�ساعو� �سالحًا قويًا كان ميكن ��ستعماله �سد �لنظام.  ييد قد �أ نهم بهذ� �لتاأ حز�ب �ل�سيا�سية باأ �ل�سيد مريغني حمزة قادة �الأ

ّيد، عندما توىّل وز�رة �لري للمرة �لثانية  ن �ل�سيد مريغني حمزة كان قد �أ لكن ال بّد من �لتو�سيح، كما ذكرنا �سابقًا، من �أ

هايل و�دي حلفا �لذي كان قد و�فق  زهري �لقومية، مبد�أ ترحيل �أ يف �سهر فرب�ير عام 1956 يف حكومة �ل�سيد ��سماعيل �الأ
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بريل عام 1955. وقد كان �عرت��س �ل�سيد مريغني  عليه �ل�سيد خ�سر حمد يف جولة �ملفاو�سات �لثالثة يف �لقاهرة يف �سهر �أ

ن �ل�سيد  ي�سُا �أ �سافته �أ هايل حلفا. ومما يجدر �إ عادة توطني �أ حمزة على مبلغ �لتعوي�س �لذي �عتربه قلياًل ولن يغّطي تكلفة �إ

تلك  زر�عي يف  قامة م�سروع  و�إ نهر عطربة  �لقربة على  ببناء خز�ن خ�سم  �لقا�سي  �القرت�ح  تبّنى  قد  كان  مريغني حمزة 

�سباب مل يتطرق  غر�ق منطقتهم. لهذه �الأ هايل و�دي حلفا �لذين �سيتمُّ ترحيلهم نتيجة بناء �ل�سد �لعايل و�إ �ملنطقة لتوطني �أ

هايل حلفا نف�سها.  لة تهجري �أ �ل�سيد مريغني حمزة بالنقد مل�ساأ

10
حول  �جلارية  �ملفاو�سات  كبريين،  وقلٍق  وبخوٍف  كثب،  عن  يتابعون  كانو�  فقد  لها  �ملجاورة  و�لقرى  حلفا  و�دي  هايل  �أ ما  �أ

ر��سيهم �لزر�عية ونخيلهم ومنازلهم وممتلكاتهم وتاريخهم  غر�ق �أ خبار عن بناء �ل�سد �لعايل و�إ مياه �لنيل، و�حلديث و�الأ

حّبائهم. وكان معظمهم على علٍم مبو�فقة �حلكومات �ملختلفة منذ عام 1955 على مبد�أ  وليائهم وقبور �أ وتر�ثهم و�سر�ئح �أ

ترحيلهم �لق�سري نتيجة بناء �ل�سد �لعايل. 

 1959 8 نوفمرب عام  حد  هايل منطقة حلفا حلظة �سماعهم نباأ توقيع �تفاقية مياه �لنيل يوم �الأ �أ �ساب  �أ رغم هذ� فقد 

بو�بهم،  خريً� يف قرع �أ ت �أ ن �لكارثة �لتي كانو� يخ�سون وقوعها منذ عام 1955 قد بد�أ و� �أ ح�سّ حباٌط وخوٌف عميق، و�أ حزٌن و�إ

ح يف �ملقالني �لقادمني )�لثاين ع�سر و�لثالث ع�سر(. عو�ٍم من �لرتّقب �حلِذر، كما �سنو�سّ ربعة �أ وبعنٍف، بعد �أ
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خفايا وخبايا مفاو�ضات اتفاقية مياه النيل لعام 1959 )12 – 14(

1
�لعايل  �ل�سد  بناء  �لري على  وزير  �ل�سيد خ�سر حمد  بقيادة  �ل�سود�ين  �لوفد  و�فق  فقد  �ل�سابقة  �ملقاالت  و�سحنا يف  �أ كما 

عام  بريل  �أ �سهر  من  ول  �الأ �سبوع  �الأ يف  �لقاهرة  يف  د�رت  و�لتي  �ملفاو�سات  من  �لثالثة  �جلولة  خالل  حلفا  هايل  �أ وترحيل 

�ل�سادة ب�سري عبد �لرحيم وكيل وز�رة �لري، �سيد عمر �لعو�س  ي�سًا �ملهند�سني  �أ 1955. �سمل �لوفد �ل�سود�ين �ملفاو�س 
ىل �ل�سيد همفري موري�س م�ست�سار �لري. وقد ��سرتط �لوفد  �سافة �إ نائب مدير �لري، حممود جادين، و�سغريون �لزين، باالإ

�سر�ر �لتي �ستلحق بهم نتيجة �لرتحيل. هايل حلفا تعوي�سًا كاماًل عن �الأ �ل�سود�ين تعوي�س �أ

ن ذلك  ورث �ل�سيد مريغني حمزة ذ�ك �لو�سع و�سار على ذ�ت �لدرب وبد�أ �لتفاو�س على مبلغ �لتعوي�سات. ومن �لو��سح �أ

ي�سًا  زهري �لذي ��ستمر رئي�سًا للوزر�ء حتى يوليو عام 1956. وو�فقت عليه �أ �لو�سع قد قبلته حكومة �ل�سيد ��سماعيل �الأ

و ما ُعِرف بحكومة �ل�سيدين( و�لتي ��ستمرت  مة و�ل�سعب �لدميقر�طي )�أ حكومة �ل�سيد عبد �هلل خليل �الئتالفية بني حزبي �الأ

نقطة  �لتعوي�سات هي  لة  م�ساأ وقد ظّلت   .1958 عام  نوفمرب   17 �نقالب  وقوع  وحتى   1956 عام  يوليو  يف �حلكم من 

�خلالف �لرئي�سية.

�سبوع  �الأ يف  �لقاهرة  يف  جرت  �لتي  �ملفاو�سات  من  �خلام�سة  �جلولة  خالل  �لتعوي�سات  لة  م�ساأ حمزة  مريغني  �ل�سيد  ثار  �أ

بها  �لتي طالب  �لتعوي�سات  و�سملت   .1958 عام  يناير  �سهر  من  ول  �الأ �سبوع  و�الأ  1957 عام  دي�سمرب  �سهر  من  خري  �الأ

غر�قها عن منازلهم وممتلكاتهم ومز�رعهم وعن �لبنية �لتحتية  هايل حلفا و�لقرى �لتي �سيتم �إ �لوفد �ل�سود�ين تعوي�سات �أ

ن نقا�سًا د�ر د�خل �لدو�ئر  ثار �لتي �ستغرق يف بحرية �ل�سد �لعايل. وعلى �لرغم من �أ ىل �ملعادن و�الآ �سافة �إ يف �ملنطقة، باالإ

ن �ل�سود�ن مل  ال �أ �لر�سمية يف �ل�سود�ن عن �لكهرباء �ملتاحة من �سالالت د�ل و�سمنه و�لتي �ستغرق يف بحرية �ل�سد �لعايل، �إ

ية تعوي�سات عنها، ومل يطالب ر�سميًا مبّده ببع�س كهرباء �ل�سد �لعايل رغم �حلديث عن ذلك يف �ل�سود�ن  يطالب ر�سميًا باأ

ي�سًا. �أ

طالب �ل�سود�ن خالل جولة �ملفاو�سات �خلام�سة مببلغ 35 مليون جنيه م�سري كتعوي�ساٍت عن هذه �خل�سائر. لكن م�سر 

ٍي من �مل�سائل �لعالقة  عر�ست على �ل�سود�ن مبلغ 10 مليون جنيه م�سري فقط. و�نتهت �جلولة �خلام�سة دون �تفاٍق على �أ

لة �لتعوي�سات. مبا يف ذلك م�ساأ

2
كما ذكرنا يف مقاٍل �سابق فقد طالب �لوفد �ل�سود�ين �ملفاو�س بقيادة �للو�ء حممد طلعت فريد خالل �ملفاو�سات �لتي ُعقدت 

غر�ق  كتوبر عام 1959 مببلغ 25 مليون جنيه م�سري كتعوي�ساٍت عن �خل�سائر �لتي �ستلحق بال�سود�ن ب�سبب �إ بالقاهرة يف �أ

وىل.  35 مليون جنيه �لتي طالبت بها �حلكومة �ملدنية �الأ ر��سيه يف منطقة و�دي حلفا، بداًل من �لـ  بحرية �ل�سد �لعايل الأ

خر على مبلغ �لع�سرة مليون جنيه م�سري �لذي عر�سته خالل �جلولة �خلام�سة من �ملفاو�سات.  �سّرت م�سر من �جلانب �الآ �أ

ىل �خلرطوم للت�ساور مع �حلكومة �ل�سود�نية وعاد�  حمد وزير �ملالية وقتها �إ رجع �ل�سيد�ن حممد طلعت فريد وعبد �ملاجد �أ

ىل 20 مليون جنيه م�سري. لكّن  ن مّت �التفاق د�خل �حلكومة �ل�سود�نية على خف�س �ملبلغ �إ للقاهرة ملو��سلة �لتفاو�س بعد �أ

�سر�ره على مبلغ �لع�سرة مليون جنيه م�سري. �لوفد �مل�سري و��سل �إ

ىل �لرئي�س جمال عبد  حالة �خلالف للتحكيم �إ �سر�ر كل فريٍق على مبلغ �لتعوي�سات �لذي حدّده �تفق �لطرفان على �إ ومع �إ
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ن يكون �لتعوي�س 15 مليون جنيه م�سري، ويقع هذ� �لرقم يف  �سدر �لرئي�س جمال عبد �لنا�سر قر�ره �لتحكيمي باأ �لنا�سر. �أ

�سلي. خري و�لعر�س �مل�سري �الأ منت�سف �لطريق بني �ملطلب �ل�سود�ين �الأ

3
ن هذ� �لتعوي�س  ىل �أ و�سحنا من قبل فقد قبل �لطرفان هذ� �لرقم وت�سّمنت �تفاقية مياه �لنيل لعام 1959 ن�سًا ُي�سري �إ كما �أ

وت�سّمنت  182 مرت.  ملن�سوب  �لعايل  �ل�سد  �لتخزين يف  نتيجة  �ل�سود�نية  باملمتلكات  �ستلحق  �لتي  �سر�ر  �الأ كل  �سامٌل عن 

عو�م  ي يف حو�يل ثالثة �أ هايل حلفا قبل يوليو عام 1963، �أ ن ُتْكِمل ترحيل �أ خر ُيلزم �حلكومة �ل�سود�نية باأ �التفاقية ن�سًا �آ

دت  ق�ساط �لتعوي�س لل�سود�ن و�لتي ُحِدّ ون�سف فقط من تاريخ توقيع �التفاقية. ويحّدد �مللحق �لثاين لالتفاقية مو�عيد دفع �أ

ول  ول يناير عام 1960، و4 مليون جنيه م�سري يف �أ عو�م )3 مليون جنيه م�سري يف �أ ربعة �أ ق�ساط يتّم دفعها يف �أ ربعة �أ باأ

عو�م 1961، 1962، و1963(.  يناير لالأ

4
�سابيع من توقيع �تفاقية مياه �لنيل، عقد �للو�ء حممد طلعت  ي بعد حو�يل ثالثة �أ يف يوم �خلمي�س 3 دي�سمرب عام 1959، �أ

وزير  مني �حلاج  �الأ �ملقبول  مري�الي  �الأ فيه  �سارك  مترً� �سحفيًا  �ملفاو�س موؤ �لوفد  ورئي�س  و�لعمل  �ال�ستعالمات  وزير  فريد 

حمد �مل�ست�سار �لفني للوز�رة حتدثو� فيه عن �تفاقية  �لزر�عة و�لري، و�ل�سيد�ن حممود جادين مدير �لري و�لر�سيد �سيد �أ

مياه �لنيل لعام 1959. وقد قّدم �ل�سيد وزير �لري �سرحًا ُمطّواًل ملا جرى يف �ملفاو�سات، كما ذكرنا يف �ملقال �ل�سابق.

