
 تعقيب األستاذ علي عسكوري

جنوب السودان  انفصاللية ومن تسع حلقات عن مسؤ خ الدكتور سلمان  محمد أحمد سلمان مقاالت  ق األكتب الباحث المدق  

ة ت له أكثر من كتاب خاصة في مجال القوانين الدوليأمدقق قر والدكتور سلمان باحث  . اليكترونيةنشرها في عدة مواقع 

ستفدت من بحوثه وكتبه افي هذا المجال وقد  سه علم  أفالرجل خبير في ر ةوفي الحقيق. ستخدامات المياهبحقوق ا ةالمتعلق

.همبوصفي أحد( مروي) فيما يتعلق بقضية إعادة توطين المتأثرين بخزان الحمداب  ستفاده خاصة  ايما أ  

ن يفراد المشاركحداث والتواريخ واأللألنفصال جنوب السودان بتوثيق دقيق الية وجاءت مقاالت الدكتور سلمان عن مسؤ

وما يعطي هذه . وهذا بحق مجهود كبير من خبير وطني أخذ علي عاتقه التوثيق لذلك الحدث الجلل .في المفاوضات

والنفي والتعليق لما أورده الدكتور  ،حداث أحياء يرزقونالذين شاركوا في تلك األبينما المقاالت صدقيتها هو أنها كتبت  

ن أغلب المختصين  السودانيين يزعمون بتزوير أو لتاريخ بالدنا خاصة   ةهميمثل هذا النهج في التوثيق بالغ األ. هممتاح ل

فالتاريخ يكتب وشهوده والمشاركون فيه أحياء  ةأما في هذه الحال! ةتاريخ السودان في العقود وربما القرون الماضي

.من تاريخ السودان ةالمضطرب ةلتكون مرجعا أساسيا لهذه الفتر ةتام ةمر الذي يعطي هذه المقاالت صدقييرزقون وهو األ  

. 1281الجنوب، أيا كان موقفك منها، هي أكبر حدث في تاريخ السودان بعد الغزو التركي المصري  انفصالتظل قضية 

ما ب)التركي المصري  علي الغزو( و أخريأ ة  بصور) قامت كلها  1591 -1281 ةحداث التي وقعت بين الفترنعلم فاأل كماف

رتباط بعض جذور قضيته بالغزو التركي المصري، إال أن أكثر ابالرغم من  -إال أن انفصال الجنوب (. ةالمهدي ةفيها الثور

في مخاطبة قضية التنوع  ةالوطني ىوفشل القو 1591في عام ( ةالمستقل) ةبروز الدول إلىتعود في مجملها  ةأسبابه المباشر

.تسع الجميع  ةيوطن ةوبناء دول  

حداث وهو أمر جيد، إال أن هذا النهج جاء في بعض المرات علي حساب في سرده لأل توثيقيا دقيقا   تبع الكاتب منهجا  ا

د الكاتب لمقاالته ستبق أو مه  اوربما كان من الجيد لو . داخل دولة السودان ىالديناميات التي تتحكم في، وتحرك  تفاعل القو

نقول . حداث التي قادت النشطار البالدالذي وقعت فيه هذه األ( ةالمجموعات السكاني)  ىوالمحتو( ةلدولا) طار لإلبتقديم 

 ةفريقيأ/ةعربي ةو ثقافأ ،ةمسيحي/أو إسالم ،ةأفارق/كانت قضية عرب  ةهذا ألن القاري غير المتابع قد يعتقد أن القضي

. ةكانت قائم ةقومي ةنفصل من دولاتعطي االنطباع بأن الجنوب  ةكما أن المقاالت بهذه الصور  .(والصحراء ةالغابقواسم )

 ةقومي ةاليوم دول ىوحت 1591ما منذ ما  ، لكن فيما نعلم فإن السودان لم يكن يوةكثير ةلها شروط صح ةالقومي ةوالدول

، (ةالمعاصر ةالقومي ةدولتعطي  دول غرب أروبا مثاال جيدا لشكل وطبيعة ال)   ةالمعاصر ةالقومي ةبالمعني المفهوم للدول

وقات غلب األأنقول  .وليس مواطنون ،وقات فيه سكانقطرا له علم وجيش وجهاز أمن وفي أغلب اال  -كما اعتقد  -بل كان 

  .ولكن الطريق سرعان ما يقطع عليهم ةدرجة المواطن غيكاد بعض السكان أن يبل ةديمقراطي ةنه في الفترات المسماأل

نظمة أمنذ االستقالل أن مختلف  ةلقد اثبتت تجارب العقود المتتالي. ين من ناحية الحقوق معروفوالفرق بين المصطلح

تتعامل مع السودانيين كرعايا ال حقوق لهم في وطنهم، فالثابت الوحيد في عالقة مؤسسات  ةالمختلف ةجهزة الدولأالحكم و

تعتبر أو هي  ةفترة ما بعد االستقالل أن أجهزة الدول في ةثبتت التجربأو. هاد وهضم الحقوقطمع الناس هو االض ةالدول

يمكنه مالحقتها عندما تهضم حقوقه  وتقرر في  فعال أهم من المواطن، ويقف أمامها المواطن مقهورا ومرعوبا حيث ال

: سيأل باءوللمرء ان  يتس. ةوالصدم ةال يضبطها ضابط وال يحكمها قانون وهو أمر يدعو للحير ةتعسفي ةمصيره بصور

ومن التناقض البائن ومنذ  وقوع ما يسمي باالستقالل أصبح يتوجب ! من أجل من أقيمت تلك المؤسسات ومن أجل ماذا

والمؤسسات والخوف من قهرها  وبطشها واستغاللها، مع أن الوضع الطبيعي أن تقوم  ةجهزالمواطن خدمة تلك األ ىعل

من  ةقيق أغراضه ومساعدته في تحقيق وقضاء ما يربطه بالدولن فيها بخدمة المواطن وتحووالعامل ةمؤسسات الدول

 ةن الذين يدعون العروبوالمسلم) لكل ذلك فإن كانت غالبية السكان . بقضائها له ةمصالح أو احتياجات تختص أجهزة الدول

ين يعيشون في آخر وال حقوق لها، فما بالك بسكان الجنوب الذ ةتعاني من تسلط الحكومات ومؤسساتها المختلف( وثقافتها

.ةسلم الحقوق األساسي  

نفصل االجنوب  إنعتقد أن األصح القول امحل نظر، و أل  يظل قو ةقومي ةنفصل من دولاإذن فإن القول بأن جنوب السودان 

لفرض مفاهيمه ( ي الجيشأ) كل يسعي الستخدامه ( الجيش)  ةالمسلح ىعلي القو ةظل أهله يتقاتلون للسيطر( قطر) من 

في ظل  ىمر واقعا حقيقيا حتلقد ظل هذا األ. علي الجنوب وسكانه( ةو تفهمه تلك المجموعأكما يفهمه ) والسالم  ةفيالثقا

شعبي   بتفويض   ة، فالثابت أن قيام حكومات منتخبةالحكومات العسكري أو( بالحكم الديمقراطي)مجازا  ةلحكومات المسماا

بعد أن اختاروا السالم أكثر من  ىالجنوب وأهله حت ىعل ةحرب بال هوادستمرت الالقد . لم يغير من وضع الجنوب شيئا

