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تعقیب على تعقیب الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان
«2 ال یستقیم االطالق قط مع إعالن أي نتائج ألي بحث علمي «1

عبد اهللا الفكي البشیر - : عقَّب الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان، على مراجعتي لمراجعاته بمقال
نشره في حلقتین بتاریخ 3 و6 أغسطس 2013م. كان سلمان قد قدم عبر برنامج مراجعات بقناة

النیل األزرق، في ضیافة األستاذ الطاهر التوم، مراجعات في أربع حلقات حول اسرار وخفایا
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إذهب!

بحث  

اتفاقیة المیاه السودانیة المصریة، بثت خالل شهري أبریل ومایو من هذا العام. كنت قد نشرت
مقاًال في ثالث حلقات بعنوان: "مراجعة لمراجعات سلمان والطاهر حسن التوم، ال یا سلمان!!

التأیید التفاقیة المیاه لم یكن باإلجماع المطلق!!" بتاریخ 18 20 و31 یولیو 2013م. كل هذه
المقاالت نشرت في صحیفة الصحافة وفي عدد من الصحف اإللكترونیة ومنابر الحوار على شبكة
اإلنترنت. كانت هذه المقاالت مدعاة للتحفیز على التأمل، إذ أتاحت الفرصة لعدد من الناس بتقدیم

المداخالت وإبداء اآلراء في منابر الحوار اإللیكترونیة، وعبر المراسالت الخاصة. فقد وصلني
الكثیر من التعلیقات من األساتذة األكادیمیین والباحثین والقراء.

والحق أنه لوال جهود الدكتور سلمان في موضوع میاه النیل واتفاقیاته، لما كانت هذه الفرصة من
السجال والتأمالت. ال ریب أن الدكتور سلمان، عالم وخبیر عالمي في قوانین وسیاسات المیاه،
وصاحب جهود كبرى في البحث وتنمیة الوعي بثقافة قوانین وسیاسات المیاه وتاریخ اتفاقیات

المیاه، ال سیما اتفاقیات میاه النیل، وتطور تشریعاتها. وفي تقدیري، لو أن البلدان تباهي بأبنائها،
لكان سلمان واحدًا من الذین یباهي السودان بهم في الدوائر العالمیة. فجهود سلمان واضحة،

وسعیه للصرامة في البحث العلمي واضح أیضًا، ومعلن من جانبه، وفوق ذلك فإنه رجل یهتم بالنقد
الذي یوجه لكتاباته وأحادیثه. وألن الدكتور سلمان عالم وخبیر، یستحق االحترام واالهتمام بما

یكتب، فإنني أعود معقبًا على تعقیبه، مع االحتفاظ بحقي في االختالف في الرأي، وعدم اتفاقي معه
في جل ما ذهب إلیه من تعقیب على ما أوردته في مقاالتي، وسأبین ذلك من خالل تسع نقاط.

أوًال: التأیید باإلجماع واإلعالن عن نتائج البحث العلمي
كانت النقطة المركزیة في الحلقات الثالث لمقالي، هي: ال یا سلمان التأیید لالتفاقیة لم یكن

باالجماع المطلق!! وبرغم حرصي على أهمیة هذه النقطة، إذ وضعتها لتكون عنوانًا، إال أن سلمان
لم یقف عند هذه النقطة الجوهریة، ولم یورد في مقالیه إضاءة أو توضیحًا، سواء باالتفاق أو

االختالف معي في هذه النقطة، ولم یحدثنا عن مدى سالمتها عند إعالن نتائج البحث العلمي. فلیس
المقصود هنا، كما ذهب سلمان قائًال: "وفي ما یشبه القدح في مصداقیة منهجیة بحثنا كتب األستاذ
عبداهللا... إلخ"، لیس المقصود مصداقیة منهجیة بحث سلمان، وإنما المقصود هو العیب الذي الزم

إعالن سلمان لنتیجة من نتائج بحثه العلمي. فعندما سأل األستاذ الطاهر التوم أثناء الحوار
التلفزیوني، الدكتور سلمان، قائًال: كیف قابلت القوى السیاسیة اتفاقیة عام 1959م؟ أجاب سلمان

