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التفاقية مياه  معارضا  لم يكن األستاذ محمود 
نما كان مقاوما  لها  النيل فحسب وا 

 

ربط األستاذ محمود بين مياه النيل والحدود في 
 كتاباته ومحاضراته منذ خمسينيات القرن الماضي

  

إشراك الرأي العام وتنويره بطالب األستاذ محمود 
ألن مياه الاتفاقية مآالت بو  سير المفاوضاتب

 يتوقف عليهاالعالقات بين البلدين المصالح و مستقبل 
 

الوضع الطبيعي والمتوقع والمطلوب بالطبع، أن يكون إجراء المراجعات للملفات 
واألحداث والوقائع والمسارات والقضايا والتاريخ... إلخ، خادما  للمستقبل، منفتحا  عليه، داعما  
لفرص التغيير، ال خادما  للماضي بإعادة إنتاجه، فتكون المراجعات سهما  من سهام تجميد حركة 

ير، واستمرارا  وتمكينا  لحالة التغييب والتضليل. فإجراء المراجعات هو اعمال للحس النقدي، التغي
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عادة نظر وقراءة لإلرث السياسي والفكري ...إلخ وتصحيح للمفاهيم والمسارات ودراسة في  وا 
أسباب القعود، وسعي للتعلم من األخطاء واإلخفاقات إلى جانب أنه سعي لتنمية الحس العدلي 

براز للحقائق بأخالق ومسؤولية. لهذا يجب أن يتم إجراء المراجعات وم حاولة لجرد الماضي وا 
بعلم وصدق وحذر. لعل من أخطر، ما يصاحب إجراء المراجعات، خاصة مع الخبراء 
والمتخصصين والباحثين األكاديميين في مجال ما، بتر المعارف وتجاهل جهود اآلخرين المثبتة 

يم بما هو معلن من التاريخ، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد، بحسن نية في المصادر، والتسل
، سواء تم بوعي أو بغير وعي، بسبب نقص في أو بسوء نية. فبتر المعارف في العقول والصدور

ال شك هو من مقدمات بتر أراضي األوطان ومن أسباب تعميق المعلومة أو قصور في البحث، 
تأكيد  (وهذا ما دعاني لكتابة هذا المقال)التهميش والتمزق والتشظي. بل يزيد من خطورة األمر، 

الخبير أو الباحث األكاديمي، أثناء إجراء المراجعات معه، على قوله بثقة مطلقة، دون أن يعطي 
ولما لم يبلغه خبره، فيحتاط أو يحترز احترازا  يضمن الحد األدنى من  اعتبارا  لما يمكن أن يجهله

الشروط العلمية ويحقق شيئا  من األسس األكاديمية. فثقة الخبراء في أقوالهم وهم يسهمون في 
الخدمة التنويرية، وتأكيدهم على صحة ما يقولون لحد االطالق، ينبغي أن يواجه بالنقد 

وترفيع مستوى الحوار، ومن أجل بث ثقافة المسؤولية األخالقية والتصويب من أجل التصحيح 
 عند تقديم الخدمات التنويرية وتنمية الوعي وتوجيه الرأي العام. 

 

مراجعاته االسبوعية استضاف األستاذ الطاهر التوم في برنامجه الموسوم ضمن 
األكاديمي في قوانين بمراجعات، الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان، الخبير القانوني والباحث 

وسياسات المياه، والمستشار األسبق لقوانين وسياسات المياه في البنك الدولي. وهو من الخبراء 
الدوليين في قوانين وسياسات المياه. أشار مقدم البرنامج األستاذ الطاهر إلى أن سلمان من أبناء 

تب عن قوانين المياه. ُترجمت مدينة رفاعة درس ودرَّس بجامعة الخرطوم، وألف أو حرر عشرة ك
بعض كتبه إلى اللغات العربية والصينية والروسية والفرنسية، ونشر أكثر من خمسين مقاال  عن 
قوانين المياه في الدوريات العالمية، وأكثر من سبعين مقاال  في الصحف المحلية والمواقع 

سياسات المياه في المنتديات األسفيرية، إلى جانب تقديمه للعديد من المحاضرات عن قوانين و 
 اتفاقية وخفايا اسرار حول مراجعاتاإلقليمية والعالمية. جاء الحوار في أربع حلقات، تحت مظلة 

. بثت الحلقات األربعة على قناة النيل األزرق الفضائية خالل الفترة ما المصرية ةالسوداني المياه
م، وعلى اليوتيوب، ونشرت بموقع الطاهر التوم 6172مايو من العام  71أبريل و 62بين 

اإلليكتروني. تحدث سلمان في الحوار من خالل محاور عديدة، وتناول اتفاقية مياه النيل التي 
م، كيف تمت االتفاقية؟ وما هي خبايا واسرار االتفاقية؟ 7191ن ومصر عام وقعت بين السودا

وما هي أبعاد ما قدمه المفاوض السوداني من تنازالت كبيرة لمصر؟ خاصة وأن التنازالت بدأت 

http://www.youtube.com/watch?v=MWt_FJt60Ww
http://www.youtube.com/watch?v=MWt_FJt60Ww
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م، وتوالت التنازالت حتى توقيع االتفاقية 7199م، والتنازل الرئيسي في أبريل 7191في سبتمبر 
م. وكيف قابلت القوى السياسية في السودان االتفاقية؟ وما هو موقف 7191نوفمبر  8في يوم 

النخب واألفراد من االتفاقية؟ تحدث سلمان عن تفاصيل كثيرة عن االتفاقية. ومن المعلوم أن 
خسارة السودان كانت كبيرة من هذه االتفاقية، وقد تحدث سلمان عن تلك الخسائر وتناول 

في كيف قابلت القوى السياسية  على سؤال المحاور، األستاذ الطاهر: مخاطر االتفاقية. وفي رده
مدهشة، غاية م؟ أجاب سلمان قائال : السؤال عظيم واإلجابة عليه 7191الخرطوم اتفاقية عام 

الدهشة القوى السياسية قابلت االتفاقية بالترحيب والتأييد، تأييد مطلق بدون أي شروط وبدون أي 
ضوابط. ثم أشار سلمان قائال : جاء أول تأييد من السيد علي الميرغني راعي حزب الشعب 

ية السيد الصديق االتفاقية عبداهلل خليل ببرقية من لندن. كما أيد االتفاقالديمقراطي. كما أيد 
الفاضل المهدي، واتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل المهدي والسيد إسماعيل األزهري والسيد عبداهلل 

أيد االتفاقية، والصحف 
السودانية أيدت االتفاقية... 
إلخ. ثم تدخل المحاور 
األستاذ الطاهر قائال : يعني 
القوى السياسية قابلت 
االتفاقية باإلجماع، ما كان 

اك أي صوت معترض؟ هن
قائال : لم فأجاب سلمان 

يكن هناك صوت معترض، 
ولكن يجب أن أوضح شيئين، بحثت في الوثائق السودانية واألمريكية والبريطانية عن موقف 