قطر يتقاتل ) يؤكد زعمنا هذا (. ةكأمثل 1522 عام  قرنق – اتفاقية الميرغنيو ،1519 ة عامالمستدير ةمؤتمر المائد)  ةمر

ثلث البالد صفرا  انفصالعلي  لقد كانت رد فعل السكان! ثلث بالدهم انفصالخرين علي فعل سكان السودان اآل رد( أهله



تحدث في كوكب آخر ال عالقة  ةلحداث المجلجمر ال يعنيهم وكأن األكبيرا، بل في حقيقة األمر تصرف  السكان وكأن األ

نقسام بالدهم، لكن مر ايتخوف أيما تخوف من رد فعل السودانيين علي كان أقصاه  إلىالعالم من أقصاه  ورغم أن.  لهم به

وفي حقيقة . في السودان ةالوطني والقومي الهم  ة صيف ال أثر لها، وهو أمر يضرب بعنف في  موقف دعاةمر كسحاباأل

 إلىتنقسم البالد وتنشطر ويخرج السكان في الصباح . مثل هذه ةاألمر يصعب علي اإلنسان القول بأن هنالك مجموع

ت قوات دولة جنوب السودان منطقة هجليج وما صحبها إال أن األغرب من كل ذلك هو ما حدث بعدما دخل. كالعادةأعمالهم 

يقتلون )  ةعن أهل الكوف ثر، واعتقد أن هؤالء ينطبق عليهم ما ورد في األةوالقومي ةمن هرج ومرج  وإدعاء الوطني

 ؟هل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها ىتر(!! الحسين رضي هللا عنه ويسالون عن دم بعوضه

نعدام رد االزلت مذهوال من  -ي إقليم في السودان في تقرير مصيره أو أثابت بحق الجنوب يماني الإبالرغم من  -وحقيقة

يرتد لهم طرف وثلث بالدهم يذهب بغير  ثلث البالد، والزلت أحاول سبر غور هؤالء السكان الذين ال انفصالالفعل علي 

 ىلإتؤدي  ةمجلجل ةو حدوث قالقل سياسيأ ةالقائم ةالجنوب لسقوط الحكوم انفصالمر الطبيعي جدا أن يقود األ. ةرجع

يخرج الناس الرتفاع اسعار الخبز، أما ! السودان بلد العجائب أن حقيقة الولكن . ةو الدولأ ةتغيير جذري في تركيبة الحكوم

 !انفصال ثلث البالد فال يحرك ساكنا

 ةفكل الدول االفريقي .فريقيااالمفهوم في  ىعنبالم ةقومي ىال توجد دول –النظلم القطر السوداني  حتىو –مر وفي حقيقة األ

( الصومال) ةوالديني ةالعرقي الوحدةالتي توفرت لها أسباب  ةالدول ىوحت. ثيوبيا دول صنعها االستعمار االروبياما عدا 

 ةوالديني ةالعرقي الوحدة تولو كان. أبناؤها وبلغوا مشارق األرض ومغاربها نهارت وسالت دماء الصوماليين أنهارا وفر  ا

 !، لتحقق ذلك  للصومال ولكن هيهات ةضمن االستقرار لدولت

المواجهات  إلى ىعدم االستقرار وفي أحايين أخر ىلإ ةتعاني أغلب دول افريقيا من التوترات التي تقود في أحايين كثير

/ سالمإ) و التقاطع المعتقدي أاخل و قليلة التدأفي الدول قليلة التنوع  ى، يحدث هذا حتةالمفتوح ةهليأو الحرب األ ةالعنيف

 .عراق والثقافات  شديدة التنوع والتداخل كالسودانمتعددة األ ةفما بالك من دول( ةمعتقدات افريقي/ ةمسيحي

 1599في عام  ةوكانت أحداث توريت المؤسف(. جنوب/ شمال) منفصال موضوعيا  1591ولد القطر السوداني في عام 

كما . ن يقبل بالبقاء كجزء من القطر السوداني بالشروط التي عرضت إبان فترة االستقاللمؤشرا واضحا بأن الجنوب ل

تحاول تحقيق  ةلحال وتركيب البالد، وظلت الحكومات المتعاقب ةالثاقب ةالموضوعي ةالنظر ةافتقدت الحكومات المختلف

عمل كل بلف الجيش والحرب الضروس، وك   محدود فتبنت منهج القمع والعنف الال ئختارت المنهج الخاطاسف ولأل ةالوحد

ومثلهم فقد أهلنا  ةقدم الجيش الكثير من رجاله الذين قضوا في الحروب المتطاول. ةخضاع الجنوب لسلطان الدولما يمكن إل

نهج جوفاء، كان يمكن تحقيقها باتباع م ةقسري ةفي الجنوب الماليين من أبنائهم وسالت دماء السودانيين أنهارا لتحقيق وحد

وكانوا قد طالبوا أكثر من  ةعادل ةفي الشأن القومي بصور ةونهم والمشاركؤعقالني يتيح للجنوبيين حكم أنفسهم وإدارة ش

 !  هجم النمر ىحت ةوالنوايا االنفصالي ةوالعمال ةبذلك لكنهم  اتهموا بالخيان ةمر

( بين الشمال والجنوب) ةإن القضي ةه المشهورفرانسيس دينق مظالم أهل الجنوب في قولت الدكتورص سابق، لخ   في زمن  

أن المسكوت عنه أصبح غثاء منشورا قيحا يطالعه الناس  أولكننا لألسف، عشنا لنري ونقر( ! المسكوت عنه) تتمثل في 

درك غير  إلىالوعي العام واالنحطاط به ب لالستخفافت الصحف لنشره علي الناس وأسست المنابر ئكل صباح ، أنش

 ةالجمعي ةن الذاكرأومن المعلوم . في الجنوب وشعبه بتساماتها الصفراء نكاية  اتتفرج،  تنشر  ةمؤسسات الدولو ،مسبوق

. في التعالي العرقي والحط من كرامة أهل الجنوب ةضالع ةبمفاهيم سالب ةقاليم السودان مثقلأللموروث الثقافي في أغلب 

هلنا في الجنوب أل سببا  من أساسها، لم يترك  ةفي مخاطبة جذور القضي ةأن فشل الحكومات المتعاقب إلىنخلص من كل هذا 

ربعه عقود، أكثر من ومن نافلة القول أن أهل الجنوب ، وبعد حروب استمرت أل. ةكانت أم  كاذب ةجاذب ،ةليختاروا الوحد

 . ةنسانيهم وكرامتهم اإلءوتحترم كبريا  ةوالكرام ةال توفر لهم المساوا ةلن يقبلوا بوحد

تتعلق بكليات الموضوع  ىولاأل .منها حاول التعليق علي نقطتين فقطسن. ثار الدكتور سلمان العديد من القضايا في مقاالتهأ

ليس هدفنا الدفاع عن وجهة . ةالشعبي ةفتتعلق بما أسماه دور الشماليين في الحرك ةأما الثاني( الجنوب انفصالمسؤولية )

ساسي تعميق الحوار ومحاولة إبراز وجهة نظر يحكم فيها التاريخ، ولكن هدفنا األقضايا س ذهأو غيرها فه ةنظر محدد

