
 صالح شعيب تعقيب األستاذ
  

ولقد كان قلمه . نفصال الجنوب لتنظيماتنا السياسيةاتابعت بحث الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان الجاد عن أمر أيلولة مسؤولية 

ولقد أرانا الباحث سلمان كيف أن الكتابة . رائعا بحق في صياغته للبحث من خالل مقاالت نوعية وجدت صدى وسط القراء

ستناد على معلومات نتباه القراء في وقت صار فيه المقال السياسي مشحونا بفقر االاالجادة الرصينة ما تزال قادرة على لفت 

 .موثقة تمنح التحليل سنده الموثوق

. اللسلمان على نفسه أن يعود حافرا بمشقة في تاريخ الصراع بين الشمال والجنوب منذ إرهاصات ما قبل فجر االستق .لقد آل د

نتهت أخيرا إلى اوتمكن في أن يضيف للمكتبة السياسية توثيقا مهما ال غنى لألجيال القادمة عنه حول مشكلة الجنوب التي 

 .نفصاله عن القطرا

سلمان . وإفترض د. الجنوب نفصالسلمان دور كل حزب في تحمل المسؤولية الثقيلة ال. ن دوعبر مقاالته التسع المتسلسلة بي  

وحاول الباحث أيضا . ستقرائي السياسي مقاسمة أحزابنا التقليدية للمسؤولية نكاال لما كسبت أيدينا وليست أيدهم فقطبمنهجه اال

قتراحي له واألستاذ محمد علي صالح قراءة األثر اإلقليمي والعالمي في الصراع الشمالي الجنوبي بعيدا عن قناعة امن خالل 

ولقد تمكن بهمة الباحث المتجرد أن يبين نوعية هذه المسؤوليات الوطنية جاعال  .بعض الهروبيين بوجود نظرية المؤامرة

 .التعامل الخارجي والذي دائما ما يستعاض به في حالة الفشل الداخلي نتاجا لقصورنا المجتمعي

. ستعمارالعربية لال-الميةنطلق من مقولة المفكر الجزائري مالك بن نبي الذي قال بقابلية التربة اإلساوكأني بالدكتور سلمان قد 

وبهذه القناعة وضع المستعمر وذيوله والقوى اإلقليمية جانبا ليغوص في الفشل السوداني من خالل حراكه لمعالجة قضية 

ومع ذلك أوجد المبررات للسياسات التدخل الخارجي، الدولي . الجنوب التي عاصرها الباحث وهو في عنفوان مرحلة الصبا

 .ل ثقوب الدبلوماسية السودانية وخطل التفكير الحكوميواإلقليمي من خال

الجنوب يقتضي بحث الثابت والمتحرك في رمال السياسة السودانية لمعرفة تأثير البنية  انفصالوصحيح أن تحليل مسؤولية 

ت لو أن الدكتور ولكن مع التأمين على المنهجية المحصورة سياسيا لغرضها، كنت تمني. السياسية في فقداننا للجنوب الحبيب

سلمان ضمن في مقاالته أثر المكون الثقافي السوداني االستعالئي على ذهن القادة السياسيين الذين تعاملوا مع الجنوب من موقع 

 .المسؤولية

التي ألقت ورغم أنه أشار عرضا في معرض تحليله لخيبة المثقفين القادة إال أنه لم يتوغل أكثر في تشريح البيئة الثقافية الشمالية 

وأعتقد أنه لوال هذا التأثر السالب للقادة السياسيين بطبيعة بيئة االستعالء لما . بظاللها القمعية على ذهن المسؤول السياسي

تخاذ األسلوب السياسي األنجع في معالجة هذا الصراع من زاويته ان للرموز السياسية في فبجانب الخطأ البي  . نفصل الجنوبا

رية إال أن الثقافة االمجتمعية التي رضع من ثدييها األزهري والمهدي والميرغني ونقد هي مكمن الداء وسبب السياسية التقدي

 ..حصادنا الخيبة عبر كل تلك المحاوالت لحل مشكل السودان التاريخي

ذلك . هري ومستبطنالسوداني عن ذاته األفريقية القحة التي يكرهها عبر سلوك ظا انفصالالجنوب هو في الحقيقة  انفصالإن 

ئ يوما دام األمر كذلك فال ش. ستيعاب فكرة الوحدة من خالل التعدداأن الذهن السوداني بتركيبته التاريخية لم يكن قادرا على 

جتماعي في صون يجعلنا نثق في أن السياسي السوداني الحكومي والمعارض كان ماتحا من بئر الوعي بأهمية هذا التعدد اال

