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ملاذا ال تعطس أليزابيث الثانية ملكة بريطانيا على مرأى من 
خصالت  تتبدد  فال  مكانها  في  تسريحتها  تظل  وملاذا  الناس؟! 
لدي  الطائرة  سلم  على  بعنف  ال��ه��واء  يعصف  حينما  شعرها 
هبوطها منها؟  بل ملاذا ال تدع أحدا يظفر بنظرة خاطفة لركبتيها 
أو  السيارة  من  جاللتها  تترجل  عندما  فوقهما  ما  أو  امللكيتني 
عن  اإلجابة  املطهمات؟  الصافنات  جتره  الذي  الفخم  احلنطور 
لكنها ليست متوقعة. هنالك زعم  خاطئ  السؤال األخير سهلة 
لكن  السفلى.  ثوبها  ح��واف  على  ملصقة  رصاصية  أثقاال  بأن 
ترجع  التي  العتيقة  احليلة  هذه  عن  غنى  في  أليزابيث  امللكة 
وما  واسكيرتات،  فساتني  من  ثيابها  جميع  الوسطى.  للقرون 
من  يحفظها  متني  دائ��ري  مبحيط  أسافلها  في  تنتهى  ذلك  إلى 

االرتفاع إلى ما فوق الركبتني. 
 قامت أليزابيث خالل الستني عاما التي مضت على حكمها 
بزيارات ملائة بلد أجنبي أتقنت خاللها  فن البقاء معافاة وفي 
صحة تامة وهادئة األعصاب أمام الضغوط. هنالك مقولة مأثورة 
في التراث البريطاني مفادها: اخليول تعرق والرجال يرشحون 
ما  في  املقولة صيغت  هذه  كالورود.  يتوهجن  والسيدات  عرقا 
يبدو رغم قدمها وامللكة أليزابيث ماثلة في األذهان. فما من أحد  
رأى يوما حبيبات العرق تلصف فوق جبينها أو شفتها العليا 
متوهجة  تبدو  ال  ب��ل  وال��رط��وب��ة  احل���رارة  درج���ات  بلغت  مهما 
أليزابيث  امللكة  حتتفظ  األخ��ري��ات.   بالسيدات  أس��وة  كالورود 
امل��ل��م��س. كشف سرذلك  ب���ارد  األح����وال بجسد  ك��ل  وف��ي  دائ��م��ا 
ستيوارت بارفن مصمم أزيائها، إذ قال إنه يرجع إلى أن برودة 
جلدها متنع توهجه كما تبقي أيضا على  ثيابها سوية وكأنها 

خرجت من حتت املكواة لتوها .
امللكة  ف��ي ح��ي��اة  ع��ن أس����رار أخ����رى  ن��ت��س��اءل  إذًا دع��ون��ا   
ومستحضرات  وثيابها  أزي��ائ��ه��ا  خ��زائ��ن  أس���رار  أل��ي��زاب��ي��ث!!. 
التجميل التي تستخدمها إلى جانب نوعية مأكلها وما حتويه 
عنها  امل��ع��روف  وع��ق��اق��ي��ر!!.   أدوي���ة  م��ن  الصغيرة  صيدليتها 
الرسمية  املناسبات  في  فضفاضة  ثياب  ارت��داء  على  حرصها 
اللزوم.  عن  زائ��د  ب��دفء  أو  وانقباض  بضيق  تشعر  أن  مخافة 
جميع ثيابها مصنوعة مائة في املائة من ألياف طبيعية كالقطن 
والصوف بدال من الصناعية كالبوليستر. حتتفظ أجنيال كيلي 
سكرتيرة امللكة اخلاصة وأمينة خزائن أزيائها وثيابها بطقمني 
بطقم  امللكة  إذا خرجت  االحتياط  حتى  كل زي على سبيل  من 
إذا  أن يفطن  أحد  الثاني قريبا منها ترتديه دون  الطقم  يكون 
انسكب على األول سائل مثال أو حلق به أي عيب آخر مفاجئ. 
الغسيل  محالت  إلى  به  يعهد  ال  أليزابيث  امللكة  ترتديه  ما  كل 

لتلوثها  املكواة جتنبا  ثم  وبالبخار  باليد  يغسل  وامنا  اجلاف 
برائحة أية مواد كيميائية كريهة. وتقول أجنيال كيلي أيضا إن 
وجهها  على  قناعا  امللكة  املكياج  قبل  تستخدم  أليزابيث  امللكة 
من مساحيق  سرية معينة ال تضفي على الوجه قدرا كبيرا من 
البريق واللمعان كعرائس املولد أو فتياتنا الزاهيات في حفالت 
التي  الهالمية  اجليالتينية  التركيبة  أيضا  وه��ن��اك  ال��زف��اف. 
ومهمته  املسلح«  »السائل  اخلفاء  في  احلاشية   أفراد  يسميها 
احلفاظ على كل شعيرة في رأس امللكة في مكانها حتى إذا كان 
حالق  ويحتفظ  ال��ص��وت.   بسرعة  تهب   عاصفة  ريحا  الهواء 
جاللتها  قبعة  لتثبيت  كبيرة  بدبابيس  دائما  )الكوافير(  امللكة 
في مكانها حتى ال تتزحزح أو تطير من فوق رأسها.  لم تشاهد 
بفضل هذه الدبابيس في أي مناسبة وهي تخلع قبعتها وإمنا 