 .ةأو ما يسميهم المؤتمر الوطني بالعمالء والخون "ةالشعبي ةشماليو الحرك"لما أسماهم الكاتب  ةشخصي

الوراء للنظر بتمعن الي  ةها التاريخي الصحيح، نجد أنفسنا مضطرين للعودقونضعها في سيا ةحداث الحاليلكي نفهم األ

ال  ةفالتاريخ يسير في حلقات مستمر .ليه من نتائج وتداعياتإإلى ما أدت التي وقعت وأدت  ةحداث التاريخيعميق في األ

 ىوالقو ةأخري حسب الظروف الموضوعي تارة   ىويقو قد يضعف تواصل الحلقات تارة   .البعض تنفصل عن بعضها

 .ظرف التاريخي المحددحداث في الالمتفاعله التي تشكل األ

 :لقد ظلت منطقة السودان طوال تاريخها منطقة لنوعين من الصراعات 



  .ةالمتساكن ىصراع داخلي بين القو( 1

 . مع اثيوبيا ةوفي أحيان قليل( حيان مع مصرفي أغلب األ) صراع خارجي ( 8

أثيوبيا فكثيرا ما ينساه الناس رغم  أما الصراع مع ،الصراع التاريخي مع مصر وما تبعه من غزوات من مصر معروف

 ق 513- 589( ) عيزانا أو إيزانا)و ملك مملكة اكسوم أحداث هذا الصراع هي غزوة االمبراطور أأهم . ةتبعاته التاريخي

في القرن التاسع عشر الحرب   الحرب التي وقعت  ثم ،وتحطيمه لها نهائيا   ةودخوله لعاصمة مملكة مروي في البجراوي( م

 .كما هو معلوم االمبراطورومقتل  ةنتهت بانتصار جيش الخليفاالنجاشي وخليفة المهدي والتي  بين

 - 148 ةالتي سادت في الفتر ةداخليا كان الصراع بين المجموعات محدودا بعض الشيء وأغلب تاريخ الممالك النوبي

طريقة  على ما يوضح (ناآل ىقل حتعلي األ)يكاد يكون مفقودا، ولم أعثر  ةفي مناطق السودان الوسطي والداخلي 1939

 ةفي مناطق مختلف ةوالمتمدد ةالصاعد ةسالميوبين المجموعات اإل( ةالمقر/  ةعلو) ةالمسيحي ةالتعايش بين الممالك النوبي

. و لم تواجههأ ةقد واجهت اضطهادا من الممالك المسيحي ةسالميوليس من الواضح إن كانت المجموعات اإل. في السودان

 ةيأوقوع  ةلدينها، وال تذكر مراجع التاريخ عن تلك الفتر ةوإن كنت أرجح أنها لم تواجه عنفا فيما يختص بنشر الدعو

ظلوا ملتزمين بشروط معاهدة البقط وعدم  ةوممالكهم المختلف ةرجح أيضا أن النوباأل. بين المجموعتين ةمواجهات ديني

 .ةالتعرض للمسلمين لقرون طويل

في التوغل في  ءاعند توقيع معاهدة البقط حيث بد 148عام  ىن في بالد السودان حتيمنتشر ةم وال العروبساللم يكن اإل

ويذكر بعض المؤرخين أن مناطق شمال السودان ظلت حت القرن الربع عشر وما . سهول وأقاليم السودان ببطء شديد

 ةخر ظل علي المسيحيوالبعض اآل( سالماإل) يد عتنق الدين الجدافبعض الناس  ،بعدها في حالة تباين وتقاطع ديني

 عامبحدوده ) ستغرقها المسلمون في السودان االتي  ةوبالتدقيق في طول الفتر. ستمرت علي وثنيتهاا ىأخر ةومجموع

 ةالدول) 1229 حتى 148ي منذ عام أ ،سنه 1845أنها فاقت الـ  ىنسان أن يخلص الشوكتهم يستطيع اإل ىتقو حتى( 8311

 ةعلي شيء، إذ لو كانت مجمع ةهذه إن دل علي شيء إنما يدل علي عدم إجماع المجموعات المسلم ةوطول الفتر(. ةديالمه

 ةاقل بكثير من تلك الفتر ةي شكل من اشكال الحكم ليحمي مصالحها وكيانها في فترأعلي شيء لكانت قد كونت  ةومتفق

بدون أي شكل من أشكال  1939عام  حتىستمرت ا ةلتي تدعي العروبغير أن الثابت من التاريخ أن المجموعات ا. ةالطويل

 . بينها ةالحروب القبلي تواصلتكما  أو الحكم المركزي الموحد، ةالدول

بين مجموعة ( أربجي)وبعد حدوث بعض المناوشات في منطقة . قد قويت ةكانت شوكة المجموعات المسلم 1939في عام 

وتدخل الوسطاء لوقف  ةبقيادة عبد هللا جماع شيخ قبيلة القواسم ةعدد من القبائل العربيالفونج بقيادة عماره دنقس و بين 

المهم . وقد حققوا ذلك بالفعل. ةالمسيحي ةنهاء حكم دولة النوبإو ةتفق الطرفان علي مهاجمة رئاسة مملكة علوا، ةالمواجه

 .خرياأل ةب من الجهوبين العبدال ةتفاق بين الفونج من جهافي هذا األمر ما تلي ذلك من 

لكن الثابت الذي يجمع . تفاق مكتوبالم أعثر علي نص مكتوب لالتفاق الذي تم بين الفونج والعبدالب، ويبدوا أنه ال يوجد 

حدود مصر دون تدخل من الفونج  حتىعليه المؤرخون هو االتفاق علي تفويض العبدالب لحكم المناطق من شمال أربجي 

العليا  ةدوله الفونج في سنار مع قبولهم بأن السلط كلم( يضاأ ةمقاديرها غير معروف)  ةل سنويشريطة أن يدفعوا مداخي

 .في يد سنار ىتبق

ن قد التزما به، وعدم ي، والثابت أيضا أن الطرفةب هذا االتفاق الشفهي الطرفين إراقة الدماء والصراع علي السلطلقد جن  

 .د أن كال من الطرفين قد راعي شروط االتفاقحدوث مواجهه بينهم بعد مناوشات أربجي يؤك

إذ أن ذلك االتفاق . في هذه الظروف التي يعيشها السودان اليوم ةالنظر والتمعن واستقراء العبر من ذلك االتفاق مهم للغاي

ونها ؤإدارة شقاليم ومنحها الحق في درالي أو تفويض السلطات لأليفي مجمله يمكن أن نطلق عليه اليوم ما نسميه بالحكم الف

جدا أن يتفق أسالفنا قبل أكثر من خمسمائة عام علي مثل ذلك النظام  ةالمؤلم ةومن المفارق. دون تدخل كبير من المركز

الموسع الذي يتيح للجميع التعايش، ثم يأتي بعض أحفادهم اليوم يشتجرون في قضية كان أسالفهم قد عثروا علي حلها 

لي وطبقوها ادريأسس الحكم الف ىلإلوا وفي حقيقة األمر كان أسالفنا قد توص  . قرون ةووضعوا أسسها قبل أكثر من خمس

،وكانت  ةعندما كانت أمريكا رهن االكتشاف ولم يهاجر لها أحد بعد، أما أروبا فلم تكن قد خرجت بعد من قرونها المظلم