قائًال: "السؤال عظیم واإلجابة علیه مدهشة، غایة الدهشة، القوى السیاسیة قابلت االتفاقیة
بالترحیب والتأیید، تأیید مطلق بدون أي شروط وبدون أي ضوابط". لقد كانت هذه النقطة، نقطة
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التأیید باإلجماع المطلق، هي الدافع األساس لكتابتي مقاالتي، فقد قلت بالنص في الحلقة األولى
التي نشرت یوم 18 یولیو الماضي، من مقاالتي: "بل یزید من خطورة األمر، «وهذا ما دعاني

لكتابة هذا المقال» تأكید الخبیر أو الباحث األكادیمي، أثناء إجراء المراجعات معه، على قوله بثقة
مطلقة، ...إلخ". برغم هذا لم یقف سلمان عند هذه النقطة.

ثانیًا: التأیید والمعارضة لالتفاقیة
كان سلمان قد عدَّد بیانات وبرقیات تأیید االتفاقیة من قبل القوى السیاسیة التي وقف علیها: تأیید

عبداهللا خلیل، إسماعیل األزهري ...إلخ. وبتعمیم، قال سلمان إن التأیید لالتفاقیة من كل القوى
السیاسیة كان باإلجماع بما في ذلك األفراد والنخبة. هذا قول یحتاج لدلیل وإثبات. فمثلما ختم

سلمان مقاله وطالب فیه بأن یمدوه بأیة وثائق «إن ُوِجدت» عن موقف الحزب من اتفاقیة میاه
النیل صدرْت مباشرًة بعد التوقیع على االتفاقیة ولیس قبلها، ولیس موقف الحزب الیوم. وأضاف
سلمان قائًال: "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". هنا وقبل أن یسألنا سلمان عن أین بیان معارضة

ورفض األستاذ محمود لالتفاقیة بعد توقیعها؟ فأننا أحق منه، بناًء على قوله بأن التأیید كان
باإلجماع المطلق، بالسؤال التالي: أین یا سلمان بیان تأیید األستاذ محمود لالتفاقیة؟ أو بیان تأیید

الحزب الجمهوري لالتفاقیة؟ 
ثالثًا: االطالق یمنع التطور

ال یستقیم االطالق قط مع إعالن أي نتائج ألي بحث علمي، وال یتسق االطالق مع االنفتاح على
المستقبل، وال أحسب أننا بحاجة لجدل في هذه النقطة. فبرغم أن سلمان لم یكتِف بإعالن تأیید
االتفاقیة باالجماع، وإنما تكرم وأضاف قائًال: "باالجماع المطلق"، وبرغم خطورة هذا القول

وخطورة إعالنه كنتیجة من نتائج بحث علمي رصین، إال أن سلمان في تعقیبه على مقاالتي لم
یقف عند هذه النقطة. فالبحث مهما كانت علمیته، ومهما بلغ من االستیفاء للمتطلبات األكادیمیة،
فإنه یغلق باب التطور إن انطوت أو ُأعلنت نتائجه على شاكلة: "كان التأیید باالجماع المطلق".

فاالطالق یمنع التطور. 
رابعًا: تواریخ سیر المفاوضات وتوقیع االتفاقیة

من المعلوم أن االتفاقیات بین الدول تأخذ وقتًا قد یصل إلى سنین، وتمر بجوالت من التفاوض،
تسمى أحیانًا: الجولة األولى والثانیة والثالثة وهكذا. لقد أخبرنا سلمان بنفسه في الحلقة الثالثة من
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برنامج مراجعات التلفزیوني، عن بدایة جوالت المفاوضات بشأن اتفاقیة میاه النیل بین السودان
ومصر، وهو یتحدث عن ما قدمه المفاوض السوداني من تنازالت، قال سلمان: "المفاوض

