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 أخبار إقلیمیة
 حالیب: هل الهروُب من االستحقاقاِت الداخلیِّة مصريٌّ أم

ُسودانيٌّ؟

حالیب: هل الهروُب من االستحقاقاِت الداخلیِّة مصريٌّ أم ُسودانيٌّ؟
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د سلمان محمد أحمد سلمان
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نشرْت األستاذة أسماء الحسيني مقاالً في عدٍد من المواقع االلكترونية السودانية والصحف المصرية يوم
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(صوت

حاليب  قميص عثمان للهروب من استحقاقات الخرطوم الداخلية وقد ، بعنوان 
أشارت األستاذة أسماء إلى تصريح السيد الرشيد هارون الوزير السوداني برئاسة الجمهورية خالل ندوة
، وأن بالده ستلجأ للمجتمع الدولي لحلِّها واّدعت لالتحاد العام للطالب السودانيين بأن حاليب سودانية 100
األستاذة أن تلك التصريحات أثارت ردود فعٍل غاضبة فى القاهرة، وتساءلت إن كان تصريح المسؤول
السوداني فعالً منفردًا وعمالً عفويًا أم هو عمٌل مخّطٌط إلثارة أزمة مع مصر وجرِّها إلى معركة تكون فيها فى
عداٍء مع الشعب السوداني كله وإظهارها بمظهر المعتدي، للتغطية على القضايا الحقيقية الشائكة المتفّجرة
على صعيد الداخل السوداني وفى عالقات البلدين أجابت األستاذة أسماء على تساؤالتها بقولها إن الواقع
يؤكد أن القضية اآلن بين البلدين العالقة لها بقضية حاليب على اإلطالق، وأشارت إلى أن السلطة الحاكمة
قميص عثمان تشهره كلما أرادت تعكير صفو العالقات مع مصر فى الخرطوم درجت على جعل قضية حاليب 
أو الضغط على القاهرة، أو لصرف انتباه الداخل السوداني عن القضايا الحقيقية ومحاولة خلق حالة توّحد مع

الشعب الساخط عليها حول أى قضية، ولو بالعداء لمصر لبعض الوقت، إلى حين خلق قضايا أخرى انصرافية

2

وقد سارت كل الصحف المصرية خالل األسبوعين الماضيين على ذلك المنوال، وامتألت بالمقاالت
والتصريحات النارية والهجوم على السودان بسبب إثارة بعض الكتاب والسياسيين السودانيين لقضية
االحتالل المصري لحاليب منذ عام 1992 وقد كانت بعض كتابات الصحفيين والسياسيين المصريين في غاية

تقییم

االكثر تفاعًال/ق/ش
فاطمة الصادق تكتب عن أخالقیات

الشعب السوداني : في كل بیت
سوداني مدمن و(سكران) و(صایع)

و(زاني)
فلم اباحي تضمن عددًا من الشباب

یغتصبون فتاة تحت التهدید
تفاصیل أكبر عملیة احتیال.. هندي

یحول خمسة ملیون دوالر من حساب
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والنبي اشرب من السخف واالستفزاز فقد كتب السيد عباس الطرابيلى في صحيفة الوفد مقاالً بعنوان 
شوية مريسة حتي ال تفيق مما تقول وال تفهم ادعى فيه أن حاليب وشالتين وأبو رماد أرض مصرية
تركنا إدارة هذه المنطقة مجرد إدارة محلية بحكم قربها باعتراف كل المواثيق والمعاهدات قال الكاتب 
من الخرطوم فلما أساءت الخرطوم هذه اإلدارة وتركت سكانها يعيشون علي الفطرة بال أي خدمات تحركت
مصر واستردت هذه األرض وأعادتها إلي حضن الوطن المصري وكان لي شرف فضح كل الممارسات
السودانية وأهمية استعادة حاليب وقمت بحملة كبيرة هنا في الوفد حتي اتصل بي الدبلوماسي الثعلب

أسامة الباز وأخبرني بأن الجيش المصري قام بواجبه واسترد هذه األرض المصرية مصري الهوي والهوية د
واستمر الكاتب في السير على ذلك

الطريق االستفزازي وطالب حكومته باستعادة ميناء سواكن، بل وكل السودان الذي هو في رأيه أراضي
مصرية

الجدير بالذكر أن الكاتب قيادٌي بحزب الوفد المصري الذي أوردت وكاالت األنباء أن حكومة اإلنقاذ منحته
مليون فدان من األراضي الزراعية الخصبة في المديرية الشمالية بغرض استثمارها لحل الضائقة االقتصادية

والمعيشية في مصر

وقد ذهب األستاذ محمد إبراهيم الدسوقي أبعد من هذا عندما حّذر السودانيين الذين يثيرون قضية حاليب

یحول خمسة ملیون دوالر من حساب
شركة بالسودان لحسابات خارجیة

یصعب تتبعها

االكثر مشاهدًة/ق/ش
االكثر تفاعًال/ش

االكثر مشاهدًة/ش
االكثر مشاهدًة/ق
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بأن المصريين لن يفرطوا في ذرة واحدة من التراب الوطني، وأن خلفهم قوات مسلحة قادرة وقت اللزوم
علي ردع من يفكر في المساس بسيادة الوطن وأراضيه