ىل 15  و�سح كيف وملاذ� �نخف�س �ملبلغ من 35 مليون جنيه �إ ىل مبلغ �لتعوي�سات و�أ �سرح �ل�سيد �لوزير كيف مّت �لتو�سل �إ

قر�ر  وتنفيذ  لتخطيط  �ملخت�سة  �لوز�ر�ت  من  �سُتكّون جلنة  نه  �أ وذكر  عادلة،  نها  باأ �لتعوي�سات  وو�سف هذه  مليون جنيه، 

ن �ل�سود�ن  و�سح �أ ن�ساء م�سروع حلفا �جلديدة �لزر�عي مبا يف ذلك بناء خز�ن خ�سم �لقربة. و�أ هايل حلفا، و�إ ترحيل وتوطني �أ

�سيطلب قر�سًا من �لبنك �لدويل لتمويل جزٍء من تكلفة خز�ن �لرو�سري�س وقنو�ت ري �متد�د �ملناقل.

5
حد  هايل يف منطقة و�دي حلفا �لكثري من �حلزن و�لذهول و�لغ�سب عند �سماع نباأ توقيع �تفاقية مياه �لنيل يف يوم �الأ �ساب �الأ �أ

مكانية  8 نوفمرب عام 1959. كان �سكان �ملنطقة على در�يٍة مبفاو�سات مياه �لنيل منذ بد�يتها يف منت�سف �خلم�سينيات وباإ
اّل  غر�ق مدينتهم وقر�هم وترحيلهم �لق�سري من �ملنطقة، ولكن كانو� يتوقعون، كما حدث يف �ملا�سي، �أ قيام �ل�سد �لعايل و�إ

نف�سهم. ولكن خاب ظنهم هذه �ملرة. وخّيمت ظالٌل كثيفٌة من �لقلق على  قل هذ� ما كان مُيّنون به �أ و على �الأ يتم �التفاق، �أ

ن  �سبح حقيقًة ماثلة، و�أ ن �ل�سد �لعايل �أ ن �ت�سح لهم �أ بنائهم وبناتهم - بعد �أ �سكان �ملنطقة - على م�ستقبلهم وم�ستقبل �أ

نهم �سيرتكون ور�ءهم، غارقًة يف  و�أ عو�م ون�سف،  �أ ى يف حو�يل ثالثة  �أ  ،1963 يوليو عام  ن يكتمل قبل  �أ ترحيلهم يجب 

وليائهم وجزءً� كبريً� من تر�ثهم. حبائهم و�سر�ئح �أ ر��سيهم ونخيلهم وممتلكاتهم وتاريخهم وقبور �أ بحرية �ل�سد �لعايل، �أ

6
متر �ل�سحفي �لذي  يام من �ملوؤ قل من �سهٍر من توقيع �التفاقية )وبعد ثالثة �أ ي بعد �أ حد 6 دي�سمرب عام 1959، �أ يف يوم �الأ

بر�هيم عبود منطقة و�دي حلفا. وقد  هايل حلفا(، ز�ر �لفريق �إ عادة توطني �أ عقده �للو�ء حممد طلعت فريد وحتدث فيه عن �إ

ن  بناء �ملنطقة. البد �أ حمد علي وزير �ل�سحة، وهو من �أ �سحبه يف تلك �لزيارة جمموعٌة من �لوزر�ء من بينهم �لدكتور حممد �أ

ّوِل مرة يف حجمها �حلقيقي، ولي�س كما كان على �لورق، عندما  تد�عيات �التفاقية �لقا�سية على �سكان �ملنطقة قد بانت له الأ
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لف من  ىل مدينة و�دي حلفا نف�سها(، و�لتي يقطنها قر�بة �خلم�سني �أ �سافة �إ �ساهد من طائرته بع�سًا من �لـ 27 قرية )باالإ

ن مياه �لبحرية �سوف ُتغرق  هلها ق�سريا عنها، وعندما و�سح له �أ غر�قها ويتم تهجري �أ �ل�سود�نيني �لنوبيني، و�لتي �سوف يتم �إ

ن �لبحرية �سوف متتد  ر��سي �لزر�عية �خل�سبة، وقر�بة مليون �سجرة نخيل وحو�م�س، و�أ قر�بة 200،000 فد�ن من �الأ

ن توّلد قدرً�  ن معادن، و�سالالت ميكن �أ بد، و�أ ىل �الأ ثارً� تاريخية �سوف تندثر �إ ن �آ مل�سافة 150 كيلومرت د�خل �ل�سود�ن، و�أ

كبريً� من �لكهرباء، �ستغرق حتت �لبحرية.

ن�سانية لعملية �لتهجري، والتفاقية مياه �لنيل نف�سها، فقد ت�ساقطت  بعاد �الإ ح�سا�ٌس عميق باالأ ن �لفريق عبود قد د�همه �إ البد �أ

بعدها  و��سل  للقائه.  تو�  �أ �لذين  �ملجاورة  و�لقرى  حلفا  و�دي  جماهري  خماطبة  عن  لدقائق  وتوّقف  نظارته  خلف  �لدموع 

نه على علم ب�سخامة �مل�سكلة وباملتاعب �لكثرية �لتي  كد لهم �أ حديثه للح�سور ب�سورٍة متقّطعة وهو يحاول جتفيف دموعه لُيوؤ

ٍز وكامٍل عن كل �ملمتلكات �لتي �سيفقدونها.  �سيتعر�سون لها، ووعد بتوفري حياٍة معي�سيٍة كرمية وبتعوي�سٍ جُمْ

�لتوطني يف  عادة  �إ تتَمّ  ن  �أ منها  ع�سر مطلبًا  �ثني  على  ت�ستمل  �ملنطقة مذكرًة  هايل  �أ �سّلمته جلنة ممثلي  زيارته  نهاية  يف 

ن يتم ترحيل كل ممتلكاتهم  ماكن من �لنو�حي �ل�سحية و�القت�سادية، وبطريقٍة حتفظ لهم هويتهم ووحدتهم، و�أ ن�سب �الأ �أ

هايل �لفر�سة لزيارة  ن ُيعطو� حق �لتحّكم يف �لتنمية �القت�سادية يف مناطق �لتوطني. كما طالبت �ملذكرة مبنح ممثلي �الأ و�أ

هايل  هلني من �لنوبيني �لفر�سة يف تخطيط وتنفيذ �لهجرة. وعد �لفريق عبود �أ عادة توطينهم، ومنح �ملوؤ �ملنطقة �ملقرتحة الإ

تو� للقائه مل ين�سو�  هايل �لذين �أ ن �الأ نه �سُيعطي �العتبار �لكايف لتلك �ملطالب. وكما �سيت�سح الحقًا يف هذ� �ملقال فاإ �ملنطقة باأ

دموعه وال وعوده. 

7
ي بعد حو�يل �ل�سهرين من زيارة �لفريق عبود ملنطقة و�دي حلفا، عنّي جمل�س �لوزر�ء جلنة  يف 9 فرب�ير عام 1960، �أ

بناء �ملنطقة، وع�سوية خم�سة وكالء  حد �أ هايل حلفا برئا�سة �ل�سيد د�وود عبد �للطيف مدير مديرية ك�سال و�أ عادة توطني �أ �إ

دت مهام �للجنة يف تعمري وتطوير منطقة �لتهجري، حتديد  مُيّثلون وز�ر�ت �ملالية و�القت�ساد و�لزر�عة و�لري و�لد�خلية. وُحِدّ

معايري �لتعوي�سات، توزيع �لوحد�ت �ل�سكنية و�لزر�عية يف منطقة �لتوطني، وتن�سيق �لتعاون بني �لوز�ر�ت و�لهيئات �حلكومية 

هايل و�دي حلفا.  ولة عن ترحيل وتوطني �أ �مل�سوؤ

هايل و�دي حلفا، ومت تعيني �ل�سيد ح�سن  على للقو�ت �مل�سلحة مر�سوم توطني �أ �سدر �ملجل�س �الأ ول مار�س عام 1960 �أ ويف �أ

هايل  �أ “مفو�سًا للهجرة”(. قام  هايل و�دي حلفا )ومّتت ت�سميته  �أ واُل عن توطني  دفع �هلل �لذى كان مديرً� للمنطقة م�سوؤ

هايل و�دي حلفا، وللم�ساركة يف �تخاذ �لقر�ر�ت  ثرة للتحّدث با�سم �أ منطقة و�دي حلفا باختيار جلنة مُتثل كاًل من �لقرى �ملتاأ

عادة �لتوطني.  �ملتعّلقة باإ

وهى:  حلفا  هايل  �أ توطني  عادة  الإ مناطق مقرتحة  ل�سِتّ  ّويل  �أ باختيار  حلفا  و�دي  منطقة  هايل  �أ توطني  عادة  �إ قامت جلنة 

و�دي �خلوي �سرق �لنيل مبنطقة دنقال، منطقة �لكدرو �سمال �خلرطوم، �جلزء �ل�سمايل ملنطقة م�سروع �جلزيرة )�بو قوتة 

حتى كاب �جلد�د(، �متد�د �ملناقل مل�سروع �جلزيرة، ود �حلد�د بالقرب من �سنار يف �جلزء �جلنوبي من م�سروع �جلزيرة، 

خري من �سهر مار�س عام 1960  �سبوع �الأ ومنطقة خ�سم �لقربة قرب نهر عطربة يف مديرية ك�سال )�سهل �لبطانة(. ويف �الأ

هناك وحتدث عن  باملو�طنني  و�لتقى  �ملنطقة  حلفا  و�دي  هايل  �أ توطني  عادة  �إ رئي�س جلنة  �للطيف  عبد  د�وود  �ل�سيد  ز�ر 

هايل بعد ذلك  ّثرة. وقد قامت جلنة �الأ هايل �لتي متّثل �لقرى �ملتاأ �ملناطق �ل�ستة �ملقرتحة العادة �لتوطني، و�جتمع بلجنة �الأ
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عادة  �إ مكان  �ملنطقة  هايل  �أ يختار  ن  �أ جل  �أ من  مطّولة  جر�ء�ت  �إ بعدها  ت  وبد�أ �ملقرتحة  �ل�ستة  للمناطق  ميد�نية  بزيار�ٍت 

�لتوطني. 

