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تعقیب على تعقیب الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان
«2 بعض الوثائق لم تبدأ رحلة استنطاقها«2

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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-إختر یوم-

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.

وكنت قد تناولت في الحلقة الماضیة، أربع نقاط في تعقیبي على تعقیب الدكتور سلمان محمد أحمد
سلمان والیوم أكمل ما تبقى من النقاط.

خامسًا: الربط بین االتفاقیة ومسألة الحدود
بالرغم من أن سلمان ظل یتحدث عن الربط بین اتفاقیة میاه النیل والحدود مع مصر، إال أنه لم یكن
موفقًا في تجاهله لربط األستاذ محمود الباكر بین االتفاقیة والحدود مع مصر. كما أنه لم یكن موفقًا

في وصفه للمحاضرة التي قدمها األستاذ محمود في یوم 23/7/1958م وُنِشرت بصحیفة
«السودان الجدید» تحت عنوان: «الحكومة القومیة خطرة وستضیع على السودان میاه النیل

والحدود». وقلت في مقالي إن األستاذ محمود تحدث 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». ووصف سلمان هذه المحاضرة قائًال: «ومثل
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سابقاتها فهي محاضرة عن عمومیات میاه النیل»، والحق أنها محاضرة ربطت باكرًا بین االتفاقیة
ومسألة الحدود، لهذا فإنني أرى أن وصف سلمان لم یكن دقیقًا، فقد انشغل فیه بالدفاع عن رأیه

دون إعطاء اعتبار لما ورد في المحاضرة من ربط بین االتفاقیة ومسألة الحدود. كذلك لم یكن
سلمان موفقًا في حدیثه عن المحاضرة التي قدمها األستاذ محمود في مساء یوم 22 فبرایر عام

1958م، ونشر األستاذ خوجلي محمد خوجلي، عضو الحزب الجمهوري، تلخیصًا لها. وكتب
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 أن األستاذ محمود بعد أن تحدث حدیثًا مختصرًا عن

االنتخابات تناول مشكلة الحدود. وقال سلمان: «لم یذكر األستاذ عبد اهللا كلمة واحدة عن النیل تّم
الحدیث عنها في تلك المحاضرة». ولكن عندما جاء الحدیث عن مشكلة الحدود، ألم یكن ذلك حدیثًا
مهمًا ومتصًال باتفاقیة میاه النیل؟ وهل یمكننا فصل مشكلة الحدود عن اتفاقیة میاه النیل؟ علمًا بأن

سلمان ظل یحدثنا باستمرار عن الربط بین االتفاقیة ومسألة الحدود. خوجلي محمد خوجلي 
سادسًا: مضمون االتفاقیة ومقاومة األستاذ محمود ودهشة سلمان

عبر سلمان في الحلقة الثانیة من مقاله عن دهشته قائًال: «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؟». وأضاف سلمان قائًال: «إن الرفض ألیِّة
اتفاقیة 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». والمدخل

لتناول هذه النقطة سؤاالن، السؤال األول: متى بدأت المفاوضات؟ أخبرنا سلمان بنفسه، كما أوردت
آنفًا، أن الجولة األولى من المفاوضات بدأت في سبتمبر 1954م. والسؤال الثاني للدكتور سلمان:

هل ظل مضمون اتفاقیة عام 1959م وبنودها في األدراج وفي صدور المفاوضین حتى یوم
توقیعها؟ اإلجابة ال یا سلمان حدیثك هنا لم یكن موفقًا، فقد جانبه الصواب، ویحتاج إلعادة نظر.

وذلك ألن بعض بنود االتفاقیة، قد تسربت، بل أن بعض البنود تم االتفاق علیها خارج طاوالت
المفاوضات، فمثًال نشرت روز الیوسف، العدد «1639» بتاریخ 9 نوفمبر 1959م، في تتبعها
لسیر المفاوضات، موضوعًا بعنوان: «مباحثات الخرطوم والقاهرة»، في صفحتي 8 و9، قالت
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روز الیوسف: «عندما اختلف المتفاوضون على التعویضات وروى اللواء طلعت فرید ذلك للفریق
عبود، وأعاد اللواء طلعت فرید على مسامع الرئیس عبود حدیث عبد الناصر الودي الذي دار بین

الرئیس جمال عبد الناصر وبین وفدّي المباحثات والذي أعلن فیه الرئیس عبد الناصر استعداده ألن
یكون حكمًا في أي اختالف في وجهات النظر، قد ینشأ أثناء المباحثات، وهنا قال الفریق عبود على