3

ادعاء السودان بأنها مارست سيادتها علي أما الدكتور أيمن سالمة،أستاذ القانون الدولي العام، فقد ذكر أن 
مثلث حاليب وشالتين وأبو رماد منذ العام 1902 يعد سببًا كافيا الكتساب السودان السيادة علي اإلقليم، هو
ادعاء مرفوض، فاكتساب السيادة الفعلية علي اإلقليم يجب أن تباشر بطريقة سلمية هادئة، ودونما احتجاج
إن السلوك الالحق لمصر تجاه اإلجراءات التنفيذية التي أو منازعة من قبل الغير وأضاف السيد سالمة 
م، يكشف عن أن مصر لم تقبل هذه اإلجراءات اتخذتها السودان في مثلث حاليب وألول مرة عام 1958
السودانية، حيث قدمت الخارجية المصرية احتجاجا رسميا لحكومة السودان وصدرت العديد من البيانات عن

الحكومة المصرية ترفض مثل هذا اإلجراء

4

تعكس هذه الكتابات جهالً فاضحًا بالتاريخ وتطّورات النزاع القانونية والسياسية حول منطقة حاليب كما
تعكس عدم اإللمام التام بما يعني احتالل حاليب لكل الشعب السوداني، حتى ألولئك الذين ما يزالون مرتبطين
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سياسيًا بمصر

من فالسيد سالمة ينكر الحقيقة الثابتة وهي أن حاليب ظّلت تحت اإلدارة السودانية ألكثر من نصف قرن 
عام 1902 وحتى عام 1958  بطريقٍة سلمية وهادئة ودون احتجاٍج مصري ولم تقم مصر خالل هذه الفترة
على األقل من الناحية النظرية في إطالقًا في االحتجاج على اإلدارة السودانية رغم أنها كانت شريكًا 

اإلدارة االستعمارية للسودان حتى االستقالل في عام 1956.

كما فات على األستاذ سالمة أن مصر كانت ثاني دولة تعترف باستقالل السودان في الفاتح من يناير عام
، وأنها في ذلك اليوم اعترفت بسيادة السودان على كامل أراضيه بما فيها حاليب ولم تتطّرق مذكرة 5691

اعترافها ألي نزاٍع أو مطالباٍت مصرية في حاليب

وقد فشل السيد سالمة أيضًا في التطّرق لحقيقة أن الحكومة المصرية كانت من أوائل الدول التي تبّنت قرار
منظمة الوحدة األفريقية الخاص بقدسّية الحدود الموروثة من االستعمار وقد قبلت مصر وضع حاليب كجزءٍ
1956 1902 – 1955 ولمدة أكثر من عامين بعد استقالل السودان  من الدولة السودانية لكل الفترة االستعمارية 
– 1958 ولم ُتِثر مصر مسألة حاليب إال في نهاية شهر يناير عام 1958، ثم تراجعت واعترفت مرة ثانية بتبعّية

حاليب للسودان في شهر فبراير من نفس العام،كما سنوّضح أدناه
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برز الخالف حول تبعّية مثلث حاليب ألولِّ مّرة في 29 يناير عام 1958 حين أرسلت الحكومة المصرية مذكرة
تحتّج فيها على نّية السودان عقد انتخابات في منطقة حاليب باعتبار أنها تتبع لمصر بموجب اتفاقية الحكم
الثنائي لعام 1899 وقد قامت مصر بإرسال فرقٍة عسكريٍة إلى منطقة حاليب بعد إرسال تلك المذكرة وأعقبتْ
مصُر تلك المذكرة بمذكرٍة أخرى في 9 فبراير عام 1958 ُتعلن فيها نّيتها إجراء استفتاء الوحدة مع سوريا في
تلك المنطقة أيضًا أعلن السودان رسميًا في 13 فبراير عام 1958 رفضه التام للمذكرة المصرية ولالستفتاء
الذي قّررت مصر إجراءه في حاليب وأعلن السودان أن المنطقة أراضي سودانية بمقتضى تعديالت اتفاقية
الحكم الثنائي والتفاهمات التي تلتها، وبحكم اإلجراءات العملية واإلدارية التي قام بها السودان في المنطقة
أي بين األعوام 1902 وحتى عام 1958 في 18 فبراير خالل فترة الحكم الثنائي وسنوات الحكم المدني األول 
عام 1958 غادر السيد محمد أحمد محجوب وزير الخارجية الخرطوم إلى القاهرة لمناقشة مشكلة حاليب مع
الحكومة المصرية عند وصوله القاهرة عرضت عليه الحكومة المصرية مقترح أالّ ُتجرى انتخابات سودانية أو
استفتاء مصري في حاليب، ولكّن الحكومة السودانية رفضت هذا الحل الوسط وأصّرت على تبعّية حاليب
للسودان دون شرٍط أو قيد ورغم االجتماعات المطّولة التي عقدها السيد المحجوب مع الرئيس جمال عبد
الناصر، فقد فشل الطرفان في حّل النزاع من خالل التفاوض وفي 20 فبراير عام 1958 رفع السودان شكوى
رسمية لمجلس األمن الدولي اجتمع المجلس في 21 فبراير، ووقتها تراجعت مصر، بناءًا على بياٍن تاله مندوبها