غلبيتهم بني منطقتي �لكدرو و�سمال �جلزيرة لقربهما من �خلرطوم،  هايل �لذين �نق�سم �أ ظهرت خالفات حادة و�سط �الأ

لفني  “�إ �ل�سيد  مم �ملتحدة  �للطيف خبري �الأ �ل�سيد د�وود عبد  ر�سل  �أ ثناء  �الأ �لقائمة. يف هذ�  �لثالث يف  وجاء و�دي �خلوي 

�ملناطق  بقية  على  لها  يف�سّ �للطيف  عبد  د�وود  �ل�سيد  كان  �لتي  �خلوي  و�دي  منطقة  يف  تربة  �ختبار�ت  جر�ء  �سكاف” الإ

�ملقرتحة.

8
هايل حلفا. ويبدو  كتوبر عام 1960 باختياره منطقة خ�سم �لقربة لتوطني �أ لكن جمل�س �لوزر�ء ح�سم هذ� �جلدل يف 20 �أ

قامة م�سروع  مكانية بناء خز�ن خ�سم �لقربة و�إ �سباب من بينها �إ ن قر�ر �حلكومة باختيار منطقة خ�سم �لقربة ُبنى على عدة �أ �أ

هايل و�دي حلفا هذ� �لقر�ر. وقد  ىل �سعف �لكثافة �ل�سكانية يف �سهل �لبطانة. وقد رف�س معظم �أ �سافة �إ زر�عي هناك باالإ

كتوبر عام 1960 مبظاهر�ٍت و�حتجاجاٍت  ُقوِبل �لوفد �لذى تر��سه �للو�ء حممد طلعت فريد و�لذى ز�ر �ملنطقة يف نهاية �أ

�ستاذة  ول مرة )�الأ �لن�ساء الأ تلك �ملظاهر�ت �عتقاالت طالت  وتبع  للخرطوم.  بعد  �لتوطني، و�متدت �ملظاهر�ت فيما  �سد 

من�سبه  �للطيف من  عبد  د�وود  �ل�سيد  �سملت  قاالت  و�إ بجامعة �خلرطوم(،  وقتها طالبًة  كانت  �لتي  حمد  �أ بر�هيم  �إ �سعاد 

كرئي�س جلنة �لتوطني يف دي�سمرب عام 1960، وكذلك �ل�سيد حممد توفيق مدير م�سلحة �لعمل. و�سملت �العتقاالت �لفنان 

�لزمن.  ذ�عة لفرتٍة من  �الإ �لفنية من  عماله  �أ وقفت �حلكومة كل  و�أ �لفاعلة يف �ملظاهر�ت،  �ستاذ حممد وردي مل�ساركته  �الأ

هايل �ملنطقة و�لتي �عرتفت بها وتعاملت معها من قبل، نا�سفًة بذلك �جل�سر �لوحيد  وقامت �حلكومة بحل �للجنة �لتي كّونها �أ

هايل منطقة و�دي حلفا.  �لذى كان يربطها مبا�سرًة باأ

�لق�سري  �لتهجري  لفكرة  ولكن  �لقربة،  خ�سم  منطقة  يف  �لتوطني  ملعار�سة  فقط  لي�س  م�سر�عيه  على  �لباب  �نفتح  وهكذ� 

عد�ٌد كبرية من �ل�سعب �ل�سود�ين،  هايل حلفا �أ ىل جانب �أ بر�هيم عبود �لع�سكري. وقد وقف �إ نف�سها، وملعار�سة نظام �لفريق �إ

خا�سًة �ملثقفني، و�ساركو� معهم يف �لتظاهر �سد �لتهجري �لق�سري و�سد �حلكومة نف�سها. 

زهري و�ل�سيد عبد �هلل خليل و�لفريق �بر�هيم عبود ووزر�ء �لري فيها خا�سة  ُترى هل كانت حكومات �ل�سيد ��سماعيل �الأ

ولون �ملنطقة وقابلو� �سكانها  الء �مل�سوؤ هايل و�دي حلفا لو ز�ر هوؤ �ل�سيد�ن خ�سر حمد ومريغني حمزة �ستو�فق على ترحيل �أ

ن �لزمن كان �سين�سيهم  م �أ عاله؟ �أ �سر�ر �أ بعاد �الن�سانية لها وبانت لهم �حلقائق و�الأ وتعّرفو� على طبيعة وحجم �مل�سكلة و�الأ

قل من عام من زيارة �لفريق عبود  هايل و�دي حلفا يف مظاهر�تهم �سد �لتهجري، بعد �أ هذه �لوقائع كما حدث عندما هتف �أ

ين وعودك يا عبود؟” ين دموعك ياعبود؟ �أ لو�دي حلفا، “�أ

9
 –  1961( �لقادمة  �ل�سبعة  عو�م  لالأ �القت�سادية  خطتها  عبود  بر�هيم  �إ �لفريق  حكومة  علنت  �أ  1961 عام  بد�ية  يف 

قامة م�سروع حلفا �جلديدة �لزر�عي للمهّجرين. يف  1968(. وقد �سملت �خلطة بناء خز�ين �لرو�سري�س وخ�سم �لقربة و�إ
علن �لبنك �لدويل مو�فقته على متويل خز�ن �لرو�سري�س بقر�سٍ قيمته 32.5 مليون دوالر، بينما و�فقت  يونيو عام 1961 �أ

عطاء �ل�سود�ن قر�سًا مببلغ 19 مليون دوالر لنف�س �لغر�س. هذ� وقد عنّي جمل�س �لوزر�ء �ل�سيد ح�سن  ملانية على �إ �حلكومة �الأ

هايل و�دي حلفا. عادة توطني �أ علي عبد �هلل خلفًا لل�سيد د�وود عبد �للطيف يف رئا�سة جلنة �إ
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ت مرحلُة جديدُة وخمتلفة يف تاريخ نهر �لنيل و�سدوده �جلديدة �لثالثة: خز�ن �لرو�سري�س، خز�ن خ�سم �لقربة  وهكذ� بد�أ

�ملو�طنني  من  كبرٍي  لعدٍد  �لق�سرية  �لتوطني  عادة  باإ �خلا�سة  و�القت�سادية  و�ل�سيا�سية  �الجتماعية  و�مل�ساكل  �لعايل،  و�ل�سد 

�لنوبيني يف م�سر و�ل�سود�ن و�لتي �ستنجم عن هذه �ل�سدود. 

ذ� كان �لنز�ع حول نهر �لنيل بني م�سر و�ل�سود�ن و�لذي بد�أ يف عام 1910 حول قيام م�سروع �جلزيرة قد �نتهى بعد  و�إ

ن باب �لنز�عات قد �نفتح و��سعًا بني م�سر و�ل�سود�ن من  ن�سف قرٍن من �لزمان بتوقيع �تفاقية مياه �لنيل عام 1959، فاإ

ي�سًا بني حكومة  خرى، و�أ جهة، ودول �لنيل �ال�ستو�ئية �لثالثة )كينيا ويوغند� وتنجانيقا – الحقًا تنز�نيا( و�ثيوبيا من جهٍة �أ

��ست�سارته  مقومات  ب�سط  �أ لغاء  باإ قامت �حلكومة  ن  �أ بعد  وتع�سفيًا  ق�سريًا،  تهجريه  �سيتّم  �لذي  �سعبها  وجزٍء من  �ل�سود�ن 

وم�ساركته يف �سنع �لقر�ر، كما �سنو��سل �لنقا�س يف �ملقال �لقادم.
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خفايا وخبايا مفاو�ضات اتفاقية مياه النيل لعام 1959 )13 – 14(

1
�سابيع قليلة من توقيع �تفاقية  ت بعد �أ هايل منطقة و�دي حلفا بد�أ جر�ء�ت �لتهجري �لق�سري الأ ن �إ و�سحنا يف �ملقال �ل�سابق �أ �أ

مياه �لنيل يف 8 نوفمرب عام 1959. فقد ز�ر �لفريق �بر�هيم عبود مدينة و�دي حلفا يف 6 دي�سمرب عام 1959 وقابل 

ن�سانية �لكارثية �لتي �ستحلُّ باملنطقة و�سكانها جر�ء �لتهجري �لق�سري، فلم يتمالك  �ملو�طنني هناك وبانت له بو�سوٍح �الثار �الإ

نف�سه و�سالت دموعه وتوقف عن خماطبة �جلماهري لدقائق.

هايل و�حلكومة  ن �خلالفات ��ستتّبت بني �الأ اّل �أ ورغم �التفاق على خارطة طريق لعملية �لتهجري �لق�سرية خالل تلك �لزيارة، �إ

خرى  ر�ئهم حول �خليار�ت �الأ هايل و�دي حلفا يف منطقة خ�سم �لقربة يف جتاهٍل تام الآ �أ بعد قر�ر جمل�س �لوزر�ء توطني 

طلعت  حممد  �للو�ء  �سه  تر�أ �لذى  �لوفد  ُقوِبل  وقد  �لقر�ر.  ذلك  هايل  �الأ معظم  رف�س  وقد  معهم.  مّتت  �لتي  ولالتفاقات 

كتوبر عام 1960 مبظاهر�ٍت و�حتجاجاٍت �سد �لتوطني، و�متدت �ملظاهر�ت فيما بعد  فريد و�لذى ز�ر �ملنطقة يف نهاية �أ

حمد،  �أ بر�هيم  �أ �سعاد  �ستاذة  و�الأ وردي  �لفنان حممد  منهم  �لكثريين  �سملت  �عتقاالت  �ملظاهر�ت  تلك  وتبعت  للخرطوم. 

قاالت �سملت �ل�سيد د�وود عبد �للطيف من من�سبه كرئي�س جلنة �لتوطني يف دي�سمرب عام 1960، وكذلك �ل�سيد حممد  و�إ

هايل �ملنطقة و�لتى كانت قد �عرتفت بها وتعاملت معها  توفيق مدير م�سلحة �لعمل. وقامت �حلكومة بحليِّ �للجنة �لتى كّونها �أ

هايل منطقة و�دي حلفا.  من قبل، نا�سفًة بذلك �جل�سر �لوحيد �لذى كان يربطها مبا�سرًة باأ

�لق�سري  �لتهجري  لفكرة  ولكن  �لقربة،  خ�سم  منطقة  يف  �لتوطني  ملعار�سة  فقط  لي�س  م�سر�عيه  على  �لباب  �نفتح  وهكذ� 

بر�هيم عبود �لع�سكري ككل.  نف�سها، وملعار�سة نظام �لفريق �إ

2
قامة م�سروع حلفا  عو�م 1961 – 1968 بناء خز�ين �لرو�سري�س وخ�سم �لقربة و�إ �سملت �خلطة �القت�سادية لل�سود�ن لالأ

علن �لبنك �لدويل مو�فقته على متويل خز�ن  �جلديدة �لزر�عي كم�سروٍع �قت�سادٍي للمهّجرين. ويف �سهر يونيو عام 1961 �أ

عطاء �ل�سود�ن قر�سًا مببلغ 19 مليون  ملانية على �إ �لرو�سري�س بقر�سٍ قيمته 32.5 مليون دوالر، بينما و�فقت �حلكومة �الأ

عمال �لري و�لبنية �لتحتية حو�يل 65 مليون دوالر دفعت حكومة  جمالية للخز�ن و�أ دوالر لنف�س �لغر�س. وبلغت �لتكلفة �الإ

�ل�سود�ن �لفجوة �لتمويلية فيها. 

