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الثالثاء, 17 أیلول/سبتمبر 2013 09:00

ال شك أن دخول الدکتور سلمان محمد سلمان ساحة الکتابة التاریخیة من باب میاه النیل وحالیب فتح کبیر في حرفة استأثر
بها غیر أهلها من عتاة المتسیسین وأشاعوا فیها خرافات فاحشة. وقد ألححت علیه طویًال أن یعرب رسالته للدکتوراة الغراء عن

تاریخ القضائیة السودانیة.
وانتهز هذه السانحة لمراجعتة في بعض ما قاله عن موقف الحزب الشیوعي من اتفاقیة میاه النیل بین مصر والسودان

(1959). فقال إن بلدنا قدمت فیها "أکبر تنازالت وتضحیات في تاریخ البشریة" تبذلها أیة دولة لدولة ثانیة في مشروع مائي،
هو السد العالي، الذي یخص تلك الدولة الثانیة وحدها. ولم تجد غیر الجحود من مصر. وبحث سلمان في وثائق القوى السیاسة

المعارضة لنظام عبود ما وسعه وساءه ما رآه، واالتفاقیة بهذا التفریط في حقوقنا، من تأیید صریح لبعض تلك القوى لها أو
السکوت البعض عنها الذي هو الرضا. 

ما آخذه علي سلمان إفتراضه أن بوسع معارض اإلتفاقیة، لو وجد، أن یعبر عن معارضته في الصحف التي هي مادة دور الوثائق
التي قصدها. ولم یکن ذلك متاحًا. فجاء في کتاب "ثورة شعب" (1965)، الجامع لوثائق الحزب الشیوعي خالل فترة عبود،

أن الحکومة منعت الصحف من اإلشارة إلی أي خبر عن مشکلة میاه النیل أو مشکلة الحدود في حالیب. وأوقفت جریدة
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أن الحکومة منعت الصحف من اإلشارة إلی أي خبر عن مشکلة میاه النیل أو مشکلة الحدود في حالیب. وأوقفت جریدة
السودان الجدید عن الصدور لنشرها خبرًا صغیرًا عن أن الجانب السوداني في مفاوضات میاه النیل سیتطرق إلی مشکلة الحدود.

وأقول عرضًا أن هذا ربما کان السبب الذي لم یجد سلمان کتابات لألستاذ محمود محمد طه في الصحف ضد االتفاقیة بعد
توقیعها بینما کان تعقب أطوراها األولی بالنقد قبل انقالب عبود في الصحافة بشکل حصري. 

أما مأخذي األکبر فعلی فرضیة سلمان أنه لم یکن أمام السودانیین سوى معارضة االتفاقیة. فضیق بذلك واسعًا. وبدا لي مما
أعرف کفاحًا أن الحزب الشیوعي لم یکن ضد االتفاقیة. فلم یکن السد العالي في نظرهم مصریًا. کان، في سیاقه المعروف،

اختراقًا تحرریًا معادیًا لإلمبریالیة تهون ألجله کل تضحیة. وهذا سیاق أیضًا لفهم موقفنا من أزمة حالیب. فقد نأینا عن
"شوفینیة" عبد الله خلیل ودعونا إلی التفاوض الجمیل مع نظام مصر التقدمي واتهمنا البیه في سریرته األمریکیة. سمنا سذجًا

أو قصیري النظر ولکن ال تسمنا متواطیئن جاهلین. ولو نظر سلمان في الفصل المعنون "النوبیون یقاومون الدیکتاتوریة" من
کتاب "ثورة شعب" سیجد معنی التضحیة لمصر بثه الحزب في أدبیات المقاومة النوبیة لإلجراءات المرتجلة المعروفة التي
اکتنفت ترحیلهم. فلو حاسبنا سلمان في أمسنا بما عرف الیوم عن "جحود" مصر لوقع في محظور کتابة التاریخ بالعاقب.

لیس هناك من ال یثمن مداومة سلمان دور الوثائق وعلی النفقة الخاصة لیکتب أبحاثه النیرة. ولکن وجدته متی ما لم یعثر علی
وثیقة لجماعة ما تعارض االتفاقیة (وسنتجاوز وجوب المعارضة هنا) تحدث إلی أعضاء فیها لیعرضوا موقفهم بوثیقة أو َعدَّ صمت

حزبهم کالما. وبالطبع عکس سلمان هنا القاعدة الحقوقیة: البینة علی من إدعی والیمین علی من أنکر. کما أن المؤرخ  لیس
بحاجة إلی وثیقة ناصعة قاطعة مثل التي یطلب سلمان لیستنبط موقف الجماعات موضع النظر. فهناك بینات ظرفیة وُمَقاِرنة

وحدسیة تقع للمورخ من جماع تحلیل وثائقه یخرج منها بفکرة، ولو مبهمة، عن المواقف یعلنها بالتحفظ المعروف. ومع ذلك لم
یستنفد سلمان وثائق الشیوعیین المبذولة لیطلبها من عضویتهم. ف"ثورة شعب" المار فیه کما رأینا ما یمکن به، بعدم العثور

علی وثیقة قاطعة، تکوین فکرة عن موقف الشیوعیین من االتفاقیة. بل لم یظهر من شغل سلمان أنه غشي أکبر مستودع لوثائق
الحزب الشیوعي في المعهد العالمي لدراسات التاریخ االجتماعي بأمستردام. ونظرت قبل أیام في محفوظاته علی اإلنترنت ولم

أجد الوثیقة القاطعة برأي للحزب الشیوعي في االتفاقیة. ولکن البد أن من بین أوراقه، التي تبدأ من 1960، ما قد یصلح
للغرض. فمثًال هناك طبعة 1960 من الکتاب األسود الذي واظب الحزب علی إصداره کل عام عن سوءة الحکومة ربما حوى

متعلقًا باالتفاقیة. والمهم مع ذلك وجوب أن یستنفد الباحث مثل هذا المستودع الفرید قبل القطع بشيء عن معارضة
الشیوعیین أو تواطئهم. 

ومرحبًا بسلمان في النادي کما یقول األمریکان.
[Ibrahim, Abdullahi A. [IbrahimA@missouri.edu

http://www.sudanile.com/index.php/component/content/section/24
http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/258
http://www.sudanile.com/sudanile.com/index.php?option=com_content&view=category&id=257
http://www.sudanile.com/index.php/2009-02-21-20-14-37
http://www.sudanile.com/index.php/component/weblinks/
http://www.sudanile.com/index.php/2008-12-01-11-37-00
http://www.sudanile.com/index.php/2008-12-01-11-35-26
http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-30-16-17-25
http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-30-16-16-43
http://www.sudanile.com/sudanile.com/index.php?option=com_content&view=category&id=44&Itemid=66
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.sudanile.com%2findex.php%2f2008-05-19-17-39-36%2f56-2008-12-01-11-26-03%2f58515-2013-09-17-08-00-24&id=ma-131017070627-0fcb5c14
http://pdfcrowd.com


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

  

Copyright © 2013 www.sudanile.com. All Rights Reserved.
 

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.sudanile.com%2findex.php%2f2008-05-19-17-39-36%2f56-2008-12-01-11-26-03%2f58515-2013-09-17-08-00-24&id=ma-131017070627-0fcb5c14
http://pdfcrowd.com