بعيد المدي واتفقوا فيما بينهم وتمكنوا من  اقب،متاز أسالفنا ببعد نظر ثا. من أقصاها الي أقصاها ةتكتنفها الحروب الديني

خلف أضاع الدين وأضاع من بعدهم  أتى ولكن من .من أحد ةدون واسط ةتجنب الحروب وعاشوا في سالم لقرون عد

 ةباسم الدين وسفك الدماء وقضي علي األخضر واليابس وأباد الحرث والنسل في سبيل الحفاظ علي مركزية قابض ةالدول

صبحوا مستعمرين وإن ظهروا أألسباب يعلمونها فمن أبناء السودان وتمترس فيها ورثته  ،سباب يعلمهاستعمار ألأسسها اال

 .كسودانيين

من وقوع السودانيين تحت  قبل أكثر من مائة عام ونيف محذرا  ( ونستون تشرشل)  ةالبريطاني ةلقد كتب رجل االمبراطوري



ومن الغريب أن الرجل كتب ذلك وكأنه يشاهد ما يجري اليوم  .(8333 بعةط ،15 ص، راجع حرب النهر) عسكري  حكم  

ة وءن أغلب الناس نظر لنبأومن الواضح . قاليم، وانهيار للتعليم وبطش بالمواطنيين، وتهميش لألللمؤسساتنهيار امن 

من خطورة حكم الجيش حذر تشرشل . لو كان تحذيرا صحيحا حتىه من ةفائد مبريالي الاالرجل علي أنها حديث مستعمر 

للسودان وربما كان الرجل يعني جيش قومي غير مسيس، ولكن لسوء حظ السودانيين حكمهم جيش مؤدلج وقع تحت قبضة 

 .وخراب الديار وتخطبوطي متطرف يستخدم الدين ستارا فكانت نتيجة ذلك المإتنظيم 

ما  ىورموا بإرث أجدادهم خلف ظهورهم فانتهوا ال ةستعمارياال ةاستدامة هياكل الدول ن بعد االستقاللوالسوداني ةتبني القاد

ون ثمتشب ةأصبحوا عاجزين، تتفكك دولتهم أمام عيونهم وعبدة المركزي. العدو حتىال يسر  ليه اليوم وهو حال  إانتهوا 

 .بعد أن بان خطلها وثبت عقمها حتىبرؤيتهم 

 :خوان المسلمينمسؤولية تنظيم اإل

ن االنفصال كان قائما ألقد ذكرنا )  ةجنوب السودان بصوره رسمي انفصالفي تحقيق عملية  ةتقع المسؤولية األساسي

، يشاركهم في (، المؤتمر الوطنيةالقومي ةجبهة الميثاق، الجبه)تفرعاته مختلف خوان المسلمين وعلي تنظيم اإل( موضوعيا

 .خرهو اآلدعاة النسب العباسي القرشي المتوهم  ةوالمستعرب ةذلك غالة العروبي

 ةشديد ةخوان المسلمين في السودان أن يستنتج ببساطألفكار وممارسات قادة اإل ئدون شك، يستطيع المراقب والقار

في قطر متعدد األعراق والثقافات ما ( ةمتوهم)  ةإسالمي ةففكرة بناء دول. تسمت به فكرتهماقصور النظر الفاضح الذي 

 ةوالعرقي ةوالثقافي ةالديني ةلم تكن معرفة التركيب. لتفكيك السودان ةالمجموع هي في جوهرها إال ترتيب متعمد من تلك

بتدعوا او - ةشاركما سبقت اإل –نتبه له أسالفنا اوقد  ،يقول بذلك 1939فالواقع الماثل منذ . دليل ىلإللسودان تحتاج  ةالمعقد

لغزو التركي المصري الذي نقل البالد للحكم تفويض السلطات وتقاسم الثروات، وهو نظام حكم قطع تطوره واكتماله ا

 .المركزي القابض

ختاروا المضي قدما في طريق فرض اخوان المسلمين وعضويتهم تنوع السودان تمام العلم ولكنهم يعلم قادة تنظيم اإل

تفادوا منه وال هم نظروا في تاريخ أسالفهم واس فال. وهم دون شك يعلمون نتائج ذلك الطريق ةرؤاهم وفهمهم للدين بالقو

بل كان دأبهم شن الحرب . في الدول متعددة الثقافات والقوميات ليستفيدوا من تجربتها ةتبصروا في سبل التعايش الحديث

 ةذهبت تلك المجموعات لحالها فليس لها مصلح ىالتي تعادلت فيها القو ة، وفي اللحظةالمفرط ةخضاع المجموعات بالقوإل

ها كمجموعة كفار يجب مقاتلتهم ال كمواطنين يجب توفير وضمان سبل التعايش السلمي لهم في تنظر ل ةفي البقاء في دول

من  ا  فكل عضو في التنظيم يتحمل جزء. أعضائه ثانياعلى تقع علي قادة التنظيم ومنظريه أوال ثم  ةلذلك فالمسؤولي. دولتهم 

ير الذي مارسه لوصول ذلك التنظيم المتطرف لسدة التي قدمها أو التنظ ةتتساوي مع حجم الدعم والمشارك ةالمسؤولي

 .الحكم

وظل الكثيرون من المفكرين والكتاب والمثقفين والعلماء وقادة الراي العام يحذرون  ةالمختلف ةحزاب السياسيلقد ظلت األ

في جوهرها ال  ةفكرفال. لتفكيك البالد ةمن أن فكرتهم ستقود ال محال ةخوان المسلمين وتفرعاته المختلفقادة وتنظيم اإل

ال لبس  ةواضح ةوكشفت بصور ةخيرحداث في السنوات األلقد أثبتت األ. خر المسلم دعك من غير المسلماآل حتىتحتمل 

موضوع )ستعداد للتعايش مع المسلم الجنوبي اليسوا علي  –كما أثبتت تجربتهم  –ن وخوان المسلمفاإل. فيها عقم فكرتهم

وهذا ليس . دواء إن كان مريضا أو علي سفر ةحقن حتىستعداد لمنحه اكما إنهم ليسوا علي ( ةربعوالحريات األ ةالجنسي

لكن في حالة . خر مسلما أو غير مسلم طالما لم يكن عضوا في التنظيمغريبا أو مستغربا ففكرتهم تقوم علي رفض اآل

أبناء الجنوب لم يمنحهم حقوقهم التي  سالم الكثيرين منإف – ةخر ليس مختصرا علي العقيدتضح أن رفضهم لآلاالسودان 

 – ىخراأل ةوتشترك في هذا معهم الجماعات السلفي – ةففي فكرتهم البائس. بل أضافوا عليها العرق –سالم ينص عليها اإل

 .ةهذا من ناحي. فاألمير أو الحاكم ال بد أن يكون من قريش أو هكذا يزعمون

بكل الطرق بمافي  ةو ظل هدف الوصول للسلط ةالسياسي ةلعنف في الحيان اوخوان المسلمأدخل اإل ىخراأل ةمن الناحي

لقد حاولوا منذ . علي سكان السودان هو الهدف األساسي لتنظيمهم ةذلك االنقالب عن طريق الجيش لفرض فكرتهم العقيم