تنتظر خللعها  وراء األبواب  في مأمن من األنظار. 
في  اجلاللة  صاحبة  ظهور  وراء  يقف  متكامل  فريق  هنالك 
أجنبي  بلد  أي  زي��ارة  تنوي  سمت مهيب وبهاء وج��الل. عندما 
طليعة  األق��ل  على  بشهرين  وصولها  قبل  هناك  إل��ى  تسبقها 
شرطة  وضابط  الوصيفات  وكبيرة  اخل��اص  سكرتيرها  تضم  
والسكرتير الصحفي لوضع برنامج الزيارة وتسوية أي مشكلة 
أحوال  علي  الوقوف  إلى  باإلضافة  خاللها  امللكة  تواجهها  قد 
أن  للتأكد من  للملكة  يقدم  الذي  الطعام  الطقس وفحص نوعية 
ما ستأكله أو تشربه لن يسبب ارتفاعا في درجة حرارة جسمها 
الوطنية  األكالت  استبعادا صارما  الطعام  قائمة  . تستبعد من 
في البلد الذي ستزوره امللكة خوفا من أن حتدث لها اضطرابات 
البحر  حل��وم  من  أصناف  الغرض  لنفس  تستبعد  كما  معوية. 
بينها أبو جلمبو واحملاريات والقامبري وجراد البحر. تعرض 
قائمة الطعام املقترحة في العادة على امللكة العتمادها شخصيا 
الرحال. رمبا تقع هنات وأخطاء هنا وهناك رغم هذه  قبل شد 
اليقظة املركزة واالهتمام بكل صغيرة وكبيرة. قدم للملكة خالل 
زيارتها األولى جلزر بيليز  الكاريبية  طبق من األكلة الوطنية 
الشهية املعروفة باسم )جيبناط (. ترددت امللكة أوال في تناولها 
لكنها اضطرت حتت احلاح مضيفها إلى تناول لقمة واحدة فلما 
النهاية  في  لتكتشف  بأسره  الطبق  على  قضت  شهية  وجدتها 

أنها أكلت » فارين حينيذين«!!. 
إلى  التأريخية  بزيارتها  عام  بعد  أليزابيث  امللكة  قامت  ثم   
مرة  ألول   - امل��ائ��دة  على  تستخدم  أن  عليها  أن  لتجد  الصني 
كانت جتربة  والسكني.  الشوكة  من  بدال  األع��واد   - حياتها  في 
من  ذلك  على  يطلعوها  لم  ألنهم  مرافقيها  امللكة  عاتبت  مفاجئة 

قبل وفي وقت كاف لتتدرب على األكل باألعواد .

 لكن امللكة ل��م جت��د ح��رج��ا خ��الل زي��ارت��ه��ا إل��ى امل��غ��رب في 
اجللوس على األرض مع امللك احلسن في املأدبة التقليدية التي 
األكالت  أليزابيث  امللكة  تفضل  الزائرة.  بامللكة  احتقاء  أقامها 
املبسطة رغم أنها منحت شهادة ملكية تقديرية لشركة بريطانية 
بهارات  من  وملحقاته  الهندي  الكاري  صناعة  في  متخصصة 
منها  للمقربني  استنادا   – أسفارها  في  تفضل  كما    . وخالفها 
الصحية  مالفيرن(   ( مياه  ع��ب��وات   من  كبير  ع��دد  اصطحاب   –
العادية غير الفوارة وقيل إنها تشعر بضيق شديد إن لم جتدها. 
وحترص امللكة أليزابيث أن حتمل في أسفارها شحنة من شاي 
إيرل غراي املعطر الذي تعده لها خصيصا شركة تويننغز وهو 
في  البقارة  قبائل  أغاني  في  قدميا  املعروف  الشاي  من  صتف 
)زوج  أدنبرا  دوق  يفضل  بينما  )أبوريحة(.  باسم      كردفان  
سافوي  فندق  من  مكوناتها  تأتيهم  التي  القهوة  شراب  امللكة( 

العريق في لندن. 
اخلارجية  أسفارها  في  امللكة  تصطحبها  التي  األمتعة  تزن 
عفار  من  األقل  على  ق��ارورة  بينها ستني  أطنان  أربعة  من  أكثر 
إذا أعطيت  اللزوم نغبة صغيرة جدا   خاص تتعاطي منه عند 
امللكة منها.  التي تعاني  النسان معافى تصيبه نفس األعراض 

يعرف هذا العقار عند األطباء باسم هوميوباثك ميديسن. 
املعروف عن امللكة أليزابيث أنها تؤمن إميان العجائز بالطب 
أصيب  املدللة  كالبها  أحد  إن  يقال  غيره.  على  وتفضله  البديل 
بجرح في ساقه فعاجلته مبرهم عشبي والتأم اجلرح في غضون 
أيام فالئل!!. ردت امللكة على الفضوليني الذين تساءلوا عن سر 
ال  فلماذا  جراحي  يبري  املرهم  هذا  أن  »طاملا   قائلة:    العالج 
كهربائيا  أيضا جهازا  امللكة  أمتعة  كلبي؟؟.« تضم  يبري جراح 
صغيرا لدلك )مساج( كتفيها ومعصميها وما أشد حاجة امللكة 
يدا  »تصافح   : عنها  يقال  كما  ألنها  اجلهاز  هذا  ملثل  أليزابيث 

بيد من أجل العيش ». 
حتمل امللكة كغيرها من السيدات حقيبة يد حتوي إلي جانب 
صناعيا  وس��ك��را  صغيرة  وم��رآة  الشفاه  أحمر  أصبع  املنديل 
دائما  حتمل  وصيفة  ترافقها  بينما  اليوم  برنامج  من  ونسخة 
ما تسمى باحلقيبة البنية اللون حتوى جميع الضروريات التي 
حتتاج امللكة إاليها في حاالت الطوارئ بينها قفاز وزوج جوارب 
الستخدامها  الفندر(   ( اخلزامى  برائحة  مشبعة  قماش  وقطعة 
في حاالت ارتفاع درجات احلرارة ارتفاعا ال يطاق. هنالك شيء 
املرحاض على  أسفارها هو مقعد  في  امللكة  واحد ال تصطحبه 
عكس جنلها ولي العهد الذي يحمل مقعدا جلديا أبيض اللون 