السوداني الحزب الشيوعي السوداني والحركة اإلسالمية. ولم أجد أي شىء من الحزب الشيوعي 
عة من اإلخوة في المنظمتين وسألت ما إذا كان هناك أي أو الحركة اإلسالمية. أتصلت بمجمو 

بيان صدر يوضح رأيكم في االتفاقية، فقال بعضهم أنهم ضد االتفاقية، ولكني قلت لهم أنا 
م يوضح رأيكم وموقفكم من االتفاقية. 7191أكاديمي وموثق وأريد شيئا  موثقا  صدر في عام 

الشيوعي السوداني أو من الحركة اإلسالمية يبين ولكني لم أجد شيئا  موثقا  سواء من الحزب 
موقفهما من اإلتفاقية. ثم وجه المحاور سؤاال  لسلمان قائال  له: وماذا عن األفراد والنخب ما في 
أي زول قال حاجة؟ فأجاب سلمان قائال : لم يكن هناك صوت معترض، فقط السيد ميرغني 

ت. ثم تحدث سلمان عن مسألة الربط بين حمزة هو الشخص الوحيد الذي أبدى بعض التحفظا
 اتفاقية مياه النيل والحدود مع مصر. 
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 األستاذ محمود ومقاومة اتفاقية مياه النيل
 

أن سلمان محمد أحمد سلمان، وهو يبحث عن مواقف القوى السياسية والمثقفين من يبدو  
م، لم تتح له فرصة االطالع 7191اتفاقية مياه النيل عام 

به األستاذ محمود محمد طه، برغم أنه تحدث على ما كت
بقوة وثقة عن اطالعه على الوثائق السودانية واألمريكية 

لم يكن األمر عند األستاذ محمود الشاهد أن والبريطانية. 
في حدود إعالن موقفه من اتفاقية مياه النيل بعد توقيعها 

م، وهي المواقف التي كان 7191نوفمبر عام  8في يوم 
يبحث عنها سلمان كما وردت اإلشارة، فاألمر عند األستاذ 
محمود أمر مقاومة لالتفاقية. فاألستاذ محمود لم يكن 

ن ما رافضا  التفاقية مياه النيل ومعترضا  عليها فحسب؛ وا 
كان مقاوما  لها، قبل أن يتم توقيعها، بل منذ النصف 

بل كان األستاذ األول من خمسينيات القرن الماضي. 
إشراك  ةالحقا ، بضرور قوله رد يسمحمود يطالب، كما 

طبيعة المفاوضات و  الرأي العام في السودان وتنويره بسير
األستاذ محمود، على عاب  ا. كمومآالتها أبعاد اإلتفاقية

حكومة تقصيرها في عدم تنوير الرأي العام بإزاء شأن ال
كما طالب . يتحكم في مستقبل العالقات بين البلدين

عندما يكون الكالم عن العواطف الرخوة بترك  الحكومة
. ودعا إلى ضرورة التسوية إتفاقية مياه النيلهو أمر جاد و 
نبه . و بما يضمن المصالح المستقبلية مياه النيللالعادلة 

، السودان العالقات بين البلدينتوقف عليه مستقبل يمياه النيل، هو أمر إلى أن أمر إتفاقية 
 . ومصر

 
 

منذ  ، ولكن كثف من نشاطهبدأ األستاذ محمود نشاطه باكرا  من أجل مقاومة اإلتفاقية 
الكثير ل اقية مياه النيلقد كتب األستاذ محمود في مقاومته لتوقيع اتفم. 7198شهر فبراير عام 

وأصدر  م.7198سبتمبر  71، منها ما جاء بعنوان: "مشكلة مياه النيل" ونشر في المقاالت من
 هذه المقاالت والبيانات وكل م.7198عددا  من البيانات وأقام الندوات في فبراير ويوليو من عام 

محذرا  ومنبها  لخطورة  . كتب، وكذلك ملخصات لمحاضراتهمنشورة في الدوريات السودانية
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، ودعا لضرورة الربط بين اتفاقية مياه النيل على راهن ومستقبل العالقة بين البلدين المسألة
بشأن إتفاقية مياه والحدود. إن رأي األستاذ محمود الموثق والمنشور في الدوريات السودانية 

ي جاء بها سلمان. بل يفيد رأي ينسف فكرة التأييد التفاقية المياه باإلجماع المطلق التالنيل، 
األستاذ محمود ومقاومته التفاقية مياه النيل بأنه كان صاحب رؤية سياسية ثاقبة. تجلت تلك 
الرؤية وكشف عنها تنبيهه الباكر لضرورة الربط بين اتفاقية المياه والحدود مع مصر. ولعلي 

لى ما كتبه، الحتفى به احتفاء  على يقين بأن سلمان لو كان يعلم برأي األستاذ محمود وأطلع ع
كبيرا ، ولهذا فإن المساحة األكبر في التأويل والتحليل لحديث سلمان محمد أحمد سلمان هي 
لحسن النية. بيد أنه لفت انتباهي أن الخبراء واألكاديميين في السودان حينما يبحثون عن 

ن بمواقف الحزب الجمهوري، المواقف الموثقة للقوى السياسية في قضية من القضايا، ال يأبهو 
وهذا ما حدث لسلمان حينما قال إن القوى السياسية أيدت اتفاقية مياه النيل باإلجماع المطلق، 
بينما لم يكن األمر كذلك. فموقف الحزب الجمهوري، برئاسة األستاذ محمود يهزم فكرة سلمان 

قف النخب واألفراد تجاه هذه. كذلك حينما يبحث الخبراء واألكاديميون في السودان عن موا
القضايا واألحداث ال يبحثون عن مواقف األستاذ محمود، بل ال يأبهون بها، برغم أن مواقف 

د األربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، في و األستاذ محمود وأخباره في عق
تكون مواقفه في  كثير من القضايا، تكون في صدر الدوريات السودانية، وفي أغلب األحوال

مقاالت تنشر بحجم ال يقل عن الصفحة الكاملة في الصحيفة، وفي أحيان كثيرة تأتي في صفحة 
ونصف. األمر الذي يؤكد أن مواقف األستاذ محمود وآراءه، ال سيما في اتفاقية مياه النيل، كانت 

إليه حال السودان، قد  مواقف وآراء بارزة وواضحة ومنشورة، إال أننا في ما يبدو ومن واقع ما آل
جافينا االطالع على مصادر المعلومات في مظانها، وانقطعنا عن دار الوثائق القومية في 
الخرطوم، فأسسنا لبتر المعارف في العقول فمن الطبيعي أن نشهد بتر األراضي وتبديل الثوب 

 الجغرافي للوطن. 
 

