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بحث  

 إتجاهات(األرشیف)

تعقیب على األستاذ عبد اهللا الفكي البشیر
لماذا لم ُیعاِرْض الحزُب الجمهوري اتفاقیَة میاِه النیل بعد التوقیع علیها؟

د. سلمان محمد أحمد سلمان: «1» 
نشر األستاذ عبد اهللا الفكي البشیر مقالین یومي السبت 31 أغسطس، واإلثنین 2 سبتمبر عام
2013م بجریدة «الصحافة» السودانیة بالخرطوم وعلى عدٍد من المواقع االلكترونیة بعنوان
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بحث  
«تعقیب على تعقیب الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان ــ ال یستقیم اإلطالق قط مع إعالن أیة

نتائج ألي بحث علمي». وقد حاول األستاذ عبد اهللا الرد على المقالین اللذین قمنا فیهما بالرد على
تعقیباته الثالثة. وقد كانت تعقیباته تلك ردًا على المقابالت األربع التي أجراها معي األستاذ الطاهر

حسن التوم في برنامج «مراجعات» حول مفاوضات اتفاقیة میاه النیل لعام 1959م.
ولم تغیّر مقاالت األستاذ عبد اهللا قناعاتنا أنه لم یقْم أٌي من األحزاب السودانیة باالعتراض على

اتفاقیة میاه النیل بما في ذلك الحزب الجمهوري. وقد قرأنا تلك المقاالت على أنها تعضیٌد لموقفنا
الذي بنیناه على بحٍث مكثٍّف ودقیٍق وصارم لخفایا وخبایا مفاوضات اتفاقیة میاه النیل لعام

1959م. 
بل أثارت مقاالت األستاذ عبد اهللا تساؤًال كبیرًا ومشروعًا وهو: إذا كان الحزب الجمهوري قد وقف

تلك الوقفة الشجاعة في مسألة میاه النیل وحقوق السودان خالل فترة الحكم المدني األولى
«1954  1958م»، فلماذا صمَت عن ضیاع تلك الحقوق بعد أن وّقعت حكومة الفریق

إبراهیم عبود على اتفاقیة میاه النیل في 8 نوفمبر عام 1959م؟ ولماذا لم یعلن الحزب معارضته
لالتفاقیة بعد التوقیع علیها كما كان قد فعل قبل التوقیع علیها «كما یقول األستاذ عبد اهللا»؟ 

إننا نعتقد أن هذا السؤال قد أصبح محور وقلب النقاش كما سنوّضح في هذا المقال، وعلى اإلخوة
في الحزب الجمهوري، خاصًة األستاذ عبد اهللا، التركیز ومحاولة اإلجابة عنه بدًال من محاولة القدح

في أسلوبنا البحثي والحدیث في العمومیات.
 «2»

حاول األستاذ عبد اهللا الربط بین حقیقة أن المفاوضات بدأت في عام 1955م واستمرت حتى عام
1959م، وبین مقاالت الحزب الجمهوري واألستاذ محمود محمد طه خالل تلك الفترة. وذكر أن

مقاالت الحزب الجمهوري واألستاذ محمود محمد طه التي ُنِشرْت عام 1958م صدرْت أثناء عملیة
التفاوض وبالتالي هي رفض لالتفاقیة.

ولكي یتم قبول هذا الطرح فال بد أن یكون موضوع مقاالت الحزب الجمهوري واألستاذ محمود هو
ما دار ونتجت عنه تلك المفاوضات، وأن تناقش تلك المقاالت وترفض ما دار في تلك الجوالت من

التفاوض، فهل حدث هذ؟ 
اإلجابة هي ال وألف ال. فمقاالت الحزب الجمهوري واألستاذ محمود محمد طه شملت العمومیات

