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 محمد الحسن أحمد محجوبتعقيب األستاذ 
 

 مقدمة

سلمان أحمد محمد  كما فعلت سلسلة مقاالت الدكتور سلمانالسودانية لم يشدني موضوع مكتوب في السياسة  عقودمنذ 

بلغته أو الذي بادرت)هتمامي وإعجابي اوأسباب . لحق تقرير المصير لجنوب السودان التوثيقي عن التسلسل التاريخي

متكامل، أو أقرب لذاك، يهتم بهذا  فهو من ناحية، أول مجهود  . متعددة( الموضوع يواصل الكتابة فيال زال وهو  هإيا

جمع فيه ثم هو من ناحية أخرى جهد منسق  . قتصادا  او كيانا وجغرافية ومجتمعا   -الشأن الذي زلزلت مآالته دولة السودان

و كذلك وجدته توثيقا  متميزا   .(علمي حدود ر أن الكثير مما ورد فيه لم يكن فيوأق  ) يتيسر لغيره أن يلم به في مجمله مما ل

ستنتاجات الذاتية نحياز أو االكبير، في أن يجرده ما أمكن من الرأي الشخصي واال لى حد  إحاول فيه الكاتب جهده، ونجح 

ن م  ( . التحليل ر منذالن ولو لم يخل من)  .على المقاالتا  بون عق  وهو ما أشاد به الكثير م 

وأود أن أشكر الدكتور سلمان على )وقد قادني اهتمامي بالموضوع إلى متابعة ما نشر من تعليقات وتعقيب عليه 

هتمام الكاتب باآلراء والمقترحات التي تصل اوقد زاد من حرصي على المتابعة (. المساهمة بتزويدي بما لم يصل إلي

أن يضيف الى المقاالت ما يصل إليه من وثائق  قد أرسلت له طالبا  فمتكامال   ن هذا التوثيقوومن حرصي أن يك. ليهإ

 .وسرني كثيرا  أن وجدت مقترحاتي القبول لديه. تابكأن يهتم بنشر المقاالت في  لتكتمل الصورة، ثم

. همة وأطول باعا   قبل أن يسبقني من هم أكثرنتهاء الكاتب منها، افور لى سلسلة المقاالت علقد هممت بالكتابة معلقا  

مما أردت  ا  بعضإذ تضمنت التعقيبات  ،و قد صدق حدسي. م الكتابةد منهم ما يغنيني عن ه  فآثرت اإلنتظار لعل في ما ير  

الجدل أردت أن أدلي فيه بدلوي، فربما أثرى ذلك اللغط وولكنها بالمقابل أثارت بعضا  من  .أن أكتب حوله، فأراحتني

 .تواصل لتنجلي بعض الجوانب التي تحتاج إلى المزيد من التمحيصالنقاش الذي أرجو أن ي

 عن المقاالت ورأي الكاتب في آراء المعلقين

وللمقارنة مع بعض ما وصلني من الوثائق المتعلقة  ،والتحققستيعاب مزيد من االللقد عاودت قراءة المقاالت عدة مرات ل

 :التالية نقاطال، أسرد عبر عنهمتابعة ما أود أن أفي على القاريء لتيسير لو ( إن أمكن)و لإليجاز . بموضوع المقاالت

 :ةما جاء في المقاالت التسع:  أوال  

من  –ألن سلسلة مقاالت الدكتور سلمان ( العنوان يقول التاريخي قراءة في التوثيق السياسي)جاء عنوان مقالي هذا  .1

في متابعة التطورات من فقد نجح أيما نجاح . ثائقمن واقع التاريخ والو هي توثيق لألحداث –منظوري الشخصي 

خالل فترة حكمه  قستو هايلي ميريام و تأثيرهنة المفاوضات، بدءا  بتكوين مجموعة اإليقاد، مرورا  بنظام مقبل بدي

جتماعات اوما تلى ذلك من  مقررات مؤتمر توريتعلى مشكلة الجنوب، والتداعيات التي تلت سقوطه، ثم 

واقعة ( 11)وقد أورد الدكتور سلمان . مشاكوس الذي أدى إلى اتفاقية نيفاشاتى توقيع بروتوكول و ح واتفاقات،

و لم أجد حدثا  هاما  خالل . وحتى توقيع اتفاقية نيفاشا  1991سبتمبر عام شقاق مجموعة الناصر في نومؤتمرا  بين ا

ومن ما يحسب للكاتب أنه  .ره توثيقا  هاما ، متكامال  عتباو بذلك . ليه المقال األول في السلسلةغهذه الفترة لم يتطرق 

مما يتيح الفرصة للجميع للتعقيب والتفنيد أو  (كما ذهب إليه األستاذ علي عسكوري) خ لألحداث و الشهود أحياءأر  

 .هذه محمدة كبيرةو ،ثباتاال

والذي ورد في المقال األول في ) في المحادثاتالعتباني ولية الدكتور غازي ؤفي ما اورده الدكتور سلمان عن مس .2

، وهو الجزء ففي هذا الجانب. ، فإن لي رأيا  مغايرا  (السلسلة، ولعله كان الشرارة التي أطلقت الطاقة لكتابة السلسلة