في كل أسفاره خارج البالد. 
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مبادرة  عليه  نّصت  ال��ذي  الدستوري  املؤمتر 
محمد  السيد  وّقعها  التي  السودانية  السالم 
 16 في  قرنق  جون  والدكتور  امليرغني  عثمان 
نوفمبر عام 1988. ونّصت االتفاقية على إنهاء 
النزاعات بني اجليش الشعبي لتحرير السودان 
حتارب  ال��ت��ي  املسّلحة  القبلّية  واملليشيات 
األمة  حزب  يقوم  وأن  السوداني،  اجليش  مع 
بالتحالف  املليشيات  هذه  إلقناع  مبسؤولياته 
احلكومة.  ضد  حربه  في  الشعبي  اجليش  مع 
مع  للسودان  اخلاصة  العالقة  االتفاقية  ثّمنت 
إلى  ليبيا واثيوبيا ومصر ويوغندا، وأشارت 
تطويرها  يجب  ليبيا  مع  اخلاصة  العالقة  أن 
السودان  بني  الوحدة  إل��ى  النهاية  في  لتقود 
مبارك  السيد  االتفاقية  على  وّقع  وقد  وليبيا. 
جيمس  والسيد  األم��ة  حل��زب  مم��ث��اًل  الفاضل 

واني إيقا ممثاًل للحركة الشعبية.
بني  أخ��رى  اتفاقيٌة  االتفاقية  تلك  تلت  وق��د 
املشترك بني احلركة  »البيان  الطرفني عنوانها 
ومّت  األم��ة«  وحزب  السودان  لتحرير  الشعبية 
أي   ،1990 عام  فبراير   22 في  عليها  التوقيع 
كّررت  األول��ى.  االتفاقية  من  من شهر  أقل  بعد 
هذه االتفاقية نقاط االتفاقية السابقة خصوصًا 
الشعبي  اجليش  بني  النزاعات  إنهاء  ض��رورة 
املسّلحة  القبلّية  واملليشيات  السودان  لتحرير 
التي حتارب مع اجليش السوداني. وقد اتفق 
هذه  حل��ل  نفوذهما  استعمال  على  ال��ط��رف��ان 
إكمال  بضرورة  أيضًا  االتفاقية  نادت  املسألة. 
العمل في ميثاق التجّمع الوطني الدميقراطي 
ومواصلة التعاون في كافة املجاالت. وقد وّقع 
ممثاًل  الفاضل  م��ب��ارك  السيد  االتفاقية  على 
ممثاًل  وول  دينق  ل��وال  والسيد  األم��ة  حل��زب 

الشعبية.  للحركة 
خلفية  ع��ل��ى  االت��ف��اق��ي��ت��ان  ه���ات���ان  ت���أت���ي 
فترة  التي وقعت خالل  األح��داث  من  مجموعة 
احلكم املدني الثالثة بني الطرفني. فحزب األمة 
ورفض  دام  كوكا  إع��الن  م��ن  انسحب  ق��د  ك��ان 
ُيبِد  ول��م  سبتمبر،  قوانني  جتميد  مبدأ  حتى 
مدى  على  ال��س��ودان  س��الم  ملبادرة  حماٍس  أي 
نوفمبر   16 ف��ي  توقيعها  ب��ني  أشهر  السبعة 
امليرغني  عثمان  السيد محمد  )بني   1988 عام 
وال��دك��ت��ور ج��ون ق��رن��ق(، وان��ق��الب 30 يونيو 
وقتها  الداخلية  وزي��ر  اتهم  وق��د   .1989 ع��ام 
املثقفني  نفسه مجموعة  الفاضل  مبارك  السيد 
والواثق  احلردلو  عدالن  )السادة  السودانيني 
يوسف  ومحمد  محمود  أحمد  ومحمد  كمير 
ويوسف  التوم  األمني  ومحمد  أحمداملصطفى 
ال��ي��اس وط���ه اب��راه��ي��م وم��ح��م��دع��ل��ي احملسي 
شداد(  احليم  عبد  ومحمد  ش��داد  زين  ومحمد 
الذين التقوا باحلركة الشعبية في ورشة عمل 
أمبو )اثيوبيا( في فبراير عام 1989 باخليانة 
وتوّعد مبحاكمتهم. ولكن بعد سبعة أشهر فقط 
عاد السيد مبارك الفاضل وصار أوَل املوقعني 
الشعبية. من  احل��رك��ة  م��ع  ت��ع��اوٍن  ات��ف��اق  على 
قد  كانت  الشعبية  فاحلركة  األخ��رى  الناحية 
مع  املشترك  الدفاع  اتفاقية  إلغاء  على  أصّرت 
مصر وليبيا كشرٍط للتفاوض بعد سقوط نظام 
منيري، لكنها عادت ونادت مبقتضى االتفاقية 
ُيثير  بالطبع  وهذا  ليبيا.  مع  بالوحدة  األولى 
التساؤل حول جدّية الطرفني في املسائل التي 
إلى  اإلشارة  من  بّد  وال  االتفاقيتان.  تضّمنتها 
أن اخلمسة عشر عامًا التي تلت توقيع هاتني 
األمور  ظاهر  أن  بجالء  أوضحت  االتفاقيتني 

الوطني  بالتجّمع  الشعبية  احلركة  عالقة  في 
وت��ن��ظ��ي��م��ات��ه، وكذلك  ال��دمي��ق��راط��ي وأح���زاب���ه 