الفور: وأنا أقبل أن یكون الرئیس جمال عبد الناصر حكمًا. ثم طلب إلى اللواء طلعت فرید السفر
فورًا إلى القاهرة، واالجتماع بالرئیس جمال، واالستماع إلى حكمه. وسافر طلعت فرید إلى

القاهرة... وفي القاهرة اجتمع فور وصوله بالرئیس وقال الرئیس جمال كلمته: وهو أن تدفع
حكومة الجمهوریة العربیة مبلغ «15» ملیون جنیه، كتعویضات عن إغراق منطقة حلفا. ووافق
طلعت فرید على الفور، ووافقت حكومة الخرطوم أیضًا، وهكذا تم االتفاق على قیمة التعویضات».
والشاهد أن بند التعویضات تم االتفاق علیه خارج طاولة المفاوضات، وقد سافر له طلعت فرید من

الخرطوم، والخبر معلوم وتناقلته الصحف، ویمكن أن یعطي مثاًال جیدًا لتسرب بعض بنود
االتفاقیة. 

األمر اآلخر لقد ظل األستاذ محمود متابعًا لسیر المفاوضات، وكان ناقدًا لنهج الحكومة في تعاطیها
مع سیر المفاوضات. وكما أوردت في مقاالتي، ففي یوم السبت 6/9/1958م نشر األستاذ محمود

بصحیفة «أنباء السودان»، مقاًال قال فیه: «أبادر فأقرر هنا أن خطاب السید وزیر الداخلیة الذى
قرأه على الصحافیین 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 قائًال: «هل قرأتم ما جاء عن المؤتمر الصحفي الذى عقده وزیر الداخلیة
عن مشكلة میاه النیل؟ لقد طلب الوزیر من الصحافیین أال ینشروا عن مشكلة میاه النیل خبرًا اال 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 الصحافیین بسؤال فحواه «هل طلبت

مصر من صحافتها مثل هذا الطلب؟» فلم یجد الوزیر بدًا من أن یجیب «سنتوجه إلى مصر برجاء
أن تطلب من صحافتها مثله»، واآلن فإن لهذا السؤال داللة كبیرة...إلخ. والشاهد أنه رشح الكثیر
من بنود االتفاقیة قبل توقیعها، وقد ظل األستاذ محمود كما تبین مقاالته ومحاضراته متابعًا وبدقة
سیر المفاوضات. كما أن المؤتمر الصحفي الذي عقده وزیر الداخلیة وطلب فیه من الصحافیین أال

ینشروا خبرًا عن االتفاقیة...إلخ یكشف لنا عن الكثیر من الدالالت والمضامین التي كانت تحیط
باالتفاقیة ومناخها، وكذلك یكشف عن ظرف حریة التعبیر ومنابره، وینبغي أال یفهم صمت القوى

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.alsahafasd.net%2fdetails.php%3farticleid%3d63560&id=ma-130921065636-c61a1c4d
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

السیاسیة عن النقد كموافقة على ما جاء في االتفاقیة أو كتواطؤ، أو كما علل سلمان في الحلقة
الثالثة من برنامج مراجعات، قائًال: إن التأیید لالتفاقیة كان بسبب ضعف األحزاب والطمع في قسمة

السلطة. وهذا تعلیل ال یصمد أمام حركة التنقیب في الوثائق، كما أنه تعلیل یجرد التاریخ من
المبادرات الخالقة، ویصد عن البحث لمرحلة «ما بعد المعلن من التاریخ».

سابعًا: ما بعد المعلن من التاریخ
مهما یكن فإن إعالن سلمان لبعض نتائج بحوثه العلمیة، بقوله: إن التأیید لالتفاقیة كان باإلجماع

المطلق!! إعالن ال یجد القبول، إال ربما في اطار ما هو معلن من التاریخ، بید أننا اآلن على أعتاب
مرحلة «ما بعد المعلن من التاریخ». فالمعلن من التاریخ لم یسعف مثقفي وقادة السودان في

تحقیق التسویة الوطنیة، ولم یسعف شعوب السودان في بناء األمة ومفهومها، ولم یسعفها كذلك
في تحقیق التعایش وترسیخ السالم. فاآلن بدأت مرحلة «ما بعد المعلن من التاریخ». فبعض