 .الذي أبدى فيه الكاتب رأيا  تحليليا ، قرأت منظورين مختلفين

قاد و ماسبقها من مباحثات في فرانكفورت فالدكتور غازي يرى أنه جاء للمباحثات بعد إعالن مباديء اإلي  (أ 

سبتمبر  6اجتماع يوم  ولذلك كان يرى أن مهمته في. حق تقرير المصيرلوأبوجا وما نجم عن ذلك من إقرار 

و كما ورد في المقاالت، فقد ذكر  .{إلغاء إعالن مبادئ مبادرة اإليقاد}هي  مع ممثلي االيقاد 1991عام 

عندما نال  1996مصير السودان كان قد تحدد في عام }ك اإلجتماع أن الدكتور غازي في كلمته في ذل

 الشخصي هما ضد تقرير المصيرالدكتور غازي و تلك دالئل على أن رأي و موقف . {السودان استقالله

 .لم يتبدالو

جونسون  اللسيدة هيلد العتباني الدكتور غازي  ذلك من تطورات، نذكر منها ما ذكره بعولكننا إذا قرأنا ما ت   (ب 

إشراك كل }ورأيه حول  ،{لم يكن هناك تطابقٌا  في اآلراء حول بروتوكول مشاكوس داخل الحكومة}من أنه 
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القوى والشخصيات السياسية السودانية والخبراء والمختصين في صياغة قراءة موحدة لألزمة ومن ثم 

 ات بالنائب األول لرئيس الجمهورية،ثم أخيرا  استبداله كرئيس لوفد المباحث ،{سياسة وطنية موحدة تجاهها

 .ستبدالهمما قادها الالدولة، ادة يقكان يختلف عن موقف الشخصي ذلك يشير إلى أن موقفه  جميع نجد أن

أما توقيعه على بروتوكول مشاكوس فيأتي في سياق كونه ممثال  للحكومة و يأتمر بما فوضته، بغض النظر   (ج 

ف لمرة يم أر تناقضا  في ما أورده الدكتور غازي من أن دوره كان التكللذلك ل. ه و مواقفه الشخصيةئعن آرا

 .من سلسلة أحداث تلتواحد و هو حدث . دة وفد مباحثات السالم في كينيااواحدة لقي

و ليس )هو التغيير السريع ( إعالن فرانكفورت ومسؤولية انفصال جنوب السودان)لعل أهم ما جاء في المقال الثاني  .3

 . في موقف جناحي الحركة الشعبية من حق تقرير المصير( ي رأييالمفاجيء ف

السودان الجديد حسب ما جاء في المانيفستو في )نشأت على مبدأ السودان الموحد ظلت الحركة توحي بأنها فقد  (أ 

كيف لقيادات : وللمرء أن يتساءل. نشقاق فصيل الناصر برزت فكرة تقرير المصيراو لكن بمجرد (. 1993

 ات أخرىقيادختالفها مع اب أولوياتها لمجرد وردت في صلأن تبدل موقفها من قضية محورية  تاريخية

تمويها  من  –ضمن عدة بدائل )نشقاقها عنها؟ ثم ما لبث الفصيل الرئيسي للحركة أن أعلن ذات الموقف او

الذي استجد حتى  ما: و يتكرر السؤال. بمدينة توريت 1991سبتمبر عام  6في اجتماع عقد في ( وجهة نظري

بتبني خيار تقرير المصير كأحد البدائل؟؟ هل كان ذلك لقطع الطريق على ( األصل)قامت قيادة الحركة 

إن هذا التبدل ما هو إال إفصاح عن   .من كسب التأييد المتوقع لفكرة تقرير المصير؟ ال أظن مجموعة الناصر

لم  1999اث توريت دستقالل منذ أحنفصال واالبي لالفتاريخ النضال الجنو. نعقدت عليهاما كانت النية قد 

ستخدم تكتيكا  ذكيا  بتبني مبدأ السودان الجديد، خشية من رفض دول القارة األفريقية اتتبدل استراتيجيته، بل 

وكان الشمال، (. أثيوبيا) نفصال على دولها، وخاصة الدولة المستضيفة للحركة حينهااالدعوة من تداعيات 

تحت حسن الظن واألحالم الرومانسية بالوحدة الحتمية والمكايدات السياسية بما فوت على عا  جميعه، واق

و لعل في كلمة رئيس حكومة الجنوب في عيد اإلستقالل  .لى ما بعد الكالم المعسول عن الوحدةإالجميع النظر 

 .األول ما يكفي للتدليل على ذلك

موافقة حكومة السودان ببساطة  شديدة  ومتناهية وألول مرة  في }ليه الكاتب، هو إاألمر اآلخر ، والذي أشار  (ب 

واألمر هنا . {تاريخ السودان على حق  شعب جنوب السودان في تقرير مصيره دون استبعاد أي خيار

هل كانت تلك استراتيجية الجبهة القومية . توجب التوقف عنده كثيرا  والبحث في دوافعه ومصدرهسي