باحلكومة، كانت تختلف كثيرًا عن باطنها.
الوطني  ال��ت��ج��ّم��ع  ق��ي��ام   1990 ع���ام  ش��ه��د 
في  التمهيدي  االج��ت��م��اع  )ب��ع��د  ال��دمي��ق��راط��ي 
وانضمام   ،)1989 ع��ام  أكتوبر  في  اخل��رط��وم 
احلركة الشعبية رسميًا له في عام 1991 بعد 
مؤمتر  االنضمام خالل  ُمقترح  إجازة  أن متت 
ع��ام 1991.  ف��ي سبتمبر  ت��وري��ت  ف��ي  احل��رك��ة 
ذلك  انعقد  فقد  السابق  املقال  في  ذكرنا  وكما 
داخل  االنقسام  من  شهٍر  من  أقل  بعد  املؤمتر 
أكول  الم  الدكتور  قاده  الذي  الشعبية  احلركة 
االنقسام  بعد  وك��ّون��ا  م��ش��ار  ري���اك  وال��دك��ت��ور 
فصيل الناصر أو الفصيل املّتحد في أغسطس 
عام 1991. وقد تبّنى مؤمتر توريت مبدأ حق 
تقرير املصير جلنوب السودان كما أشرنا في 

املقاالت السابقة.
وفي يناير عام 1992 اتفق السيد علي احلاج 
فرانكفورت  إع���الن  على  أك���ول  الم  وال��دك��ت��ور 
الذي أعطى شعب جنوب السودان حق تقرير 
إلعالن  مواصلًة  قبل.  من  ناقشنا  كما  املصير 
فرانكفورت فقد بدأت مفاوضات أبوجا والتي 
أحدهما  الشعبية،  احلركة  من  وفدان  حضرها 
ميّثل احلركة األم واآلخر مُيّثل فصيل الناصر. 
دون   1993 ع��ام  أب��وج��ا  م��ف��اوض��ات  تواصلت 

بروز أّية بادرة أمٍل في التوصل التفاق.
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عقد  دائ���رًة  أب��وج��ا  مفاوضات  كانت  بينما 
الدميقراطي اجتماعًا موّسعًا  الوطني  التجّمع 
لقياداته في نيروبي يوم السبت 17 أبريل عام 
للحركة  ممثلون  االجتماع  حضر  وق��د   .1993
ال��ش��ع��ب��ي��ة وح����زب األم����ة واحل����زب االحت����ادي 
السوداني  الشيوعي  واحل���زب  ال��دمي��ق��راط��ي 
األفريقية  ل���أح���زاب  ال���س���ودان���ي  واالحت������اد 
واملؤمتر السوداني األفريقي والقيادة الشرعية 
قرنق  ج��ون  الدكتور  حت��دث  املسلحة.  للقوات 
ف��ي ب��داي��ة االج��ت��م��اع ب��إس��ه��اٍب م��ؤك��دًا التزام 
احلركة الشعبية بوحدة السودان والتي يجب 
الدينية  والتعددية  الدميقراطية  على  ُتْبنى  أن 
االجتماعية  وال��ع��دال��ة  والثقافية،  وال��ع��رق��ي��ة 
واح���ت���رام ح��ق��وق االن���س���ان، وال��ت��ي ه���ي، كما 
��ل م��ق��ّوم��ات ال��س��ودان اجل��دي��د. كما  ذك���ر، مُت��ثِّ
وبرنامج  مبيثاق  الشعبية  احلركة  التزام  أّكد 
رغم  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��وط��ن��ي  للتجمع  ال��ع��م��ل 
دخ��ول��ه��ا ف��ي م��ف��اوض��ات أب���وج���ا. ك��م��ا ناشد 
مناقشة  ب���ض���رورة  امل��ج��ت��م��ع��ني  ج���ون  دك��ت��ور 
في  تأخذ  وص��دق  بأمانٍة  املطروحة  القضايا 
مير  الذي  احلرج  التاريخي  املنعطف  االعتبار 
يعاني  ال��ت��ي  الكبيرة  وامل��أس��اة  ال��س��ودان  ب��ه 
قامت اجلبهة  التي  نتيجة احلرب  منها شعبه 

القومية االسالمية بتصعيدها.
ناقش  قرنق  ج��ون  دك��ت��ور  كلمة  نهاية  بعد 
احلركة  ومشاركة  أبوجا  مفاوضات  االجتماع 
ملا  تفهمهم  املجتمعون  وأّك��د  فيها،  الشعبية 
والعاملية  واالقليمية  احمللية  بالظروف  أسموه 
أن  وقناعتهم  امل��ف��اوض��ات،  فيها  تنعقد  التي 
احلركة تشارك في هذه املفاوضات بغرض إنهاء 
والوحدة.  والعدالة  السالم  وحتقيق  احل��رب 
دور  مسألة  ملناقشة  ذلك  بعد  االجتماع  انتقل 
ذلك  وتأثير  السودان  في  السياسة  في  الدين 
التوصل  إمكانية  وعلى  الوطنية  الوحدة  على 
ل��س��الٍم ع����ادٍل ودائ�����م. ات��ف��ق امل��ج��ت��م��ع��ون أن 

ينوون إصداره  الذي  املؤقت  السودان  دستور 
الدولية  املعاهدات  أن  تؤكد  بنودًا  سيتضّمن 
واالق��ل��ي��م��ي��ة امل��ع��ن��ّي��ة ب��ح��ق��وق االن��س��ان سوف 
ق��وان��ني السودان،  ت��ك��ون ج���زءًا أس��اس��ي��ًا م��ن 
باطاًل  سيكون  معها  يتعارض  قانوٍن  أي  وأن 
وغير دستوري. كما اتفقوا أيضًا أن القوانني 
س��وف ت��ؤك��د امل��س��اواة ب��ني ال��س��ودان��ي��ني على 
الدينية  املعتقدات  واحترام  املواطنة،  أس��اس 
والتقاليد بدون التمييز بسبب الدين أو العرق 
أو اجلنس أو الثقافة، وأن أي قانوٍن يتعارض 
مع هذه املبادئ سيكون باطاًل وغير دستوري. 
واعتبر االجتماع أن االتفاق على هذه املبادئ 
العالقة  املسائل  كل  في  اجلدل  قد حسم  يكون 
بخصوص الدستور االنتقالي. وقد صدر إعالن 
معاجلته  في  البندين  لهذين  متضمنًا  نيروبي 