النيل بين السودان ومصر. فقد عقد  كان األستاذ محمود قد قدم قراءة باكرة التفاقية مياه 
المحاضرات العامة ونشر المقاالت في الدوريات السودانية قبل أن توقع االتفاقية. ربط األستاذ 

ففي محمود في أحاديثه ومقاالته بين تشكيل الحكومة القومية واتفاقية المياه والحدود مع مصر. 
خوجلي، عضو الحزب الجمهوري، م نشر األستاذ خوجلي محمد 7198فبراير عام  62يوم 

تلخيصا  لمحاضرة قدمها األستاذ محمود عن "الموقف السياسي الحاضر" في مساء يوم السبت 
م بدار الحزب الجمهوري بمدينة مدني وتحدث فيها بتوسع عن الحدود مع 7198فبراير  66

يود أن يكون مصر. كتب خوجلي محمد خوجلي قائال : "استهل األستاذ محمود حديثه بأنه كان 
حديثه عن االنتخابات ولكن األزمة التي نشبت بين السودان ومصر في مشكلة الحدود تجعل 
الحديث عن االنتخابات مختصرا ". وأضاف خوجلي بأن األستاذ محمود بعد أن تحدث حديثا  
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جدا   مختصرا  عن االنتخابات تناول مشكلة الحدود، قائال : "إن السودانيين ستكون خسارتهم كبيرة
لو لم يأخذوا الدرس الكافي من هذه األزمة التي خلقتها حكومة مصر". ثم تناول األستاذ خوجلي 

حديث األستاذ محمود عن األزمة المصرية السودانية، 
شاراته لسوء تصرف مصر، وتحليالته لتصرفات مصر  وا 
والتي مثلت امتهانا  لكرامة الشعب السوداني. وأضاف 

بأن األستاذ محمود تناول أبعاد  األستاذ خوجلي قائال  
األزمة وأطماع جمال عبدالناصر التوسعية، فتحدث قائال : 

ة لمثل هذا الحادث الخاسر ي"إننا نجهل البواعث الحقيق
الذي لن تجني منه مصر شيئا  ولكنا نستطيع أن نخمن 
فنقول إما أن عبدالناصر غافل جدا  وليس له من ينصحه 

ما أن الزهو والغرور  قد أملى على دكتاتور مصر أن وا 
يوسع رقعته وذلك بالزحف على الجنوب وكل ذلك ينهض 
دليال  لمسألة أصيلة في سوء الحكم المصري، وما سوء 

القياس بمسألة جمبيال إال دليال  قاطعا  على وجود الغفلة، وثمة شىء آخر هو أن الحكومة 
آلخرين، وما الكيفية التي تمت بها طريقة المصرية دائما  تفكر من ناحية واحدة وتتجاهل مشاعر ا

تأميم القنال إال دليال  على ذلك ومسألة تجاهل المشاعر تتجسم في تجاهل حكومة مصر 
للعواطف والمشاعر اإلنسانية التي ربطت سكان تلك المنطقة بالسودان حقبة كبيرة من الزمن 

قائال : "هذا وفي نهاية  فكيف يراد لها بين عشية وضحاها أن تنسى كل ذلك". ختم خوجلي
النقاش اتخذ الحاضرون قرارا  بارسال برقية التحاد الصحافة يستنكرون فيه تجاهل حكومة مصر 
لحكومة السودان، ويعتبرون أن المسألة غير منتهية حتى تفعل حكومة مصر ذلك. ويطالبون 

 الذين استرضتهم حكومة مصر أن يرفضوا استرضاءها". 
 

 صحيفة أنباء السودانم نشر األستاذ محمود في 7198سبتمبر  71وفي يوم األحد  
مقاال  بعنوان: "مشكلة مياه النيل". يكشف المقال عن المتابعة الدقيقة لألستاذ محمود لسير 
المراسالت بين الحكومتين السودانية والمصرية، وحرصه على نقد التعاطي من قبل الدولتين مع 

ده بشكل أشد لمواقف حكومة السودان. كتب األستاذ محمود في مستهل مقاله ملف المياه ونق
قائال : "لقد جاء في رد مصر على مذكرتي جمهورية السودان الخاصتين بمشكلة مياه النيل 

سترعي النظر إلى ما ننود أن "أغسطس من هذه السنة ما يأتي:  69أغسطس و 71المؤرختين 
في االسلوب واالتجاه، إذ ترحب المذكرة الثانية بفتح باب  بين هاتين المذكرتين من اختالف

ين من عالقة في حين أن المذكرة األولى بإعالنها عدم على ما بين الشقيقت المفاوضات حرصا  
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م من جانب واحد لم تهيئ جو الثقة المتبادل الواجب توافره في أية 7161االعتراف باتفاقية سنة 
أنه ليس هناك تناقض في  (لألستاذ محمود والكالم) بع،مفاوضات(. هذا ومن الواضح بالط

نما جاء التناقض في ظاهر الصياغة وذلك للحرص التقليدي الذي يصاحب كل  جوهر األمر وا 
ني ألرجو أن يقلع على األقل المسئولون عن  حديث نقوله نحن السودانيين عن مصر )الشقيقة( وا 

ني ألالحظ بارتياح تام أن هذا المظهر المهين". وأضاف األستاذ محمو مثل  د قائال : "هذا وا 
م كأساس 7161حكومة السودان قد ردت على مذكرة مصر التي تشترط االعتراف باتفاقية سنة 

للدخول في المفاوضات بأن جمهورية السودان تجدد تمسكها بعدم االعتراف باتفاقية مياه النيل 
لرد إلى جانب ذلك رغبة جمهورية السودان م وذكر ا7161المبرمة بين دولتي الحكم الثنائي سنة 

 في الدخول في مفاوضات لتسوية المشاكل المعلقة بما فيها مياه النيل". 
 

الحزب الجمهوري برئاسة األستاذ محمود اهتماما  واسعا  ومستمرا  رجال أولى  كذلك 
بالتدخل المصري في شؤون السودان، وأثر 
ذلك التدخل على مشكلة مياه النيل ومسألة 

م كتب 7198أكتوبر  78الحدود. ففي يوم 
األستاذ عبداللطيف عمر مقاال  بعنوان: "حول 
الخطوة التالية لعبد الناصر هي السودان"، 

. 721بصحيفة أنباء السودان، العدد شر نُ 
األستاذ عبداللطيف عمر وهو يتحدث  كتب

عن التدخل المصري في الشؤون الداخلية، 
منبها  الطماعه في مياه النيل وأراضي 
السودان، وربط عبداللطيف بين المياه 

: "فالتدخل والحدود، كتب عبداللطيف قائال  
يب الشعوب العربية والشعب السوداني ضد حكوماتهم المصري مستمر باإلذاعة والصحافة لتأل

حتى لكأن هذه الحكومات حكومات أجنبية مفروضة على هذه الشعوب فجعل عبد الناصر ولى 
أمر وقيما  عليها. ومن األمثال الواضحة حادث الحدود ومشكلة مياه النيل ففي كليهما وقف عبد 

 سودان: في مياهه الوافرة وأراضيه الواسعة". الناصر موقف المتجبر، فهو ذو أطماع كبيرة في ال
 

ل االستقراء في أدوات ومنهج األستاذ محمود انلتقي في الحلقة الثانية، الستكمأقف هنا، و 
بين اتفاقية مياه النيل الباكر والربط األستاذ محمود محور سأتناول و في مقاومة اتفاقية مياه النيل. 

