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تعقیب علي د. سلمان محمد احمد سلمان

موقف الحزب الشیوعي السوداني من اتفاقیة میاه النیل 1959م

بقلم : تاج السر عثمان

[alsir osman [alsirbabo@yahoo.co.uk
اشار د. سلمان محمد احمد سلمان في مقال له بعنوان " اتفاقیة میاه النیل لعام 1959م وافادات د. عبد الله علي ابراهیم، في

صحیفة : االیام العدد 10717 ، بتاریخ السبت 12/10/ 2013م ، الي النقاط التالیة فیما یختص بموقف الحزب الشیوعي
السوداني من ااتفاقیة 1959م: 
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•    الحزب الشیوعي اید اتفاقیة میاه النیل لعام 1959 بالصمت!!!!.
•    لم نجد من الوثائق أو االفادات مایجیب علي تساءولنا عن موقف الحزب من اتفاقیة میاه النیل.

•    لقد کانت االتفاقیة کارثة قومیة ضخمة، اال یشکل الصمت عن هذه الکارثة االنسانیة یمواقفه و ومعارضته وتظاهراته ؟.
•    خالل الخمسین عاما الماضیة لم یصدر الحزب ( ضمن االحزاب) اي دراسة عن االتفاقیة العضائه وللشعب السوداني

وللتاریخ. این العمل الوطني القیادي والفکري والسیاسي والثقافي واالجتماعي لالحزاب السودانیة خصوصا التي تدعي انها
عارضت االتفاقیة.  

مع تقدیرنا للجهد الذي بذله الباحث د. سلیمان في دراساته ومقاالته حول میاه النیل والسدود والتي وجدت استحسانا منا
والقراء، اال أن الکاتب خلص الي استناجات غیر صحیحة بسبب غیاب الوثائق عن رأي الحزب ومواقفه من االتفاقیة وتهجیر

اهالي حلفا، وهي أن الحزب الشیوعي اید اتفاقیة میاه النیل بالصمت، فلو اکتفي الکاتب بانه لم یعثر علي وثیقة توضح موقف
الحزب لکان هذا طبیعیا، ولکن أن یخلص الکاتب الي استنتاج یدمغ الحزب الشیوعي بتأیید االتفاقیة بالصمت ، فهذا یتجافي
مع الموضوعیة ومنهج البحث العلمي،الذي یقوم علي استخالص النتائج من الوثائق والواقع ، ال من افکار مسبقة ونتائج تقوم

علي غیاب وثائق الحزب ومواقفه عن الکاتب لحظة اعداد الدراسة.
اذا رجع الکاتب فعال الي کتاب " ثورة شعب " الذي اصدره الحزب الشیوعي السوداني عام 1965م، بعنوان "ست سنوات من

النضال ضد الحکم الدیکتاتوري الرجعي" ، یجد الکاتب وثائق الحزب في ذلك الکتاب ، ومواقفه ضد دیکتاتوریة عبود عموما
بما في ذلك موقف الخزب من اتفاقیة 1959م التي تم بموجبها قرار اغراق منطقة النوبة،  یجد الکاتب ذلك في الفصل السابع من

الکتاب بعنوان " النوبیون یقاومون الدیکتاتوریة" في الصفحات من 262 الي 288. 
یجد الکاتب أن الحزب الشیوعي رفض کارثة اغراق منطقة حلفا، وساند عدالة قضیة النوبیین ، وصدر بیان من الحزب الشیوعي

السوداني ( لجنة حلفا) بتاریخ 21/10 / 1960م ، اشار البیان الي المطالب اآلتیة: 
1-    جنوب الخرطوم هي الموطن الجدید. 

2-    التعویض الکامل لجمیع الممتلکات غیر المنقولة.
3-    اعداد الوطن الجدید اعدادا کامال قبل الرحیل( مدارس ، مستشفیات، مواصالت، طرق ، ري).

4-    الغاء قانون الطوارئ لیستطیع اهالي حلفا وجمیع افراد الشعب السوداني مناقشة هذه القضیة الوطنیة الهامة في الصحافة
والنشرات واالجتماعات العامة بعیدا عن الضغط واالرهاب.