السوداني قدم تنازالت كبرى، بدأت في أول جولة من المفاوضات في سبتمبر 1954م، والتنازل
الرئیس كان في أبریل 1955م، وقد قاد وفد التفاوض خضر حمد وزیر الري". هنا أفادنا سلمان

بأن الجولة األولى كانت في سبتمبر 1954م. وأضاف سلمان في نفس الحلقة قائًال: إن الجولة
الرابعة من المفاوضات كانت في دیسمبر عام 1957م والجولة الخامسة من المفاوضات كانت في

شهر ینایر عام 1958م". بناًء على هذا، فإنني أرى أن سلمان لم یكن موفقًا في تعقیبه وهو
یتحدث عن المساحة الزمنیة التي تفصل بین تواریخ مقاالت األستاذ محمود ومحاضراته عن تاریخ

توقیع االتفاقیة. فالمحاضرة التي قدمها األستاذ محمود في یوم 22 فبرایر ونشرت في یوم 26
فبرایر 1958م، قال عنها سلمان: "المحاضرة تّم تقدیمها في فبرایر عام 1958، أي قبل قرابة

العامین من تاریخ توقیع اتفاقیة میاه النیل في 8 نوفمبر عام 1959". ولكن القراءة السلیمة
واألكثر فائدة لغرض التحلیل والبحث هي: أن هذه المحاضرة تم تقدیمها بعد شهر من تاریخ الجولة

الخامسة من المفاوضات، وبعد شهرین من تاریخ الجولة الرابعة من المفاوضات، وبعد ثالث
سنوات وخمسة أشهر من الجولة األولى من المفاوضات. وبنفس القدر فالمحاضرة التي قدمها

األستاذ محمود في مساء یوم 23 یولیو 1958م بمدینة مدني، وُنِشرت بصحیفة السودان الجدید،
تحت عنوان: "الحكومة القومیة خطرة وستضیع على السودان میاه النیل والحدود"، وقال سلمان
بأنها محاضرة: "ُقدِّمت في شهر یولیو عام 1958م، أي قبل ستة عشر شهرًا من تاریخ التوقیع
على اتفاقیة میاه النیل". فالقراءة السلیمة واألكثر فائدة أنها محاضرة قدمت بعد ستة أشهر من

تاریخ الجولة الخامسة من المفاوضات، وبعد أربع سنوات إال شهرًا من تاریخ الجولة األولى من
المفاوضات. أیضًا، المقال الذي نشره األستاذ محمود في یوم األحد 14 سبتمبر 1958م بصحیفة
أنباء السودان، بعنوان: "مشكلة میاه النیل"، وقال عنه سلمان "وقد ُكِتب ذلك المقال في سبتمبر

عام 1958، أي قبل أربعة عشر شهرًا من تاریخ التوقیع على اتفاقیة عام 1959"، فإن
القراءة األخرى لهذا المقال، أنه مقال ُنشر بعد ثمانیة أشهر من تاریخ الجولة الخامسة من

المفاوضات، وبعد أربع سنوات من تاریخ الجولة األولى. وكذلك المقال الذي نشره األستاذ عبد
اللطیف عمر في یوم 18 أكتوبر 1958م، وقال عنه سلمان إن "المقال ُكِتب في شهر أكتوبر عام

1958، أي قبل أكثر من عاٍم من تاریخ توقیع اتفاقیة میاه النیل". ولكنه في نفس الوقت، هو
مقال ُنشر بعد تسعة أشهر من تاریخ الجولة الخامسة من المفاوضات. وهكذا یمكننا أن نقرأ
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المقاالت والمحاضرات التي قدمها األستاذ محمود وكذلك المقاالت التي نشرها أعضاء الحزب
الجمهوري بربطها بتواریخ جوالت المفاوضات بدًال عن ربطها بتاریخ توقیع االتفاقیة. فمعارضة

االتفاقیات بین الدول قبل توقیعها أجدى من معارضتها بعد التوقیع، كما أن بنود االتفاقیات بین
الدول، ال تظل حبیسة األدراج أو صدور المفاوضین، وهذا أمر معلوم. أقف هنا، لنلتقي في الحقلة

الثانیة.
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