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نشر األستاذ عبد اهللا الفكي البشیر خالل األسبوعین الماضیین ثالث مقاالٍت في جریدة الصحافة
بالخرطوم وعلى عدٍد من الصحف االلكترونیة بعنوان: " مراجعة لمراجعات سلمان والطاهر حسن

التوم - ال یاسلمان!! التأیید التفاقیة المیاه لم یكن باإلجماع المطلق!!"
وقد كانت المقاالت الثالث التي نشرها األستاذ عبد اهللا ردًا على المقابالت األربع التي أجراها معي

األستاذ الطاهر حسن التوم في برنامج "مراجعات" والتي كان قد تمَّ بثُّها خالل شهري أبریل ومایو
هذا العام. وكنُت قد ذكرُت في تلك المقابالت أن التأیید التفاقیة میاه النیل التي تم التوقیع علیها في

القاهرة في 8 نوفمبر عام 1959 كان باإلجماع من القوى السیاسیة السودانیة. وأشرُت إلى
بیانات وبرقیات التأیید لالتفاقیة التي أرسلها السید علي المیرغني، والسید الصدیق المهدي،

والسید عبد اهللا خلیل، والسید اسماعیل األزهري، والسید عبد اهللا الفاضل المهدي، واتحاد مزارعي
الجزیرة وعدٍد من الصحف السودانیة. 

غیر أن األستاذ عبد اهللا ذكر في مقاالته: "یبدو أن سلمان محمد أحمد سلمان، وهو یبحث عن
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 األرشیف

مواقف القوى السیاسیة والمثقفین من اتفاقیة میاه النیل عام 1959م، لم تتح له فرصة االطالع
على ما كتبه األستاذ محمود محمد طه، برغم أنه تحدث بقوة وثقة عن اطالعه على الوثائق

السودانیة واألمریكیة والبریطانیة. الشاهد أن األمر عند األستاذ محمود لم یكن في حدود إعالن
موقفه من اتفاقیة میاه النیل بعد توقیعها في یوم 8 نوفمبر عام 1959م، وهي المواقف التي كان
یبحث عنها سلمان كما وردت اإلشارة، فاألمر عند األستاذ محمود أمر مقاومة لالتفاقیة. فاألستاذ

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."
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سوف أوّضح في هذا المقال والمقال القادم أن النقد الذي وجهه األستاذ عبد اهللا لبحثي ونتائجه لم
یخاطب لّب الموضوع والذي هو اتفاقیة میاه النیل لعام 1959، وموقف الحزب الجمهوري منها.

فالمقاالت والبیانات التي شملها مقال األستاذ عبد اهللا بغرض توضیح أن الحزب الجمهوري عارض
اتفاقیة میاه النیل لعام 1959 صدرْت كلها في عام 1958، أي قبل عاٍم من توقیع االتفافیة في 8

نوفمبر عام 1959 ، وعلیه فهذه المقاالت والبیانات ال یمكن أن تمّثل رفضًا التفاقیة لم یتم
توقیعها بعد. 
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وفي ما یشبه القدح في مصداقیة منهجیة بحثنا كتب األستاذ عبد اهللا "لهذا 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، والتسلیم بما هو معلن من التاریخ، سواء كان ذلك بقصد أو بغیر قصد، بحسن نیة أو
بسوء نیة. فبتر المعارف في العقول والصدور، سواء تم بوعي أو بغیر وعي، بسبب نقص في
المعلومة أو قصور في البحث، ال شك هو من مقدمات بتر أراضي األوطان ومن أسباب تعمیق

التهمیش والتمزق والتشظي. بل یزید من خطورة األمر، (وهذا ما دعاني لكتابة هذا المقال) تأكید
الخبیر أو الباحث األكادیمي، أثناء إجراء المراجعات معه، على قوله بثقة مطلقة، دون أن یعطي
اعتبارًا لما یمكن أن یجهله ولما لم یبلغه خبره، فیحتاط أو یحترز احترازًا یضمن الحد األدنى من

الشروط العلمیة ویحقق شیئًا من األسس األكادیمیة."
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أرجو أن أشیر هنا إلى أنني نشرُت أربع عشرة مقالة بعنوان "خفایا وخبایا مفاوضات اتفاقیة میاه
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إذهب!

بحث  

النیل لعام 1959." وقد تّم نشر المقاالت في شهري نوفمبر ودیسمبر عام 2012 في صحیفة
القرار في الخرطوم وعلى عدٍد من المواقع االلكترونیة. وقد كنُت آمل لو قام األستاذ عبد اهللا بقراءة

تلك المقاالت والتعقیب علیها، ألن المقاالت بطبیعة الحال أكثر عمقًا وأوضح في مقاصدها من
المقابالت التلفزیونیة التي تخضع لمتطلبات مقدم البرنامج وما یتوقعه مشاهدوه. 