السيد عمر لطفي، عن قرارها بعقد االستفتاء، وسمحت في نفس الوقت للسودان بإجراء انتخاباته في حاليب
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كما أعلنت مصر سحب فرقتها العسكرية من المنطقة عليه فقد قّرر مجلس األمن حفظ شكوى السودان
واالجتماع الحقًا بناءًا على طلب أٍي من الطرفين وموافقة أعضاء المجلس

وقد تّم سحب الوحدة المصرية بالكامل من حاليب، وتّم أيضًا إجراء االنتخابات السودانية في موعدها وفي
كل أرجاء حاليب، ولم يتم إجراء االستفتاء المصري هناك وقد ظّلت حاليب سودانيًة وباعتراٍف مصرٍي كامل

حتى

عام 1992 حين قامت مصر باحتاللها، متنّصلًة عن كل وعودها والتزاماتها القانونية واألخالقية وعالقات الود
واإلخاء مع السودان

ُترى هل يجهل الكّتاب والقانونيون والسياسيون المصريون فعالً هذه الحقائق؟
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وإذا كانت األستاذة أسماء الحسيني تعتقد أن حكومة السودان محتاجٌة إلثارة قضية حاليب للتغطية على
، فماذا عن الحكومة المصرية للهروب من استحقاقاتها الداخلية مشاكلها الداخلية من اقتصادية وسياسية، و
نفسها؟ أال ُيشّكل هذا الهجوم الشرس المتواصل على السودان هروبًا لنظام الفريق السيسي من استحقاقاته
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الداخلية أيضًا؟

صحيٌح أن السودان يمر بظروٍف اقتصاديٍة سيئة ولكن اقتصاد مصر ليس أحسن حاالً من السودان الفارق
الوحيد والكبير بين الوضعين هو الدعم المالي السعودي والخليجي غير المحدود لالقتصاد المصري بعد انقالب

، وافتقاد السودان لذلك الدعم المالي والذي ما تزال األستاذة أسماء تطلق عليه اسم ثورة الفريق السيسي 

إن الوضع في مصر والمظاهرات األسبوعية في القاهرة والمدن المصرية األخرى وأرقام القتلى المتزايدة
وهجمات الحركات اإلسالمية المتشّددة المتكررة في سيناء تجعل الحالة األمنية في مصر ال تختلف كثيرًا عن

الوضع في مناطق الحروب في السودان في دارفور والنيل األزرق وجنوب كردفان

كما أن حالة الحريات العامة في البلدين ال تختلف عن بعضها البعض فقد استهجن العالم كله منظر محاكمة
طفالٍت مصرياٍت ال تتعّدى أعمارهن الخمسة عشر عامًا والحكم عليهن بالسجن ألكثر من عشرة أعوام بسبب
االشتراك في مظاهرة لقد أصبح االشتراك في مصر في مظاهرة سلمية جريمة تقود إلى السجن ألعوام وقد

شملت المحاكمات والسجون قادة الثورة الحقيقية التي انطلقت في يناير عام 2011 وأسقطت نظام مبارك
وتمتلئ السجون المصرية اآلن بالمعتقلين السياسيين وقد أوقفت السلطات المصرية القنوات المصرية

والبرامج التلفزيونية المنتقدة لحكومة الفريق السيسي
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لماذا إذن ال ُتمّثل إثارة القاهرة قضية حاليب والردود القاسية على السودان في مثل هذه الظروف المصرية
هروبًا من االستحقاقات الداخلية لحكومة الفريق السيسي أيضًا؟

7

في إثارة قضية حاليب واإلساءة إلى الشعب السوداني واستفزازه والهجوم الشرس عليه ينسى الُكّتاب
والساسة المصريون أن السودان قّدم للشعب المصري أكبر خدمٍة يقّدمها شعٌب إلى شعٍب آخر في التاريخ

البشري أجمع

، أي بعد أقل من عامين من اندالع نزاع حاليب وحسمه، قام السودان بتقديم أضخم في 8 نوفمبر عام 1959
تنازالٍت وتضحياٍت في تاريخ البشرية تقّدمها أي دولٍة لدولٍة ثانية في مشروٍع مائٍي يخص تلك الدولة الثانية
وحدها ففي ذلك اليوم وّقع السيد زكريا محي الدين واللواء محمد طلعت فريد على اتفاقية مياه النيل لعام
1959 وافقت الحكومة السودانية بمقتضى تلك االتفاقية على قيام السد العالي وعلى إغراق مدينة وادي حلفا

ومعها 27 قرية شمال وجنوب المدينة تحت بحيرة السد، وعلى التهجير القسري لحوالى خمسين ألف من
السودانيين النوبيين، وعلى إغراق منازلهم ومزارعهم ومتاجرهم وقبور أحبائهم وضرائح أوليائهم وجزءًا كبيراً
من تراثهم وتاريخهم كما غرقت في بحيرة السد مع كل ذلك قرابة 200,000 فدان من األراضي الزراعية