وخز�ن  �لعايل  �ل�سد  ىل  �إ �سارت  �أ كما  �لقربة  خ�سم  خز�ن  ىل  �إ �سر�حًة  ر  ُت�سِ مل   1959 لعام  �لنيل  مياه  �تفاقية  ن  �أ رغم 

خرى ير�ها الزمًة ال�ستغالل ن�سيبه من مياه �لنيل.  عماٍل �أ ي �أ ن�ساء �أ عطت �ل�سود�ن �حلق يف �إ ن �التفاقية �أ اّل �أ �لرو�سري�س، �إ

ن �خلز�ن �سوف يروي �مل�سروع �لالزم لتوطني  الٍت عن خز�ن خ�سم �لقربة الأ ية ت�ساوؤ ن تثري م�سر �أ حٌد يتوقع �أ بالطبع مل يكن �أ

ر��سيهم �لزر�عية.  هايل و�دي حلفا �لذين �سُيغرق �ل�سد �لعايل قر�هم و�أ �أ

هايل  كمال �خلز�ن حتى يت�سّنى ترحيل �أ بد�أ �لعمل يف �خلز�ن يف نوفمرب عام 1960 وكان �ل�سود�ن يف �سباٍق مع �لزمن الإ

زرق،  ول �سدٍّ يقام على �لنيل �الأ ذ� كان خز�ن �سنار �أ حلفا قبل يوليو عام 1963 ح�سب ما تن�سُّ عليه �تفاقية مياه �لنيل. و�إ

ول على نهر عطربة.  ن خز�ن خ�سم �لقربة هو �الأ بي�س، فاإ ول على �لنيل �الأ ولياء �الأ وخز�ن جبل �أ

ىل ثالثة مليون  �سافة �إ �كتمل �لعمل يف خز�ن خ�سم �لقرية يف منت�سف عام 1964 بتكلفٍة فاقت ثمانية مليون دوالر، باالإ
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كماله  خرى لبنية �لري �لتحتية للم�سروع. وهو �سٌد �سغري كانت طاقته �لتخزينية حو�يل مليار مرت مكّعب من �ملياه عند �إ دوالر �أ

ىل �لن�سف ب�سبب تر�كم �لطمي �لذي يحمله نهر عطربة �سنويًا من  عام 1964. ولكّن هذه �لطاقة �نخف�ست مبرور �لزمن �إ

ثيوبية. وعليه فقد قّلت �مل�ساحة �لتي كانت ُتروى من �خلز�ن يف م�سروع حلفا �جلديدة �لزر�عي ب�سورٍة كبرية،  �له�سبة �الإ

�ساًل �لتي  خرى غري �لزر�عة. كذلك قّلت �لكهرباء �ملحدودة �أ �سبح لز�مًا على �ملهّجرين �لبحث عن و�سائل ك�سب عي�سٍ �أ و�أ

ُيوّلدها �ل�سد.

3
�سلحة  ّدت �سفقة �الأ ى وقٍت بني توقيع �تفاقية مياه �لنيل وبدء �لعمل يف �ل�سد �لعايل. فكما ذكرنا من قبل، �أ ع م�سر �أ مل ُت�سِ

ىل �سحب  �سر�ئيلية �ملتكّررة على �لقو�ت �مل�سرية يف قطاع غّزة( �إ �لتي عقدتها م�سر مع ت�سيكو�سلوفاكيا )بعد �لهجمات �الإ

ّدى  ميم قناة �ل�سوي�س و�لذي �أ مريكي �لربيطاين لتمويل �ل�سد �لعايل، وقاد هذ� �لو�سع �لرئي�س عبد �لنا�سر لتاأ �لعر�س �الأ

ىل بروز �الحتاد  ّدى هذ� �الن�سحاب �إ ىل �لعدو�ن �لثالثي على م�سر و�سحب �لبنك �لدويل عر�سه متويل �ل�سد �لعايل. �أ بدوره �إ

ب �ملع�سكر �ل�سرقي هذه �جلولة من �حلرب �لباردة �سد �لغرب، و��ستطاع  �ل�سوفيتي كمموٍل ومنّفٍذ مل�سروع �ل�سد �لعايل. وك�سِ

همية �حلدث، فقد قام �ل�سيد نيكيتا خروت�سوف  ن يحتل لنف�سه مكانًا ��سرت�تيجيًا وهامًا على حو�س �لنيل لبع�س �لوقت. والأ �أ

ن �الحتاد  عالن �أ كتوبر عام 1958 باإ �سكرتري �حلزب �ل�سيوعي ورئي�س جمل�س �لوزر�ء يف �الحتاد �ل�سوفيتي بنف�سه يف 23 �أ

�لرئي�س  �ل�سيد خروت�سوف مع  �ل�سد �لعايل يف م�سر. وح�سر  لبناء  400 مليون روبل  �ل�سوفيتي �سوف يقّدم قر�سًا مببلغ 

وىل من �ل�سد �لعايل عام 1964. جمال عبد �لنا�سر �الحتفال باكتمال �ملرحلة �الأ

4
عو�م  بد�أ �لعمل يف �ل�سد �لعايل يف يناير عام 1960، بعد �سهرين فقط من توقيع �تفاقية مياه �لنيل، و�كتمل بعد ع�سرة �أ

1،000 مرت،  4،000 مرت وعر�سه  600 مليون دوالر. يبلغ طول �ل�سد  1970 بتكلفٍة قاربت �لـ  ون�سف يف يوليو عام 

ي ما ي�ساوي حو�يل  بينما يبلغ �رتفاعه 110 مرت، وتبلغ �سعة �لبحرية �لتخزينية لل�سد 162 مليار مرت مكعب من �ملياه )�أ

ّميت  �سُ �ل�سد )و�لتي  ور�ء  �لبحرية  ويبلغ طول  مليار مرت مكعب(.   84 بـ  �سو�ن  �أ �ملقّدرة عند  �ل�سنوية  �لنيل  �سعف حمولة 

بحرية نا�سر( 550 كيلومرت )حو�يل 150 كيلومرت منها د�خل �حلدود �ل�سود�نية وُتعرف بـ بحرية �لنوبة(، وعر�سها 35 

كرب �سدٍّ  كيلومرت، مع م�ساحة �سطحية ُتقّدر بحو�يل 5،250 كيلومرت مربع. وقد كان �ل�سد �لعايل عند �كتماله عام 1970 �أ

كرب �سدٍّ على نهر �لنيل، ولكن �سوف يتفّوق عليه �سد �لنه�سة �الثيوبي عند �كتماله.  يف �لعامل، وكان وما يز�ل �أ

م�سر،  يف  �ل�سا�سعة  �لري  لعمليات  ول  �الأ و�ملنّظم  و�جلفاف،  �لفي�سانات  �سد  مل�سر  �لقوي  �لدفاع  خط  �لعايل  �ل�سد  ظّل 

ن �ل�سد ُيوّلد حو�يل 1،200 ميقاو�ط من �لطاقة �لكهربائية  �سبحت بحرية نا�سر م�سدرً� كبريُ� للثوة �ل�سمكية. كما �أ و�أ

وينّظم وي�سّهل �ملالحة على نهر �لنيل د�خل م�سر. 

5
عام  كل  ثيوبية  �الإ �له�سبة  من  �لنيل  نهر  بها  تي  ياأ �لتي  �ل�سخمة  �لطمي  كميات  يحجز(  )وماز�ل  قد حجز  �ل�سد  ن  �أ غري 

�سبح  ربعة مليون طن �سنويًا. و�أ ر��سي �لزر�عية يف م�سر، و�لتي ُتقّدر بحو�يل �أ �سا�سي لتخ�سيب �الأ و�لتي كانت �مل�سدر �الأ

كل �ملنطقة �ل�ساحلية يف م�سر  لز�مًا على م�سر �ال�ستعا�سة عن �لطمي بال�سماد�ت �لكيمائية. كما �ساهم حجز �لطمي يف تاآ

�لتو�لد �ملكّثف  وىل مر�س �لبلهار�سيا ب�سبب  �ل�سنو�ت �الأ و�لتي كان يغذيها �لطمي كل عام. و�نت�سر يف منطقة �لبحرية يف 
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�سماك يف  لطفيلية �لبلهار�سيا يف مياه �لبحرية. ونتج عن حجز �لثوة �ل�سمكية �ل�سخمة يف بحرية نا�سر نق�سٌ كبرٌي يف �الأ

مم �ملتحدة للرتبية و�لعلوم و�لثقافة  ن م�سر قد جنحت مب�ساعدة منظمة �الأ بي�س �ملتو�سط. ورغم �أ �ل�ساحل �مل�سري للبحر �الأ

الٍت حول  ن هناك ت�ساوؤ اّل �أ ماد�، �إ بو �سمبل وكالب�سا و�أ ثار �لتاريخية يف �ملنطقة مبا يف ذلك �أ نقاذ �لكثري من �الآ )�ليون�سكو( يف �إ

نقاذها.  ثار يف م�سر، كما يف �ل�سود�ن، قد مّت فعاًل �إ ن كانت كل �الآ �إ

6
رغم �ل�سد �لعايل حو�يل 70،000 من �لنوبيني �مل�سريني، و50،000 من �لنوبيني �ل�سود�نيني على �لنزوح. وقد ��ستكى  �أ

�سوء  وعن  �لق�سري،  بتهجريهم  تعّلقت  �لتي  �لقر�ر�ت  من  ٍي  �أ يف  م�ساركتهم  و  �أ ��ست�سارتهم  عدم  من  �مل�سريون  �لنوبيون 

�سو�ت �لنوبيني �مل�سريني �ملهّجرين بعد ثورة 25 يناير عام  و�ساعهم بعد �لتهجري، بل وحتى ��ستمر�ر تدهورها. وقد علْت �أ �أ

وتعوي�ساتهم.  و�ساعهم  �أ مبر�جعة  مطالبًة   2011
كث من 700 كيلومرت من  ىل بيئٍة تختلف �ختالفًا تامًا عن بيئتهم، ويف منطقٍة تبعد �أ وقد مّت تهجري �لنوبيني �ل�سود�نيني �إ

و معرفة بها، ويف طق�س ماطٍر  �سلي، وبني جمموعاٍت قبلية تختلف �ختالفًا كبريُ� عنهم، ومل يكن لهم تد�خل �أ موطنهم �الأ

مر��س مل يكونو� على معرفٍة بها من قبل.  طالقًا، وقد تعّر�سو� ب�سببه مل�ساكل �سحية و�أ ثاره �إ و باآ ر�عٍد مل يكونو� على در�يٍة به �أ

7
ن  “باأ �ل�سود�ن  لزمت حكومة  �أ  1959 لعام  �لنيل  مياه  �تفاقية  ن  �أ اّل  �إ  ،1970 يكتمل حتى عام  �لعايل مل  �ل�سد  ن  �أ رغم 

ر��سيهم مبياه �لتخزين بحيث يتم  هايل �سكان حلفا وغريهم من �ل�سكان �ل�سود�نيني �لذين �سُتْغَمْر �أ تتخذ �جر�ء�ت ترحيل �أ