ملسألة دور الدين في السياسة.
العسكري  ل��ل��ص��راع  دع��م��ه  االج��ت��م��اع  أك���ّد 
الذي يقوده اجليش الشعبي لتحرير السودان 
احلركة  إلى  بالعودة  املنشّقة  الفصائل  وناشد 
الهيكلي  اإلطار  االجتماع  ناقش  كما  الشعبية. 
وكّون  الدميقراطي  الوطني  للتجّمع  التنظيمي 
في  توصياتها  وتقدمي  بدراسته  للقيام  جلنًة 
السادة  نيروبي  إعالن  على  وّقع  الصدد.  هذا 
مبارك  الشعبية،  احل��رك��ة  ع��ن  م��ال��وك  ال��ي��ج��ا 
ال��ف��اض��ل ع��ن ح��زب األم���ة، أح��م��د السيد حمد 
التجاني  الدميقراطي،  االحت���ادي  احل��زب  عن 
الطيب عن احلزب الشيوعي، أبدون أقو جوك 
عن االحتاد السوداني لأحزاب األفريقية، عبد 
وفاروق  الشرعية،  القيادة  عن  سعيد  الرحمن 

أبو عيسى وبونا ملوال كشخصياٍت وطنية.
التجّمع  ل��ق��ي��ادات  اج��ت��م��اٍع  أول  ه���ذا  ك���ان 
السودان،  قضايا  من  أساسية  قضية  يتناول 
جون  الدكتور  يحضره  للتجمع  اجتماٍع  وأول 
الذي  قرنق  الدكتور  خطاب  احتل  وقد  قرنق. 
بدأ به االجتماع حّيزًا كبيرًا في إعالن نيروبي. 
التي حظي  الكبيرة  الهالة  ووضح من اإلعالن 
ولكّن  التجّمع.  ق��ادة  وس��ط  قرنق  دك��ت��ور  بها 
قرنق  دك��ت��ور  خطاب  ف��ي  األساسية  املالحظة 
تطرقه  السودان وعدم  على وحدة  تركيزه  هي 
اطالقًا ملسألة تقرير املصير أو مقررات مؤمتر 
توريت التي تضّمنت هذا املبدأ والتي كانت قد 
نيروبي.  اجتماع  من  عاٍم ونصف  قبل  صدرت 
لم  الشمالية  األح���زاب  ق��ادة  أن  احملتمل  وم��ن 
يكونوا على علٍم بها، أو أنهم كانوا على علٍم 
بها ولكن قرروا عدم إثارتها حتى ال تفتح باب 
يحضره  للتجمع  اجتماٍع  أول  في  اخل��الف��ات 
دك��ت��ور ق��رن��ق، خ��ص��وص��ًا م��ع ال��ه��ال��ة والزخم 

الكبيرين اللذين صاحبا حضوره. 
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قبل أن ينقضي عام 1993 قام السيد هاري 
األمريكي  ال���ن���واب  م��ج��ل��س  ع��ض��و  ج��ون��س��ون 
وحكومة  الشعبية  احل��رك��ة  فصيلي  ب��دع��وة 
إلى  الدميقراطي  الوطني  والتجّمع  السودان 
إجتماٍع تشاورٍي في واشنطن في أكتوبر عام 
الشعبية،  للحركة  وف���دان  وص��ل  وق��د   .1993
والدكتور  قرنق  جون  الدكتور  بقيادة  أحدهما 
رياك  الدكتور  بقيادة  واآلخ��ر  خالد،  منصور 
مشار والدكتور الم أكول. ووصل وفد التجّمع 
الدكتور  شمل  وال���ذي  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��وط��ن��ي 
حمد  السيد  أحمد  والدكتور  الدائم  ن��ور  عمر 
ك��وك وال��دك��ت��ور أمني  ن��ي��وت  بيتر  وال��دك��ت��ور 
مكي مدني والدكتور تيسير محمد أحمد علي 

الفاضل  وم��ب��ارك  الطيب  التجاني  وال��س��ادة 
وفاروق أبو عيسى وبونا ملوال والتوم محمد 
والعميد  علي  محمد  فتحي  وال��ف��ري��ق  ال��ت��وم 
كمال  الدكتور  حضر  ووق��د  خالد.  العزيز  عبد 
لقاء  ف��ي  وش���ارك  ال��س��ودان  م��ن  عثمان صالح 
ملركز  ممثاًل  حضر  أنه  أعلن  أنه  إاّل  واشنطن، 
وليس  ب��اخل��رط��وم  االستراتيجية  ال��دراس��ات 
أحٌد  يصّدق  لم  بالطبع  السودانية.  للحكومة 

تلك الدعوى.
لم ينجح السيد هاري جونسون في التوفيق 
بني فصيلي احلركة الشعبية وبالتالي لم يصدر 
كل  أصّر  وقد  االجتماع.  هذا  عن  مشترك  بياٌن 
الشعبية  احلركة  مُيّثل  أنه  على  الفصيلني  من 
األم، إذ لم يعْد الدكتور رياك مشار والدكتور الم 
أكول يسميان فصيلهما »الناصر« أو »املّتحد.« 
وّقع  الشعبية  احل��رك��ة  وف��دي  م��ن  ك��اّلً  أن  غير 
واشنطن.«  »إعالن  تسميته  مّت  ما  على  منفردًا 
وقد أشار إعالن واشنطن إلى حق شعب جنوب 
الطرفان  واتفق  مصيره،  تقرير  في  ال��س��ودان 
لتوحيد  واملساعي  احل��وار  يتواصل  أن  على 
صفوفهما. لكّن التجّمع الوطني الدميقراطي لم 
تتْم دعوته للتوقيع على أٍي من وثيقتي إعالن 
يكون  أن  بالتجّمع  األمر  انتهى  وقد  واشنطن، 
مشاركًا كمراقٍب ال أكثر في اجتماع واشنطن. 
غير أن أعضاء وفد التجّمع ال بد أن يكونوا قد 
أخذوا علمًا واتضح لهم بدون أدنى شٍك توّجه 
احلركة الشعبية وكذلك فصائلها املنشّقة نحو 