، وحوالى مليون شجرة نخيل وحوامض في قمة عطائها وأراضي أخرى كان يمكن استصالحها الخصبة 
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وافق السودان أيضًا أن تمتد البحيرة لمسافة 150 كيلومتر داخل أراضيه، وأن تندثر تحت تلك البحيرة وإلى
األبد آثاٌر تاريخيٌة لحضاراٍت نمت واستطالت في فجر البشرية وشملت مملكُتها مصَر نفَسها، وهي آثاٌر ال يمكن
أن ُتقّدَر بثمن واندثرت مع كل ذلك معادٌن لم يكن أحد قد قّدر كميتها وقيمتها ويدور الحديث منذ فترٍة في
السودان عن كمياٍت ضخمٍة من الذهب والحديد ُدِفنْت تحت البحيرة كما ُدِفنْت تحت البحيرة شالالت سمنه
التي كان يمكن أن توّلد قدرًا كبيرًا من الكهرباء للسودان يفوق 650 ميقاواط وقد كّلف ترحيل وإعادة توطين
أهالي منطقة وادي حلفا الخزينة السودانية مبلغ 37 مليون جنيه، بينما كان التعويض الذي دفعته مصر
للسودان مبلغ 15 مليون جنيه فقط قّدم السودان كل تلك التضحيات والتنازالت الجسام حتى يتسّنى لمصر أن
تبني السد العالي وتنال كلَّ فوائده وحدها لم ينل السودان حتى كيلواط واحد من أكثر من 2500 ميقاواط من

الكهرباء وّلدها السد العالي لمصر

بل لقد ذهب السودان أكثر من هذا ومنح مصر عام 1959 سلفًة مائية من نصيبه من مياه النيل لمقابلة
احتياجاتها الزراعية ولم يسترد السودان حتى اليوم نقطة واحدة من تلك السلفة المائية التي قاربت ثالثين

مليار متر مكعب من المياه

هل جزاء ذلك اإلحسان غير المسبوق في تاريخ البشرية هو احتالل مزيٍد من األراضي السودانية واإلساءة إلى
الشعب السوداني وتهديده كما يفعل بعض الُكّتاب والساسة المصريين هذه األيام؟
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ُيّصر عدٌد من الُكّتاب والساسة المصريين أن خط 22 شمال هو الفاصل الحدودي بين السودان ومصر وأنه خطٌ
أحمر وال يمكن عبوره تحت أي حاٍل من األحوال وتحت هذا الزعم تصبح حاليب أراضي مصرية خالصة ألنها

تقع شمال هذا الخط لكن التاريخ برهن بوضوٍح عدم صحة هذا اإلدعاء المصري، وبفعِل مصر نفسها

هناك عدٌد من القرى تقع على نهر النيل شمال خط 22 شمال من بينها قرى فرس وسره ودبيره وقد ظّلت هذه
المناطق جزءًا من السودان دون أي نزاٍع مصري وُعِرفت تلك المناطق منذ حقبة االستعمار االنجليزي المصري

نتوء أسوان نتوء حلفا وليس  للسودان باسم 

بعد توقيع اتفاقية مياه النيل وترحيل أهالي حلفا تمَّ ترحيل أهالي هذه القرى التي تقع شمال خط 22 شمال مع
النوبيين السودانيين إلى منطقة خشم القربة فإذا كان خط 22 شمال هو الخط الحدودي الفاصل بين
الدولتين كما تّدعي مصر فلماذا لم تصر مصر على ترحيل هذه القرى مع القرى المصرية؟ أال ُتشّكل موافقة
مصر على ترحيل سكان هذه القرى مع اخوانهم السودانيين اعترافًا بتبعية منطقتهم للسودان؟ أال ينسف هذا
الترحيل بدوره االدعاء بقدسية خط 22 شمال؟ ال أحد من قانونيي مصر أو سياسييها يتحدث عن هذه المسألة

إطالقًا
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بعد توقيع مصر اتفاق كامب ديفيد مع إسرائيل وإعادة صحراء سيناء لمصر تنازعت الدولتان على منطقة
طابا ولكن على عكس حاليب وافقت مصر على التحكيم الدولي قام السودان بتشكيل فريق عمٍل من
القانونيين والدبلوماسيين والباحثين السودانيين لمساعدة مصر، وفَتَح السوداُن كلَّ سجالت دور وثائقه
للشقيقة مصر وقد كسبت مصر القضية واستعادت طابا بسبب الوثائق التي تّم العثور عليها في السودان

وبمساعدة القانونيين والدبلوماسيين والباحثين السودانيين

لكن مصر ترفض حتى مناقشة احتاللها لمنطقة حاليب، وترفض عرض النزاع على أي جهٍة ثالثة

التي كانت عدوها األول وتوافق على التحكيم معها كيف يمكن لمصر أن تتفاوض على طابا مع إسرائيل 
حول ذلك النزاع، وترفض التفاوض والتحكيم مع من تّدعي انهم أشقاء واخوة في السودان حول نزاع

حاليب؟

بما فيهم حكومة اإلنقاذ يعتقد وقد تواصل ذلك الرفض للتحكيم حتى من كّتاٍب مصريين كان البعض 
الموقف المصري ال يناقش أو ينظر بتفّهمهم للوضع والموقف السوداني فقد ذكر األستاذ هاني رسالن مرارًا 

إلى التحكيم الدولي على السيادة المصرية لمنطقة حاليب، فكل شبٍر فيها مصري بالكامل
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ولكن إذا كانت مصر مقتنعًة بموقفها القانوني والتاريخي وحقوقها حول حاليب كما تّدعي فلماذا الخوف من
التحكيم إذن؟
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ويتكّرر نفس المشهد في نزاعات مياه النيل فقد انهارت الجولة الثالثة من االجتماعات الثالثية بين مصر
وإثيوبيا والسودان حول سدِّ النهضة في األسبوع األول من يناير عام 2014 رغم جهود الوساطة السودانية