ذ�  ية م�ساحٍة من �ملرونة لل�سود�ن �إ ن �التفاقية كانت قاطعًة ومل ترتك �أ نزوحهم عنها نهائيًا قبل يوليو �سنة 1963.” عليه فاإ

ن �لوقت كان �سيقًا، وو�سح هذ� فى �لعجالة �لتي كان �ل�سيد ح�سن دفع �هلل،  خري. كما �أ ىل بع�س �لتاأ ّدى �إ ي طارٍئ �أ حدث �أ

ولياته بذلك �لتاريخ.  جناز م�سوؤ مفّو�س �لهجرة، م�سطرُ� للتعامل بها الإ

فى م�سر  �لعايل  �ل�سد  منّفذي  وبني  �ل�سود�ن  فى  �لتهجري  عملية  ولني عن  �مل�سوؤ بني  وتن�سيق  �ت�ساالت  تكن هناك  كما مل 

عادة �لتوطني �لق�سري.  ل�سمان �لربط بني �لتقدم فى بناء �ل�سد وتنفيذ عملية �لتهجري كما تق�سي بذلك �ملعايري �لدولية الإ

كمال  الإ �سهر  �أ �ستة  ملدة  �لعايل  �ل�سد  �لتخزين فى بحرية  برنامج  جيل  بتاأ �ل�سود�ين  �لطلب  �مل�سرية  رف�ست �حلكومة  وقد 

بناء �ملنازل للمهّجرين بعد ن�سوء خالفات حادة مع �سركة “تريف” �لتي كانت تتوىّل عملية �لبناء. عليه فقد تعّثت عملية 

ثرين وقبل ترحيل �ملمتلكات  خالء كل �ل�سكان �ملتاأ ر��سي �ل�سود�نية قبل �إ غر�ق �الأ �لتهجري وبد�أ �لتخزين فى �لبحرية، وبد�أ �إ

�حلكومية من �ملنطقة. 

مطار. وقد نتج عن ذلك م�ساكل  ن بع�س �ملباين �ل�سكنية فى حلفا �جلديدة تعّر�ست لبع�س �لدمار ب�سبب �لعو��سف و�الأ كما �أ

مر. وقد خل�ست  ىل ت�سكيل جلنة حتقيٍق يف �الأ ز�ء ذ�ك �لو�سع �حلرج ��سطّرت �حلكومة �إ �سر �ملهّجرة. و�إ لعدٍد كبرٍي من �الأ

عمدة  عمدة �ل�سقوف مل ُت�سْد على �جلدر�ن ب�سكٍل جّيد، وُبِنيت �الأ ن �أ اّل �أ ن �لعو��سف كانت قوية، �إ نه ف�ساُل عن �أ ىل �أ �للجنة �إ

�لتي حتمل قطع �خلر�سان للجدر�ن �خلارجية على قاعدٍة �سحلة. 

ن �لتعوي�سات مل يتم تقديرها بطريقٍة  ىل م�ساكل �لطق�س و�لبيئة �لتي تعّر�س لها �مُلهّجرون، فقد تعالت �ل�سكاوى �أ �سافة �إ باالإ

نتاج فى م�سروع حلفا �جلديدة �لزر�عي �لتي  ي�سًا م�سكلة عالقات �الإ عادلة وال بال�سورة �لتي مّت �التفاق عليها. كما برزت �أ

ر�س  كانت خمتلفًة متامُا عن �حلرية �لتي كان يتمتع بها �ملزر�عون فى حلفا �لقدمية. فقد كانو� يف حلفا �لقدمية مالكًا لالأ
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ونظاٍم  معّقدة  نتاٍج  �إ لعالقات  �لزر�عة فى حلفا �جلديدة تخ�سع  لكن  تبعاتها.  ويتحّملون  نف�سهم  باأ قر�رتهم  كافة  يّتخذون 

�سلطوٍي مركزٍي حتّدد فيه �ل�سركة �لزر�عية نوع ووقت زر�عة �ملحا�سيل ووقت ح�سادها وت�سليمها لل�سركة )مثلما كان �لنظام 

حر�ر كما  ِجرون ولي�سو� مز�رعني �أ نهم ُم�ستاأ نتاج فى م�سروع �جلزيرة(، مما جعل �لزّر�ع يح�سون باأ �لزر�عي وعالقات �الإ

كانو� فى منطقة حلفا �لقدمية.

عاله فقد قّلت �مل�ساحة �لتي كانت ُتروى من �خلز�ن يف م�سروع حلفا �جلديدة �لزر�عي ب�سورٍة كبرية ب�سبب  وكما ذكرنا �أ

ر��سي �مل�سروع  ن �أ كميات �لطمي �ل�سخمة �لتي يحملها نهر عطربة كل عاٍم من �له�سبة �الثيوبية. كما ز�دت �ل�سكوى من �أ

�سبح لز�مًا على �لكثري من �ملهّجرين �لبحث عن و�سائل  ر��سي رعٍي وال ت�سلح للزر�عة. عليه فقد �أ )�سهل �لبطانة( هي �أ

خرى غري �لزر�عة. ك�سب عي�سٍ �أ

8
كانت �لتعوي�سات �لتي طالب بها �ل�سود�ن خالل �جلولة �خلام�سة من �ملفاو�سات �لتي قادها �ل�سيد مريغني حمزة فى نهاية 

ت  و�ملن�ساآ حلفا  هايل  �أ تعوي�سات  وت�سمل  م�سري،  جنيه  مليون   35 هى   1958 عام  يناير  وبد�ية   1957 عام  دي�سمرب 

ع�سرة  كان  و�لذي  للتعوي�سات  رقمها  على  �سّرت م�سر  �أ �لبحرية.  مياه  فى  �ستغرق  �لتي  ثار  و�الآ �ملعادن  وكذلك  �حلكومية 

كتوبر  ىل 20 مليون جنيه م�سري خالل �ملفاو�سات فى �أ ىل 25 مليون، ثم �إ ماليني جنيه م�سري. تر�جع رقم �ل�سود�ن �إ

عام 1959. وكما ذكرنا �سابقًا فقد و�فق �ل�سود�ن على و�ساطة �لرئي�س جمال عبد �لنا�سر �لذي حكم باللقاء فى منت�سف 

ن تكون �لتعوي�سات 15 مليون جنيه م�سري. وقد هّلل كٌل من �لوفدين لقر�ر �لتحكيم هذ�، و�عترب �ل�سود�ن،  �لطريق وقرر �أ

�لذي كان يطالب بـ 35 مليون جنيه م�سري، مبلغ �لـ 15 مليون �لتي ق�سى بها �لرئي�س عبد �لنا�سر ُمن�سفًا وعاداًل كما 

ليه  �سرنا �إ متره �ل�سحفي فى 3 دي�سمرب عام 1959، و�لذي �أ مني �حلاج وزير �لزر�عة و�لري فى موؤ ذكر �ل�سيد �ملقبول �الأ

من قبل.

ل �ل�سيد ح�سن دفع �هلل )مفّو�س  37 مليون جنيه، ف�سّ هايل حلفا حو�يل  عادة توطني �أ جمالية لرتحيل و�إ بلغت �لتكلفة �الإ

تي: ول منها كاالآ �لهجرة( �جلزء �الأ

املواهي والعالوات: 1،636،130 واًل:   اأ

ث�نيً�:  اخلدم�ت: 755،445

بن�ء امل�س�كن واخلدم�ت: 15،901،269 ث�لثً�:  

ر�سوم امل�ست�س�رين الهند�سيني: 427،071 رابعً�:  

التعوي�س�ت: 3،913،867 خ�م�سً�:  

�س�د�سً�:  الرتحيل: 1،036،577

زاد املهّجرين: 131،542 �س�بعً�:  

من�سرف�ت جتهيز امل�سروع الزراعي: 2،196،784 ث�منً�:  

ليها تكلفة خز�ن خ�سم �لقربة �لبالغة ثمانية ماليني،  وجملة هذه �ملن�سرفات هى حو�يل 26 مليون جنيه. وعندما ن�سيف �إ

هايل حلفا  عادة توطني �أ جمالية لرتحيل و�إ ن �لتكلفة �الإ وتكلفة بنية �لري �لتحتية للم�سروع و�لبالغة ثالثة ماليني جنيه، فاإ

وقد غاب عن الئحة  �ل�سود�ن من م�سر.  قبله  �لذي  �لتعوي�س  %250 من  ى حو�يل  �أ مليون جنيه،   37 مبلغ  ىل  �إ ت�سل 
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1959. ومل  �ل�سود�ن خالل �ملفاو�سات يف �سهر �كتوبر عام  �لتي �ختفت من قائمة مطالبات  ثار  �لتعوي�سات �ملعادن و�الآ

غرقتها بحرية �ل�سد �لعايل.  يطالب �ل�سود�ن يتعوي�ساٍت عن �لكهرباء �لتي كان ميكن توليدها من �سالالت د�ل و�سمنه �لتي �أ

جندة �ملفاو�سات. وهو طلٌب كان ميكن  ن مطلب �ل�سود�ن بن�سيٍب من كهرباء �ل�سد �لعايل مل ت�سمله �أ وكما ذكرنا من قبل، فاإ

ن  كتوبر عام 1959 �أ ىل �لقبول بو��سطة �لوفد �ل�سود�ين فى مفاو�سات �أ ن ينبني على فر�سية م�سر �لتي وجدت طريقها �إ �أ

�ل�سد �لعايل مل�سلحة م�سر و�ل�سود�ن معًا. 

