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الحزب الجمهوري واتفاقیة میاه النیل
تعقیب على األستاذ عبد اهللا الفكي البشیر «2  2»

د. سلمان محمد أحمد سلمان
تعرُّضت في المقال السابق إلى عدٍد من البیانات والمقاالت التي كتبها األستاذ محمود محمد طه أو

أصدرها الحزب الجمهوري وأشار إلیها األستاذ عبد اهللا في مقالیه األول والثاني. وأوضحت أن تلك
البیانات والمقاالت ُكِتبت كلها في عام 1958م، أي قبل عاٍم على األقل من توقیع اتفاقیة میاه النیل

عام1959م، وعلیه فهذه المقاالت والبیانات ال یمكن أن تمّثل رفضًا التفاقیة لم یتم توقیعها بعد.
وقد أبدیُت دهشتي من قول األستاذ عبد اهللا إن «األستاذ محمود لم یكن رافضًا التفاقیة میاه النیل

ومعترضًا علیها فحسب، وإنما كان مقاومًا لها، قبل أن یتم توقیعها، بل منذ النصف األول من
خمسینیات القرن الماضي». ومصدر الدهشة الكلمات األربع «قبل أن یتم توقیعها». كیف یمكن

ألي شخص أو حزب أو مؤسسة أن یرفض اتفاقیًة ما، بل وأن یقاومها، قبل أن یتم توقیعها؟ بل إن
الرفض والمقاومة تّمت في هذه الحالة في النصف األول من الخمسینیات، أي حتى قبل أن یبدأ

التفاوض الحقیقي لالتفاقیة التي تّم التوقیع علیها في نهایة الخمسینیات، في 8 نوفمبر عام
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السودان ومبادرة حوض
النیل: تعقیب علی د. أحمد

المفتي
الوساطة السودانیة بین مصر

وأثیوبیا حول میاه النیل
خّزان جبل أولیاء بین اإلزالة

واإلبقاء
کم تبلغ استخدامات

السودان من میاه النیل؟
(7-7)

کم تبلغ إستخدامات
السودان من میاه النیل؟

(7-6)

کم تبلغ إستخدامات
السودان من میاه النیل؟

(4)

کم تبلغ استخدامات
السودان من میاه النیل؟

«3»

کم تبلغ إستخدامات
السودان من میاه النیل؟

(2)

کم تبلغ استخدامات
السودان من میاه النیل؟

(1)

1959م.
إن الرفض ألیِّة اتفاقیٍة یتمُّ بعد أن یعرف الطرف الرافض مضمونها ویدرسه بتمعٍّن وحذر، ویبني

رفضه على هذا المضمون. ولكننا هنا أمام رفٍض ومقاومٍة تّمت التفاقیة لم یبدأ حتى التفاوض
حولها.

ونواصل في هذا المقال عرض ونقد بقیة المقاالت والبیانات التي اّدعى األستاذ عبد اهللا أنها توّضح
أن الحزب الجمهوري عارض اتفاقیة میاه النیل لعام 1959م، ونبدأ بالنقطة الخامسة بعد أن

تعّرضنا ألربع نقاٍط في المقال الماضي.
 «2»

خامسًا: كتب األستاذ عبد اهللا أنه «في یوم السبت 23/8/1958م نشر الحزب الجمهوري برئاسة
األستاذ محمود بیانًا عن دعائم المیثاق القومي. وتناول البیان رؤیة الحزب للعالقة مع مصر،

ومواقفه من میاه النیل، یقول البیان: «لتحسین العالقة مع مصر یجب تصفیة المسائل المعلقة معها
فورًا، مثل میاه النیل ومستعمرات الري المصري في الشجرة والجبل وملكال، وذلك بوسائل

المفاوضات أو وسائل التحكیم، ویجب أال نترك هذه المسائل معلقة هكذا ألیة فترة من الزمن بعد
الیوم، ألنها هي سبب سوء التفاهم المستمر، فإذا ما تمت هذه التسویة فإن عالقتنا بمصر ستقوم

على العدل وحسن الجوار واالحترام المتبادل». 
ومثل سابقاتها من المقاالت والبیانات فهذا بیاٌن یتناول قضایا المیاه عامًة ولیس عن اتفاقیة

عام1959م، كما أن البیان قد صدر في شهر أغسطس عام 1958م، أي قبل أكثر من عام من
تاریخ اتفاقیة میاه النیل في نوفمبر عام 1959م. 