أم كانت هنالك دوافع أخرى  ؟ستنزاف المادي و البشري للحربارا  فرضته ظروف االاإلسالمية؟ أم كان خي

 لتثبيتا حتى اآلن، وربما يأتي يوم تتبين في الخيوط؟ أرى أن هذا المبحث يحتاج جهدا  كبيرا  مهال نعل

 .الحقائق للتاريخ

 . لموضوعين هامين( مبادرة السالم من الداخل)تطرق المقال الثالث  .1

حق تقرير زدواجية التي تعاملت بها الحكومة في اتفاقاتها مع الحركات الجنوبية حيث تعترف بز االفقد أبر (أ 

   .المصير لجنوب السودان وتتحد ث في نفس الوثيقة على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان

 .1999دستورية حق تقرير المصير بإدراجها في دستور  ثق المقال لتأطيروكما  (ب 

ع الوطني الديمقراطي ومسؤولية انفصال جنوب السودان)ع تطرق الكاتب الى في المقال الراب .9 و من أهم ما  (التجم 

 :جاء فيه

أن يقوم حزب األمة {، 1991فبراير عام  22ثم  1991يناير عام  29اتفاقيات  في )موافقة حزب األمة   (أ 

بالتحالف مع الجيش الشعبي سوداني المليشيات القبلي ة المسل حة التي تحارب مع الجيش البمسؤولياته إلقناع 

 !!ستعداد حزب األمة لمحاربة جيش األمةاو لنتوقف عند  .}!!في حربه ضد الحكومة

اجتماع مجموعة من المثقفين بالحركة الشعبية من ( مبارك الفاضل)كذلك نتوقف عند موقف حزب األمة   (ب 

أول  الموقعين على اتفاق تعاون  مع ثم كونه  و اتهامهم بالخيانة 1999في ورشة أمبو بأثيوبيا في فبراير عام 

 !!!الحركة الشعبية بعد عدة أشهر

كشرط  للتفاوض بعد سقوط نظام كما نتوقف عند إصرار الحركة الشعبية على إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك   (ج 

ية ظلت تستخدم ما ذهبنا اليه من أن الحركة الشعببالوحدة مع ليبيا فيما بعد، مما يؤكد مناداتها  نميري و

 . ال عالقة لها باألهداف االستراتيجية والموقف الراهن وقتها، تكتيكات متغيرة حسب مصلحتها
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و تجتمع أبوجا  تتفاوض فيتبعته الحركة الشعبية حينما االذي ( والتكتيك)ونرصد في هذا المقال اإلزدواجية   (د 

ع الوطني الديمقراطي  في نفس الوقت مع مشكلة  فهي تفاوض لحل(. 1993يل عام أبر 11نيروبي )التجم 

 !!!!مع التجمع الذي ينادي بإسقاط النظام لتقي في ذات الوقتمع الحكومة، و ت الجنوب

تفهمهم للظروف المحلية }اإلزدواجية بزعمهم  هو نرى تقاعس بقية التجمع عن مواجهة الحركة الشعبية بهذ  (ه 

 دكتور جون قرنق في االجتماعكما نالحظ في خطاب  .{واالقليمية والعالمية التي تنعقد فيها المفاوضات

تركيزه على وحدة السودان وعدم تطرقه اطالقا  لمسألة تقرير المصير أو مقررات مؤتمر توريت التي }

نت هذا المبدأ  .زدواجية، تكرارا  لمنهج اال{تضم 

الجنوبية الى واشنطون كما نقرأ عن الموقف المعيب الذي إرتضاه التجمع عندما سافر مع وفود الحركات  (و 

، حيث تم توقع اتفاقيتين مع بدعوة من السيد هاري جونسون عضو مجلس النواب األمريكي 1993عام 

كما أتوقف هنا مع رأي . ,!!!(كان أكبر الوفود )الحركتين الجنوبيتين ولم يحفل أحد بوفد التجمع الذي 

وأرى أنه اذا كانت الحكومة قد . مة السودانيةكان ممثال  للحكو الدكتور كمال عثمان صالحالكاتب من أن 

 !عقدت العزم على الحضور فكان يمكن أن يمثلها من له موقع رسمى، و لوسفير السودان بواشنطون

ع الوطني الديمقراطي بما فيهم الحركة الشعبية ويتطرق المقال الى   (ز  إعالن أسمرا الذي وق ع عليه كلُّ قادة التجم 

يجرد جميع  مما (.قرار حول قضي ة تقرير المصير –مؤتمر القضايا المصيرية ) 1999يونيو عام  23في 

 !!!!ولية الحكومة الحاليةؤهو مس( نفصالثم اال)األحزاب السودانية من حجتها من أن تقرير المصير 

باب التفاوض حول حق  تقرير المصير لشعب جنوب السودان مع لس نقرأ عن فتح الحركة ماخفي المقال ال .6

ع الوطني الديمقراطيأحزا ع كتنظيم منفردة ب التجم  و هو نفس التكتيك . قبل أن يتم عرض المسألة على التجم 