9
ول و�لرئي�سي لكل �لتنازالت �لتي قّدمتها وفود �ملفاو�سات �ملختلفة  كمال �متد�د �ملناقل مل�سروع �جلزيرة هو �لد�فع �الأ كان �إ

زهري )يناير عام 1954 حتى يوليو عام 1956(، ومرورً� بحكومات �ل�سيد عبد �هلل  بدءً� بحكومات �ل�سيد ��سماعيل �الأ

خليل )يوليو عام 1956 حتى نوفمرب عام 1958( و�نتهاءً� بحكومة �لفريق �بر�هيم عبود �لتي وّقعت على �تفاقية مياه 

�لنيل يف 8 نوفمرب عام 1959. فقد كان م�سروع �جلزيرة هو قلب �القت�ساد �ل�سود�ين و�ملمّول �لرئي�سي لكل م�ساريع �لتنمية 

جنح  كرب و�أ جنبية �لتي كان يدّرها قطن م�سروع �جلزيرة – �أ �سا�سي للعمالت �الأ من تعليٍم و�سحة وطرق ومياه، و�مل�سدر �الأ

د�رٍة و�حدة. م�سروٍع يف �لعامل وقتها حتت �إ

هايل حلفا هي ثمٌن مقبوٌل لبناء خز�ن �لرو�سري�س  ن �لت�سحيات �جل�سام �لتي �سيقّدمها �أ ت هذه �حلكومات �أ عليه فقد ر�أ

ن تو�فق على قيام  هايل حلفا قبل �أ يٍة من هذه �حلكومات مل ت�ست�سْر �أ ن �أ كمال ري �متد�د �ملناقل مل�سروع �جلزيرة. غري �أ الإ

لت حكومة �لفريق �بر�عيم  �ل�سد �لعايل وعلى �لتهجري �لق�سري لهم. وحتى بعد توقيع �التفاقية �لتي ق�سْت برتحيلهم تن�سّ

جر�ءً� تع�سفيًا ��ستبد�ديًا دفع  هايل حلفا، مما جعل عملية �لرتحيل �لق�سري �إ عبود عن وعودها ون�سفت ج�سور �لتو��سل مع �أ

هم وبناتهم. بناوؤ ثمنه �ملهجرون و�أ

ىل 18،5  ن زيادة ن�سيب �ل�سود�ن من مياه �لنيل �إ ىل هذ� فقد كانت �حلكومات �ملختلفة منذ عام 1954 ترى �أ �سافًة �إ �إ

هايل حلفا. خر ي�ستحق �لت�سحية �لتي قّدمها �أ جناٌز �آ مليار مرت مكعب هو نتيجٌة �يجابيٌة التفاقية عام 1959 و�إ

�سبح �لعط�س  كل و�لتدهور منذ منت�سف ثمانينيات �لقرن �ملا�سي و�أ ت يف �لتاآ لكن بنية �لري �لتحتية مل�سروع �جلزيرة بد�أ

)ولي�س �لقطن( هو ما ي�ستهر به �مل�سروع. و�نتهى دور �مل�سروع يف متويل مكّونات �لتنمية يف �ل�سود�ن من م�ساريع تعليٍم و�سحٍة 

متر�ت و�للجان  نف�سهم، وتو��سلت )وما ز�لت تتو��سل( �ملوؤ ز�لة �لفقر حتى بني مز�رعيه �أ وطرٍق ومياه. بل وقد �نتهى دوره يف �إ

�سباب �نهيار م�سروع �جلزيرة. و�لتقارير و�لت�سريحات عن �أ

كث من 12 مليار مرت مكعب يف �لعام بداًل  خر مل ي�ستطع �ل�سود�ن خالل �خلم�سني عامًا �ملا�سية ��ستخد�م �أ من �جلانب �الآ

جلها كل تلك �لتنازالت. عو�ٍم وقّدم من �أ ليها ملدة خم�سة �أ جل �لو�سول �إ من �لـ 18،5 مليار �لتي ظّل يفاو�س من �أ

جل  هايل حلفا �جل�سيمة �لتي قّدموها قبل خم�سني عامًا من �أ ين ذهبت كل ت�سحيات �أ �ل: �أ ن ُيثري �ل�سوؤ ال بّد لهذ� �لو�سع �أ

جل زيادة ح�سة �ل�سود�ن من مياه �لنيل و�لتي ف�سل �ل�سود�ن يف ��ستعمالها؟ ن، ومن �أ م�سروع �جلزيرة �لذي ينهكه �لعط�س �الآ

10
خري يف هذه �ل�سل�سلة من �ملقاالت عن خفايا وخبايا مفاو�سات �تفاقية  �سوف يكون �ملقال �لقادم )�لر�بع ع�سر( هو �ملقال �الأ

�سو�ء على جممل عملية �لتفاو�س وطريقها �ل�سائك وتنازالت  مياه �لنيل لعام 1959. و�سوف نلقي يف ذلك �ملقال �خلتامي �الأ

�ل�سود�ن �لتي تو��سلت، وبنود �التفاقية وتبعاتها وتد�عياتها.
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خفايا وخبايا مفاو�ضات اتفاقية مياه النيل لعام 1959 )14 – 14( خامتة

1
�ل�سود�ن. فقد �سمعُت مر�رً� وتكر�رً� من  �لغمو�س يف  �لتي يكتنفها  مور  �الأ كث  �أ 1959 من  لعام  �لنيل  �تفاقية مياه  ظّلت 

�ّدعاٌء غري  و �ملكتبات. وهذ� بالطبع  �أ �لوثائق  ن �التفاقية �سّريٌة وال وجود لها يف دور  �أ جمموعاٍت من �ملتعّلمني �ل�سود�نيني 

�سل( و�الجنليزية، وقد قامت م�سر بت�سجيلها  �سحيح. فاالتفاقية موجودٌة يف ع�سر�ت �لكتب و�لدوريات باللغتني �لعربية )�الأ

ي�سًا عن بنوٍد �سرية مّت �التفاق عليها يف �تفاقيٍة جانبية  مم �ملتحدة يف نيويورك يف 7 فرب�ير عام 1963. �سمعُت �أ لدى �الأ

كث  حتر�ه. وقد نفى بحثي و�لذي د�م �أ ن �أ نني قررُت �أ ال �أ كن بد�يًة م�سدقًا لهذ� �لزعم �إ نني مل �أ التفاقية عام 1959. ورغم �أ

ي�سًا. ربع عو��سٍم يف �لعامل هذ� �الدعاء �أ عو�م و�سمل دور �لوثائق و�ملكتبات يف �أ من ثالثة �أ

مره للعودة لل�سود�ن  ن �للو�ء حممد طلعت فريد كان على عجلٍة من �أ ياٍم، و�أ كث من �أ ن �ملفاو�سات مل تدْم �أ كما �سمعُت عن �أ

ن �ملفاو�سات د�مت  و�سحنا �أ مور �لتفاو�س. وقد �أ نه مل يكن على در�يٍة باأ خوف حماوالت �النقالب �ملتكّررة وقتها بال�سود�ن، و�أ

�سابيع و�سارك فيها ع�سرٌة من �ملدنيني �لفنيني �ل�سود�نيني كان بينهم مهن�سون )�ل�سادة حممود حممد جادين مدير  ربعة �أ �أ

حمد نائب �مل�ست�سار ل�سئون �لري، و�سغريون �لزين نائب مدير وز�رة �لري( وقانونيان،) �ل�سيد�ن  وز�رة �لري، و�لر�سيد �سيد �أ

حممد �بر�هيم �لنور نائب رئي�س �لق�ساء ومهدي �سريف �لنائب �لعام باالنابة(.

ن حكومة �لفريق �بر�هيم عبود ووفدها �ملفاو�س  ىل تو�سيح هي �أ ّحة وحتتاج �إ ىل �ل�سِ كث �الدعاءت �لتي تفتقر �إ ن �أ غري �أ

�لتي  هايل منطقة و�دي حلفا. �حلقيقة  �أ �ل�سد �لعايل وترحيل  �لتي و�فقت على بناء  �للو�ء حممد طلعت فريد هي  بقيادة 

هايل حلفا قد مّتت على يد �ل�سيد  ن �ملو�فقة على بناء �ل�سد �لعايل وترحيل �أ و�سحناها يف هذه �ل�سل�سلة من �ملقاالت هي �أ �أ

بريل عام 1955. وقد كان مطلب ذلك �لوفد �لتفاو�سي �لذي  خ�سر حمد عندما قاد وفد �ل�سود�ن للتفاو�س يف �لقاهرة يف �أ

�سمل عددً� من مهند�سي �لري )�ل�سادة ب�سري عبد �لرحيم وكيل وز�رة �لري، و�سيد عمر �لعو�س نائب مدير �لري، وحممود 

هايل حلفا كما ناق�سنا يف �ملقاالت �ل�سابقة. وقد قبل �ل�سيد مريغني حمزة  جادين، و�سغريون �لزين( هو �لتعوي�س �لعادل الأ

هايل حلفا عندما خلف �ل�سيد خ�سر حمد وزيرً� للري يف فرب�ير عام 1956.  مبد�أ قيام �ل�سد �لعايل وترحيل �أ

ع�ساء بوفد مفاو�سات مياه �لنيل يف �لقاهرة عام 1959 كانو� بال  ن �ملدنيني �لذين كانو� �أ كتب يل عدٌد من �لقر�ء يقولون �أ

ع�ساء  دعاٌء ي�سعب قبوله، فاأ ن �للو�ء حممد طلعت فريد هو �لذي �تخذ كل �لقر�ر�ت خالل فرتة �لتفاو�س. وهذ� �إ حيلة، و�أ

نهم كانو� فعاًل على خالٍف مع رئي�س �لوفد فقد  ن �سّح �أ �لوفد �ملفاو�س كانو� يف قمة �لهرم يف �خلدمة �ملدنية يف �ل�سود�ن، و�إ

ٍي منهم خالل  ننا مل ن�سمع من �أ و حتى �ال�ستقالة من �لوظيفة نف�سها. كما �أ و �لتنّحي من �لوفد، �أ كان عليهم تو�سيح موقفهم، �أ

و على �لطريقة �لتي �سارت بها �ملفاو�سات.  ي �سوٍت ناقٍد لها �أ �لـ 53 عامًا منذ توقيع �التفاقية عن �أ

2
هايل و�دي حلفا خالل جولة  ثرنا يف �ملقاالت �ل�سابقة مرجعية وتفوي�س �ل�سيد خ�سر حمد يف قبول �ل�سد �لعايل وترحيل �أ �أ

م  �أ �ل�سود�نية،  1955، وت�ساءلنا هل جاءت تلك �ملرجعية و�لتفوي�س من �حلكومة  بريل عام  �أ �لثالثة يف �سهر  �ملفاو�سات 

زهري رئي�س �لوزر�ء  م من عالقة �ل�سيد خ�سر حمد �لوطيدة بال�سيد ��سماعيل �الأ من �حلزب �لوطني �الحتادي �حلاكم، �أ

الف �لوثائق وع�سر�ت �لكتب.  ل رغم بحثنا �مل�سني يف �آ جابًة و��سحًة على هذ� �لت�ساوؤ وقتها؟ مل جند �إ
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هايل حلفا �لذي و�فق ووّقع عليه �ل�سيد خ�سر حمد يف �سهر  وجه �سبٍه كبرية بني قر�ر قبول �ل�سد �لعايل وترحيل �أ وهنا جند �أ

عالن  �إ 1955، وقر�ر حق تقرير �مل�سري ل�سعب جنوب �ل�سود�ن �لذي و�فق ووّقع عليه �لدكتور علي �حلاج يف  بريل عام  �أ

ثارها �لوخيمة على  ىل �تفاقيٍة كانت لها �آ فر�نكفورت يف �سهر يناير عام 1992. فقد فتح كٌل من �لقر�رين �لباب �لذي قاد �إ

عادته.  مكان �إ �ل�سود�ن، ويف �حلالتني فقد خرج مارٌد من �لقمقم ومل يكن باالإ

ولية �نف�سال جنوب �ل�سود�ن( عن مرجعية وتفوي�س �لدكتور علي �حلاج،  وقد ت�ساءلنا يف �سل�سلة مقاالٍت �سابقة )بعنو�ن م�سوؤ

�لوطيدة  �حلاج  علي  �لدكتور  من عالقة  م  �أ �سالمية،  �الإ و�حلركة  �حلاكم  من �حلزب  م  �أ نقاذ،  �الإ من حكومة  وهل جاءت 

ن �لدكتور علي �حلاج قد �تخذ �لقر�ر مبفرده يف  م �أ مر و�لناهي يف �ل�سود�ن؟ �أ بالدكتور ح�سن �لرت�بي �لذي كان وقتها �الآ