ظل الحزب الشیوعي السوداني منذ الیوم الذي وقعت فیه اتفاقیة میاه النیل یقف بقوة وحزم بجانب النوبیین من اجل تحقیق
مطالبهم العادلة ، وظلت لجنة الحزب الشیوعي بحلفا ولجانه في المدن االخري ، وخاصة عطبرة والخرطوم ، ظلت تعمل

هذه اللجان مع جماهیر النوبیین لتنظیم المقاومة، وتأسیس اتحاد المقاومة الشعبیة، ویصدر البیانات ومختلف اشکال المخاطبة
 .
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لم یکتف الحزب الشیوعي بذلك ، بل قرر اصدار مجلة دوریة خاصة بمشکلة النوبیین ، وبالفعل صدر العدد االول من تلك
المجلة " صوت حلفا" یوم 6/11/ 1960م، وظهر علي غالفها " مجلة جماهیریة یصدرها الحزب الشیوعي السوداني  شعارها

الوقوف في طلیعة النوبیین في کفاحهم الحتیار وطنهم الجدید بانفسهم وتعویضهم تعویضا کامال".
کان للمجلة دور کبیر في اذکاء روح المقاومة وسط النوبیین ، صدر من المجلة حوالي 10 اعداد ، وکانت توزع بکمیات

کبیرة في حلفا وعطبرة والعاصمة.  
والقارئ لدراسات ووثائق الحزب المنشورة في کتاب ثورة شعب یخلص الي أن اتفاقیة میاه النیل غیر عادلة بالنسبة للسودان،

کما أن تعویضات تهجیر اهالي حلفا لم تکن مجزیة، هذا فضال عن ضیاع تراث النوبة العلمي ، اضافة للفساد الذي الزم تلك
العملیة، وکان الوضع سوف یکون افضل من ذلك لو کانت هناك حکومة وطنیة ودیمقراطیة سودانیة تم معها توقیع هذه االتفاقیة.
والقارئ لوثائق الحزب المنشورة في کتاب "ثورة شعب"، یالحظ أن الحزب الشیوعي قاوم االنقالب العسکري منذ قیامه في 17
نوفمبر 1958م، ودعي الي اسقاطه واستعادة الدیمقراطیة، وطرح الحزب الشیوعي شعار االضراب السیاسي العام منذ اغسطس

1961م کاداة لالطاحة بالدیکتاتوریة، کما قاوم الحزب مصادرة الحریات وقانون الطوارئ ، وحرب الجنوب ، وکشف فساد
النظام في منشوراته وسیاساته االقتصادیة واالجتماعیة المعادیة للشعب.. کما قاوم الحزب عن طریق البیانات والمظاهرات

اتفاقیة میاه النیل التي تم التوقیع علیها في الثامن من نوفمبر 1959م، والتي تم فیها تقسیم میاه النیل بین مصر والسودان
والتي نال السودان بموجبها 18,5 ملیار متر مکعب ، ونالت مصر 55,5 ملیار متر مکعب ، وهناك 10 ملیار تمثل فواقد
السد العالي ( متوسط االیراد عند سد اسوان یبلغ 84 ملیار )، واشتملت االتفاقیة علي ملحق نص علي سلفة قدرها 1,5

ملیار من حصة السودان لمصر في حالة حاجة االخیر لها تنتهي عام 1977م، ونصت االتفاقیة علي دفع 15 ملیون جنیة
کتعویض عن االراضي التي ستغمر بمیاه السد العالي ولتهجیر سکان وادي حلفا. 

کما اشرنا سابقا عارض الحزب الشیوعي مع سکان وادي حلفا والقري التابعة لمرکز وادي حلفا عملیة التهجیر وتلخصت مطالبهم
في اآلتي: 

•    أن یکون الموطن الجدید هو جنوب الخرطوم بدال من خشم لقربة.
•    أن تمنح التعویضات علي اساس تقدیرات الللجنة القومیة التي کونها اهالي حلفا.

•    اخذ رغبات المواطنین النوبیین بما یضمن توجیههم بما یضمن للحفاظ علي قومیتهم والعمل من اجل تطویرها ضد عوامل
االنقراض.( راجع کتاب ثورة شعب ، ومذکرة مواطني حلفا ، ص 262 – 270 – 271 ، من کتاب ثورة شعب) 

اضافة الي ماورد في کتاب "ثورة شعب" من بیانات ودراسات للحزب الشیوعي حول اتفاقیة 1959م وتهجیر اهالي حلفا، نشیر
الي أن الحزب الشیوعي اهتم بمشکلة میاه النیل ، ونشر ت صحیفة المیدان دراسات عنها ، علي سبیل المثال : راجع مقال

د. عبد الشافي صدیق بعنوان: "مشکلة میاه النیل في العالقات السودانیة المصریة (1953- 1968)" ، المنشور علي
حلقتین في صحیفة المیدان بتاریخ 11/11/ 1985م، 12/11/ 1985م.
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صفوة القول ، أنه لیس صحیحا أن الحزب الشیوعي السوداني کما اورد د. سلمان اید اتفاقیة میاه النیل 1959م بالصمت. 
مع تحیاتي وتقدیري لد . سلیمان محمد احمد سلمان ، وخالف الرأي الیفسد للود قضیة.

_____________________________________________
* تاج السر عثمان : عضو اللجنة المرکزیة للحزب الشیوعي السوداني.
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