ولم تتناول ال من قریب وال من بعید ما كان یدور في تلك المفاوضات لسبٍب بسیط. وهذا السبب هو
أن تلك المفاوضات وما دار فیها كان وقتها سریا. ولقد ظّل جلُّ ما دار في تلك الجوالت من
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التفاوض مدفونًا في دور الوثائق حتى قّررنا في عام 2008م أن نتحراه بالبحث عن تلك الوثائق
في الوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا والسودان، وفي كتٍب نادرة بحثنا عنها وعثرنا علیها بعد

مشقٍة كبیرة في لندن والقاهرة والخرطوم. 
وقد كانت مقاالتنا األربع عشرة بعنوان «خفایا وخبایا مفاوضات اتفاقیة میاه النیل لعام 1959م»

هي أول ما كشف النقاب عن المفاوضات، وعدد جوالت التفاوض، وما دار فیها، ومن مّثل
السودان. وكانت مقاالتنا أول ما أوضح التنازالت الكبیرة التي قّدمها السودان، واحدٍة بعد األخرى.

وقد امتد جهدنا البحثي ذلك ألكثر من ثالثة أعوام، وشمل التجوال بین تلك العواصم األربع.
 «3»

ودعونا نلقي نظرة على تنازالت السودان التي بدأت عام 1955م من جهة وكتابات الحزب
الجمهوري واألستاذ محمود محمد طه من الجهة األخرى. وسنرى ونجد أنه ال عالقة بین ما كان

یجري في غرف التفاوض المغلقة في الخرطوم والقاهرة، وبین ما كان یكتبه الحزب واألستاذ
محمود في قضایا میاه النیل في تلك الفترة، والذي وصفناه بالعمومیات.

وبدأت جولة المفاوضات األولى في سبتمبر عام 1955م في الخرطوم. وفي تلك الجولة قّدم
السودان طلبه لمصر للموافقة على بناء خزان الروصیرص لري امتداد المناقل وتحدید نصیبه من

میاه النیل والذي قّدره السودان بثالثٍة وعشرین ملیار متر مكعب. وأعلن الوفد المصري ترحیبه
بقیام خزان الروصیرص ولكنه ربط موافقته على ذلك بقیام السد العالي. واشترط أیضًا أن یتمَّ بناء

خزان الروصیرص بعد بناء السد العالي، ویتمَّ توزیع میاه النیل بعد قیام السد العالي ألن نصیب
السودان من میاه النیل لن یكون متاحًا قبل قیام السد العالي. كما أصر الوفد المصري على أن

یتقاسم السودان مع مصر فاقد التبخر في بحیرة السد مناصفًة، ألن السد العالي «كما ادعى الوفد
المصري» سیتم بناؤه لمصلحة مصر والسودان معًا.

وأصّر الجانب المصري على ذلك الطرح السیریالي طیلة أسبوع التفاوض. ورغم رفض السودان
ذلك الطرح الغریب وتلك المطالب الظالمة في الجولة األولى للمفاوضات، إال أنه عاد وقبل في

الجولة الثالثة التي جرت في القاهرة في أبریل عام 1955م قیام السد العالي. وقد اشترط السودان
«أن ُیعّوض أهالي حلفا تعویضًا عادًال». وقد كان ذلك دون شك تنازًال كبیرًا من السودان وحدثًا

جلًال في عملیة التفاوض. فالمسألة بالنسبة للسودان لم تعد بعد أبریل عام 1955م قیام السد
العالي وإغراق منطقة وادي حلفا وقراها، بل ترّكزت على مبلغ التعویضات.