كث من ع�سرين  ل ويك�سر د�ئرة �ل�سمت �لتي الذ بها الأ ن يجيب �لدكتور علي �حلاج على هذ� �لت�ساوؤ مل �أ ننا ناأ فر�نكفورت؟ �إ

لة.  �سئلة �مللّحة له يف هذه �مل�ساأ عام، رغم �الأ

3
ول قد تد�خلت  وىل خالل فرتة �حلكم �ملدين �الأ ن جوالت �لتفاو�س �خلم�سة �الأ و�سحت �ملقاالت �لثالثة ع�سر �ل�سابقة كيف �أ �أ

منية وم�سكلة حاليب.  مع �لعو�مل �ل�سيا�سية وت�سابكت مع م�سروع وحدة و�دي �لنيل وتعقيد�ته، وكذلك مع �لق�سايا �الأ

من �مل�سري يف  منية مع مفاو�سات مياه �لنيل يف توقيف وزير �لري �ل�سيد خ�سر حمد بو��سطة �الأ وقد برز تد�خل �مل�سائل �الأ

ىل جنيب يف عليائه” و��ستجو�به و�تهامه بتوزيع  حمد حممد �سالح “�إ �ستاذ �ل�ساعر �أ �لقاهرة يف ق�سية ت�سوير ق�سيدة �الأ

1955. كما  بريل عام  �أ من�سور�ٍت �سد �حلكومة �مل�سرية، وتد�عيات تلك �حلادثة على �جلولة �لثالثة من �ملفاو�سات يف 

بو �لف�سل يف �ل�سود�ن ويف مفاو�سات مياه �لنيل  من �مل�سري �لذي كان يلعبه �ل�سيد عبد �لفتاح �أ ي�سًا يف دور �الأ برز �لتد�خل �أ

كما و�سفه هو بنف�سه يف كتابه “كنت نائبًا لرئي�س �ملخابر�ت” و�لذي ناق�سناه يف �ملقال �لثاين من هذه �ل�سل�سلة من �ملقاالت. 

ن �لقارئ قد �نده�س كثريً� للموقف �ملت�سّدد �لذي �تخذته م�سر جتاه تقا�سم مياه �لنيل مع �ل�سود�ن يف �لوقت �لذي  وال ُبّد �أ

مكانياٍت لنيل وّد �ل�سود�ن لكي ت�سري �لوحدة خيارً� جاذبًا لل�سود�نيني - قيادًة و�سعبًا -  كانت م�سر ت�سعى بكل ما لديها من �إ

عو�م  مو�اًل طائلة وجهدً� كبريً� وق�سى �ل�سيد �سالح �سامل جلَّ وقته خالل �الأ وتتحّقق وحدة و�دي �لنيل. فقد �سرفت م�سر �أ

ن يقنع �ل�سعب �ل�سود�ين  1952 و1955 يف �ل�سود�ن )مبا يف ذلك جنوب �ل�سود�ن �لذي �سهد رق�سته �مل�سهورة( يحاول �أ
وقيادته بوحدة و�دي �لنيل. ولكن رغم ذ�ك �ملال و�جلهد فقد رف�ست م�سر رف�سًا قاطعًا تليني موقفها �لتفاو�سي مع �ل�سود�ن 

وىل خالل عامي  ربعة �الأ ثناء جوالت �لتفاو�س �الأ ن موقف م�سر �ملت�سّدد �أ �سافة �أ لة �قت�سام مياه �لنيل. بل ال ُبّد من �إ يف م�ساأ

�لنيل.  و�دي  وحدة  م�سروع  ف�سل  ىل  �إ ّدت  �أ �لتي  �سباب  �الأ حد  �أ هو  يي  ر�أ يف  كان  و1955   1954
– و�للذين قاد�  – �ل�سيدين مريغني حمزة وخ�سر حمد  ول  �الأ �لري يف فرتة �حلكم �ملدين  ن وزيري  �أ �سافة  �إ ُبّد من  وال 

نوفمرب عام   17 �ل�سلطة يف  �بر�هيم عبود على  �لفريق  ��ستيالء  1954 وحتى  �لنيل مع م�سر من عام  مياه  مفاو�سات 

قطاب �حلزب �لوطني �الحتادي �لذي كان على عالقٍة طيبٍة مب�سر وكان ينادي يف �لبد�ية بوحدة و�دي  1958 كانا من �أ
وىل يف �ل�سود�ن بالف�سل �لتام يف �لو�سول التفاٍق مع م�سر  �لنيل. لكن رغم هذه �لعو�مل فقد �نتهت فرتة �حلكم �ملدين �الأ

حول مياه �لنيل رغم �لتنازالت �لكبرية �لتي قّدمها �لوفد �ل�سود�ين �ملفاو�س. 

4
كمله للحزب �لوطني �الحتادي. فقد عهد �ل�سيد  مة كان قد ترك ملف مفاو�سات مياه �لنيل باأ ن حزب �الأ ال ُبّد من مالحظة �أ

ىل �ل�سيد مريغني حمزة �لذي كان نائبه ووزير  عبد �هلل خليل عندما ��ستلم رئا�سة �لوز�رة يف يوليو عام 1956 بهذ� �مللف �إ
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حمد حمجوب يف �ملفاو�سات عام 1958 )كان وقتها وزيرً� للخارجية(، كان  �لزر�عة و�لري. وعندما تدّخل �ل�سيد حممد �أ

�ملوقف  ذلك  وكان  �لقر�ر.  بذلك  م�سر  خطار  والإ �ل�سود�ن،  على   1929 لعام  �لنيل  مياه  �تفاقية  لز�مية  �إ لرف�س  تدّخله 

�لقانوين �ل�سارم متنا�سقًا مع موقف �ل�سيد عبد �هلل خليل �ملت�سّدد من نز�ع حاليب، و�لذي ��ستطاع من خالله ح�سم �لنز�ع 

ىل جمل�س  و�سل �سكوى �ل�سود�ن �لر�سمية �سد م�سر �إ مر و�أ ن �سّعد �الأ مر ل�سالح �ل�سود�ن ب�سورٍة و��سحة بعد �أ يف نهاية �الأ

من عام 1958. �الأ

ن ير�سل �ل�سيد عبد �هلل خليل برقيًة يوم 10 نوفمرب عام 1959 من لندن حيث كان يتعالج  مرً� مده�سًا �أ عليه فقد كان �أ

�لف�سل كان  ن  �أ ىل  �إ �ملفاو�سات وي�سري يف �لربقية  �بر�هيم عبود بنجاح  �لفريق  �لنيل ويهنئ  �تفاقية مياه  ّيد فيها  يوؤ وقتها 

حل�سن قيادة �لفريق عبود مما �سيعود على �لبلدين باخلري و�لرفاهية، ويتمنى له �لتوفيق يف كل ما فيه م�سلحة �ل�سود�ن 

ورفعته. 

فيه  ورّحب   1959 عام  نوفمرب   16 يوم  �سدره  �أ �لذي  �ملهدي  �ل�سديق  مام  �الإ �ل�سيد  بيان  نقر�أ  عندما  �لده�سة  وتزد�د 

ّكد رغبته �لد�ئمة  ن �أ نه �سبق �أ ي�سًا �أ باالتفاقيات �لتي ُعِقدت بني �لبلدين �ل�سقيقني )مبا فيها �تفاقية مياه �لنيل(، وجاء فيه �أ

قوى �لعالقات بني �لبلدين وعلى توثيق عرى �لت�سامن و�لتعاون بينهما مما حد� به ملباركة  طيب و�أ قامة �أ كيد على �إ وحر�سه �الأ

ليه. ن بد�أ �ل�سعي �إ مبد�أ �التفاق منذ �أ

مّتت هذه �لتهنئات و�لرتحيبات رغم �لتنازالت �لكبرية �لتي قّدمها �ل�سود�ن مل�سر خالل جوالت مفاو�سات مياه �لنيل و�لتي 

ت عام 1954. بد�أ

5
ن  �أ – 1959 فال بّد من مالحظة   1954 عو�م  �لنيل بني �الأ �لتفاو�س بني م�سر و�ل�سود�ن حول مياه  عند تتبعنا مل�سار 

كبريً� يف  �مل�سري جنح جناحًا  �جلانب  ن  و�أ �لفرتة،  تلك  �لتنازالت خالل  من  كبرية  قّدم جمموعًة  قد  �ل�سود�ين  �جلانب 

كتوبر عام  ت هذه �لتنازالت مع بد�ية �لتفاو�س عام 1954، ولي�س فقط يف مفاو�سات �أ ��سرت�تيجيته �لتفاو�سية. وقد بد�أ

 .1959
ت م�سُر �ل�سود�َن بالربط بني خز�ن �لرو�سري�س و�ل�سد  وىل من �ملفاو�سات يف �سبتمرب عام 1954 فاجاأ ففي �جلولة �الأ

ال  �سر�ر م�ست�سار �لري �ل�سيد همفري موري�س على �أ �لعايل. وقد رف�س �ل�سيد مريغني حمزة يف �لبد�ية هذ� �لربط بعد �إ

عالقة بني �ل�سّدين.

بريل عام 1955 و�لتي قاد وفد �ل�سود�ن لها �ل�سيد خ�سر حمد وزير  تغرّي هذ� �ملوقف يف �جلولة �لثالثة من �ملفاو�سات يف �أ

هايل حلفا تعوي�سًا عاداًل. كان قبول  ن يتمَّ تعوي�س �أ �لري وقتها. فقد َقِبل �ل�سود�ن يف تلك �جلولة �لربط بني �ل�سّدين �سريطة �أ

هايل حلفا تنازاًل كبريً� من �ل�سود�ن، ونقطة حتوٍل كبريٍة ورئي�سيٍة يف �ملفاو�سات ورثها وم�سى على دربها �ل�سيد  مبد�أ ترحيل �أ

�سبح �لرتكيز بعد هذ� �لتنازل �لكبري  لت �ليه وز�رة �لري مرًة ثانية يف �سهر فرب�ير عام 1956. و�أ مريغني حمزة عندما �آ

ّن هذ� �لتنازل كان بال مقابل. هايل و�دي حلفا. وو��سٌح �أ بريل عام 1955 على مبلغ �لتعوي�سات الأ يف �أ

مر مبلغ 15 مليون  وقد �نخف�س �ملبلغ �لذي كان �ل�سود�ن يطالب به من 35 مليون جنيه م�سري، وَقِبل �ل�سود�ن يف نهاية �الأ

37 مليون جنيه، كما  هايل حلفا بلغت حو�يل  عادة توطني �أ ن �لتكلفة �لنهائية الإ ىل �أ �سارة هنا �إ جنيه فقط. وال بد من �الإ

ناق�سنا من قبل.
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6
مر  ن ن�سيبه من مياه �لنيل يف حقيقة �الأ ن �ل�سد �لعايل مل�سلحة م�سر و�ل�سود�ن و�أ تو��سلت �لتنازالت وَقِبل �ل�سود�ن مبد�أ �أ