تقرير املصير لشعب جنوب السودان. 
وهكذا شهد عام 1991 تبّني احلركة الشعبية 
جنوب  لشعب  امل��ص��ي��ر  ت��ق��ري��ر  ح��ق  مل��ب��دأ  األم 
توريت.  م��ؤمت��ر  م��ق��ررات  مبقتضى  ال��س��ودان 
فرانكفورت  إع��الن  ص��دور   1992 ع��ام  وش��ه��د 
بني احلكومة واحلركة الشعبية فصيل الناصر 
وأكد  املصير.  تقرير  ح��ق  م��رة  ألول  متضمنًا 
احلركة  توّجه   1993 عام  في  واشنطن  إع��الن 

الشعبية بجناحيها نحو تقرير املصير. 
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من املؤكد أن هذه التطورات قد هيأت قادة 
التجّمع الوطني الدميقراطي لقبول مبدأ تقرير 
املصير لشعب جنوب السودان. فقد شهد عام 
ال��ت��ج��ّم��ع نحو  م��ك��ّث��ف��ًة ألح���زاب  1994 ه��ج��رًة 
جنوب  لشعب  املصير  تقرير  بحق  االع��ت��راف 
السودان. اتضح ذلك جليًا في االتفاقيات التي 
األم  الشعبية  احلركة  مع  ان��ف��راٍد  على  وّقعها 
)اتفاقية  الدميقراطي  كلٌّ من احلزب االحتادي 
القاهرة 13 يوليو 1994(، وحزب األمة )اتفاقية 
شقدوم 12 ديسمبر 1994(، قبل أن يوقعا معًا 
يؤكد  آخ��ر  ات��ف��اٍق  على  ال��ع��ام  ذاك  نهاية  ف��ي 
املعارضة  قوى  )اتفاق  السابقتني  االتفاقيتني 

السودانية الرئيسية 27 ديسمبر 1994(. 
أسمرا  إلع��الن  االتفاقيات  ه��ذه  مّهدت  وق��د 
الوطني  ال��ت��ج��ّم��ع  ق���ادة  ك���لُّ  عليه  وّق���ع  ال���ذي 
الدميقراطي مبا فيهم احلركة الشعبية في 23 
يونيو عام 1995 )مؤمتر القضايا املصيرية – 
قرار حول قضّية تقرير املصير(. وبدون أدنى 
حقيقيًا  تتويجًا  ك��ان  أس��م��را  إع��الن  ف��إن  ش��ٍك 
فقد  امل��ج��ال.  ه��ذا  ف��ي  الشعبية  احل��رك��ة  جلهد 
واملثابرة واحلنكة  الذكاَء  اإلعالُن بجالٍء  أثبت 
الشعبية  احلركة  بها  انتزعت  التي  السياسية 
السودان  جنوب  لشعب  املصير  تقرير  مسألة 
من احلكومة ومن املعارضة، كما سنوّضح في 

املقال القادم.

التجّمع الوطني الديمقراطي ومسؤولية انفصال جنوب السودان )4 - 8( 

من هم الذين يأكلون الفراخ؟!
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بداية  السابقة  الثالث  املقاالت  في  تناولنا 
السودانية مببدأ  احلكومة  بواسطة  االعتراف 
السودان،  ج��ن��وب  لشعب  املصير  تقرير  ح��ق 
الشعبية  احل��رك��ة  تبّني  أن  كيف  وأوض��ح��ن��ا 
مل��ب��دأ ت��ق��ري��ر امل��ص��ي��ر ف��ي م��ؤمت��ر ت��وري��ت في 
بواسطة  قبوله  مّت  قد   1991 شهر سبتمبرعام 
األساسي  املعلم  وأصبح  السودانية  احلكومة 
وّقع  فقد  أوضحنا  وكما  فرانكفورت.  إلع��الن 
احلاج  علي  الدكتور  فرانكفورت  إع��الن  على 
والدكتور الم أكول، ونّص اإلعالن على إجراء 
نهاية  بعد  السودان  جنوب  في  عام  استفتاء 
املواطنني  آراء  الستطالع  االنتقالية  الفترة 
يناسب  ال���ذي  احل��ك��م  ن��ظ��ام  ح��ول  اجلنوبيني 

تطلعاتهم السياسية دون استبعاد أي خيار.
فرانكفورت  إع����الن  ع��ّب��د  ك��ي��ف  أوض��ح��ن��ا 
الحقة  اتفاقيات  في  للدخول  للحكومة  الطريق 
احلركة  ع��ن  املنشّقة  الفصائل  م��ع  ومفّصلة 
الشعبية تضّمنت كلها حق تقرير املصير. وقد 
لعام  السياسي  امليثاق  االتفاقيات  تلك  شملت 
1996، واتفاقية اخلرطوم للسالم لعام 1997، 
حّددت  وق���د   .1997 ل��ع��ام  ف��ش��ودة  وات��ف��اق��ي��ة 
بأربعة  االنتقالية  الفترة  اخل��رط��وم  اتفاقية 
أعوام. وقد عكس دستور السودان لعام 1998 
تلك االتفاقيات وأّكد حق تقرير املصير لشعب 

جنوب السودان. 
التجّمع  دور  إل���ى  امل��ق��ال  ه���ذا  ف��ي  ننتقل 
املصير  تقرير  مسألة  في  الدميقراطي  الوطني 
التي  القانونية  الوثائق  ونناقش  ونستعرض 
الشعبية  احلركة  مع  وأحزابه  التجّمع  وّقعها 
لشعب  املصير  تقرير  م��ب��دأ  تضّمنت  وال��ت��ي 
الصورة  للقارئ  تكتمل  حتى  السودان  جنوب 
احلكومة  من  كلٍّ  لدور  والسياسية  التاريخية 
واملعارضة في هذه املسألة، وحتى نفتح حوارًا 