ماذا نال السودان مقابل ذلك التنازل الكبیر؟ ال شيء إطالقًا. بل لقد فتح ذلك التنازل الضخم
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والسهولة التي تّم بها، شهیة المفاوض المصري لمزیٍد من التنازالت التي قّدمها السودان، واحدًا
بعد اآلخر، وبدون مقابل أیضًا. وكما نجحت مصر في عام 1912م في ربط بناء خزان سنار
بخزان جبل أولیاء الذي بنته مصر لمصلحتها داخل األراضي السودانیة في ثالثینیات القرن

الماضي، فقد نجحت مصر مرًة ثانیة في عام 1955م في ربط خزان الروصیرص بالسد العالي.
وهكذا توّطد وترّسخ مبدأ «سّد مقابل سّد» ــ خزان جبل أولیاء لمصلحة مصر مقابل خزان

سنار لمصلحة السودان، والسد العالي مقابل خزان الروصیرص. ومثلما أغرق خزان جبل أولیاء
أراضي زراعیة ضخمة واضطر اآلالف من السودانیین للنزوح، فقد حدث نفس الشيء عند بناء
السد العالي. ولكن نتائج السد العالي السلبیة على السودان كانت أكبر حجمًا وأعلى تكلفًة وأكثر

كارثیًة. 
هل تناول الحزب الجمهوري واألستاذ محمود هذه القضایا المحّددة في كتاباتهم ومحاضراتهم؟

اإلجابة كما سنرى بعد قلیل هي بالنفي الكامل. 
 «4»

تواصل التفاوض ولم تحّقق الجولة الرابعة التي انعقدت في یونیو عام 1955 أي تقدٍم في المسائل
العالقة. ودارت الجولة الخامسة في نهایة شهر دیسمبر عام 1957م، وفي تلك الجولة احتدم
الخالف حول حجم التعویض العادل. فبینما طالب السودان بمبلغ «35» ملیون جنیه مصري،

عرضت مصر مبلغ «10» مالیین جنیه مصري فقط، شاملًة التعویض عن اآلثار والمعادن. وكان
السودان قد أثار مسألة الشالل الثاني «شالل سمنة» الذي ستغرقه میاه السد العالي، والتعویض
عن الطاقة الكهربائیة المتاحة التي سیخسرها السودان نتیجة غرق هذه الشالالت. لكّن مصر لم

تتزحزح قید أنملة عن عرضها لمبلغ العشرة مالیین جنیه مصري. وأثار السودان أیضًا مسألة مدِّه
ببعض كهرباء السد العالي، ولكن مصر تجاهلت ذلك المطلب، ولم یواصل السودان مطالبته تلك.

 «5»
كانت تلك هي الصورة التفاوضیة وموقف السودان ومصر عندما بدأ الحزب الجمهوري واألستاذ
محمود محمد طه التحّدث والكتابة عن میاه النیل في العامین 1957م و 1958م، والتي أوردها

األستاذ عبد اهللا الفكي وذكر أنها رفض التفاقیة میاه النیل. فماذا قال الحزب واألستاذ محمود؟
سوف نأخذ بعض النماذج التي قدمها األستاذ عبد اهللا نفسه لما كتبه ونشره الحزب الجمهوري

واألستاذ محمود في تلك الفترة وسماه رفضًا لالتفاقیة، ونستمیح القارئ العذر في بعض التكرار.
كتب األستاذ عبد اهللا أنه «في یوم األحد 14 سبتمبر 1958م نشر األستاذ محمود في صحیفة أنباء
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السودان مقاًال بعنوان: «مشكلة میاه النیل»، ویكشف 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
1958م عندما كتب األستاذ محمود مقاله. ولم یرد ذكر في المقال ألٍي من تنازالت السودان الكبیرة

التي أشرنا إلیها وأهمها ترحیل أهالي حلفا ومبلغ التعویضات وكمیة المیاه التي كان یطالب بها
السودان.

 «6»
ویتكّرر المشهد عند ما یكتب 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 ومصر

وهي میاه النیل والحدود، ولذلك یحبذ أن تكون في هذا الوقت حكومة حازمة من جهة مصر حتى
تحل هذه المشكالت». 

مثل سابقاتها فهي محاضرة عن عمومیات میاه النیل ُقدِّمت في شهر یولیو عام 1958م، ولم
تتطّرق ال من قریٍب وال من بعید ألٍي من القضایا الصعبة التي كانت محل التفاوض والجدل الحاد

بین مصر والسودان في ذلك الوقت، وال التنازالت الكبیرة التي قدمها السودان.
 «7»

ثم یكّرر األستاذ عبد اهللا أن األستاذ محمود كتب في 3 مایو 1958 في صحیفة «أنباء السودان»
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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».