وقد نجم عن ذلك تأكيد حق تقرير .  ستفراد باألحزاب المعارضة وشق وحدتهاالحكومي الذي يقوم على اال

مؤتمر القضايا مع حزب األمة ثم  اتفاقية شقدومو إعالن القاهرة مع الحزب االتحادي الديمقراطيالمصير في 

من جميع القوى  انتزاع حق  تقرير المصيرنجحت الحركة الشعبية في }وبذلك  أسمرا في المصيرية

 .كما عبر عنه الكاتب {المعارضة

انفصال يناقش الكاتب دور المؤتمر الشعبي في  (اتفاق جنيف ومسؤولية انفصال جنوب السودان) دسفي المقال السا .1

 . دانجنوب السو

كما أن مصر . تجاوزتها األحداثكانت قد أنها ولدت ميتة إذ  تفقاتفاقية الليبية المصرية والتي يتطرق الكاتب لال .1

ويكفي أن ندلل بما جاء في المقال من . لم تكن لها مصلحة أو حماس لها( التي جاءت للمبادرة بعد أن طرحتها ليبيا)

شريطة أن يؤد ي "ن مصر مع حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان أ}احمد أبو الغيط  -ترديد وزير خارجيتها 

 !!!!!!!{االستفتاء إلى الوحدة

وظني أنهم قد شجعوا الحركة . عدم وجود حماس  للمبادرة الليبية المصرية من الواليات المتحدة أو من شركاء االيقاد .2

 .والدفع بعدة شروط تجهضها فعليا  ( تكتيكيا  )كليا  لترحيب بها شلالشعبية على التملص منها، مما قاد الحركة الشعبية 

وهذا يستدعي . م توقيعهم على اتفاقات تلتزم بتقرير المصير للجنوبغترحيب بعض الفرقاء من التجمع بالمبادرة ر .3

 ؟(تكتيكي)الموقفين   وأي( الوطني)تفاقيات سابقا  عن قناعة أم تحت ضغوط؟ وأيهما هل كان توقيع هذه اال: التساؤل

. ما تعلق بحكم السودان أو بقضية الجنوب ا  بالكامل عن جميع مواقفه السابقة، سواء الشعبينقالب موقف المؤتمر ا .1

، واقرا 2111فبراير عام  11هو ينادي في مذكرة التفاهم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في جنيف في  فها

روع الوطني الُمْجمع عليه يشكالن أساس األزمة الوطنية أن المشاريع اآلحادية الرؤى للحكم وغياب المش -1 }معي

أن يتخلى  -3بناء ديمقراطية حقيقية تصون الحريات والحقوق األساسية وتمك ن من التداول السلمي للسلطة   -2

يد الطرف -1. النظام عن نهجه الشمولي ويتيح الفرصة للبديل الوطني من أجل التداول السلمي للسلطة أن "ن فيها يتأك 

هل هذا هو نفس الحزب و نفس القيادة التي كانت قبل عامين أو أقل  . {!!!حق تقرير المصير حق انساني مشروع

نفراد تبرر للجهاد في حرب الشمال والجنوب، وكانت تسخر و تقلل من شأن األحزاب األخرى، بل وتصر على اال

فهي . جميع األحزاب السودانية دون أي استثناءإن هذا واحد من مواقف و شواهد عديدة تسخر من أي و!!! بالحكم

( التاريخية)ودوننا القيادات . عمل بال استراتيجية و بردود األفعال ودون ديمقراطية في داخلها هي نفسهاتأحزاب 

!! فقط... ختالف المواقع الهذه األحزاب التي تسيطر عليها كما سيطر القذافي على ليبيا ومبارك على مصر، مع 

يرة حهل كان حقا  يأمل أن تغسل ب} د الكاتب تساؤال  معقوال  في معرض إيجازه لموقف المؤتمر الشعبيوقد أور

ستنتاج بعد االتساال  {جنيف تاريخه غير المشرف، أم أن المكايدة للشقيق السابق والعدو األول الحالي هي السبب؟
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التي تسعى  تردود األفعال الكيدية والمؤامرا  اسة السودانية الحديث عشرات الشواهد فيياألخير، وفي تاريخ الس

 .بغض النظر عن مصلحة الوطن إلضغاف أو إلغاء اآلخر

ك العديد من النقاط الهامة التي هنال( شماليو الحركة الشعبية ومسؤولية انفصال جنوب السودان)في المقال السابع  .9

 :نستدعيها للتذكير

كانت تلك أول . 2119مريكية في األسبوع األول من شهر نوفمبر عام زيارة السيد سلفا كير الواليات المتحدة األ (أ 

كما كانت إسرائيل أول زيارة خارجية له بعد )رحلة  له خارج السودان بعد أن تم  اختياره لخالفة الدكتور جون قرنق 

نوبيين والشماليين في نوفمبر بعدد  كبير  من السودانيين الج 6ه يوم األحد ؤ، ولقا!!(أن أصبح رئيسا  لجنوب السودان

 .الحضور سماع أ علىقاعة االجتماعات الكبرى بالجامعة األمريكية بواشنطن، و الجمرات التي رماها 