متكاماًل وموضوعيًا في هذا املوضوع. 
)2(

مع  الشعبية  احلركة  اتفاقيات  أول��ى  كانت 
حزٍب شمالٍي بعد انقالب 30 يونيو عام 1989 
تلك التي وّقعتها احلركة الشعبية وحزب األمة 
في 29 يناير عام 1990، أي بعد سبعة أشهٍر 
حتالف  »اتفاقية  وعنوانها  االنقالب،  من  فقط 
السودان وحزب  لتحرير  الشعبية  بني احلركة 
األمة.« اتفق الطرفان مبوجب تلك االتفاقية على 
الدميقراطي  الوطني  التجّمع  ميثاق  مضمون 
أكتوبر  ف��ي  م��ب��دئ��ي��ًا  عليه  االت��ف��اق  مّت  )ال���ذي 
أبدتها  التي  التحّفظات  بعض  مع   )1989 عام 
على  العمل  على  الطرفان  اتفق  كما  احل��رك��ة. 
وقيام  الدميقراطية،  واستعادة  النظام  إسقاط 
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الرحمن اخل��ض��ر، في  د. عبد  وال��ي اخل��رط��وم  ذك��ر 
خطابه الذي وجهه الحتاد عمال والية اخلرطوم، ذكر 
احملروقات،  بزيادة  تتعلق  ومعاجلات  مواضيع  عدة 
يونيو2012   06 ي��وم  ال��ص��ادرة  الصحف  ذك��رت  حيث 
بعضًا من هذه املعاجلات منها: إن الظروف التي متر 
بها البالد في الوقت الراهن جتبر صانعي القرار على 
الدعم  رفع  حالة  في  انه  وذك��ر  ق��رارات صعبة،  اتخاذ 
عن احملروقات وخاصة اجلازولني، ينبغي زيادة أجور 
العاملني، وكما ذكر أيضا عدة معاجلات كتوفير الفراخ 
املستهلك،  حماية  قانون  وتفعيل  م��ح��دودة،  بأسعار 
عامل،  ال��ف   )100( لعدد  العاملني  ق��وت  سلة  وتوزيع 

وتخصيص بصات لنقل الطالب.
الوالي  طرحها  التي  واملعاجلات  القضايا  هذه  إن 
سوف اتناولها بشفافية تامة؛ تلك الشفافية التي كان 

عليها  يحث  عنه  الله  رضي  اخلطاب  بن  عمر  سيدنا 
في  للسير  ويشجعهم  األم��ص��ار،  ف��ي  وع��م��ال��ه  والت���ه 
ركابها، كيف ال وهو صاحب املقولة املشهورة: )ال خير 
فيكم إن لم تقولوها، وال خير فينا إن لم نسمعها(، بل 
من  كل  يعتبر  كان  ذلك، حيث  من  أسمى  الفاروق  كان 
حيث  هدية،  له  أه��دى  فكأمنا  عيوبه  من  عيبًا  له  بنّي 
إلي  أه��دى  ام��رئ  الله  رح��م  )أال  عنه:  الله  قال رضي 
مقالتي  في  سأتبعه  ال��ذي  النهج  هو  وه��ذا  عيوبي(، 

هذه.
فأقول وبالله التوفيق، لقد وصف األخ الوالي حالة 
البلد بأنها متر بحالة صعبة تتوجب قرارات صعبة، 
بل في  الصعوبة،  البلد مير بحالة في غاية  فإن  نعم، 
هو:  ههنا  املشروع  السؤال  ولكن  اخلطورة،  من  غاية 
احلرج،  الظرف  ه��ذا  في  برمته  البلد  وض��ع  ال��ذي  من 
سواء من ناحية اقتصادية أو أمنية، بل األنكى من ذلك 
أن الوضع وصل حدا أن يكون السودان أو ال يكون. 

فشبح متزق بقية السودان يهدد البلد بقوة؟
فإذا  احلل،  مسار  نحدد  السؤال  هذا  عن  ولإلجابة 
انتهجتها  التي  وبسياساتها  االن��ق��اذ  حكومة  كانت 
ه��ي امل��س��ؤول األول ع��ن ه��ذا ال��وض��ع امل��ت��ردي، إذن 
اي  النقطة  ه��ذه  م��ن  ال��ع��الج  يكون  ان  البديهي  فمن 
املعاجلة.  في  احلكومة  اتبعته  ال��ذي  املنهج  معاجلة 
لأسباب  جوع  الر  دون  املشكلة  أثر  مع  التعامل  أما 
احلقيقية إمنا يكون تربيت على اجلرح، ومهما أخفي 
أوسع  بشكل  سينفتق  حتما  فإنه  اجل��رح  مظاهر  من 

وأشد عمقًا، وبتكلفة عالجية أكبر وأصعب، وهذا هو 
أن  إلى  تتبعها  احلكومة  ظلت  التي  املعاجلات  دي��دن 
الوالي  وصفه  ال��ذي  الوضع  ه��ذا  إل��ى  البلد  أوصلت 
عن  الدعم  رفع  آلث��ار  معاجلته  في  ذكر  فقد  بالصعب. 
احملروقات بأن زيادة األجور تكون حتمية إذا مت رفع 
ي��ردان في هذا  الدعم عن اجل��ازول��ني، وهناك س��ؤاالن 
أجورهم؟  ُت��زاد  الذين سوف  العاملني  عدد  كم   : املقام 
الشركات  وبعض  بالدولة  العاملون  قطعًا  واإلج��اب��ة 
التي تلتزم بالقرار، فهؤالء العاملون ال يشكلون شيئًا 
مشكلة  حت��ل  فكيف  ال���س���ودان،  أه��ل  لبقية  بالنسبة 