 .وحدة الوطنية وتقويتهالحمة وسداة ال



وما هذه العناصر التي . الجنوب وكذا أزماتنا الماثلة انفصال( دي إن إن)وأعتقد أن كره التعدد في جانبه العرقي والديني هو 

نسرب في جسد السياسي السوداني منذ أن تمكن له التأثير على اسلمان ليست سوى مسببات لهذا الفيروس الذي . شرحها د

سلمان في محاولة سعيه .وقد يجادل المثقفون المؤدلجون وربما يتهربون من النقاط التي ذكرها د. مة والمعارضةمستوى الحكو

عتراف بحقيقة ضعف حيلتنا تنظيرا لضبط قصورهم في صون وحدة السودان، ولكنهم حتما لن يتجادلوا على خيبتهم في اال

 .وعمال في تسوية قضية الجنوب

ستندت عليها ثقافة السياسي السوداني اتكمن في معطيات التفكير السياسي الباكر حول الجنوب والتي الجنوب  انفصالإن جذور 

ب في أضابير التاريخ ليضبط الخطاب اإلستعالئي لكل وقد عاد الدكتور لينق  . في تعاملها مع التركة الثقيلة التي أوجدها المستعمر

ستيطان للفهم حول الجنوب، إنسانه، وثقافته، ومعطياته منهجي في جذور هذا االالمكونات السياسية غير أنه لم يتسن له البحث ال

نتهكت اجتماعية المدمرة التي فال يمكن بحث األسباب الظاهرية دون الغوص في أسباب التفاصيل الثقافية واال. المجتمعية

ا ما تزال تتكرر في التعامل مع قضايا ستعالء السياسي فإنهوما دام أن هذه التفاصيل كامنة في جسد اال. عرض هذا الوطن

بل وماتزال محاوالت الحكومة والمعارضة تبحث عن أعراض المرض بينما تتفادى هي ونخبنا معالجة هذه األمراض . الهامش

 .في أصلها

ة عندما رفضوا ال بد أن قادة األحزاب الشمالية قد أحسوا أيضاً باألسى وهم يراجعون مواقفهم وأوراقهم القديم)سلمان . يقول د

دوه عام 5511بعناٍد وغطرسٍة نظام الحكم الفيدرالي الذي كان الجنوبيون يُطالبون به، وكان غاية ما يتطلعون إليه منذ عام  ، وأك 

وهاهم قادة هذه األحزاب أنفسهم يوافقون على تقرير المصير ويشاهدون بأعينهم كيف خرجت الكرة من ملعبهم . 5591

 .(أكثر في عملية انشطار السودانوأصبحوا متفرجين ال 

ا أذهان السياسيين السودانيين إنما مبعثهما ثقافة المجتمع التي رضعوا من ثديها قبل أن تإن العناد والغطرسة اللتين عشعش

شل وهما أيضا منهجا العناد والغطرسة الذي أودى بهم إلى الف. يصبحوا سياسيين مسؤولين أمام شعبهم في قيادة الوعي السياسي

وما نالحظه اآلن في . في معالجة قضايا دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق النوعية والتي تتساوق مع قضايا الحكم األخرى

جبهة هذه السياسة أن الحكومة قررت أن تذهب أكثر في هذا العناد لترتكب مجازر في سبيل معالجتها المتغطرسة لألزمات التي 

أما عناد السيدين فهو ملحوظ في تفادي توصيف المشكلة وعليه فضال تناول الشؤون المهمة ألهل . يةجابهتها في هذه التخوم النائ

بل وكان صعبا عليهما أن يطرحا أنفسهما من زاوية أنهما رجال دولة ينبغي . الهامش من زاوية اإلنطالق من الزاوية الجهوية

 .ادة التاريخيونقلجتراحات الصعبة والمرة كما يفعل اأن يغذا السير نحو اال

ستجابة لدعاوى الفيدرالية الباكرة في نسختها الجنوبية والدارفورية إال والحقيقة أن الشئ يبعد الحكومات السابقة دون اال

ن الفهم أن ليس لآلخرين وبالتالي توط  . اإلحساس بأن ال أحد في هذه المناطق يستطيع أن يرى بأفضل منها في مسايسة أمر البلد

وربما ينهض السياسي الشمالي من ناحية القناعة بأن الجنوبيين . تسييس أمرهم بالشكل الذي يناسب معطيات واقعهمالحق في 

واألسوأ من ذلك أن المعارضة الشمالية . سترشاد الطريق السالكة نحو مشاركتهم بالرأي في حل قضايا البالداوغيرهم قصر في 