علي بلد متعدد األعراق والثقافات دون أي  ةلفرض رؤيتهم األحادي ةعن طريق القو ةبواكير تنظيمهم الوصول للسلط

خوان المسلمين فإن تنظيم اإل( 53 ص 8338غسان  ابو) غسان  وحسب ما يورد أبو. عتبار لنتائج مثل ذلك الفعل وتبعاتها

في  ةحله داخل القوات المسل ةممثال في مراقبهم العام الراحل الرشيد الطاهر كان أول تنظيم سياسي يقوم بتنظيم خاليا تابع

 –بو غسان أيورد  حسب ما –وهو . وكانت نتيجة ذلك الفعل التحرك االنقالبي للمقدم علي حامد ومجموعته. ةالشرقي ةالقياد

في أمدرمان بين  ةالعسكري ةشتباكات في المنطقابين وحدات من الجيش السوداني حيث دارت  ةأول صدام بالذخائر الحي)

التي كان يقودها  ةومدرسة المشا( عبود براهيماالفريق  مجلس) الحاكم  ىعلس األللمجل ةقوات سالح المهندسين المؤيد

ول بين وحدات تنتمي لجيش قومي واحد كان ذلك هو الصدام األ. ةاالنقالبي ةعلي حامد قائد المحاول( المقدم)البكباشي 



 .(55ص )بوحدته وتماسكه وقوميته  التدخل السياسي عصف

خوان المسلمين وقتها الرشيد الطاهر المحامي، إعدام كل من الذي خرج من أفكار مرشد اإلكانت نتيجة ذلك االنقالب 

، الرائد عبد البديع علي كرار، النقيب طيار الصادق ةالمقدم علي حامد، المقدم يعقوب كبيد( غسان بوأحسب ما يورد )

 .يد الطاهر بخمس سنوات سجنخوان الرشوحكم علي مرشد اإل. محمد الحسن والنقيب عبد الحميد عبد الماجد

للوصول  ةالسبل بما فيها العنيف ىبشت ىخوان المسلمين يسعإذن، فمنذ بواكير نشأته ممثال في مرشده العام كان تنظيم اإل

جتهاد اوال يحتاج األمر لكثير . في قطر متعدد الثقافات واألعراق( ةمتوهم)  ةديني ةسيس دولألت ةعقيم ةلتنفيذ فكر ةللسلط

حيث ال يشترك الجنوب مع  -وربما مناطق أخري -الجنوب  نفصالال ةسيقود بالضرور ةي تطبيق لتلك الفكرأأن  ليدرك

خوان ، عدم تحملها واستيعابها لخالفات اإلةمن عقم الفكر ةبل مما يثير السخري. قاليم ال في الدين وال في العرقبقية األ

بعد أن قسموا البالد ودمروها وشتتوا أهلها في أركان  أفقد تفرقوا أيدي سبن اآل ىوكما نر. المسلمين أعضاء التنظيم أنفسهم

 .بعض يتالومون ىرض، وجاء بعضهم علاأل

لكل ذلك أجد نفسي مياال للقول بأن األدوار التي قام بها الدكتور علي الحاج أو الدكتور غازي العتباني في التأسيس 

عتنقوها في بواكير حياتهم بالرغم من االتي  ةالعقيم ةمنهم لتطبيق تلك الفكر الجنوب ال تعدو أن تكون إال امتثاال نفصالال

سعي معتنقوها  ةكان تحصيل حاصل لتبعات تطبيق فكرالقادة ويمكن القول أن ما حدث من هؤالء . بؤسها وقصورها البائن

بمعني آخر كان يمكن أن يكون . ةلبائسا ةلتطبيق الفكر ةوتمكنوا منها فطبقوها وتبع ذلك النتائج الموضوعي ةبالقو ةللسلط

في  ةخرين من التنظيم، ولكن لسوء حظ هؤالء قادتهم مجاهداتهم لتلك المواقع المتقدمآشخاص أي أشخاص هؤالء األ

 .شخاصهم ولتنظيمهمأل ةالتاريخي المسؤوليةالتنظيم فتحملوا 

فبدال . ةليست من أولياتهم الوطني ةعلي الناس بأجند وخرج ةالسياسي ةخوان المسلمين منذ نشأته الحيالألسف سمم تنظيم اإل

لبناء وتعمير البالد وتطويرها وتنميتها صرف التنظيم الناس في جدل سفسطائي حول ما يزعم بأنه دستور  ةمن الدعو

نهم غرب من كل ذلك هو أإال أن األ. هدرت الطاقات عبر السنوات في قضايا جدل بيزنطي ليس من ورائه طائلأإسالمي، ف

سالمي المتوهم سفسطون حول ذات الدستور اإلتبليل، وبعد ربع قرن من الزمان مازالوا ي ةن استولوا علي السلطأوبعد 

طراف الفقراء المعدمين، وتصفية أوقطع النساء بحجة عدم االلتزام بالزي اإلسالمي واختصروا دين هللا كله في مالحقة 

هذا الفشل المزري لخصه أحد . ح قياداتهم والفساد الذي ظهر في البر والبحرونهب المال العام لصال ةالخصومات الشخصي

 .(و يحدث الناس عن الدينأإنه أصبح يخجل من أن يتحدث عن تجربتهم ) حيث قال ( ماميس عمر اإل) قادتهم الكبار 

أن الدكتور غازي  ىلإشار أخوان المسلمين في فصل البالد ودور اإل ىنسب لو وطٌّن الكاتب مقاالته علربما كان من األ

لقد ترشح دكتور العتباني . خواننهم من قادة اإلإال أل ةالعتباني والدكتور علي الحاج ما بلغوا ما بلغوا من مواقع رسمي

وخسرها لصالح علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني كما كان الدكتور علي الحاج نائبا  ةسالمياإل ةلرئاسة الحرك

الء لوفود التفاوض وتوقيعهم علي االتفاقات يتم علي ضوء وجهة ؤكان ترأس ه. ةسالمياإل ةرابي زعيم الحركللدكتور الت

بلغوا مواقع التنفيذ والتزم تنفيذهم بما  حتىعتنقوها منذ بواكير حياتهم وصعدوا ساللم التنظيم اخوان المسلمين التي نظر اإل

لو لم يكن يعلم  حتىانفصالي  ةخوان المسلمين هو بالضرورتنظيم اإل يي أن كل عضو فيأومن ر. تقتضيه فكرة التنظيم

  . ذلك

من  ةونحاول أن نوضح وجهة نظرنا في موقف هذه المجموع( ةشماليو الحرك) موقف ما أسماهم الكاتب  ننتقل بعد هذا إلى

من قضية  ةلي موقف الحركثير سقوط نظام منقستو ع، هما تأنتناول هذا األمر في نقطتين. ةقضية االنفصال والوحد

 .ةالشعبي ةنضمام أعضاء من خارج الجنوب للحركادوافع ة، والوحد

 :ةمن الوحد ةثير سقوط نظام منقستو علي موقف الحركأت (1

القومي فهي  ىأما علي المستو المد األفريقي،القاري جزء من  ىالمستو ىحركة تحرر وطني، وهي عل ةالشعبي ةالحرك