نقد األستاذ محمود للحكومة في إدارتها لملف مياه من مختصرة إلى جانب نماذج والحدود. 
 للصحفيين في تعاطيهم مع مشكلة مياه النيل.  نقدهنماذج من النيل، و 
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 ومياه النيل والحدودمحمد طه محمود 
 التومحسن مراجعة لمراجعات سلمان والطاهر 

 المطلق!! ال يا سلمان!! التأييد التفاقية المياه لم يكن باإلجماع
(2-3) 

  عبد اهلل الفكي البشير
abdallaelbashir@gmail.com 

 

 
 
 

 
يكتب عنها منذ و بها  ومنشغال   تفاقية مياه النيلمقاوما  الاألستاذ محمود ظل 
 م7181نيات القرن الماضي وحتى آخر نص خطه يراعه عام يخمس

تسوية عادلة التفاقية بم 7198األستاذ محمود منذ عام  طالب
 مياه النيل ألن عليها يتوقف مستقبل العالقات بين البلدين

طالب األستاذ محمود بضرورة إشراك الرأي العام في سير 
 وتنويره بها مفاوضات اتفاقية مياه النيل

 

إلى ضرورة أن  ،صحيفة الصحافة التي نشرت بهذه الصحيفة،أشرت في الحلقة السابقة، 
منفتحا   إجراء المراجعات للملفات واألحداث والوقائع والتاريخ... إلخ، خادما  للمستقبل، يكون
استمرارا  فتكون بذلك المراجعات داعما  لفرص التغيير، ال خادما  للماضي بإعادة إنتاجه،  عليه،

لفت االنتباه  كما. ، ومن ثم بترا  للمعارف وتجميدا  لحركة التغييروتمكينا  لحالة التغييب والتضليل
إلى ضرورة أن يكون إجراء المراجعات، خاصة مع الخبراء والمتخصصين واألكاديميين، بحكم 

يصاحب  اثقة الجماهير في علمهم وخبراتهم، بعلم وصدق ومسؤولية وحذر. ونبهت إلى خطورة م
، والتسليم بما هو معلن نجهود اآلخريللمعارف وتجاهل لبتر من في مجال ما،  إجراء المراجعات

بوعي أو بغير وعي، بسبب نقص في المعلومة من التاريخ، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد، 
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ال شك من مقدمات بتر أراضي األوطان ومن ب بتر المعارف، أي ،فهو ،في البحثأو قصور 
الخبير على التهميش والتمزق والتشظي. بل يزيد من خطورة األمر، تأكيد حالة أسباب تعميق 

د قوله بثقة مطلقة، دون أن يعطي اعتبارا  لما لم يبلغه خبره، فيحتاط أو يحترز احترازا  يضمن الح
األستاذ الطاهر التوم كان التي تلفزيونية الحلقات الثم وقفت على . األدنى من الشروط العلمية

صاحب برنامج مراجعات الذي يبث على 
ستضاف قناة النيل األزرق الفضائية، قد ا

الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان، فيها 
الخبير القانوني والباحث األكاديمي في 
قوانين وسياسات المياه، والمستشار األسبق 
لقوانين وسياسات المياه في البنك الدولي. 

بين الطاهر التوم وضيفه جاء الحوار 
المياه السودانية مراجعات حول أسرار وخفايا اتفاقية  في أربع حلقات، تحت مظلةسلمان 

تحدث سلمان من خالل محاور عديدة، وتناول اتفاقية مياه النيل التي وقعت بين المصرية. 
والنخب  القوى السياسية موقفتناول سلمان . و ...إلخم، كيف تمت؟7191السودان ومصر عام 

وبثقة مطلقة، وأكد جازما  بأن كل القوى السياسية كانت تام وقال سلمان بيقين ؟ من االتفاقية
االحتراز أن  وأمؤيدة التفاقية مياه النيل باإلجماع المطلق. وأكد سلمان بما ال يدع مجاال  للشك 

، عدا كانوا كذلك مؤيدين لإلتفاقية تأييدا  مطلقا  في السودان كل النخب واألفراد من المثقفين 
يحتاج منه لمراجعة سلمان جاء به ن ما ثم قلت إ. عض المالحظاتميرغني حمزة الذي أبدى ب

عادة نظر نما وا  . فقد كان األستاذ محمود محمد طه ليس معارضا  ورافضا  لإلتفاقية فحسب؛ وا 
م، فنشر 7198كان مقاوما  لها. بدأ األستاذ محمود مقاومته باكرا  وكثف منها منذ فبراير 

لمحاضرات. دفعت في الحلقة األولى ببعض مما قدمه األستاذ المقاالت، وأصدر البيانات وقدم ا
 األخيرة، استكمل ما بدأته.قبل محمود، موثقا ، في مقاومته لالتفاقية، وفي هذه الحلقة وهي 

  
 م7198أكتوبر  69في يوم  اطار مقاومته التفاقية مياه النيل، نشر األستاذ محمود فيف

جاء المقال بعنوان: . مقاال  طويال  عن اتفاقية مياه النيل، 729، العدد بصحيفة أنباء السودان
تناول األستاذ محمود في مقاله  م".7161"األزمة بين السودان ومصر: إتفاقية مياه النيل سنة 
م وتاريخها وتتبع جلسات مباحثاتها 7161هذا، قصة مياه النيل، فوقف عند اتفاقية عام 

فكرة أولية عند البريطانيين ونمت في اطار األهداف  قيةواجتماعات لجانها منذ أن كانت االتفا
االستعمارية والعالقات مع مصر. وتحدث في مقاله عن بداية التفكير في اقامة مشروع لزراعة 
القطن في أرض الجزيرة وتناول تطور الفكرة ووضوحها في األذهان حتى تقرر ري مساحة مائة 



10 

 

لف فدان. تناول األستاذ محمود في مقاله تعهدات ألف فدان وتطورت المساحة إلى ثالثمائة أ
بريطانيا لحكومة مصر بأال تزيد المساحة من مشروع الجزيرة بدون التشاور مع حكومة مصر. 
ثم وقف على مقتل السردار السير لي أستاك وأثره على التطورات بشأن اتفاقيات مياه النيل، وما 

عن مبدأ التشاور معها بشأن زيادة المساحة  تبع ذلك من إنذار بريطانيا لمصر بأنها تخلت
الزراعية، وأن الزيادة في المساحة المزروعة في 
السودان ستتم دون التشاور مع مصر. رفض 
رئيس الوزراء سعد زغلول باشا ذلك، األمر الذي 
أدى لتدخل الملك فؤاد األول ومن ثم استقالة 
رئيس الوزراء. ثم قدم األستاذ محمود تفصيال  عن 
اللجان والتقارير والمراسالت التي تمت بين 

نوفمبر  66بريطانيا ومصر خالل الفترة ما بين 
م. أشار األستاذ 7169يناير  62م و7161

محمود في مقاله إلى تمسك مصر على الدوام 
بوجهة نظرها، في المفاوضات والمراسالت بشأن 
مياه النيل. فقد تمسكت مصر بأن مسألة تطوير 

ان يجب بأي حال من األحوال أال تكون بصورة تضر بالري في مصر أو تعوق الري في السود
 مشاريع التوسع المرتقبة فيها والضرورية لتفي بحاجة السكان المتزايدين بسرعة شديدة.