الوثائق مازال بعیدًا عن العیون، ولم تبدأ رحلة استنطاقها. ففي تقدیري أن البحث والتنقیب، لیس
في قضیة میاه النیل فحسب، وإنما في كل قضایا السودان، وهو في مستهل بدایاته، فهناك الكثیر

مما ستقف علیه األجیال ومما ستكشف عنه. فاإلطالق سواء في التحلیل أو النتائج ال نقبله من
عالم في مقام سلمان. وفي تقدیري أن سلمان یحتاج لیقف مع القارئ في هذه النقطة، وهي

«التأیید لالتفاقیة كان باإلجماع المطلق».
ثامنًا: الطلب من اإلخوان الجمهوریین

هذه نقطة تتصل بمرحلة «ما بعد المعلن من التاریخ». كتب سلمان قائًال: «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». هذا
ما كتبه سلمان بعد نقدي لحدیثه التلفزیوني. ففي مراجعاته التلفزیوینة لم یشر سلمان، ال من قریب

وال من بعید، للحزب الجمهوري. فقد تحدث عن الحزب الشیوعي السوداني واإلخوان المسلمین،
وأوضح أنه سأل أعضاء المنظمتین، وهذا یدخل ضمن ما أسمیه المعلن من التاریخ. ولم ترد من

سلمان مجرد إشارة للحزب الجمهوري أو اإلخوان الجمهوریین. وهنا أزعم أن مواقف الحزب
الجمهوري ومواقف رئیسه األستاذ محمود تدخل ضمن مرحلة «ما بعد المعلن من التاریخ»، وقد

جاءت هذه المرحلة، وستكشف القادمات من األیام عن هذا الزعم.
تاسعًا: نقد سلمان لالتفاقیة بعد «53» عامًا من توقیعها
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لقد ظل الدكتور سلمان ینقد اتفاقیة میاه النیل بعد «53» عامًا من توقیعها، وكتب الكثیر من
المقاالت عنها، وهو نقد مهم ال شك في ذلك. لكن إذا ما تأملنا مقاالت األستاذ محمود ومحاضراته

التي أشرت لبعضها باختصار في الحلقات السابقة، وهي مقاالت لم یطلع سلمان علیها من قبل،
نجد أن معارضة سلمان ونقده یتفق إلى حد كبیر مع قال به األستاذ محمود في مقاالته

ومحاضراته. ونجد كذلك أن النتائج التي خرج بها سلمان في نقده لالتفاقیة، تتفق مع ما قال به
األستاذ محمود محمد طه منذ خمسینیات القرن الماضي، سواء في الظلم الذي وقع على السودان،
أو الحدیث عن المفاوض السوداني وتنازالته، أو في الربط بین االتفاقیة ومسألة الحدود، بل وكل

المسائل المعلقة مع مصر، أو في النقد لصفویة وفوقیة االتفاقیة. بل نجد أن األستاذ محمود قد لفت
االنتباه باكرًا لقضایا لم ترد اإلشارة إلیها في نقد ومعارضة االتفاقیة، مثل نقد األستاذ محمود لنهج

الحكومیة في عدم إشراكها للرأي العام في مسار المفاوضات، وعدم تملیكها الحقائق للشعب في
قضایا مصیریة، تتصل بمستقبله ومستقبل عالقاته مع مصر.. إلخ. وفي تقدیري أننا لو قرأنا

مقاالت األستاذ محمود ومحاضراته عن اتفاقیة میاه النیل ومسألة الحدود مع مصر، فإننا نجدها،
فوق أنها كانت باكرة، فقد انطوت على آراء وُبعد نظر یستحق منا االحتفاء والتبجیل واالستعانة

بما جاء فیها في التحلیل والدراسة. 
ختامًا أجدد شكري وتقدیري للدكتور سلمان، فإن جهوده وبحوثه وأحادیثه هي التي هیأت الفرصة
لهذا السجال القائم على أعمال األشخاص ال على حرب األشخاص. وآمل أن تستمر هذه الروح في

الحوار والسجال. وكان جمال محمد أحمد «1915م ــ 1986م»، قد كتب في عام 1935م،
قائًال: «وویل ألمة أوقفت نشاطها على حرب األشخاص ال على حرب أعمالهم». «جمال محمد

أحمد، «مؤهالت الزعامة بین العشائر واألمم»، مجلة كلیة غردون، العدد الثاني، المجلد الثاني،
21 دیسمبر1935م، الخرطوم، ص «6». 
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