فيها المواطنون بصرف  ىيتساو ةمن جذورها وإعادة تركيبها لتصبح دولة مواطن ةالسوداني ةلة الدولإعادة هيك إلىتدعو 

 .النظر عن عرقياتهم أو جهوياتهم أو دينهم

بكاملها، فيما عدا ذلك لن ينفصل  ةأن وحدة السودان لم تكن لتتحقق دون إعادة هيكلة الدول ةالشعبي ةيعلم أعضاء الحرك

 ىحت ةلقد تيب ست مفاصل دولة السودان القديم وأصبحت عاجز. ستلحقه ولو بعد حين ىإن أقاليم أخرالجنوب فحسب، بل 

لئك الذين يشاركوا وأ ىحت –هجرة أبناء السودان . ين والعرب الذين تدعي أنهم يؤيدونها ويدعمونهامستيعاب المسلاعن 

 .ستيعاب مواطنيهااوفشلها في  ةالقديم ةالدول تؤكد ضمور وتيبس وموات هياكل –العرق والدين  ةالحاكم ةالمجموع



 ة، إنما كان من أجل إعادة هيكلة الدولةمصطنع ةسياسي ةإذن وبهذا الفهم لم يكن النضال الثوري أو السياسي من أجل وحد

المصير ولو تحقق هذا الهدف لما احتاج الناس إلجراء مثل تقرير . ةحقيقي ةبأسرها لتتسع لمواطنيها ولتصبح دولة مواطن

في الحقوق والواجبات بين المواطنين ويتحقق التقسيم العادل للثروات بين األقاليم  ةفعندما تتحقق المساوا. للجنوب أو خالفه

 .ةالموضوعي نفصالولو تحقق ذلك، لسقطت كل دعاوي اال. يكون تقرير المصير قد تحقق فعليا

ممارسة األالعيب والحيل علي سكان الجنوب وخداعهم، يحدث هذا  تعتقد أن بإمكانها ةالتقليدي ىلألسف ما تزال بعض القو

يدع مجاال للشك أن  ات نيفاشا أثبتت بما اليتفاقا، كما أن ةللجميع علي قدر المساوا ةفي عصر أصبحت فيه المعلومات متاح

تارت فرض دينها واخ ةالمساوا مستعداد للعيش مع مواطني الجنوب علي قداليست علي  ةعلي الدول ةالمسيطر ىالقو

 .ةالكامل ةوثقافتها علي الجنوب ولم تقبل قط بدولة المواطن

لقد  ؟السودان موحدا ىلكي يبق دمواماذا ق: هنالك سؤال مهم يجب أن يسأله كل شخص لنفسه، خاصة المثقفين والمستنيرين

لتستوعب كل مواطنيها كي تظل  ةمن أجل تحقيق هدفهم لتغيير بنية الدول ةالشعبي ةستشهد الكثيرون من أعضاء الحركا

: راجع )  ةتغيير هياكل الدول ىختارت القبول بتقرير المصير علا( المؤتمر الوطني)  ةالمسيطر ىن القوأ، إال ةموحد

ختارت الصمت علي هذا ا ىاألخر ةالتقليدي ىغير أن القو(. 8311السالم؛ هيلدا جونسون؛ سيسكس اكاديمك برس  اندالع

وذات  ةنها أحزاب كبيرأالتي تدعي  - ىل هذه القولماذا لم تحو   اءلأن نتس ناويمكن. مسبقا ةنتائجه معلومالنهج الذي كانت 

تهم كافة أهل السودان؟  ةمصيري ةسمها في قضيإنهار لتحرم المؤتمر الوطني من التحدث ب إلىليل الخرطوم  -وزن 

من الطبيعي أن يرفض المؤتمر  .ا في المفاوضاتتتحجج بأن المؤتمر الوطني رفض مشاركته ىالغريب أن هذه القو

 ي، ولكن هل تستجدؤو تواطأاتي ذمر عجزت عن تهديد سلطته ربما عن عجز نها في حقيقة األالوطني مشاركتها أل

 ؟في مثل هذه القضايا أم تفرض فرضا ةالمشارك

كان علي علم تام بذلك، قام بإطالق منبر وألن المؤتمر الوطني . م8339يناير  5نفصل جنوب السودان في امر في حقيقة األ

دعاء بأن ، واإلةعن طريق تسميم مشاعر عامة المواطنين بقضايا العرق والعنصري ةللتمهيد لتك الخطوالعادل  السالم

خوان المسلمين وجناحهم الحاكم ومن نافلة القول وكما أثبتت األحداث لم يكن تنظيم اإل. الجنوب كان عبئا علي الشمال

هتمامهم أو أولياتهم، لذلك أصروا علي التمسك بهياكل ان ولم تكن وحدة البالد من يمر الوطني في أي يوم وحدويالمؤت

وكما يقول . االنفصال ىلم يكن أمام مواطني الجنوب سو وعليه، ةالتي ال تتيح لمواطني الجنوب المساوا ةالقديم ةالدول

! وهو أمر مستحيل( واالحتفاظ بها في آن واحد ةأكل الكيك) وا يحاولون ن كانوخوان المسلماالفرنج فالمؤتمر الوطني واإل

في ندوة كير حباط الذي أصابه وأصاب الكثيرين بعد حديث الرئيس سلفا لكل ذلك فإن ما أورده الدكتور سلمان عن اإل

للناس وإنما كان يتحدث عن  واشنطن أمر مفهوم، لكن ما يجب أن يفهمه الناس أن الرئيس سلفا لم يكن ليبيع األماني الخلب

نها أ، وةمتساوية الالمواطن ألمبد ةالمسيطر ىقتنع من خاللها رفض القواولمفاوضات شارك فيها و ةواقع غالبه لعقود طويل

 .ةوالوحد ةاالمساو ىاالنفصال علتفضل 

جتماع توريت في عام امن قضية تقرير المصير بعد  ةوليسمح لي الكاتب باالختالف معه فيما أورده عن موقف الحرك

النظام المركزي للحكم في السودان والذي يستند على دعائم العروبة " الذي فحواه  (5)لمكتب السياسي والقرار رقم ل 1551

تم ت تجربته ولكنه ( أو أي أقاليم أخرى)واإلسالم مع إتاحة الحق بإقامة نظم  لحكم  محلي  ذاتي أو دول  فيدرالية في الجنوب 

. عاما  من هذه الفترة 51من  89ذريعا ، لذلك تأرجح السودان بين الحرب والسالم منذ االستقالل، وأخذت الحرب  فشل فشال  

د  وعلماني   في أية مبادرة  للسالم مستقبال  سيكون موقف الحركة الشعبية من نظام الحكم هو وقف الحرب باعتماد نظام  موح 

 ".لدول  ذات سيادة أو تقرير المصير وديمقراطي، أو نظام  كونفيدرالي أو تجمع  

. االقتباس أعاله يوضح أن تقرير المصير جاء آخر الخيارات حتىبل . ةانفصالي ةي يوم حركأفي  ةالشعبي ةلم تكن الحرك

نصا  -جتماعه ذلك ـ خاصة بعد سقوط نظام منقستو اأن يعتمد في  ةوبالطبع لم يكن صعبا علي المكتب السياسي للحرك

 إلىأعاله طرحت عدة خيارات قبل أن تشير  ةولكن الفقر. ص علي تقرير المصير فقط في حالة قيام مفاوضاتمخالفا ين