ويعنيني هنا ما ذكره من رفض المؤتمر الوطني لقرار خبراء مفوضي ة حدود ابيي والذي تم  تقديمه لرئاسة 

ل أوجهه ؤاوس. عتباره أول خرق  التفاقية السالماو 2119يوليو عام  11في ( هورية ونائبيهرئيس الجم)الجمهورية 

أم  هل هنالك سوابق على تدخل محكمة العدل في مشاكل حدودية داخل الدولة الواحدة؟؟: للمختصين بالقانون الدولي

في  محمد سليمان إدريس باشربا  للسيد ستعيره من مقال نشر قرياوسؤال آخر  ة السنية؟أن ذلك سْبق للدولة السوداني

وماهيتها هل هى ميثاق لمنظمة  تفاقية  نيفاشاا(: نيفاشا وماجاكوس كيف أوصلت الشريكين الى التشاكس)مقاله 

تلزم الشريكين فى حالة اإلختالف حول تفسير أحد }: ؟ وكيف نفسر النصوص التيدولية إقليمية أو محلية أو

؟ و متابعة للسؤال من نفس {تفاقية إلزالة الغموض ال للدستورحتكام لاللرجوع واالنصوصها أن يكون الرد فى ا

تفاقية أم منظمة إقليمية حتى سمت إتفاقيتها التى وقعتها مع هل الحركة الشعبية حزب سياسى وفق اال }المصدر 

 ؟؟؟{؟سمو للدستورحكومتهاعلى دستورهما وقللت من سيادة بلدهما وفق معيار السيادة للدولة والشرعية وال

الحركة تبرير التغيير في موقف الحركة من الوحدة إلى االنفصال إلى مفاوضات السالم ومقتل شماليي محاولة  (ب 

فهل كان مانفيستو الحركة الذي بموجبه أنضم شماليو الحركة اليها هو مذهب رجل واحد؟ أين !! الدكتور جون قرنق

ح بجالء {: عددا؟ الكاتب أدبيات الحركة التي ظلوا يتغنون بها سنين لكن القراءة المتأن ية لتاريخ الحركة الشعبية توض 

إثر سقوط أديس أبابا في يد قوات الجبهة الديمقراطية  1991أن التراجع عن خط الوحدة بدأ في حقيقة األمر في عام 

بل هو عمل دؤوب . يجه و حدوو ليسمح لي أن أخالفه الرأي، فاعتقادي الجازم أنه لم يكن هنالك أبدا  تو. }الثورية

 .ثر ال يسعها المجالوقد ذكرنا بعض الشواهد و هنالك كُ . ما قبل خروج المستعمرنفصال منذ لال

فشل شماليو الحركة في إثارة ومناقشة قرارات مؤتمري توريت وشقدوم الخاصة بحق تقرير المصير والكونفيدرالية  (ج 

الجهد الخارق في انتزاع حق تقرير المصير من أحزاب التجمع  بل وفي بحث األسباب التي دعت الحركة إلى بذل

هل كان ذلك غفلة أم تخاذال  أم خوفا  على المواقع، أم غير ذلك؟؟؟ فقد كانت األحداث التي تشير . الوطني الديمقراطي

 .لتزم الحركة ونسي أو تناسى العقلاالى توجه الجنوب نحو اإلنفصال تترى ولكن ال حياة لمن 

ففيهم العديد من العلماء والمختصين . من المناصب كان مؤشرا  واضحا  على بداية تهميشهم ماليي الحركةنصيب ش (د 

فلم يكن لهم مكان في اتخاذ القرار على المستوى . ممن ناضل سنوات طويلة في صفوف الحركة ليقبضوا الريح

 .القومي

هو على  نوهو م)ه عن زيارة الواليات في الشمال ندرة بقاء النائب األول لرئيس الجمهورية في الخرطوم و إحجام (ه 

 .كل ذلك كان يجب أن يلهم شماليي الحركة الصواب!!(. المستوى القومي

ل االقليمي والدولي ومسؤولية انفصال جنوب السودان)المقال الثامن  مع .9  :لنا وقفات( التدخ 

وأرى . تدخل في الشئون الداخلية لدول أخرىفي مقدمة المقال أورد الكاتب عدة مواقف يمكن من خاللها للدول أن ت (أ 

. ستنجادها بهذه الدولاو أن السبب األوحد الذي أقحم دول الجوار وغيرها في الشأن السوداني هو دعوة الحكومة لها

للتدخل الخارجي،  فهنالك دول كانت لها مشاكل مماثلة لما جرى في السودان بدرجات متفاوتة، ولكنها لم تفتح الباب 

رواندا، كمبوديا، جنوب )ه حتى الدول الكبرى تغاضت عن ما يجري في هذه الدول ألسبابها الخاصة بل إن

 -ستثناء ولعل اال. فلم تفلح حقوق اإلنسان وال غيرها لجر الدول الكبرى أو الجيران للتدخل في هذه الدول...(. افريقيا

 .و  دول البلقان( انفصال اقليم آتشيه) نيسياوأند, هو التدخل في دول إسالمية مثل العراق   -السودان