 

وداعيا  إلقامة العالقات مع ظل األستاذ محمود على الدوام مشغوال  بمسألة مياه النيل، 
. إن الدارس والباحث يالحظ أن األستاذ واالحترام المتبادلمصر على العدل وحسن الجوار 

قامة محاضراته العامة، عن مياه النيل في فترة  صدار بياناته وا  محمود كثف من نشر مقاالته وا 
 8الخمسينيات من القرن الماضي، وهو عقد الحراك بشأن اتفاقية مياه النيل التي وقعت في 

نشر الحزب الجمهوري برئاسة األستاذ محمود  م62/8/7198يوم السبت م. ففي 7191نوفمبر 
بيانا  عن دعائم الميثاق القومي. تناول البيان رؤية الحزب للعالقة مع مصر، ومواقفه من مياه 

لتحسين العالقة مع مصر يجب تصفية المسائل المعلقة معها فورا ، مثل مياه النيل، يقول البيان: "
لشجرة والجبل وملكال وذلك بوسائل المفاوضات أو وسائل النيل ومستعمرات الري المصري في ا

التحكيم ويجب اال نترك هذه المسائل معلقة هكذا ألي فترة من الزمن بعد اليوم ألنها هي سبب 
سوء التفاهم المستمر فإذا ما تمت هذه التسوية فأن عالقتنا بمصر ستقوم على العدل وحسن 

 الجوار واالحترام المتبادل". 
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ألستاذ محمود اهتمامه الشديد بمياه النيل بنقده للقادة والوزراء ومتخذي القرار. ففي أتبع ا
، مقاال  791عدد رقم ال، بصحيفة أنباء السودانم نشر األستاذ محمود 2/1/7198يوم السبت 

أبادر فاقرر هنا أن خطاب السيد وزير : "قال فيه؟"، ماذا فعل الصحفيون بحريتهم"بعنوان: 
لذى قرأه على الصحفيين في مؤتمره الصحفي فيما يخص مشكلة مياه النيل مع مصر الداخلية ا

لم يكن خطابا  لبقا  وال كان موفقا  وليس الكيس من يأبى أن يقدم الوعيد والتهديد بين يدي الرجاء 
بالتعاون.. ثم أنه ما ينبغي أن يغيب عن بال رجل مسئول أن الشعب بجميع طبقاته بله 

على حريته حريص على صيانتها.. وما جدوى االستقالل إذا ما أمست  الصحفيين غيور
الحريات سليبة؟". ثم أضاف األستاذ محمود في نقده لوزير الداخلية الذي تحدث في مؤتمر 
صحفي عن مياه النيل، أضاف األستاذ محمود قائال : "هل قرأتم ما جاء عن المؤتمر الصحفي 

مياه النيل؟ لقد طلب الوزير من الصحفيين أال ينشروا عن  الذى عقده وزير الداخلية عن مشكلة
مشكلة مياه النيل من خبر اال ما يستقى من الحكومة وال من تعليق اال ما يتوخى فيه توفير الجو 
الودي الذي يجب أن يسبق المفاوضات ليزيد فرص نجاحها وعند ذلك توجه إليه أحد الصحفيين 

فتها مثل هذا الطلب؟" فلم يجد الوزير بدا  من أن يجيب بسؤال فحواه "هل طلبت مصر من صحا
"سنتوجه إلى مصر برجاء أن تطلب من صحافتها مثله" واآلن فإن لهذا السؤال داللة كبيرة. فهو 
يدل على أن بعض صحفيينا ال يعرفون فرقا  بين صحافة مصر وصحافة السودان وال يقدرون 

من يعرف شيئا  ولو يسيرا عن الحياة في مصر يعلم مبلغ التفاوت في الحرية بينهما مع أن كل 
أن صحافة مصر ال تكتب شيئا  اال ما تمليه حكومة مصر إمالء. فإن لم يكن إمالء فهو ال 
يخرج عن ما اختطته الحكومة في روح سياستها من غير نقد او تساؤل. وهو يدل أيضا  على أن 

عرف حقيقة ما يريد وهو ليس لديه مانع صحفيينا )بعضهم( حين يدافع عن حرية الصحافة ال ي
من أن يعيش في حرية صحفية )كالحرية( التي تعيش تحتها الصحافة المصرية هل استعدي 
الحكومة على حرية بعض الصحف بقولي هذا ؟ كال ؛ والحق لو إنى كنت مقتنعا  بأن حكومتنا 

للحرية ثمنا  هو حسن  رشيدة ذات فلسفة في الحكم ومذهب في التربية لطلبت إليها أن تجعل
التصرف فيها أو تحمل مسؤولية سوء التصرف. فالناس أحرار ليفكروا كما يشاءون وان يقولوا 
كما يفكرون وان يعملوا كما يقولون على شريطة ان يقولوا صوابا  وأال يعملوا عمال  يخل بحريات 

من صحفنا تعرف  األخرين". ثم ختم مقاله قائال : "فكم من صحفنا تقول الصواب؟ أم كم
 ا  ماذا فعل الصحفيون بحريتهم؟؟"الصواب؟ حق

 

 األستاذ محمود والربط الباكر بين مياه النيل والحدود
 

. وقد ورد هذا الربط في مياه النيل والحدوداتفاقية بين األستاذ محمود باكرا  ربط 
وردت اإلشارة إليه آنفا ،  اإلضافة لمابف. التي نشرها مقاالتالوفي  العامة التي عقدها محاضراتال
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بعنوان: كانت م بمدينة مدني، 62/1/7198في مساء يوم فقد قدم األستاذ محمود محاضرة 
تحت عنوان: "الحكومة  السودان الجديد"الموقف الدولي الراهن"، ونشرت المحاضرة بصحيفة 

م، تحدث 7198أغسطس  1القومية خطرة وستضيع على السودان مياه النيل والحدود"، بتاريخ 
القومية خطيرة وستضيع على السودان مياه  األستاذ محمود في تلك المحاضرة قائال : "الحكومة

النيل والحدود.. فالحكومة القومية... خطرة ألنها ستأتي بأغلبية الموالين لمصر من األحزاب 
تكون في  وبالتالي تضيع المشاكل المعلقة بيننا ومصر وهي مياه النيل والحدود ولذلك يحبذ أن

 هذا الوقت حكومة حازمة من جهة مصر حتى تحل هذه المشاكل".
 