متر �ل�سحفي  مني �حلاج يف �ملوؤ ّكد ذلك وزير �لري �ل�سيد �ملقبول �الأ خُمّزٌن يف بحرية �ل�سد �لعايل كما ورد يف �التفاقية وكما �أ

ن من وزر�ء  ن هناك �الآ غرب من كل هذ� �أ �سابيع من توقيع �التفاقية. �الأ �لذي ُعِقد يف 3 دي�سمرب عام 1959 بعد ثالثة �أ

ىل خز�ن �لرو�سري�س لُيخّزن وي�ستعمل  ن �ل�سود�ن كان يحتاج �إ دعاء، علمًا باأ �لري �ل�سابقني ممن يعتقدون ب�سحة هذ� �الإ

جله �لكثري من �لتنازالت. جله �ملفاو�سات وقّدم �ل�سود�ن من �أ ته من �ملياه، وهو �خلز�ن �لذي قامت من �أ ح�سّ

ْن و�فق �ل�سود�ن  ن �ل�سد �لعايل مل�سلحة م�سر و�ل�سود�ن �أ كتوبر عام 1959 �أ نتج عن قبول �لوفد �ل�سود�ين �ملفاو�س يف �أ

خر كبري نتج عنه فقد�ن �ل�سود�ن خم�س مليار�ت من �ملياه. جعل  على حتّمل فاقد �لتبخر منا�سفًة مع م�سر، وكان هذ� تنازاًل �آ

ّن �التفاقية  هذ� �لتنازل ن�سبة توزيع مياه نهر �لنيل �ملتبّقية مبوجب �التفاقية )14،5 لل�سود�ن مقابل 7،5 مل�سر( تبدو وكاأ

حقيقة  يف  ولكن  م�سر.  من  كث  �أ �ل�سود�ن  مل�سلحة  ه  بناوؤ مّت  قد  نف�سه  �لعايل  �ل�سد  ّن  كاأ و  �أ �ل�سود�ن،  مل�سلحة  جاءت  قد 

ن ن�سبة 17،5 من �ملياه �ملتبقّية بعد خ�سم �حلقوق �ملكت�سبة مل�سر و�ل�سود�ن ذهبت مل�سر، ونال �ل�سود�ن 14،5.  مر فاإ �الأ

ىل ن�سيب م�سر �ل�سلفة �ملائية من �ل�سود�ن �لبالغة مليار ون�سف مليار لت�سري �لن�سبة  كث عندما ُن�سيف �إ وتتغرّي �ملعادلة �أ

�سو�ن بلغ يف نهاية  ن ن�سيب �ل�سود�ن من مياه �لنيل �ملقا�سة يف �أ هم من هذ� كله �أ 19 مل�سر مقابل 13 لل�سود�ن. ولكّن �الأ
ن �ملقابل لتنازل  ىل %80. وو��سٌح �أ مر ح�سب �تفاقية عام 1959 ملياه �لنيل %20 فقط، بينما �رتفع ن�سيب م�سر �إ �الأ

�ل�سود�ن كان �سعيفًا.

7
ر��سيه لي�س فقط مدينة و�دي حلفا و27 قرية جنوبها و�سمالها، ولكنه  فقد �ل�سود�ن نتيجة �متد�د بحرية �ل�سد �لعايل يف �أ

فقد  كذلك  وحو�م�س.  نخيل  �سجرة  مليون  وقر�بة  �لزر�عية �خل�سبة،  �الر��سي  من  فد�ن   200،000 قر�بة  ي�سُا  �أ فقد 

650 ميقاو�ط  كث من  ُتوّلد �أ ن  �ل�سود�ن �سالالت د�ل و�سمنه �لتي غرقت يف بحرية �ل�سد �لعايل، و�لتي كان من �ملمكن �أ

�ملتنازع عليها �سمال مدينة  �ملنطقة  �التفاقية م�سكلة  �ملنطقة. وح�سمت  و�ملعادن يف  ثار  �الآ �لكهربائية، وكذلك  �لطاقة  من 

ن غرقت تلك �ملنطقة يف بحرية �ل�سد �لعايل، ومل يرد ذكٌر لهذ�  و�دي حلفا )و�لتي ت�سمل قرى �سره ودبريه وفر�س( بعد �أ

و�ساط �حلكومة  �ملو�سوع خالل �ملفاو�سات. ومل يطالب �ل�سود�ن مبّده ببع�س كهرباء �ل�سد �لعايل رغم �حلديث عن ذلك يف �أ

�ل�سود�نية وقتها. 

8
كانت تلك بع�س �لتنازالت �لرئي�سية �لتي قّدمها �ل�سود�ن خالل �سنو�ت �لتفاو�س �خلم�سة )1954 – 1959( مع م�سر. 

و مبقابٍل �سعيف.  وهي بال �سٍك تنازالٌت كبرية وجوهرية، ومعظمها بال مقابٍل، �أ

ع�ساء �لوفد �لفنيني )مبن فيهم  �أ لقد فاو�ست م�سُر �ل�سود�َن خالل تلك �لفرتة وهي حتت نف�س �حلكومة، ونف�س معظم 

ثم  �لثالثة،  زهري  �الأ ��سماعيل  �ل�سيد  حكومات  حتت  م�سَر  �ل�سود�ُن  فاو�س  بينما  �ل�سربا�سي(،  حمد  �أ �ملهند�س  �لوزير 

حكومتي �ل�سيد عبد �هلل خليل، ثم حكومة �لفريق �بر�هيم عبود، ومّر على وز�رة �لري خم�سة وزر�ء خالل هذه �ل�سنو�ت 

مني �حلاج(. وبينما كانت  حمد عبد �هلل حامد، و�ملقبول �الأ �خلم�سة )�ل�سيد مريغني حمزة مرتني، و�ل�سادة خ�سر حمد، و�أ

ن مل نقل مع كل وزير. ��سرت�تيجية م�سر و��سحًة وثابتة، ظلت ��سرت�تيجية �ل�سود�ن تتغرّي وتنازالته تتو�ىل مع كل حكومة، �إ
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ن �ل�سر�عات د�خل �حلكومة �ل�سود�نية نف�سها، وبني �حلكومة و�ملعار�سة خالل فرتة �حلكم �ملدين  كما ال بّد من مالحظة �أ

�ل�سود�ن  مكانيات  �إ على  بال�سرورة  ّثرت  و�أ �ساًل،  �أ �ملحدودة  �حلكومة  مكانيات  و�إ جهد  من  كبريً�  جزءً�  خذت  �أ قد  وىل،  �الأ

�لتفاو�سية.
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لقد كان �ملرّبر لكل تلك �لتنازالت �لتي قّدمها �ل�سود�ن هو بدء �لعمل يف رييِّ �متد�د �ملناقل مل�سروع �جلزيرة. لقد كان �مل�سروع 

د�رٍة و�حدة، وكان �ملورد �لرئي�سي للعمالت �الجنبية لل�سود�ن، وم�سدر �خلري  جنح مزرعة قطٍن يف �لعامل حتت �إ كرب و�أ وقتها �أ

و�لرخاء و�لتمويل مل�ساريع �لتنمية من تعليٍم و�سحٍة وطرٍق ومياٍه يف كل �ل�سود�ن. 

�سبح  و�أ فيه،  �لتحتية  �لري  بنية  �مل�سروع وخا�سًة  رجاء  �أ �النهيار ت�سرب  ت مالمح  بد�أ �ملا�سي  �لقرن  ثمانينيات  ولكن منذ 

خالل  �ل�سود�ن  ي�ستطع  مل  هذ�  ىل  �إ �سافًة  �إ خرية.  �الأ �ل�سنو�ت  يف  للم�سروع  �سا�سية  �الأ �ل�سمة  هو  �لقطن،  ولي�س  �لعط�س، 

جل  كث من 12 مليار مرت مكعب يف �لعام بداًل من �لـ 18،5 مليار �لتي ظل يفاو�س من �أ �خلم�سني عاٍم �ملا�سية ��ستخد�م �أ

جلها كل تلك �لتنازالت. عو�م وقّدم من �أ ليها ملدة خم�سة �أ �لو�سول �إ

هايل منطقة و�دي حلفا �جل�سيمة �لتي قّدموها قبل خم�سني عاٍم  ين ذهبت كل ت�سحيات �أ �ل: �أ ن ُيثري �ل�سوؤ البّد لهذ� �لو�سع �أ

جل زيادة ح�سة �ل�سود�ن من مياه �لنيل و�لتي ف�سل �ل�سود�ن يف  ن، ومن �أ جل م�سروع �جلزيرة �لذي ينهكه �لعط�س �الآ من �أ

��ستعمالها؟ 
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نختتم بهذ� �ملقال �لر�بع ع�سر هذه �ل�سل�سلة من �ملقاالت عن خفايا وخبايا مفاو�سات �تفاقية مياه �لنيل لعام 1959. 

عو�م و�عتمد على معلوماٍت دقيقٍة من دور �لوثائق �لر�سمية  كث من ثالثة �أ لقد �متد �لبحث �لذي �نبنت عليه هذه �ملقاالت الأ

يف و��سنطن ولندن و�خلرطوم، وعلى عدٍد من �لكتب �لنادرة يف �خلرطوم و�لقاهرة وو��سنطن، وعلى مقابالٍت ومكاتباٍت مع 

�سخا�سٍ �ساهم عدٌد منهم بالوقت و�ملعلومة )فلهم عميق �سكري وتقديري(.  �أ

و م�سدٍر ثاين.  خرى �أ عد�د هذه �ملقاالت يتطّلب تع�سيد كل معلومٍة من وثيقة بوثيقٍة �أ كادمييًا �سارمًا يف �إ �سلوبًا �أ وقد �ّتبعنا �أ

جل تو�سيح معلومات �لوثائق و�لكتب.  اّل من �أ ومل نعتمد على ما ��ستقيناه من �ملقابالت و�ملكاتبات �إ

م�سر  بني  �لنيل  مياه  حول  �لتفاو�س  تطور�ت  وخبايا  خفايا  تفا�سيل  توثيق  هو  �ملقاالت  لهذه  �سا�سي  �الأ �لغر�س  كان  لقد 

 )1958 1954 وحتى عام  ول )من عام  عو�م خالل فرتتي �حلكم �ملدين �الأ �أ كث من خم�سة  و�ل�سود�ن و�لتي �متدت الأ

ز�لة �لغمو�س �لكثيف �لذي  ول )من عام 1958 وحتى توقيع �التفاقية يف 8 نوفمرب عام 1959(، و�إ و�حلكم �لع�سكري �الأ

جيال  ظّل يالزم ويكتنف �تفاقية مياه �لنيل لعام 1959 و�ملفاو�سات �لتي د�رت حولها، ومتليك هذه �ملعلومات للقر�ء ولالأ

�لقادمة بغر�س �ملعرفة و��ستخال�س �لدرو�س و�لعرب. 

ن نكون قد ُوّفقنا يف هذ� �لهدف.  مل �أ ننا ناأ �إ

ثارته من معلوماٍت ونتائج. ن تكون هذه �ملقاالت بد�يًة حلو�ٍر ونقا�سٍ علمٍي هادٍئ حول ما �أ ي�سًا �أ مل �أ وناأ