لم تكن ترجح االنفصال  –ظروفها  أسوأفي  ىحت – ةكافيا كدليل علي أن الحرك كان وهذا األمر وحده. تقرير المصير



 .مباشرة

معسكرات التجنيد والتدريب، كما  ةفقد فقدت الحرك. ةمجلجل ةالشعبي ةالحرك ىنهيار نظام منقستو علانعم لقد كانت تأثيرات 

وهو األمر الذي دفع البشير  1558مدينة توريت في عام  ةول مرنشقت مجموعة الناصر، ثم تبع ذلك دخول الجيش ألا

هو  1554أن عام ن أكاذيبهم بوخوان المسلموبالفعل صدق اإل. بمسك الختام 1554بصيف العبور وعام  1555لتسمية عام 

وفي  ةستطاعت الحركابل  ،عبروا وال ختموا مر صراحة، لكن األيام أثبتت أنهم الخر عام للحرب وقد قال البشير هذا األآ

للجيش، وهو  ةقلب تلك التصدعات والعواصف أن تشن هجوما مشهورا علي مدينة جوبا التي كانت توجد بها أكبر قياد

 ،بوالد داود الراحل :ااثنين من قادتهإرسال  ةوفي نفس العام أيضا استطاعت الحرك .ةمالحكو أوراقاألمر الذي خلط 

 كما فشلت حملة الجيش في بلوغ مدينة نمولي التي ظلت تحت .ةجديد ةدارفور لفتح جبه إلىعبد العزيز الحلو السيد و

وقاد  ةستو أربك دون شك خطط الحركلكل ذلك يمكن القول أن سقوط نظام منق. توقيع اتفاقات نيفاشا حتى ةالحرك سيطرة

من شن حمالت  ةإلعادة ترتيب صفوفها وهو األمر الذي مك ن الحكوم ةلفتر ةوراق واحتاجت الحرككثير من خلط األ إلى

خوان سلوك ثابت لإل ةلقد كشفت تلك التجرب. ةالشعبي ةعلي الحرك ةنهائي ةللقضاء وبصور ةعتقدت أنها كافياشعواء 

وهذا السلوك  .به كل سياساتهم وهو الزهو الفارغ بالنفس واالستخفاف بقدرة خصومهم علي الردتسمت االمسلمين 

زرق ما هو إال والنيل األ ةوما يحدث في دارفور وجبال النوب .ورد معهم السودان المهالكأوردهم وأهو ما المتغطرس 

 .انعكاس لذلك الزهو الفارغ واالستخفاف بقدرة الخصوم علي الرد

من استعادة ترتيب صفوفها وكانت  ةسرعان ما تمكنت الحرك ةالشعبي ةنها نهاية الحركأحداث التي زعموا األ في تلك

لتقبل  ةمضطر ةجاءت الحكوم حتىقيادتها قدر التحدي فأعادت ترتيب أوراقها ومواصلة النضال المسلح واستمر الكفاح 

لم يكن ليمثل سببا  ةللحرك ةوجهتها الحكوم ةبعه من ضربات قويلكل ذلك يمكن القول أن سقوط نظام منقستو وما ت. بالسالم

نها استطاعت أن تصمد في وجه تلك الضربات، ولم تفقد عزيمتها أو برنامجها وتختار االنفصال أل ةر الحركيكافيا لتغي

 .ةبوصلتها السياسي

بتطبيق  ةفقد قبلت الحرك. ةالطريق للوحد مت الكثير من التنازالت من أجل فتحقد   ةالثابت أيضا أن الحركف ىأخر ةمن ناحي

. لتعكس تنوع السودان ةقومي ةستثناء الخرطوم كعاصماخوان المسلمين، وطلبت ساسي لإلأفي الشمال وهو مطلب  ةالشريع

 ىحت. يتفق عليها داخل الخرطوم لتعكس التنوع ةستثناء منطقالبت اوط ةرفض المؤتمر الوطني االقتراح، تنازلت الحرك

، أو كانت تضمر االنفصال لما ةفي الوحد ةلو لم تكن راغب ةن الحركإومن نافلة القول . رفضها المؤتمر الوطني لفكرةا هذه

 نالغريب أن فقهاء المؤتمر الوطني يجتهدو؟ رعا بالدينذمت ةمن يرفض الوحد ىتر. ا  بتداءاتقدمت بمثل تلك المقترحات 

بالرغم من عدم وجود  ةطعي فيه، ويعجزون عن إيجاد تبرير لصالح الوحدبالرغم من النص الق ةليبرروا القروض الربوي

 .نص قطعي

  :ةدوافع انضمام أعضاء من خارج الجنوب للحرك( 8

 ةالشعبي ةأعضاء الحرك. ا  بتداءا يوجد بها شماليون وجنوبيون ال( 8311يوليو عام  5ل قب)  ةالشعبي ةن الحركإفنقول  أنبد

وكان الغرض من إطالق . أنفسهم كسودانيين فقط ورفاق يتساوون في الحقوق والواجبات لىإكانوا وال زالوا ينظرون 

إال أن  .لجهويات لكسر تماسكها ةالشعبي ةتقسيم الحرك - ةلح متخم بالعنصريطوهو مص - (الحركة شماليو)مصطلح  

 .ةالمفضوح ةصمدت في وجه هذه المحاول ةالشعبي ةالحرك

نضم آالف من مثقفين ومفكرين اكما . وقاتلوا في صفوفها ةالشعبي ةللحرك  ةدان المختلفالف من مناطق السونضم اآلا

 .السياسي ونشر أهدافها وبرامجها ةفي مجهود الحرك ةوساهموا بدرجات مختلف ةوناشطين للحرك

 ةالسياسي ةحراكا غير مسبوق في الحيا -سواء من شاركوا في النضال الثوري أو السياسي   –األعضاء أحدث هؤالء 

 ةنفسها مضطر –خاصة المؤتمر الوطني الحاكم  - ةالمختلف ةالسياسي ىووجدت القو. أحدثوا تأثيرا  كبيرا  فيهاو ةالسوداني

وأجبر علي الحديث  عضها،بوتراجع عن غير أهدافه فقد ، بل في حالة المؤتمر الوطني ةإعادة ترتيب أولوياتها السياسي إلى

 .التي ال يؤمن بها ةوالتعددي ةعن الديمقراطي



نضموا لمواطنيهم في الجنوب ا ةمن أقاليم السودان المختلف ةالشعبي ةلبعض الناس، فأعضاء الحرك ةالنمطي ةخالفا للنظر

دمرت حياتهم وشتت مجتمعاتهم . وعبر جيشها تحاول فرض دينها وثقافتها عليهم بقوة السالح ةبأن الدول ةلقناعتهم الراسخ

واجب ( ةالمتساوي ةمن منطلق المواطن) أهل الجنوب والقتال معهم أو دعمهم سياسيا  ةلقد كانت مؤازرولم تبق ولم تذر، 

، ثم عاد نفس الرجل 1538فالثابت أنهم اختاروا السالم في عام . وبعدالة قضيتهم ةعلي كل وطني يؤمن بحقهم في الحيا

كما  –تفاقه معهم ومزقه وقذف به في سلة المهمالت وقال وتنكر ال( جعفر نميري الرئيس السابق) الذي وقع معهم السالم 