المكّثفة بين مصر وإثيوبيا كان السبب الرئيسي النهيار المفاوضات هو إصرار مصر على إشراك أطرافٍ

خارجية في الدراسات الفنية المقترحة حول سدِّ النهضة وقد رفضت إثيوبيا ذلك معّللًة رفضها بأن األطراف
الخارجية قد شاركت وأبدت رأيها في تقرير لحنة الخبراء

غير أن مصر عّللت طلبها وإصرارها بالقول أن وجود طرٍف ثالٍث سوف يساعد في حسم الخالفات مع إثيوبيا
بطريقة إيجابية ومحايدة بمعنى آخر سوف يكون الطرف الثالث ُمحكِّمًا في النزاع بين مصر وإثيوبيا حول
سدِّ النهضة لماذا إذن ترفض مصر اللجوء إلى طرٍف ثالٍث في النزاع حول حاليب مع السودان وتطالب به في

نزاع سدِّ النهضة مع إثيوبيا؟

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.alrakoba.net%2fnews-action-show-id-132392.htm&id=ma-140117173501-d4a1fdc9
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

11

حاولت األستاذة أسماء الحسيني في مقالها أن تجادل أن موقف الحكومة السودانية المطالب بحاليب ال يتفق
مع موقف الشعب السوداني، وجاهدت في إبراز الموقف السوداني وكأنه يقف مع مصر في نزاع حاليب

لكن في حقيقة األمر فإن الشعب السوداني بكافة اتجاهاته السياسية والفكرية يلتقي في مربع المطالبة
باستعادة حاليب كاملًة بل إن الكثير من السودانيين يعتقدون أن موقف الحكومة السودانية تجاه االحتالل
المصري لحاليب يّتسم بقدٍر كبيٍر من التهاون والترّدد واالرتباك، خصوصًا بعد أن فّرطت في وحدة السودان

وساهمت مساهمًة فاعلة في انفصال الجنوب

فالحكومة السودانية تتحّدث تارًة عن مقترح جعل حاليب منطقة تكامل، وتارًة أخرى عن إحالة الخالف إلى
الجهات العدلّية والتحكيم الدولي وتثير الحكومة هذين الخيارين رغم علمها التام أن مصر ترفض رفضاً
قاطعًا حتى التفاوض مع السودان حول حاليب، دعك من الحديث عن التحكيم أو اإلدارة المشتركة لحاليب

كمنطقة تكامل

ويشارك الحكومَة في هذا الموقف المرتبك بعُض األطراف السودانية القريبة من مصر وتشاركها كذلك بعض
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قيادات المعارضة التي عاشت في مصر في تسعينيات القرن الماضي، والتي تتبّنى أيضًا مقترحي التفاوض
والتكامل، ولكن باستحياٍء وصوٍت منخفض

21

إن السرد أعاله للتطورات التاريخية والقانونية يوّضح بجالء تبعّية منطقة حاليب للسودان لقد قامت مصر
باحتالل حاليب ليس ألن مصر تعتقد بأحقيتها على حاليب لقد قامت مصر بذلك االحتالل عام 1992 كرّدة
متأخرًة الجهات الحقيقية فعٍل للتدهور الكبير في العالقات بين القاهرة والخرطوم بعد أن اكتشفت مصر 
وراء انقالب اإلنقاذ في 30 يونيو عام 1989 ثم أعلنت القاهرة ضم حاليب رسميًا لمصر عام 1995 بعد فشل

محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك، تأديبًا للحكومة السودانية على تلك المحاولة

وبعد إكمال االحتالل بدأت مصر تبحث عن الحجج التاريخية والقانونية التي قد تساعدها على إثبات تبعّية
حاليب لمصر وجاء موقف السودان المؤّيد لسدِّ النهضة في 4 ديسمبر عام 2013 والوقوف وراء مصالحه

ليصبح السبب الرئيسي إلثارة قضية حاليب في الصحف المصرية هذه األيام

ولكّن التاريخ والقانون واضحان ولن يستطيع أحد إعادة صنعهما ومن هنا جاء االرتباك واالستفزاز والتهديد
في الموقف المصري
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حاليب  قميص عثمان للهروب من استحقاقات الخرطوم لقد نشرت األستاذة أسماء الحسيني مقالها 
الداخلية على عدٍد من المواقع االلكترونية السودانية ال أعتقد أنه كان هناك ترّدٌد بين أٍي من محّرري صحف
هذه المواقع في نشر مقال األستاذة أسماء فقد نشرْت نفس هذه المواقع آراءًا مشابهة حول حاليب لألستاذ

هاني رسالن في الماضي

لكن أؤكد جازمًا أنه لن تقوم أي صحيفٍة مصرية أو موقٍع الكتروني مصري بنشر أي وجهة نظر سودانية مخالفةٍ
لوجهة النظر المصرية حول حاليب وال اعتقد أن مقالي هذا سيجد طريقه للنشر في أي صحيفة مصرية مهما

بذلت من جهد

مع رفض الصحف ترى هل هو اإليمان بحرية الكلمة التي تجعلنا ننشر اآلراء المصرية حول نزاع حاليب 
والطيبة السودانية؟ ، أم السذاجة  المصرية الكامل لنشر آرائنا