رموزها الكبار أمثال الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني وبعض القادة تتناول قضايا الهامش من  ما تزال من خالل

وعليه ترتبط هذه المصلحة عند القادة المؤثرين بالمحافظة على كياناتهم كما . منظور مصلحة المركز المؤكدة في نتائج المعالجة

أن يتمثل هذان الزعيمان وبقية النخبة التي تناصرهما مصالح تلك  وكون. كانت عليه في ديربي السلطة رغم تبدل األزمان

 .المناطق، ولو لوهلة من أجل سن الحلول المنطقية والواقعية، فإن ذلك يعتبر ضربا من الخيال دونه خرط القتاد



دائما ما تضع نفسها خلف  فالنخبة العاملة في مجال الثقافة والفنون واإلعالم. وال يقتصر أمر النظر القاصر على السيدين فحسب

وقليلون هم الذين كانوا يحاولون التعاطف مع قضايا . الفهومات السياسية لتراث الشمال في النظر للجنوب والغرب والشرق

ستعالئية سواء الجنوب النوعية ولكنهم ال يمثلون وزنا كبيرا يغير سلوك النخبة الشمالية وقاعدتها الداعمة لهذه الفهومات اال

ومما بدا من تحليل الدكتور سلمان الصادق في إحقاق الحق والسعي خطوات بتحميل القوى الشمالية . ر أو الصمتبالجه

إمكانية للتسوية المجتمعية لكل السودانيين  ةفليس أمامه إال بحث جذور هذه الغطرسة والعناد التي ستضيع أي نفصالمسؤولية اال

 . وليس أهل المناطق الطرفية فقط

ولعله هنا . الجنوب فال بد من قاسم مشترك لهذا الفشل انفصالشمل في جهده معظم القوى السياسية في تحمل مسؤولية وإذ هو ي

نطلق منها السياسيون الشماليون في التفريط في أمر الجنوب عبر هذه ايتمحور دور الدين والعروبة لمجموع القاعدة التي 

 .ستعالئيةالمواقف اال

لشمال والجنوب كان في جانب منه صراع قوى ذات مرجعيات دينية يتلبس وعيها الدفين محاوالت فكلنا يعلم أن صراع ا

والعروبي، ولهذا يفهم  اإلسالميوهذه هي القوى نفسها التي تستمد دعما من المحيطين . لتعريب السودان بالشكل الذي قنعت به

العربي، واآلن  اإلسالميوغير مستعرب في شعور المركز  بطبيعة الحال عدم تعاطف هذا المحيط مع الجنوب الذي عد مسيحيا

 .نلحظ ثقافة الصمت العربي واإلسالمي للمجازر التي ترتكبها الحكومة في جنوب كردفان والنيل األزرق

بنوه ولقد تجلت هذه الثقافة عند اشتداد ضغط النضال ( يستشهد)من هذه الثقافة وعبرها كانت تخاض معارك الشمال الذي 

ستوجب إدخال مفهوم الجهاد كآخر سقف للتميمة الدينية في خوضها لهذا الصراع، ذلك بعد أن أحس السودانيون اوبي ما الجن

ولكن ما كان أمام الطرف اآلخر إال أن يجد السند المادي والمعنوي من بعض . الشماليون خطورة الموقف في جبهات القتال

 .القوى في المحيط الدولي

ومهما . األعظم المشترك وسط كل القوى السياسية عززته التوجهات العروبية للنخب السودانية يسارا ويمينا هذا القاسم الديني

يكن من أمر منهجيتها في التعامل السياسي إال أن ذائقة الوعي العروبي للنخبة الشمالية عجلت في أن يجد النضال الجنوبي سندا 

ر فإن موقف الحكومات المركزية من الصراع ظل معطونا بخلفية دينية وعروبية بهذا التصو. في البلدان االفريقية المجاورة

الخروج )عالم بتذكيرنا بها كغطاء لتوظيف كل اإلرث الثقافي وآلياته الشاحذة لمقابلة ولذلك تأتي نظرية المؤامرة التي يداوم اإل

 .الشيوعيون التأسيسية باإلجماع بما فيهم النواب 5591كما رأته جمعية ( عن القانون

في ( يستشهدون)والحقيقة أن الشمال لم يكن لينازل الجنوب من دون خلفية دينية ثقافية وهي الزاد المعين للمحاربين الذين 

وإذا كان بعض محاربي القوات المسلحة يدخلون هذه المعارك بال طلب للنصر من . األحراش حتى قبل إعالن الترابي للجهاد

ولعل لهاتين (. العرض واألرض)ا القوات المسلحة في الدفاع عنهم كانوا يستبطنون فهما أنها حامية هللا إال أن الذين وظفو