وكان  ةالدول ى، لذلك كانوا محقين في الخروج عل(ل أليريستاذ أبنقض العهود لأل: راجع ( ) ليس قرآن)إن االتفاق  -يتواتر 

 .ةالسبل الممكن ىالواجب يتقضي نصرتهم بشت

من المناطق خارج  ةالشعبي ةكاتب في مقاله بأن أعضاء الحركيردده البعض وربما ألمح له ال ئأيضا هنالك مفهوم خاط

هذا المفهوم غير سليم وغير . من أجل أن يظل السودان موحدا ةالشعبي ةنضموا للحركاالجنوب شاركوا في القتال أو 

هم في من خارج الجنوب من أجل نصرة الجنوبيين والدفاع عن حق ةالشعبي ةنضم أعضاء الحركاوفيما أعلم فقد  .صحيح

 ةمن عنف دول ةمواطنو الجنوب ولعقود طويل ىلقد عان. ةبصرف النظر عن خياراتهم المستقبلي يةنساناإل ةوالكرام ةالحيا

وكان  ةضطهاد ديني وثقافي وسياسي واقتصادي عبر عقود طويلامفرط ومتصاعد دمر حياتهم ومجتمعهم، كما عانوا من 

قاليم الوقوف مع وا الحرب والقتل، لذلك كان علي السودانيين من مختلف األأعجز السياسيين بائنا في حل قضيتهم واستمر

 ةخاضع ةليست قضي تفقضية مقاومة االضطهاد والظلم من أي جهة جاء. مواطني الجنوب لرد الظلم والعدوان عنهم

، ولو فعل أعضاء (سودانوالبقاء كجزء من ال ةنقاتل معكم أو ندعمكم سياسيا بشرط أن تضمنوا لنا الوحد)  ىللشروط بمعن

. ةالشعبي ةعضاء الحركأوليس مثل هذا الموقف حكرا علي السودانيين . هذا لكانوا قد خانوا مبادئهم ةالشعبي ةالحرك

فمثال . ديني وإنساني مطلق أكمبد ةكوني يتفهمه وينفعل به األشخاص كل حسب مفهومه للعدال أفالوقوف في وجه الظلم مبد

، بعضهم ةسيويين ضد حكومة البيض وناصروا االفارقوقف الكثير من البيض وغيرهم من األ ةنصريفي جنوب افريقيا الع

جن، دمنهم علي سبيل المثال ال الحصر، دينس قولدبيرج، باربارا هو ةقاتل معهم وبعضهم دعمهم سياسيا بطرق مختلف

 .يوسف دادو، برام فيشر، جون سلوفو، روث فيرست وأحمد كثرادا

خوان المسلمين عن نضال أهلنا في الجنوب األفريقي بالرغم من أنه ي منقب شيئا في أدبيات اإلألقول لن يجد ومن نافلة ا

ليس على مبادئهم  ال ينبنيخوان المسلمين في السودان فالنضال الذي لإل ةفبالنسب. من أطول النضاالت وأعنفها وأقساها

ولو علموا أن . عدمه من ةالحر ةوحقها في الحيا ةمة النفس البشريوكرا ةمعرفتهم بكونية العدالوال يتوافق مع نضاال، 

سف ينظرون لهذه الحقوق ولكنهم لأل. لما فعلوا ما فعلوه في الجنوب ودارفور وغيرها ةقيم كوني ةوالحري ةنسانياإل ةالكرام

ن الذين يشاركونهم الدين ومسلمال ىفحت. التي منحها هللا للبشر بصرف النظر عن دينهم أو عرقهم، بمنظور تنظيمهم العقيم

نضمام أعضاء من خارج افهم  ةلذلك سيصعب عليهم وربما لعقود قادم. ةوال الكرام ةوالعرق لم يوفروا لهم ال الحري

 .ةالشعبي ةالجنوب للحرك

مظالم من التي ال تهتم ب ةأن الدول"من خارج الجنوب فيما أعلم، كان واضحا ويتمثل في  ةالشعبي ةإن موقف أعضاء الحرك

وهذا  ".للذين يعتقدون أنهم في مأمن من ظلمها بحكم الدين والعرق ىحت ةيجأرون من قسوتها وظلمها وعنفها لن توفر العدال

في جميع أقاليم  ظلما  الناس  ةالقومي ةأعضاء الجبه أذاقحيث  1525في عام ةالقومي ةنقالب الجبهاتحديدا ما حدث بعد 

  .ةمجموع ةيالدين حماية ألو ةالسودان، ولم توفر العقيد

 ة، أما في ظل بقاء القوي المتطرفةللوحد ةالوحيد ةبكاملها وهو الضمان ةة الدوللبالطبع، كان سيكون رائعا لو تحققت هيك

لذلك فما (. ةاقبلوا بعض االضطهاد من أجل الوحد) دينيا وعرقيا في سدة الحكم فلن يجرؤ أحدا للقول لمواطني الجنوب 

هنا، فقد كان من  ىواالنفصال قول ليس ذا مغز ةلم يناقشوا قضية الوحد ةبالحرك( الشماليين) ن أتب عن أورده الكا

 ةساسي للحركوهو الهدف األ ةتتم إعادة هيكلة الدول ىو حتأ ةما ال نهاي إلىالقتال  ةالمستحيل مطالبة الجنوبيين بمواصل

 ى، فلم يكن أمام الجنوبيين سوةالمتكامل ةبما يحقق المواطن ةهيكلة الدولدينيا وعرقيا إعادة  ةالمتطرف ىلقواب بوبس. ةالشعبي

ن في تخليص أنفسهم بعد نضال مرير من ولقد نجح الجنوبي. ، وهو الهدف الذي تحققةنسانيختيار حريتهم وكرامتهم اإلا



في  ةلكن النضال لم يتوقف، والكر. ممن السالم لبناء دولتهم وإعادة بناء مجتمعه ومن حقهم أن ينالوا قدرا   ،ربقة االضطهاد

 ةحقيقي ةفي الشمال لتصبح دولة مواطن ةفي التغيير، وعندما تتم إعادة تركيب الدول ةحقيقي ةالتي لها مصلح ىملعب القو

 .نلمصلحة الشعبين يصعب التنبؤ بكنهه اآل ةخوان المسلمين سيتم دون شك نوع من الوحدوتسقط دولة اإل

ته في تناول هذا الموضوع الهام، وهو مجهود يستحق أاية هذه المقال بالشكر للدكتور سلمان علي جرتقدم في نهأأرجو أن 

ولقد  .العزم من الباحثين أولولن يضطلع به إال و ،ةبالغ األهمي ةمن الجميع، فالتوثيق لمثل هذه األحداث التاريخي ةاإلشاد

 ةحداث وأوردتها بصورفقد غطت مقاالته األ ،ةاحثين في هذه القضيمن الزمن للب وافرا   وفر الدكتور سلمان بمجهوده قدرا  

ن ، ألىما يزال في النفس الكثير من حتكان وإن  ،الموجزالتعقيبي  الفي هذه المق ثرت شيئا مفيدا  أن أكون قد اآمل . ةدقيق

 .في سودان اليوم دونها حجب وحجب ةالحقيق

 

 

 