( تُرى هل كانت هناك حقا  أيادى خفية ومؤامرة على وحدة السودان قادتها قوى اقليمية ودولية؟:) تساءل الكاتب (ب 

تفاقي معه أن الحكومة هي التي فتحت الباب لهذا اومع . واجاب بالنفي محمال  حكومة السودان كامل المسئولية

التدخل الخارجي، وإال فما معنى أن يستدعي هاري جونسون عضو مجلس  نستبعد ال يجب أن التدخل، إال أنه 

األحزاب  يستبعدالنواب األمريكي الفصائل الجنوبية والتجمع لواشنطن ليعمل على تقريب الشقة بين الجنوبيين و
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ها؟ ولماذا قامت إسرائيل الشمالية؟؟ ولماذا كانت الضغوط من شركاء اإليقاد على الحكومة السودانية دون سوا

 .بتسليح الحركة الشعبية ؟؟  أكتفي بهذا القدر من هذا المقال، وفي النفس شيء من حتى

تفرد بتوضيح اتفاقية نيفاشا ببنودها التي  فهذا المقال . والذي كان تكملة لسابقه، ليس لدي ما أضيفه -عن المقال التاسع .11

أضاع الساسة في سرد التطور التاريخي لمشكلة الجنوب و كيف  كما أسهب الكاتب. كانت سرية الى وقت قريب

حيث وجد أنه  نيفاشا لى موقف التجمع من مفاوضات إكذلك أشار الكاتب . الشماليون فرصا  عديدة إلنهاء الحرب األهلية

ستخدام كل أوراقها مما يؤكد قدرة الحركة الشعبية للمناورات الذكية وا!! اور معهشقد تم استخدامه ولفظه، دون حتى الت

 .باحترافية ال تقارن بسذاجة أهل الشمال

 

 ثانياً ما أورده الكاتب في معرض رده على التعقيبات

ولكي ال أعيد .  محمد علي صالح عن دور أمريكا في تقسيم السوداناألستاذ ال على مقال لم يعقب الكاتب إ .11

األثر الكبير للغرب، والغرب المسيحي خصوصا  في كتابة ما تم نشره، اجد نفسي أؤيد وجهة النظر التي تقول ب

ثل البارونة كوكس في م لن ننسى دور شخصياتفأعاله، ( ب– 9)فباإلضافة لما ورد في البند . تقسيم السودان

وعموما   ...الخ .(لنقل األسلحة التي كانت تستخدمها)النرويجية  منظمات العون اإلنساني ، و طائراتابريطاني

ا  في الكثير مما جاء به الصحفي محمد علي صالح، والذي أعرف عنه اجتهاده في الحرفة أجد نفسي متفق

ولنقارن مواقف الغرب من  .أوائل السبعينات وعمله بجريدة الصحافة من الجامعة  الصحفية منذ ما بعد تخرجه

يرلندا واقليم الباسك مع ما مشاكل مثل إقليم آتشيه ودول البلقان ومواقفه من إقليم أ مشكلة الجنوب مع مواقفه من

الموقف )أظهره في نفير دارفور مقارنة بحرب بيافرا ومجازر رواندا وما يجري حاليا في سوريا 

رس لحمل الجنوب على غولعل الكاتب يفسر لنا ضغط الواليات المتحدة، حكومة وكون. !!!(األخالقي

 نفصاال  مبررا؟التمنع ( 1969 -1962الحرب األهلية )نفصال، وهي التي قاتلت أشهر حروبها اال

 ما جاء في تعليقات و تعقيبات القراء: ثانياً 

أحمد إبراهيم أبوشوك و صالح شعيب و طلحة جبريل و أخيرا   ةقرأت جميع التعقيبات التي وردت من األساتذلقد  (أ 

ة ثتعليقات الثالل ما ورد في ووجدتني أؤيد جُ .  سلسلة من ثالث مقاالتمعقبا  في و الذي كتب  -علي عسكوري

 .غير أنني توقفت كثيرا جدا  عند ما كتبه السيد علي عسكوري . و لم أجد ما أزيد األوئل،

وهذه  (.فكرة الدولة القومية)فمن جانب، أورد السيد عسكوري نقطة هامة جدا  لم يتطرق لها من سبقه، أال وهي   (ب 

والتي ترد في ما بعد ، مالحظتي في هذا الصدد و كنت قد كتبت) ، والسودان عموما  قضية في لب مشكلة الجنوب

ق لح  أُ ستعماري الحديث للسودان يشهد بأن الجنوب فالتاريخ اال(. السيد علي عسكوري يقبل أن يسبقن ،كمقترح

 . و ليس برضى سكانه ،بالشمال بخيار المستعمر

( ن اقترحها، وقد فعلت في ما يليكذلك من المالحظات التي اردت أ وهو)سؤاال  محوريا  السيد عسكوري كما أورد  (ج 

وال اعني ) هنالك سؤال مهم يجب أن يسأله كل شخص لنفسه، خاصة المثقفين والمستنيرين }: جاء سؤاله كالتالي