والمشاكل المعلقة مع تناول األستاذ محمود مسألة الحدود مع مصر ومشكلة مياه النيل،  
، بعنوان: 711، العدد صحيفة أنباء السودانفي  م7198مايو  2يوم نشر في مقال مصر 

والداخلية". تحت محور وسمه بـ "بيننا وبين مصر" كتب األستاذ "نظرات في السياسة الخارجية 
محمود قائال : "بلغنا أن حكومة السودان قد أستعدت بالوثائق التي تؤيد حقها في نزاع الحدود 
نما تترك البدء لمصر ولقد تردد هنا أن مصر أيضا   ولكنها ال تنوي أن تثير المسألة من جانبها وا 

ة المشكلة من جانبها على األقل في الوقت الحاضر". ثم أضاف األستاذ ال تريد أن تبدأ بإثار 
محمود رابطا  بين نزاع الحدود ومشكلة مياه النيل فكتب قائال : "ولما كانت المسائل المعلقة بيننا 
نما تتعداها إلى ما هو أهم منها مثل مشكلة مياه  وبين مصر ال تقف على مسألة الحدود فقط وا 

د من حلها حال  نهائيا  حتى نستطيع ان نمعن في استغالل حصتنا من المياه". ثم النيل التي الب
أضاف األستاذ محمود وهو يتحدث عن المسائل المعلقة مع مصر قائال : "ومنها مشكلة 
المستعمرات المصرية داخل بالدنا مثل ملكال وجبل أولياء وشجرة غردون ولعل المصريين ال 

وقت الحاضر حتى يتمكنوا بمرور الزمن من استمالة سكان تلك يريدون إثارة مشكلة في ال
ذلك بأن األخبار تردنا من منطقة حاليب  ،المناطق بمختلف صنوف الدعاية واالغراء والرشوة

بما يدل على أن أمورا  من هذا تمارس هناك عالنية وجهارا ". ثم نبه األستاذ محمود حكومة 
كومة السودان بأن تثير هذه المسائل المعلقة منذ اليوم... السودان قائال : "والحزم يقضي على ح

 ،ليس هذا فحسب بل إن حل هذه المسائل ال يجب أن يتعثر ويتعرض للتسويف كسابق عهده
ذلك بأنه من مصلحة مصر كما هو من مصلحة السودان أن تبنى عالئقنا على ]أسس[ واضحة 

بيننا لجنة تحكيم يكون حكمها مرضيا  من حتى ولو أقتضى ذلك اللجوء إلى هيئة األمم لتشكل 
كلينا سلفا "... إلخ. وكان األستاذ محمود قد تحدث في بيان للحزب الجمهوري كان "حول السياسة 

م، ونشر بصحيفة االستقالل بتاريخ 7199نوفمبر  71االقتصادية الرسمية"، صدر في يوم 
والسودان لمياه النيل، وتحدث  م، وهو بيان طويل، تناول البيان استغالل مصر71/77/7199

قامة المشاريع الزراعية في  البيان عن ضرورة أن تولي الحكومة جل اهتمامها بالتوسع الزراعي وا 
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مختلف أنحاء السودان. كما تحدث البيان عن "إن مصر استغلت كل ما تملك من أراضي 
 زراعية في حين أن السودان لم يستغل عشر أراضيه الخصبة". 

 

، الستكمال االستقراء في أدوات ومنهج األستاذ الثالثة واألخيرةنلتقي في الحلقة و  أقف هنا
بتنوير الرأي األستاذ محمود مطالبة محمود في مقاومة اتفاقية مياه النيل. وسأتناول في محور: 

تبين مدى انشغال األستاذ  التي شاراتسأقدم بعض اإلكما  .ةيالعام وتربية الشعب على الديمقراط
حتى في آخر نص كتبه قبل تنفيذ اإلعدام  ه بمياه النيل ظلاهتماممحمود بمياه النيل، وكيف أن 

ففي آخر نص خطه يراع األستاذ محمود أثناء فترة إعتقاله م. 7189يناير  78عليه في يوم 
م، 7181وبر أكت 21م(، وأرخ لكتابته النص بتاريخ 71/76/7181-م1/2/7182األخير )

  ، كانت مياه النيل حاضرة فيه.ووسمه بـ )الديباجة(
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 ومياه النيل والحدودمحمد طه محمود 
 التومحسن مراجعة لمراجعات سلمان والطاهر 

 ال يا سلمان!! التأييد التفاقية المياه لم يكن باإلجماع المطلق!!
(3-3) 

 اهلل الفكي البشيرعبد 
abdallaelbashir@gmail.com 

 

 
 
 
 

 

 
ي الحلقتين األولى والثانية، اللتين نشرتا في هذه الصحيفة، عدة محاور تناولت ف

إجراء المراجعات للملفات واألحداث والتاريخ... وموضوعات. فقد تحدثت عن ضرورة أن يكون 
كما لفت . ناقصا  ومشوها   ال خادما  للماضي بإعادة إنتاجه منفتحا  عليه، إلخ، خادما  للمستقبل،

االنتباه إلى ضرورة أن يكون إجراء المراجعات، خاصة مع الخبراء والمتخصصين األكاديميين، 
ا بحكم ثقة الجماهير في علمهم وخبراتهم، بعلم وصدق ومسؤولية وحذر. ونبهت إلى خطورة م

، والتسليم بما نجهود اآلخريللمعارف وتجاهل لبتر ن ميصاحب إجراء المراجعات في مجال ما، 
بوعي أو بغير وعي، بسبب نقص هو معلن من التاريخ، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد، 

ال شك من مقدمات بتر أراضي ، فهو، أي بتر المعارف، بفي المعلومة أو قصور في البحث
ي. بل يزيد من خطورة األمر، تأكيد التهميش والتمزق والتشظحالة األوطان ومن أسباب تعميق 

الخبير على قوله بثقة مطلقة، دون أن يعطي اعتبارا  لما لم يبلغه خبره، فيحتاط أو يحترز احترازا  
األستاذ ثم وقفت على الحلقات التلفزيونية التي كان يضمن الحد األدنى من الشروط العلمية. 

قناة النيل األزرق الفضائية، قد استضاف  صاحب برنامج مراجعات الذي يبث علىالطاهر التوم 
الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان، الخبير القانوني والباحث األكاديمي في قوانين وسياسات فيها 

مراجعات حول  في أربع حلقات، تحت مظلةبين الطاهر التوم وضيفه سلمان المياه. جاء الحوار 
تحدث سلمان من خالل محاور عديدة، وتناول . أسرار وخفايا اتفاقية المياه السودانية المصرية

تناول . و ...إلخم، كيف تمت؟7191اتفاقية مياه النيل التي وقعت بين السودان ومصر عام 
وقال سلمان بيقين تام وبثقة مطلقة، وأكد ؟ والنخب من االتفاقية القوى السياسيةسلمان موقف 

مياه النيل باإلجماع المطلق. وأكد سلمان بما جازما  بأن كل القوى السياسية كانت مؤيدة التفاقية 
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ال يدع مجاال  للشك أو االحتراز أن كل النخب واألفراد من المثقفين في السودان كانوا كذلك 
مطلقا ، عدا ميرغني حمزة الذي أبدى بعض المالحظات. ثم قلت إن ما مؤيدين لإلتفاقية تأييدا  

عادة ن ظر. فقد كان األستاذ محمود محمد طه ليس معارضا  جاء به سلمان يحتاج منه لمراجعة وا 
ورافضا  لإلتفاقية فحسب؛ 
نما كان مقاوما  لها. بدأ  وا 
األستاذ محمود مقاومته 
باكرا  وكثف منها منذ 

م، فنشر 7198فبراير 
ت المقاالت، وأصدر البيانا

وقدم المحاضرات. دفعت 
ببعض مما في الحلقتين 

محمود، قدمه األستاذ 
األستاذ محمود والربط الباكر بين كما تناولت في محور: " مياه النيل. التفاقيةمقاومته  موثقا ، في

 في هذه الحلقة وهي األخيرة، استكمل ما بدأته.مياه النيل والحدود"، واليوم 
 

منشغلين بإتفاقية مياه رئيس الحزب الجمهوري، ورجال الحزب كذلك ظل األستاذ محمود 
كتب األستاذ أحمد إبراهيم م، 7198أكتوبر  78ففي يوم النيل وبكل القضايا المعلقة مع مصر. 