األغلبية الباقية، وهم الكثرة الساحقة من الشعب؟.
املتوقعة في  الزيادة  الثاني فعن نسبة  السؤال  أما 
الدراسات  بعض  ففي  الدولة،  ستضعها  التي  األجور 
تقول إن نسبة الزيادة في أسعار السلع واخلدمات بلغ 
في كثير منها نسبة زيادة تفوق ال�)80%(، فهل للحكومة 
الزيادات  يوازي  األجور مبستوى  تزيد  بأن  استعداد 
دراسة  ففي  واخلدمات؟  السلع  هذه  في  التي حصلت 
أجراها املجلس األعلى لأجور قبل أشهر )وليس اآلن( 
تكلفة  من   %11 تساوي  ال  العاملني  رواتب  أن  مفادها 
املعيشة ألسرة تتألف من خمسة أشخاص؛ مبعنى أن 

هنالك حاجة لزيادة في األجور بنسبة %89.
أما توفير الفراخ بأسعار مخفضة فهذه املعاجلة ال 
حتتاج إلى تعليق إذا متت اإلجابة عن السؤال اآلنف 
يأكلون  الذين  هم  من  وه��و:  الورقة،  رأس  على  الذكر 
انطوانيت  ماري  مقولة  هنا  أذكر  أني  غير  ؟  الدجاج! 

»إذا  املشهورة  املقولة  لها  تنسب  التي  فرنسا  ملكة 
في  كعكًا«  يأكلون  دعهم  للفقراء..  خبٌز  هناك  يكن  لم 
معاجلتها لأزمة االقتصادية التي ضربت فرنسا ابان 

حكم زوجها لويس.
القانون  ه��ذا  املستهلك،  حماية  قانون  تفعيل  أم��ا 
يريد أن يحمي املستهلك من بعض التجار اجلشعني؛ 
يبتغون  وال��ذي��ن  الشعب،  ق��وت  ف��ي  ي��ت��اج��رون  ال��ذي��ن 
الثراء على حساب املواطن الضعيف الذي ال يكاد يجد 
قوت يومه، أشهد الله أن مثل هذا الكالم كنا نسمعه 
منذ أيام الرئيس الراحل جعفر النميري. فكلما ضاقت 
تعلق  أسهل شماعة  فإن  األزم��ات،  األوض��اع واشتدت 

فيها احلكومات اخفاقاتها هو ذلك التاجر اجلشع.
إذا أرادت احلكومة أن تسن قانونًا من القول القاتل 
)يدهس الناس دهسًا( فلتصدر قانونًا مينع الضرائب، 
من  خدمة  أو  السلع،  م��ن  سلعة  جت��د  تكاد  ال  وال��ت��ي 
اخلدمات، إال حشر ديوان الضرائب أنفه فيها ليغليها 
عليه  الله  الرسول صلى  نهي  من  بالرغم  الناس  على 
قال  حيث  األسعار،  لزيادة  التدخل  اجلازم  عن  وسلم 
َأْسَعاِر  ِمْن  َدَخَل ِفي َشْيٍء  )َمْن  عليه الصالة والسالم: 
ِه َتَباَرَك َوَتَعاَلى  ا َعَلى الَلّ امْلُْسِلِمنَي ِلُيْغِلَيُه َعَلْيِهْم َفِإَنّ َحًقّ
أن  أراد  فمن  اْلِقَياَمِة(،  َيْوَم  اِر  الَنّ ِمْن  ِبُعْظٍم  ُيْقِعَدُه  َأْن 
يأكل أو يلبس أو يركب أو ميشي بقدميه أو يقرأ أو 
يتعلم أو يتسول أو يزور مريضًا أو وأو وأو....جتده 

قد دفع لديوان الضرائب شاء أم أبى.
فقط  توزع  والتي  العاملني،  قوت  أما موضوع سلة 

من هؤالء  واحد  كل  كان  فإذا  عامل،  ألف   )100( لعدد 
فإن  أف��راد،  خمسة  من  تتألف  ألس��رة  ينتمي  العاملني 
 )500( فقط  منها  يستفيد  املوعودة سوف  السلة  هذه 
 30 البالغ  ال��س��ودان  تعداد سكان  من جملة  ف��رد  أل��ف 
عدد  أن  يعني  وه��ذا  الرسمي،  االحصاء  وفق  مليونًا 
29.5 مليون فرد سيحتاجون ملن يوفر لهم سلة قوت 

)الباقني(.
ولكن  جيد،  أمر  فهو  للطالب  بصات  أما تخصيص 
إن  بل  ال  وحدهم،  الطالب  هم  ليس  للعون  احملتاجني 
يحتاجون  وال  احل��ال  ميسوري  أهلهم  الطالب  بعض 
في  يهمسون  الناس  من  الكثير  أن  إال  اخلدمة،  لهذه 
ال  ف��ه��م  يتعرضوا  للحرج،  ال  ل��ك��ي  ال��ك��م��س��اري  اذن 

التذكرة. ميلكوا  ثمن 
حتتاج  ال  األم��ة  منها  تعاني  التي  املشاكل  هذه  ان 
جلراحة جتميل، كتوفير الفراخ بأسعار محدودة وما 
شاكل ذلك، فهي أعمق من أن تكون مجرد تشوهات أو 
الذي نعتمده  إنها مشكلة تكمن في األساس  نتوءات، 
قاعدة صحيحة  في حاجة  إلى  فنحن  املشكالت،  حلل 
هناك  أن  أظن  وال  صحيحة.  معاجلات  منها  تستنبط 
معاجلات  منها  تنبثق  قاعدة  اإلسالمية  العقيدة  غير 
الناس  بأمور  لطيف خبير  لدن  من  صحيحة وصادقة 
وحاجاتهم، أنزلها لنا من فوق سبع سموات. فمن هنا 
الدرب وصل، ولو بعد  الوالي، فمن سلك  الدرب أخي 

حني.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،

املهندس/ حسب الله النور سليمان