غیر أن هذا بالطبع ال یلغي أو یقّلل من النقد الذي وجهه األستاذ عبد اهللا لبحثنا ومنهجیته وما
توصلنا إلیه في تلك المقاالت والمقابالت. لقد اختتمُت مقاالتي األربع عشرة باآلتي: " لقد امتد

البحث الذي انبنت علیه هذه المقاالت ألكثر من ثالثة أعوام واعتمد على معلوماٍت دقیقٍة من دور
الوثائق الرسمیة في واشنطن ولندن والخرطوم، وعلى عدٍد من الكتب النادرة في الخرطوم

والقاهرة وواشنطن، وعلى مقابالٍت ومكاتباٍت مع أشخاٍص ساهم عدٌد منهم بالوقت والمعلومة. وقد
اّتبعنا أسلوبًا أكادیمیًا صارمًا في إعداد هذه المقاالت یتطّلب تعضید كل معلومٍة من وثیقة بوثیقٍة
أخرى أو مصدٍر ثاٍن. ولم نعتمد على ما استقیناه من المقابالت والمكاتبات إّال من أجل توضیح

معلومات الوثائق والكتب." 
سوف أؤكد في هذا المقال والمقال القادم األسلوب األكادیمي الصارم الذي اتبعته في تلك المقاالت
ونّتبعه في كل بحوثنا وكتاباتنا. كما سوف أوضح أیضًا أنني كباحٍث بذلت جهدًا مقّدرا في تحّري

رأي الحزب الجمهوري في االتفاقیة من قادة الحزب نفسه، مثلما حاولت تحّري رأي الحزب
الشیوعي السوداني واألخوان المسلمین.
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اندهشُت كثیرًا وأنا أقرأ كلمات األستاذ عبد اهللا أن "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 دهشتي 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
1959

إن الرفض أليِّ 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.
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ویواصل األستاذ عبد اهللا هذا المنهج في تأكید أن الحزب الجمهوري رفض اتفاقیة میاه النیل لعام

1959 بعرض وثائق صدرت كلها قبل عاٍم على األقل من تاریخ توقیع اتفاقیة میاه النیل في 8
نوفمبر عام 1959، وهذه الوثائق هي:

أوًال: كتب األستاذ عبد اهللا أنه "في یوم 26 فبرایر عام 1958م نشر األستاذ خوجلي محمد
خوجلي، عضو الحزب الجمهوري، تلخیصًا لمحاضرة قدمها األستاذ محمود عن "الموقف السیاسي

الحاضر" في مساء یوم السبت 22 فبرایر 1958م بدار الحزب الجمهوري بمدینة مدني وتحدث
فیها بتوسع عن الحدود مع مصر. كتب خوجلي محمد خوجلي قائًال: "استهل األستاذ محمود حدیثه

بأنه كان یود أن یكون حدیثه عن االنتخابات ولكن األزمة التي نشبت بین السودان ومصر في
مشكلة الحدود تجعل الحدیث عن االنتخابات مختصرًا". وأضاف خوجلي بأن األستاذ محمود بعد أن

تحدث حدیثًا مختصرًا عن االنتخابات تناول مشكلة الحدود." 
لم یذكر األستاذ عبد اهللا كلمة واحدة عن النیل تّم الحدیث عنها في تلك المحاضرة. كما یجب إضافة

أن المحاضرة تّم تقدیمها في فبرایر عام 1958،أي قبل قرابة العامین من تاریخ توقیع اتفاقیة
میاه النیل في 8 نوفمبر عام 1959. 

ثانیا: كتب األستاذ عبد اهللا أنه "في یوم األحد 14 سبتمبر 1958م نشر األستاذ محمود في صحیفة
أنباء السودان مقاًال بعنوان: "مشكلة میاه النیل." یكشف المقال عن المتابعة الدقیقة لألستاذ

محمود لسیر المراسالت بین الحكومتین السودانیة والمصریة، وحرصه على نقد التعاطي من قبل
الدولتین مع ملف المیاه ونقده بشكل أشد لمواقف حكومة السودان. كتب األستاذ محمود في مستهل

مقاله قائًال: "لقد جاء في رد مصر على مذكرتي جمهوریة السودان الخاصتین بمشكلة میاه النیل
المؤرختین 19 أغسطس و25 أغسطس من هذه السنة ما یأتي: "نود أن نسترعي النظر إلى ما

بین هاتین المذكرتین من اختالف في االسلوب واالتجاه، إذ ترحب المذكرة الثانیة بفتح باب
المفاوضات حرصًا على ما بین الشقیقتین من عالقة في حین أن المذكرة األولى بإعالنها عدم

االعتراف باتفاقیة سنة 1929م من جانب واحد لم تهیئ جو الثقة المتبادل الواجب توافره في أیة
مفاوضات." 