سادسًا: كتب األستاذ عبد اهللا أنه في یوم السبت 6/9/1958م نشر األستاذ محمود بصحیفة «أنباء
السودان» العدد رقم «157» مقاًال بعنوان: «ماذا فعل الصحفیون بحریتهم؟»، قال فیه: «أبادر
فأقرر هنا أن خطاب السید وزیر الداخلیة الذى قرأه على الصحفیین في مؤتمره الصحفي في ما

یخص مشكلة میاه النیل مع مصر لم یكن خطابًا لبقًا وال كان موفقًا، ولیس الكیس من یأبى أن یقدم
الوعید والتهدید بین یدي الرجاء بالتعاون»، ثم أضاف األستاذ محمود في نقده لوزیر الداخلیة الذي
تحدث في مؤتمر صحفي عن میاه النیل قائًال: «هل قرأتم ما جاء عن المؤتمر الصحفي الذي عقده

وزیر الداخلیة عن مشكلة میاه النیل؟ لقد طلب الوزیر من الصحفیین أال ینشروا عن مشكلة میاه
النیل من خبر إال ما یستقى من الحكومة وال من تعلیق اال ما یتوخى فیه توفیر الجو الودي الذي

یجب أن یسبق المفاوضات لیزید فرص نجاحها. وعند ذلك توجه إلیه أحد الصحفیین بسؤال فحواه

هل یأتي المریخ بالكأس الجوي
الخامس؟

بال تحفظ
مجذوب حمیدة

ترجاه دایر

ألم تر
حسن البطري
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إدمان الفشل
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اخالص نمر
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 األرشیف
-إختر سنة-

-إختر شهر-

-إختر یوم-

إذهب!

بحث  

«هل طلبت مصر من صحافتها مثل هذا الطلب؟» فلم یجد الوزیر بدًا من أن یجیب «سنتوجه إلى
مصر برجاء أن تطلب من صحافتها مثله».

ومثل سابقاته من المقاالت، فهذا المقال عن مؤتمٍر صحفي عن مفاوضات میاه النیل تّم عقده في
شهر سبتمبر عام 1958، أي قبل أربعة عشر شهرًا من تاریخ توقیع االتفاقیة.

سابعًا: كتب األستاذ عبد اهللا أن األستاذ محمود قّدم محاضرة في مساء یوم 23/7/1958م بمدینة
مدني، كانت بعنوان: «الموقف الدولي الراهن»، وُنِشرت المحاضرة بصحیفة «السودان الجدید»

تحت عنوان: «الحكومة القومیة خطرة وستضیع على السودان میاه النیل والحدود». وتحدث
األستاذ محمود في تلك المحاضرة قائًال: «فالحكومة القومیة... خطرة ألنها ستأتي بأغلبیة الموالین

لمصر من األحزاب وبالتالي تضیع المشكالت المعلقة بیننا وبین مصر وهي میاه النیل والحدود،
ولذلك یحبذ أن تكون في هذا الوقت حكومة حازمة من جهة مصر حتى تحل هذه المشكالت» 

ومثل سابقاتها فهي محاضرة عن عمومیات میاه النیل ُقدِّمت في شهر یولیو عام 1958م، أي قبل
ستة عشر شهرًا من تاریخ التوقیع على اتفاقیة میاه النیل.

ثامنًا: ذكر األستاذ عبد اهللا أن األستاذ محمود كتب في 3 مایو 1958م في صحیفة «أنباء
السودان» العدد «149»، مقاًال بعنوان: «نظرات في السیاسة الخارجیة والداخلیة»: «بلغنا أن

حكومة السودان قد استعدت بالوثائق التي تؤید حقها في نزاع الحدود، ولكنها ال تنوي أن تثیر
المسألة من جانبها وإنما تترك البدء لمصر»، ثم أضاف األستاذ محمود رابطًا بین نزاع الحدود

ومشكلة میاه النیل فكتب قائًال: «ولما كانت المسائل المعلقة بیننا وبین مصر ال تقف على مسألة
الحدود فقط وإنما تتعداها إلى ما هو أهم منها مثل مشكلة میاه النیل التي ال بد من حلها حًال نهائیًا

حتى نستطیع أن نمعن في استغالل حصتنا من المیاه».
ومّرة أخرى هذا مقال عن عمومیات العالقة عن الحدود ومیاه النیل بین مصر والسودان تّمت

كتابته في شهر مایو عام 1958، أي قبل عاٍم ونصف العام من تاریخ توقیع اتفاقیة میاه النیل.
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ال بد أن كل سوداني مهّتم بالشأن العام سوف ُیقّدر كثیرًا هذا الجهد العظیم في تتّبع مشكالت میاه
النیل المعّقدة، وسوف ُیعجب بهذا الفهم المتقدم لهذه القضایا والدور الكبیر الذي لعبه الحزب

الجمهوري واألستاذ محمود محمد طه في تحلیل هذه القضایا والتوعیة بها في خمسینیات القرن
الماضي.