Salmanmasalman@gmail.com www.salmanmasalman.org
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[النیل أبونا والجنس سودانى] الرد على 

886703#  [عصمت] 
PM 09:51 01-15-2014

اال رحم اهللا االمیرال عبداهللا خلیل عندما اقدمت مصر على دخول حالیب ما كان منه اال ان حمل بندقیته وقال الجیش یلحقنى فى حالیب فسحبت
مصر قواتها على الفور

الرد على [عصمت]

 [Mansour]  #886647
PM 07:14 01-15-2014

التبكوا علي اللبن المسكوب فاوالابحثوا علي طریقه خالصكم من هذه الحكومه وهذا النظام الفاسد ثم بعد الخالص نبحث قضیه حالیب الن هذا
النظام فرط في ثلث السودان فبالتالي فان حالیب التعني له شیئا ولن یغامر بالدخول في عداوه مع النظام المصري والذي اصال یبحث في سبب

یضرب به هذا النظام الموالي لالخوان المسلمین والذي یعتبرهم النظام المصري ارهابیین

[mansour] الرد على

886374#  [محب ماهر احمد محمد] 
PM 12:25 01-15-2014

اوًال ُأحیي قلمك الشجاع الجریئ.. فقد وضعت النقاط فوق الحروف بأدلة تاریخیة دامغة.
ثانیًا.. سبق أن كتبت انا بنفسي عن موضوع نتوؤ حلفا، والممارسات التي تقوم بها الحكومة المصریة ممثلة في حرس الحدود، اال ان حكومتنا

الفتیة، (تسد دي بي طینه.. ودي بي عجینه).. 
سنظل ننادي ونطالب بكل ما هو لنا، وبالتأكید عالقة االخوة والمصیر المشترك، ال تعني السكوت عن الحق والحقوق.. وقد آن للشعب السوداني
المطالبة وبقوة، بضرورة استرداد حالیب وشالتین، وانوه بأن المنطقة غرب أرقین وحتي جبل العوینات هي االخري مكان لعبث وزیارات سریة

لسیاح اجانب وفرق مصریة
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الرد على [محب ماهر احمد محمد]

 [Rio]  #886249
AM 10:22 01-15-2014

هل صحیح ان هناك سرقة لوثائق تثبت تبعیة حالیب للسودان من دار الوثائق السودانیة ؟

[Rio] الرد على

885992#  [الفقیر] 
AM 04:42 01-15-2014

عطاء لیس بغریب على إبن السودان البار الكتور سلمان محمد أحمد سلمان عاشق الوطن .
أسلوب أطروحات الدكتور العلمیة الموثقة و مساهماته ، تثبت أن أن العلم الصالح (مهما كان نوعه) و األدب ، صنوان ال یفترقان ، و
لعمري كان هذا دأب معظم السودانیین خاصة الكتاب و النخبة على مر التاریخ إال اللمم (من سواقط اإلنقاذ أشباه الهندي و أقالم المتاسلمین و

المطبالتیة) .
و یعتبر الدكتور واحد من القالئل الذین یهتمون بقضایانا المصیریة في ظل غیاب العصبة الحاكمة الغریبة عن شعبنا ، و هذا لیس شكرًا أو

تمجید للدكتور فمجهوداته تثبت ذلك ، و الدكتور ایضًا یتمیز بطرحه العلمي الموثق المبني على الحقائق .

ما ذكره الدكتور من حقائق یعرفها جمیع أفراد الشعب السوداني ، أما أشقائنا المصریون فهم معذورون ، ألسباب عدة ال استطیع حصرها و
منها : 

. أن الشعب المصري عمومًا غیر ملم بالشأن العام خاصة بالسودان ، و لم یبدي الشعب المصري إهتمام بالسیاسة إال بعد اإلطاحة بحسني 1
مبارك . (ربما تكون هذه محمدة في بعض األحیان إال أن من سلبیاتها تجعل الشعب المصري ضحیة المعلومات الغیر مبنیة على حقائق أو وقائع

من قبل نخبهم السیاسیة و اإلعالمیة)
. رغم اإلطاحة بنظام مبارك ، إال أن المصریین ، لم یكشفوا حتى األن مالبسات قیام نظام مبارك بحملة تأیید إلنقالب اإلنقاذ 1989 ، و 2
إنجراف الخارجیة المصریة في ذلك الزمن بالتسویق لإلنقالب بمساعدة سفیرهم بالسودان في ذلك الوقت المرحوم الشربیني ، رغم علمهم
بعالقة الترابي باإلنقالب (لم یكن الملحق العسكري المصري و القناصل بالبعثة الدبلوماسیة في ذلك الوقت راضین عن إنقالب اإلنقاذ و حاولوا
تقدیم المساعدة للجیش لدحر إنقالب اإلنقاذ ، إال أن الجیش لم یثق بهم ، و هم أنفسهم لم یثقوا بنجاح مساعیهم لتعارضها مع توجه الخارجیة

المصریة و رؤیة قیادتهم .
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. التوجه العام للخارجیة المصریة كان ضحیة لسیاسة سلیل الباشوات بطرس غالي وزیر الدولة بالخارجیة لقرابة ربع قرن ، و التي كان من 3
إنعكاساتها تقلیل الدور و تهمیش التعاون الدبلوماسي و األمني بین السودان و مصر خاصة فیما یتعلق بدول حوض النیل و منها العالقة مع
أثیوبیا ، حیث أعتقد بطرس غالي إنه یمكن تقلیص دور السودان في الشأن األثیوبي و اإلستعاضة عنه بدور الكنیسة االرثوزكیة األثیوبیة