وهو سؤال محوري ، ليس فقط عندما نتناول موضوع  .{ماذا قدم لكي يبقي السودان موحدا؟(: كاتب المقاالت هنا

او )جتماعية، وأعني ماذا فعل المثقفون قتصادية والسياسية واالكل السودان االنفصال، بل هو في صميم مشااال

 خاصة طوال عمر السودان المستقل؟( اإلنتلجنسيا

فبالرغم مما جاء في مقاالت الدكتور سلمان عن . نقاط التي أوردها تحتاج إلعادة نظرغير أن هنالك العديد من ال (د 

افه في تعقيد مشكلة الجنوب، نجد السيد عسكوري يصر و يلح على أن  دور كل مكونات المجتمع الساسي بكل أطي

نتهت انفصال، وكأنما مشكلة الجنوب بدأت وولية األولى واالخيرة في االؤهم من يتحملون المس( األخوان المسلمين)

. اإلسالمية ليدمغ به جميع األحزاب و التنظيمات( خوان المسلمينثم هو يستخدم وصف اإل. 1999نقالب ابعد قيام 

لم  يتحتفظ لنفسها باسمها ومواقفها، وهحركة اإلخوان المسلمين كانت و مازالت ف. تعميم مخل رو هو من منظو

تقع المسؤولية )فهو يورد ما نصه .  و الشعبيأتنضم تنظيميا  ال إلى جبهة الميثاق وال ألي من المؤتمرين الوطني 

تفرعاته مختلف خوان المسلمين ودان بصوره رسمية  علي تنظيم اإلنفصال جنوب السوااألساسية في تحقيق عملية 

ن والمستعربة دعاة النسب ييشاركهم في ذلك غالة العروبي (...جبهة الميثاق، الجبهة القومية، المؤتمر الوطني الخ)

هم تشترك في هذا مع)كما أضاف في موقع آخر أن االخوان المسلمين . }العباسي القرشي المتوهم هو االخر

وتناسى السيد . ، ولم يورد دليال  أو مثاال  على هذا القول المرسل الذي يجافي الواقع(الجماعات السلفية االخري

نفصال يتشارك فيها الجميع، ولية في االؤبما فيهم هو نفسه من أن المسعسكورى ما أجمع عليه الكاتب والمعلقين 

حكومة  : على حق تقرير المصير كلُّ الساسة الشماليينوهكذا وافق )}بدرجات متفاوتة، حين يكتب كان وإن 
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نعم . ومعارضة ، إسالميين وعلمانيين، يمينيين ويساريين، ديمقراطيين وشموليين، مدنيين وعسكريين، شيوخا  وشبابا  

 نفس الساسة الذين رفضوا بغطرسة  وعناد حتى مناقشة النظام الفيدرالي للجنوب عادوا ووافقوا على مبدأ تقرير

 .{.( المصير لشعب الجنوب بما في ذلك حق االنفصال

المسلمين  الذين يدعون العروبة ) :ات كثيرة مثل الجملة أعاله، نورد منهاطسقاإتزدحم مقاالت السيد عسكوري ب (ه 

وال أود التعليق عليها بل . ، وغيرها...(غير أن الثابت من التاريخ أن المجموعات التي تدعي العروبة)، (وثقافتها

 .تمنى على السيد عسكوري أن يراجع ما كتبه من منظور المواطنة التي يتحدث عنهاأ

لنا في معرض حديثه عن  درفمثال ، هو يو. كذلك أجد السيد عسكوري قد وقع في العديد من التناقضات في مواقفه

ثم . {مال، جنوبم منفصال موضوعيا ، ش1996ولد القطر السوداني في عام }قوال التالية، نصا  نفصال األاال

الحركه الشعبية حركة تحرر  }م يعود ليقول إن ثم، 2119يناير  9نفصل جنوب السودان في احقيقة االمر  في}يكتب

عام  انفصل الجنوب موضوعيافهل  {لم تكن الحركه الشعبية في اي يوم حركة انفصالية }ثم ينفي ذلك  !!{وطني

نفصل ألن الحركه الشعبية ا؟ أم إن الجنوب م2119يناير  9في  نفصل جنوب السوداناحقيقة االمر  ؟ أم في1996

 .؟ ظني أنها المقولة األخيرةقامت بالعمل لذلك ألنها حركة تحرر وطني

لفرض مفاهيمه الثقافية ( اي الجيش) الكل كان يسعي الستخدامه }أن  د عسكورييستناقض آخر يقول فيه ال (و 

ن هم فقط من أدخل ين المسلمقناع بأن اإلخوااال ليحاول من مقاله الثاني يفرد جزءأ  كبيرا  يعود ل، و لكنه {سالمواإل

ن العنف في الحياة السياسية وخوان المسلممن الناحية  االخري أدخل اإل }حيث يقول العسكرية نقالبات ى لالأو سع

يمة علي سكان لفرض فكرتهم العق للسلطة بكل الطرق بما في ذلك االنقالب عن طريق الجيشو ظل هدف الوصول 

تهم اتي لأم أن المحاولة ا 1969أو  1999فهل كانوا هم من قام بإنقالب . {السودان هو الهدف األساسي لتنظيمهم