مّرة أخرى هذا مقال عن عمومیات العالقة عن الحدود ومیاه النیل بین مصر والسودان تّمت كتابته
في شهر مایو عام 1958م، ولم یتطرق إطالقًا لقضایا التفاوض التي كانت محل جدٍل بین السودان

ومصر في ذلك الوقت.
 «8»

من هذا العرض الموجز یّتضح لنا أنه لم تكن هناك عالقة مباشرة بین مقاالت ومحاضرات الحزب
الجمهوري واألستاذ محمود محمد طه عن میاه النیل من جهة، وبین ما كان یدور في جوالت

التفاوض بین مصر والسودان من جهٍة اخرى. فمقاالت األستاذ والحزب كانت تدور في عمومیات،
بینما كانت المفاوضات ُترّكز على قضایا محّددة خسر السودان جّلها، واحدًة بعد األخرى، دون أن

یتطّرق الحزب الجمهوري «أو ــ لذلك الغرض ــ أي حزٍب سوداني آخر» إلى تلك التنازالت
والخسائر، سواء أكان ذلك وقت التفاوض أم بعد توقیع اتفاقیة میاه النیل في 8 نوفمبر عام

1959م، غیر أن تلك الكتابات المكّثفة من الحزب الجمهوري واألستاذ محمود عن میاه النیل خالل
فترة التفاوض، خصوصًا في عام 1958، ال ُبّد أن تثیر التساؤل المهم اآلتي: مع كل ذلك االهتمام
بقضایا میاه النیل، لماذا لم یصدر الحزب الجمهوري بیانًا یوّضح فیه موقفه من اتفاقیة میاه النیل

بعد أن تمَّ التوقیع علیها في 8 نوفمبر عام 1959م؟ وهل یعقل أن یرفض حزٌب االتفاقیة قبل
التوقیع علیها ویهاجمها، ثم یصمت عنها صمتًا كامًال بعد التوقیع علیها، ویّدعي بعد ذلك أنه

عارضها قبل التوقیع علیها؟ أال تمّثل المعارضة الحادة قبل التوقیع ثم الصمت الكامل بعد التوقیع
تأییدًا لتلك االتفاقیة؟

إن هذا في رأیي هو السؤال الذي یجب أن ُیجیب علیه السید عبد اهللا الفكي البشیر واإلخوة في
الحزب الجمهوري «واألحزاب السیاسیة األخرى». ونرى أنه ال ُبدَّ من التركیز على هذا السؤال

بدًال من محاوالت القدح في مصداقیة منهجنا البحثي الصارم، وبدًال من محاولة خلط األوراق بین
العمومیات ومسائل التفاوض المحّددة التي كان أهمها الترحیل القسري ألهالي حلفا. 
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وقد كان ذلك الترحیل القسري لخمسین ألف سوداني نوبي، وإغراق مدینة وادي حلفا ومعها
«27» قریة وكذلك «200.000» فدان خصبة وملیون شجرة نخیل في قمة عطائها، وآثار ال

ُتقّدر بثمن وشالالت كانت ستوّلد قدرًا كبیرًا من الكهرباء، هو النتیجة الكارثیة التفاقیة میاه النیل
لعام 1959م. 

لكن رغم ظلم تلك االتفاقیة وجورها فإنه لم یعارضها الحزب الجمهوري، أو أي حزٍب آخر، عندما
أعلنها الفریق عبود على الشعب السوداني في 8 نوفمبر عام1959م، بل لقد أیدتها األحزاب
الثالثة الرئیسة «األمة والوطني االتحادي والشعب الدیمقراطي» بالبرقیات والبیانات، وأیدها

الحزب الجمهوري، والحزب الشیوعي والحركة اإلسالمیة بالصمت. 
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