(تفاقم مشكلة سد النهضة إحدى إرهاصات هذه السیاسة الخرقاء .
. مْل السودانیین الحدیث عن تعامل المصریین بدونیة تجاه شعبنا و لم یتدارك المصریین هذا الوضع باإلصالح أو تعدیل المسار بل تفاقم 4
الوضع ، و كان عهد جمال عبد الناصر أحسن حاًال رغم طنطنة هیكل المستمرة و كراهیته الفطریة للسودان و تحقیره لشأننا المستمر (الحاالت
كثیرة و متعددة منها عدم شموله السودان في جوالته البحثیة ، و تبخیسه الدور السودان و الزخم الشعبي في مؤتمر الالءات الثالث أغسطس
1967 ، و تجاهله التام، في ابحاثه و مذكراته إلنتخاباتنا و تجاربنا الدیمقراطیة الفریدة و الوحیدة في المنطقة العربیة و اإلقلیمیة ) ، و
تفاقم الوضع أكثر في عهد السادات رغم خسارة السودان لألخضر و الیابس لمساندته الشعب المصري إتفاقیة كامب دیفید جراء المقاطعة
أما عهد مبارك فقد كان االسوأ حیث أن مبارك أدار مصر العربیة لنا (من ضمن مساندات متعددة ، ال منًا منا حیث إنها كانت واجب شعبوي) . 
بعقلیة الموظف و إنتهى به المطاف لحصر مقدرات بلده في ایدي من یدور فلك أسرته و عاني المصریون من سیاسته و عانینا نحن في
السودان من سؤ تقدیره و مساندته لنظام اإلسالمیین في السودان على حساب شعبنا (أقنع األمریكان بأن نظام اإلنقاذ هو األنسب لمصالحهم ،

و ساهمت سیاسته في تدعیم اإلنفصال) .
ال ارید اإلسترسال كثیرًا حتى ال ننكأ الجراح و نحن كشعب سوداني و المصریون كشعب و دولة لن یفیدنا كثیرًا هذا السرد إذا لم یغیر أخوتنا
المصریین من نهج تفكیرهم نحونا ، و یكفیهم التمعن في تقدیر و إحترام شعوب الخلیج (نتیجة لتاریخ تعاملنا معهم) للشعب السوداني و

تفهمهم لظلم و تغول النظام الظالمي المتأسلم الجائر علینا .
أن مقاالت الدكتور سلمان تدرس بعنایة من قبل النظام المصري ، و عرف الدكتور عندنا قرأت في غیر مكان (منها تعلیق األخ الشاكووش) 
بإنه یذكر الحقیقة حتى و إن كانت لیس في صالحنا و هذا فخر لنا (رغم إعتراض البعض و هذا من طبیعة االشیاء) ، و هذا ما یدفعني ألستأذن

دكتورنا العظیم بإبداء رأي بخصوص ما ذكره بأن ما حدث في مصر یعتبر إنقالب .
لن أدخل في متاهات المصطلح حیث ال زخیرة لي ألبین وجهة نظري من ناحیة علمیة ، لكنني سأقفذ ألى النتائج و الواقع :

ال یخفى على الدكتور معاناتنا في السودان من نظام المتأسلمین و یكفیه تغربه (من ضمن آالف العلماء السودانیین األكفاء) عن السودان و عدم
إستفادة البالد منهم و تقدیر مكانتهم . 

كان تسلم األخوان المسلمین للحكم في مصر مجال إستغراب و تندر عن حال الشعب المصري و غیابهم عن الواقع ، و إذا كا لدیهم أدنى
بصیص من المعرفة العامة المتوفرة لباقي الشعوب (شعوب الخلیج مثًال) لما سمحوا لألخوان المسلمین بالترشیح ناهیك عن خوض اإلنتخابات
و تسلم السلطة . و األدهى من ذلك ، لو كان لنخبتهم التي تتبجح و تتجنى علینا بالباطل أدني بصیص من اإلطالع بأحوال جیرانهم و اشقائهم

بوادي النیل (كما ندعي كلنا) لما خاضوا هذه التجربة .
لكن شاءت إرادة اهللا أن یحكم األخوان المتأسلمین و ینكشف حالهم (المعروف لدینا سلفًا) ، و شاءت المقادیر ایضًا أن یتم رفضهم شعبیًا ، و

هنا أقول :
بعیدًا عن ألة األرهاب و التدمیر األخونجیة التي تمارس اآلن بإسم الدین زورًا ، ما زالت األجهزة المصریة ال تستطیع تطهیر عمالء األخونجیة

العاملین بالدولة (ناهیك عن باقي المؤسسات) :
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العاملین بالدولة (ناهیك عن باقي المؤسسات) :
هل كان علیهم أن یتنظروا ربع قرن لتزول دولتهم و قیمهم كما حدث لنا في السودان ؟ 

ال ارید التوسع في أمور یعرفها الدكتور جیدًا و یعرفها ایضًا القاصي و الداني من شعبنا الفضل ، لكنني اسال الدكتور ، هل البعثات
الدبلوماسیة في سفاراتنا الخارجیة تمثل الشعب السوداني ؟