ستنهاض الذي يواجه ما سميت بمؤامرات إسرائيل التي دائما ما يتم الكلمتين مدلوالتهما الدينية والثقافية، بل وإنهما باعث اال

ولهذا ليس عجبا أن وظفت . ات المسلحة تحيل إلى خلفية دينية عروبيةوإسرائيل في ذهن محاربي القو. ربطها بصراع الجنوب

ولقد قرأنأ وسمعنا كيف أن إعالم الشمال كان يركز على . هذه الشفرة في حروب االطراف التي سمدت لها ثقافتنا وسقت بذورها

ياء ثقافة الدفاع عن العرض نسج ونسخ القصص عن عالقة ما يسميهم بالمتمردين مع قادة إسرائيل، وذلك في محاولة إلح

 .وموقعها من الشعور الشعبي اإلسالميةواألرض بذيولها 

فإن كان الحفاظ . هو طغيان المعطى الثقافي السالب نفصالومن هنا يبقى السبب الجوهري في مواقف قوانا السياسية المسببة لال



ولعلي أرى هنا . ستعالئية الدينية والعرقية أداته المضمرةالعلى القانون األداة الظاهرة للمحافظة على هذا المعطى الثقافي فإن ا

عتراف بتورط أصولية النظرة الدينية أن فك شفرات المواقف السياسية في إهمال الجنوب ومحاربته من بعد يتمثل في اال

للتعريب، في أسباب المتخلفة للجنوبي ككائن مارق وطنيا ودينيا، وأصولية النظرة العروبية للثقافة الجنوبية كحقل خصب 

وعندئذ ما على االزهري والمحجوب والترابي والبشير والصادق المدي إآل أن يتمثلوا ويمتثلوا لنداء العقل السوداني . نفصالاال

وبالتالي جاء إخفاق هؤالء القادة حتميا ومعبرا عن فشل . الذي بنت مداميكه طبقات معرفة أصولية وعروبية كارهة للتعدد

سالموعروبية في معالجة قضاياها الجوهرية، وما الذي تختلف فيه اإلسالموعروبية عن مثيالتها في العراق المرجعية اإل

 .ومصر والجزائر وأفغانستان وأيران، وهي تعاني تاريخيا من كره التعدد اإلثني واآليديولوجي والمذهبي؟

ن الديني والثقافي اللذين هما مربط الفرس في أي حراك بد أن تنطلق من الحقلي إن ضرورات نقد كل البناء الوطني الموروث ال

ومن هنا أرى أن ما يكمل البحث السياسي الشجاع واألمين والدؤوب والحادب للدكتور سلمان هو بذل منهجية جديدة . سياسي

ية السالبة في خلق جتماعية والثقافاللسيئ والسخيف للرضاعة الدينية وايتابع فيها الباحثون وكتاب المقال السياسي الدور ا

لون بجملة مقوالت وأناشيد وأمثال وهم أيضا سياسيون تبريريون ومكب  . نتهازيين مشوهين وطنيا وإنسانيا وأخالقيااسياسيين 

ولألسف ما يزال العقل السياسي . وفهومات عرقية سخيفة حرمتهم من اإلبداع السياسي في معالجة قضايا المناطق الطرفية

 .خائم برغم فشله البائن، وبرغم أنه تلوح في األفق نذر بوادر قوية لتشظي للبالديحافظ على هذه الس

الجنوب ينبغي أال يسوء عضويتها فقط لتجاهل وثائق هامة وخطيرة  انفصالوختاما نرى أن حرج األحزاب في تحمل مسؤولية 

فعوا أو يصححوا أو يعلقوا على الجهد البحثي وعليهم أن يأتوا ليدا. أشار إليها الباحث عن تورط قادتها في فقداننا للجنوب

للدكتور سلمان، ذلك أن سياسة الصمت ودفن الرؤوس في الرمال لن تحقق تقدما في التفكير السياسي وتنقيته من العناصر 

 .الثقافية الكامنة التي تعطب حراكه

إزاء الفشل المجتمعي بل إن الحرج ال بد أن فمن الناحية األخرى وجدنا أن المكون الثقافي السوداني على طول تاريخه محرج 

إنها مسؤولية فئات المجتمع . ستعالئية الجمعيةيطالنا جميعا كمجتمع سوداني مركب قبل أن يطال أحزاب قامت على ذهنيتنا اال

 .الجنوب فحسب انفصالبأكملها في مواجهة سؤال الفشل في كل شئ، أي شئ، وليس 

 

 

 