هذا المقال تطّرق التفاقیة میاه النیل لعام 1929 والتي كانت حكومة السید عبد اهللا خلیل قد
رفضتها، ولیس عن اتفاقیة عام 1959 التي لم یكن قد تّم التوقیع علیها في 14 سبتمبر عام

1958 عندما كتب األستاذ محمود مقاله. وقد ُكِتب ذلك المقال في سبتمبر عام 1958، أي قبل

فار المرتب وقط الغالء
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أربع عشر شهرًا من تاریخ التوقیع على اتفاقیة عام 1959. 
ثالثًا: ذكر األستاذ عبد اهللا أنه "في یوم 18 أكتوبر 1958م كتب األستاذ عبد اللطیف عمر مقاًال

بعنوان: "حول الخطوة التالیة لعبد الناصر في السودان"، ُنشر بصحیفة أنباء السودان، العدد
164، كتب األستاذ عبد اللطیف عمر وهو یتحدث عن التدخل المصري في الشؤون الداخلیة،

منبهًا الطماعه في میاه النیل وأراضي السودان، وربط عبد اللطیف بین المیاه والحدود، كتب عبد
اللطیف قائًال: "فالتدخل المصري مستمر باإلذاعة والصحافة لتألیب الشعوب العربیة والشعب

السوداني ضد حكوماتهم حتى لكأن هذه الحكومات حكومات أجنبیة مفروضة على هذه الشعوب
فجعل عبد الناصر ولى أمر وقیمًا علیها. ومن األمثال الواضحة حادث الحدود ومشكلة میاه النیل

ففي كلیهما وقف عبد الناصر موقف المتجبر، فهو ذو أطماع كبیرة في السودان: في میاهه الوافرة
وأراضیه الواسعة". 

هذا المقال یتحدث بعمومیات عن أطماع مصر في میاه النیل وال عالقة له باتفاقیة میاه النیل لعام
1959، كما أن المقال ُكِتب في شهر أكتوبر عام 1958، أي قبل أكثر من عاٍم من تاریخ توقیع

اتفاقیة میاه النیل.
رابعًا: كتب األستاذ عبد اهللا أنه "في اطار مقاومته التفاقیة میاه النیل، نشر األستاذ محمود في یوم
25 أكتوبر 1958م بصحیفة أنباء السودان، العدد 165، مقاًال طویًال عن اتفاقیة میاه النیل. جاء

المقال بعنوان: "األزمة بین السودان ومصر: اتفاقیة میاه النیل سنة 1929م". تناول األستاذ
محمود في مقاله هذا، قصة میاه النیل، فوقف عند اتفاقیة عام 1929م وتاریخها وتتبع جلسات
مباحثاتها واجتماعات لجانها منذ أن كانت االتفاقیة فكرة أولیة عند البریطانیین ونمت في اطار

األهداف االستعماریة والعالقات مع مصر."
الحدیث هنا عن اتفاقیة میاه النیل لعام 1929 ولیس عن اتفاقیة میاه النیل لعام 1959، وهاتان
اتفاقیتان مختلفتان تمام االختالف. وكما ذكرنا من قبل فإن حكومة عبد اهللا خلیل كانت قد رفضت
اتفاقیة عام 1929، كما یجب أن نشیر أن ذلك المقال تّمت كتابته في شهر أكتوبر عام 1958

أي قبل أكثر من عام من تاریخ توقیع اتفاقیة میاه النیل في نوفمبر عام 1959. 
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سنواصل في المقال القادم عرض البیانات والمقاالت التي تضّمنتها مقاالت األستاذ عبد اهللا
ونواصل التوضیح أن تلك البیانات والمقاالت صدرت كلها في عام 1958، أي قبل عاٍم على األقل

من التوقیع على اتفاقیة میاه النیل لعام1959، كما سنوضح أننا بذلنا جهدًا مقدرًا في محاولة
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التعّرف على رأي الحزب الجمهوري، وأحزاب أخرى، في اتفاقیة میاه النیل لعام 1959. 
( تعلیق: 0)
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