مقاال  بعنوان، "في الميدان السياسي: انكار مصر لعرضها ، مدني، عضو الحزب الجمهوري
. استهل دانصحيفة أنباء السو في يشكل سابقة خطيرة في تاريخ العالقات الدولية"، وُنشر 

مجلس الوزراء السوداني العرض الذي تقدمت به  األستاذ أحمد إبراهيم مدني قائال : "بعد أن درس
الجمهورية العربية المتحدة حول مياه النيل، وبدأ في إعداد رده عليه، أبلغ سفير الجمهورية 

ستاذ أحمد العربية لدى الخرطوم حكومتنا أن مصر لم تقدم أي عرض رسمي ...". ثم تابع األ
إبراهيم مدني حديثه شارحا  طبيعة عرض الحكومة المصرية بشأن مياه النيل، والذي نقله القائم 
باعمال السفارة السودانية في القاهرة، الوزير المفوض السيد عباس الدابي. كما تناول األستاذ 

ذاعة راديو القاهرة للعر  ض، ثم انكار القاهرة أحمد إبراهيم مدني الكيفية التي قدم بها العرض وا 
للعرض. وأشار األستاذ أحمد قائال : "وأغلب الظن أن حكومة الجمهورية العربية المتحدة سلكت 
هذا المسلك عندما شعرت باتجاه مجلس الوزراء لرفض هذا العرض الذي ربما قد يتمسك به 

لعرضها الرسمي  السودان كحد أدنى مستقبال ". وختم األستاذ أحمد مقاله قائال : "فانكار مصر
األخير فيه احراج للدبلوماسي ومحاولة لزعزعة الثقة به، ويشكل سابقة خطيرة في تاريخ العالقات 
الدولية. إن القول بأن الحكومة اعتبرت المسألة منتهية عند هذا الحد قوال  ال يمكن أن تأخذ به 
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رض لتحطيم مجهوداتهم دولة من أول واجباتها حماية ممثليها بالخارج من اإلفتراءات والتع
 ونشاطهم الدبلوماسي".

 

  ةيتربية الشعب على الديمقراطالرأي العام و تنوير المطالبة ب
 

إشراكه في شؤونه خالل في سعيه المستمر لتربية الشعب على الديمقراطية من  
بشأن  تنوير الرأي العامبم 7198منذ عام  طالب األستاذ محمودومصالحه اآلنية والمستقبيلة، 

. إتفاقية مياه النيل وسير مفاوضاتها
إلى الحكومة  األستاذ محمود دعاو 

تمليك الشعب الحقائق بشأن كل 
القضايا المعلقة مع مصر ال سيما 
مياه النيل. كما طالب الحكومة 

المواقف الصلبة بإزاء مصر اتخاذ ب
مقاله الذي في فبمساندة الرأى العام. 

سبتمبر  71يوم األحد نشر في 
، صحيفة أنباء السودانم في 7198
بعنوان: "مشكلة مياه ، 798العدد 
"، كتب األستاذ محمود قائال : " النيل

يجب أن نترك العواطف الرخوة 
عندما نتكلم على األقل في مسائل 
جاده على تسويتها العادلة يتوقف 

أذكر أن  وأضاف األستاذ محمود قائال : "أحب أنمستقبل العالقات بين مصر والسودان... 
الموقف الصلب من جمهورية السودان بإزاء مصر سيكون لمصلحة مستقبل العالقات بين البلدين 
ني ألرجو للحكومة حسن التوفيق إذ ال تجد مساندة من الرأي العام على المواقف الصلبة بإزاء  وا 

ديث عن ك الرأي العام كتب األستاذ محمود قائال : "والحاوعن تقصير الحكومة في إشر مصر". 
الرأي العام يسوقني مرة أخرى إلى تقصير الحكومة في تنويره حتى انتهبته مصر وحولته بإذاعتها 
وصحافتها إلى قوة تعمل لمصلحتها أكثر مما تعمل لمصلحة هذه البالد". كان إشراك الرأي العام 

ففي مقاله هذا وتنوير الشعب بقضاياه وبمصالحه المستقبلية من أهم األمور عند األستاذ محمود. 
طالب األستاذ محمود الحكومة بضرورة تنوير الشعب في كل المسائل المعلقة بين مصر 

الماضية أن تعيد النظر في أمر تنوير الشعب  هوالسودان، ولقد طلب إلى حكومتنا في كلمت
وتعميق األفكار األصيلة عن المسائل المعلقة بيننا وبين مصر في ذهنه وذلك بنشر األسس 
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األصيلة التي عليها ينهض حقنا في جميع هذه المسائل ولقد أوردت مثال  من أمثال التضليل 
طويال  في روز اليوسف حشوه الخطأ  الذي تباشره الصحف المصرية ولقد كان ذلك المثل مقاال  

 والتضليل".
  

ظل األستاذ محمود حريصا  على الوضوح مع الشعب وضرورة تنويره. ففي يوم السبت   
، مقاال  799، العدد صحيفة أنباء السودانم، نشر األستاذ محمود في 7198أغسطس  21

والداخلية". وتناول المقال محورين، بعنوان: "في الميدان السياسي: نظرات في السياسة الخارجية 
األول "هيئة األمم" والمحور الثاني "مياه النيل". وقد خصص األستاذ محمود جل المقال للمحور 
الثاني، وهو مياه النيل. يكشف المقال عن إنشغال األستاذ محمود بضرورة الوضوح مع الشعب 

الحلقة السابقة، عن المتابعة الدقيقة  في شؤونه، كما يكشف المقال، كما هو ديدنه مثلما ورد في
لألستاذ محمود لسير المراسالت بين حكومتي السودان ومصر. ويكشف المقال كذلك عن حرص 
األستاذ محمود، على نقد التعاطي من قبل الدولتين مع ملف مياه النيل، ونقده بشكل أخص 

إن مصلحة ة قائال : "ف حكومة السودان. كتب األستاذ محمود وهو يتحدث عن الحكومقلموا
العالقات بيننا وبين مصر تقضي بأن نترك هذه العبارات الجوفاء، عبارات العواطف النواضب، 
وأن نبني عالئقنا معها على العدل والحق والرعاية المنصفة للمصالح المشتركة وهذا المسلك هو 