فيها المرحوم الرشيد الطاهر بكر تُجب ما قبلها و ما بعدها؟ أعتقد أن السيد عسكوري قد أقحم كثيرا من التوجهات 

لصراحة لل  قاو ليعذرني هو و من قرأ هذا الم. توجب التحليل الموضوعينحياز العقائدي في ما يسالذاتية و اال

 .اشرة من منظور شخصي يقرأ بما بين السطوربالم

 و لتكتمل الصورة

هنالك الكثير مما يمكن أن يضاف لهذه المقاالت لتخرج في سفر قيم تستفيد من األجيال، خاصة القادم منها و الذي ليس 

باب اليوم من مواليد العقد السابع من القرن الماضي شو يكفي أن معظم . ن يعرفه بتاريخ بالدهلديه الكثير  مما يمكن أ

 . لتعقيب عليها ما يسد حاجة ماسة في التعرف على تاريحنا الحديثاسيجدون في هذه المقاالت و 

من أراد أن يلم بالخلفية و أخيرا  أود أن أقترح على الدكتور سلمان أن يحاول إضافة بعض الجوانب لتكتمل الصورة ل

 .الكاملة لما جرى و يجري في السودان

وكيف تم إتخاذ هذا القرار، وأن يتحصل على  ضم الجنوب للشمالسودان قبل أن يلتاريخ اضافة خلفية تاريخية عن إ :أوال  

الجنوب لم يكم جزءا  )فالسودان لم يكن بدعا  في إلحق جزء ال يمت إليه بالكثير  .ليه في هذا الشأنإوثائق تصل  ةأي

وقد (. تحاد السوفييتي قسرا  التاريخيا من السودان مثله مثل اقليم آتشيه في أندوتيسيا و اريتريا و دول البلقان التي ألحقت با

فريقيا، فكل الدول االفريقية ما عدا افي  -ال توجد دولة قومية بالمعني المفهوم } أشار لذلك السيد علي عسكوري في قوله 

 .{بيا دول صنعها االستعمار االروبيأثيو

إن تمكن من رصدها، لما لذلك من تفسير لما هو حزبي و ما  نقاذ من حق تقرير المصيرالمواقف المختلفة لقادة اال :ثانيا  

 .هو شخصي

وأحيل إلى مقال . نشؤ دولة المواطنةقتضاديا  للسودان وأثر ذلك في اجتماعيا  واين جغرافيا  واالتطرق للتكوين المتب :ثالثا  

طبيعة تكوين }والذي ذكر فيه ) الديمقراطية التوافقية طريقنا لالستقرار السياسي)الدكتور الطيب زين العابدين األخير 

مع ضعف وسائل االتصال والمواصالت ووعورة ( مليون ميل مربع قبل انفصال الجنوب)السودان باتساعه الجغرافي 

وده المصطنعة المتداخلة سكانيا  مع الجيران، وحداثة جمع كيانه الوطني في بلد واحد على الطرق بين أقاليمه المترامية، وحد

ثانيا  بعد أن كان ممالك متفرقة لقرون عديدة، وتنوعه العرقي ( م1999)أوال  ثم البريطاني ( م1921)يد االستعمار التركي 

وكذلك مفهوم الديمقراطية التي سادت خالل  {.فية متباينةوالديني والثقافي في أقاليم متباعدة ذات مستويات اجتماعية وثقا

األحزاب التي تحوز على تأييد النخب المتعلمة، ، ودور (التصويت باإلشارة)فترات متقطعة من التاريخ الحديث ونظريات 

مما تؤمن بالنظام تؤمن بأيدلوجيتها الفكرية وتتعصب لها أكثر ( إسالمية أو يسارية)وهي أحزاب عقائدية في المقام األول 

 .وصناعة الوطن الواحد الديمقراطي

وهذه من معاور المثقف السوداني . لالنتلجنسيا السودانية في مشكلة الجنوب ( السلبي)لم يتطرق الكاتب الى الدور :ابعا  ر

 .كما اشار سابقا  الدكتور منصور خالد و غيره
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من منظور التأثير القبلي والعشائري والطائفي  في تكوين السودان  المواطنةمفهوم والقومية الدولة مناقشة مفهوم  :ا  خامس

وقد أحسن السيد عسكوري في إثارة هذا  .الحديث وكيف أثر ذلك على إضعاف مفهوم المواطنة مما قاد لما نحن فيه اليوم

 .الموضوع الهام

 :يقول يفة اإلمام أبو حنكما كان ف . بصدر رحب أرجو أن يتقبل الجميع ما كتبتُ  :و ختاماً 

حراء ، هو يُريد الن اقة فال فرق عنده هل هو الذي سيجدها أم " أنا مع من يختلف معي ، كمثل رجل ضاعت ناقته في الص 

 "أم عن لسان غيري جاءعن لساني أوأنا أبحث عن الحق ، ال ي فرق معي .  آخر أحدٌ 

 .في التناولو لجهده  و جرأته  من تاريخنا طرق هذا الجانب الهامله تحمسأكرر شكري و تقديري للدكتور سلمان ل