غیر أن هذا القدر الكبیر من المقاالت والبیانات ال یتناول مسألة رأي الحزب الجمهوري في اتفاقیة

والیة الخرطوم والفشل الذریع!!
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مالحظات ومراجعات
البروفیسور : عبداهللا عووضة
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الحزب الجمهوري واتفاقیة میاه
النیل

رأي
د. سلمان محمد أحمد سلمان
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میاه النیل لعام 1959م، فكل هذه المقاالت والبیانات تّمت كتابتها في عام 1958، أي قبل أكثر
من عام من تاریخ التوقیع على اتفاقیة میاه النیل في 8 نوفمبر عام 1959م، وقد تناولت المقاالت

اتفاقیة عام 1929م التي لم تكن موضوع نقاشنا.
بل إن هذا االهتمام الكبیر بقضایا میاه النیل واتفاقیة عام 1929م ال بد أن ُیثیر السؤال: لماذا لم

یصدر الحزب الجمهوري واألستاذ محمود محمد طه، رغم اهتمامه الكبیر بقضایا میاه النیل، بیانًا
عن رأیه وموقفه من اتفاقیة میاه النیل بعد أن تّم التوقیع على االتفاقیة في 8 نوفمبر عام

1959م؟
 «4»

عند مراجعتنا للوثائق الضخمة التي حصلنا علیها من دور الوثائق في واشنطن ولندن والخرطوم،
الحظنا أن الوثائق ال ُتشیر إلى رأي الحزب الشیوعي أو اإلخوان المسلمین أو الحزب الجمهوري

في اتفاقیة میاه النیل لعام 1959م، واتصلنا ببعض الزمالء واإلخوان في هذه األحزاب الثالثة
وأخبرناهم بنتائج بحثنا، وسألناهم إن كان هناك بیاٌن مكتوٌب عن موقف حزبهم في ذلك الوقت.

وشمل االتصال، والذي ساعدني فیه الصدیق الصحافي األستاذ صالح شعیب، أحد اإلخوة في قیادة
الحزب الجمهوري. غیر أننا لم نتلق ردًا منه.

 «5»
لقد نَصَحَنا األخ األستاذ عبد اهللا أنه «یجب أن یتم إجراء المراجعات بعلم وصدق وحذر. لعل من

أخطر، ما یصاحب إجراء المراجعات، خاصة مع الخبراء والمتخصصین والباحثین األكادیمیین في
مجال ما، بتر المعارف وتجاهل جهود اآلخرین المثبتة في المصادر». وقد طلب مني األستاذ عبد
اهللا أن أتدارك «ما أطلقه من أحكام على موقف القوى السیاسیة والمثقفین من اتفاقیة میاه النیل،

بأن التأیید لالتفاقیة كان باإلجماع المطلق، خاصة بعد أن علمت بمواقف األستاذ محمود في مقاومة
اتفاقیة میاه النیل»، وأن أعید النظر وأصحح هذا األمر بأن أعطى هذه الجهود الضخمة التي بذلها

األستاذ محمود.. حقها من التقدیر واالعتبار. 
لكْن یتضح مما ذكرنا أعاله أن مقاالت األستاذ عبد اهللا الفكي البشیر لم تستطع أن تثبت أننا لم نقم
بمراجعاتنا بصدٍق وحذر، أو أن تقدح في مصداقیة نهجنا البحثي األكادیمي الصارم، ألنها لم تبرز

وثیقة واحدة عن موقف الحزب الجمهوري عن اتفاقیة میاه النیل لعام 1959م صدرْت بعد التوقیع
على االتفاقیة.
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إن كل باحٍث أكادیمٍي جاد یعي جیدًا أنه ال یوجد شخص لدیه المعرفة والمعلومة الكاملة، وأنه تحت
هذه الظروف فإنه مطالٌب أن یبذل قصارى جهده. لهذا فقد طلبُت قبل ثالثة أعوام، ومازلت أطلب

الیوم، من اإلخوة والزمالء في الحزب الجمهوري والحزب الشیوعي والحركة اإلسالمیة في
السودان أن یمدوني بأیة وثائق «إن ُوِجدت» عن موقف حزبهم من اتفاقیة میاه النیل صدرْت

مباشرًة بعد التوقیع على االتفاقیة ولیس قبلها، ولیس موقف الحزب الیوم. 
وحتى یحدث ذلك، فسنظّل على موقفنا الذي بنیناه على بحٍث مكثٍّف ودقیٍق وصارم من أنه لم تكن

هناك معارضٌة التفاقیة میاه النیل لعام 1959م من أٍي من القوى السیاسیة السودانیة، بما في ذلك
الحزب الجمهوري. 
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