خاءهم...  ه الحقائق فإذا ولتكن واضحة مع الشعب تبين لالذي يحفظ على اإلخوان ودهم وا 
اقتضى األمر الخروج بمشكلة مياه النيل إلى المحافل الدولية فلتمض الحكومة راشدة ولتحط 

. ثم لتمض الحكومة لحل جميع إبهام وال غموض بالالدول األخرى علما  بتفاصيل المشكلة 
 ".المشاكل المعلقة مع مصر وبكل الوسائل.. وسائل التحكيم إن لم تنجح وسائل المفاوضات

 

الشاهد أن األستاذ محمود أولى اتفاقية مياه النيل والحدود مع مصر اهتماما  كبيرا  وباكرا ،  
وكذلك رجال الحزب الجمهوري، السيما األستاذ 
عبداللطيف عمر وخوجلي محمد خوجلي وأحمد 

االنتباه  األستاذ محمود كما لفتإبراهيم مدني. 
وبرؤية سياسية ثاقبة إلى ضرورة الربط بين اتفاقيات 
مياه النيل وقضية الحدود مع مصر. وكثيرا  ما نوه 
إلى أن تشكيل الحكومة السودانية بأغلبية موالية 
لمصر، مثل تشكيل الحكومة القومية التي نادت بها 
بعض األصوات في النصف الثاني من خمسينيات 

خطير على اتفاقية مياه النيل القرن الماضي، أمر 
وخطير كذلك على الحدود مع مصر. وكل ذلك 
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موثق في الدوريات السودانية التي وقفت عليها بدار الوثائق القومية، وقد أوردت هنا بعضا  منها. 
ويالحظ الباحث أن األستاذ محمود اهتم اهتماما  بالغا  بمياه النيل، واستمر هذه االهتمام حتى في 

ففي آخر نص خطه يراع م. 7189يناير  78كتبه قبل تنفيذ اإلعدام عليه في يوم آخر نص 
م(، وأرخ لكتابته النص 71/76/7181-م1/2/7182األستاذ محمود أثناء فترة إعتقاله األخير )

م، ووسمه بـ )الديباجة(، تحدث األستاذ محمود عن أخطاء الحكم 7181أكتوبر  21بتاريخ 
حديثه عن األخطاء حلل العوامل والمعطيات التي تحكمت في مساره  النيابي في السودان. وفي

وأحدثت الضرر في أرثه، كما أشار إلى ظالل تلك األخطاء على اتفاقيات مياه النيل. كتب 
وهو يتحدث عن فترة الحكم النيابي األول مشيرا  إلى (، 2صفحة ) الديباجةفي األستاذ محمود 

م، 1/77/7198بتاريخ  وصحيفة الرأى العام، 79/77/7198بتاريخ  صحيفة أنباء السودان
حزبـي الطائفتين  -فقد كانت الحكومة ائتالفية بين حزب األمة، وحزب الشعب " فكتب قائال :

ودخلت البالد في أزمة سياسية من   ذواتي الخصومة التقليدية، طائفة األنصار، وطائفة الختمية..
االتجاه لاللتقاء بين الحزب الوطني االتحادي، الذي كان جراء عدم االنسجام في الوزارة، وبروز 

. فسافر رئيسا الحزبين، السيد إسماعيل   . في المعارضة، وحزب الشعب، عن طريق وساطة مصر
األزهري، والسيد على عبد الرحمن، إلى مصر، لهذا الغرض.. ولقد نسب لرئيس الوطني 

م، التي كانت حكومة السودان الشرعية 6171اإلتحادى تصريح ، بمصر، يعترف فيه باتفاقية 
)وهي االتفاقية التي ُأبرمت في الماضي بين دولتي الحكم الثنائي، بريطانيا، ومصر،   قــد ألغتها..

، النيل مياه بينما كان السودان غائبا، تحت االستعمار، فأعطت السودان نصيبا مجحفا  من
اقية بمثابة مساومة مع مصر لتعين الحزب بالنسبة لنصيب مصر.. وكان ذلك االعتراف باالتف

كما صرح رئيس حزب الشعب، بمصر، بأن حزبه يقف في المعارضة!!   . على العودة للحكم
(" وأضاف األستاذ محمود قائال : "في 1/77/7198، الرأى العام 79/77/7198)أنباء السودان 

بالتدخـل األجنبي، سلم السيد عبد اهلل هــذا الجو السيـاسي الذي يهدد استقـالل البالد، وسيادتـها، 
أقوال الفريق المصدر كما أشار إليه األستاذ محمود: .". )  . خليل رئيس الـوزراء، الحكــم للجيش

التجـربة الديمقراطية، وتطور . "7121االنقــالب بعد ثورة أكتوبر عبود في التحقيق الجنائي حـول 
 ."(د حاجالحكم في السودان، للدكتور إبراهيم محم

 

في تقديري أن الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان ليس بالرجل المتهم في احترامه  
لألستاذ محمود أو في عدم تقديره لجهود اآلخرين أو يمكن أن يكون متهما  بالسعي لتغييب 
األستاذ محمود عن الذاكرة الجمعية. فالدكتور سلمان رجل أكاديمي ويعرف جيدا  المبادىء 

األكاديمية وهو رجل متمكن وعالم بل حجة في سياسات وقوانين المياه، وصاحب باع واألسس 
في المنابر األكاديمية والبحثية وفي المؤسسات العالمية. لهذا فإنني أرجو منه أن  ةوخبرة طويل
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يتدارك ما أطلقه من أحكام على موقف القوى السياسية والمثقفين من اتفاقية مياه النيل، بأن 
لإلتفاقية كان باالجماع المطلق، خاصة بعد أن علم بمواقف األستاذ محمود في مقاومة  التأييد

يصحح هذا األمر بأن يعطى هذه الجهود الضخمة التي يعيد النظر و اتفاقية مياه النيل. وآمل أن 
بذلها األستاذ محمود، وقد أشرت إلى نماذج منها وبإختصار، في مقاومة اتفاقية مياه النيل عام 

م، حقها من التقدير واالعتبار ويرصدها في حججه وخبرته. كما أذكر الباحثين 7191
واألكاديميين والمتخصصين الذين يقومون بالدراسات والبحوث أو أولئك الذين يودون إجراء 
مراجعات، تلفزيونية، أو إذاعية أو منشورة كتابة، عن اإلرث الفكري والسياسي والثقافي أن يضعوا 

في قضايا السودان واإلسالم  فآراء األستاذ محمود ود ضمن مراجعهم ومصادرهم.األستاذ محم
في ، وقد كان شديد الحرص على التوثيق، منشورة في كتبه وموثقة واإلنسان والسالم والمستقبل،

، وقد وقفت على مقاالته وبياناته ومناشيره وفي الدوريات السودانية منذ أربعينيات القرن الماضي
 .ها بدار الوثائق القومية بالخرطومكم ضخم من

 
 
 

 
 

 
 

   