تعلمنا منكم یا دكتور أن نتعامل مع الحقائق و الوقائع على االرض : إن ما یحدث في مصر هو إرادة شعبیة ، مهما كان مسماها ، و واقع
علینا أن نتعامل معه ، و أن لم یحكم السیسي مصر فإن بصماته و صیته الشعبي لن تغیبا عن حكم مصر ، و هو شئنا أم أبینا في وجدان
الشعب المصري خاصة من العامة البسطاء أبناء و أحفاد الطبقات الشعبیة التي جنت ثمرات ثورة یولیو بزعامة جمال عبد الناصر ، و شئنا أم
أبینا فإن ناصر رغم إختالف اآلراء عنه ، فإنه یظل زعیمًا له إنجازاته الشعبیة (لسنا في مجال بحث هذا الموضوع لكنها حقائق البد من
التطرق إلیها في مبحثنا هذا) ، لذا إعتمادنا علیكم یا دكتور و على المخلصین الحادبین على وطننا السودان بتوجیه خطاب الحكمة و العقل
بأسلوبكم العلمي (و األدبي) المبني على الحقائق و الوقائع الموثقة ، لقادة و شعب مصر ، لینفك ملف السودان من أرشیف األمن و سیاسات
هیكل و بطرس غالي إلى أن وصلت بنا المهانة لتولى ملفنا یوسف والي (الذي ُیحاكم في مصر اآلن) ، الذي أفتى لمبارك بأن حركة التمرد في
و الشعب المصري ُمغیب عن هذه 1983 شأن داخلى یهم السودان فقط ، و نحن نستحق ذلك ألننا دفعنا تكلفة قناة جونقلى (و باقي التبعات) 

الحقیقة و ضاع ذلك على شعوبنا هباًء منثورًا .
و على ذكر غیاب العصبة الحاكمة ، ال یخفى على الدكتور ، إنه أصبح یتناول و یتبنى قضایانا و حقوقنا كشعب ، لذلك قد یفرض علیه هذا

أن یراعي إنه یتحدث كرجل دولة و یراعي مختلف توجهاتنا في طرحه ، خاصة و أنكم تتولون حقوق بسطاء الشعب .

ففي صحیح مسلم عن أبي هریرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال: "ُربَّ َأْشَعَث َمْدُفوٍع ِباألَْْبَواِب َلْو َأْقَسَم َعَلى اهللاَِّ ألَََبرَُّه"،
قال اإلمام النووي في شرحه على مسلم: "لو أقسم على اهللا ألبره: أي حلف على وقوع شيء أوقعه اهللا إكراما له بإجابة سؤاله، وصیانته من  -

الحنث في یمینه، وهذا لعظم منزلته عند اهللا تعالى، وإن كان حقیرا عند الناس، وقیل: معنى القسم هنا الدعاء، وإبراره إجابته.

الرد على [الفقیر]

885981#  [المر] 
AM 03:19 01-15-2014

حالیب سودانیة.

الرد على [المر]
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885934#  [علي حسن] 
AM 01:04 01-15-2014

یا دكتور سلمان قرأت المقال دون االنتباه لمن كتبه وأحسست بان المقال معقول وفیه معلومات جیدة ومفیدة أفسدوها الكاتب برأیه العطل عن ما
وعندا علت انك كاتب ابقال تحولت حیرتي الى فظیعة أمل اال یكون الوقف غیر العقالني لمصر في موضوع سد حدث في مصر في30 یونیو 
النهضة وربما في موضوع حالیب هو السبب في تحاملت على ثورة العب المصري الثانیة اما عن فحوى المقال فأنت كما السدة لم تبین لنا حجة
السودان في األحقیة في حالیب كما أبیات السدة الحسیني ابنت عدم صحة اموقف حكومة السودان ولكنها لم تبین لنا حجج أحقیة مصر في

حالیب كما لو كانت أمرا مفروغا منه ل

الرد على [علي حسن]

885916#  [المر] 
AM 12:36 01-15-2014

اجابتى لسؤالك فى خاتمة المطاف للمقال اننا سذج والدلیل على ذلك منحها اشتراكا شرفیا لما یعرف بسودانیز اونالین ومدها اب صلعة
والطراطیر المشتركین معه للمعلومات بقصد او دون قصد لخدمة اجندات شخصیة للمشتركین بذلك الماخور.

الرد على [المر]

 [Imad]  #885884
PM 11:44 01-14-2014

oh where my home in sudan

[imad] الرد على

885863#  [ردود على الكاهلیه] 
PM 10:44 01-14-2014
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(ودالباشا)

ابششرى ابششرى یا بت الرجال هیییییع انا اخوك انتى

الرد على [ردود على الكاهلیه]

 [Dokom]  #885804
PM 09:10 01-14-2014

أدام اهللا عطاءك ونفع بعلمك. أجزم أن المثقفین المصریین ال یعرفون هذه الحقائق. فقد دخلت في نقاش مع بعض األساتذة في الجامعة حیث
نعمل عن سد النهضة االثیوبي، وكان رد أحدهم "یبدو أنك واسع االطالع في الموضوع." وكان جل ما أوردته من أدلة من مقاالتك المنشورة. ال

حرمنا اهللا من عطائك.

[Dokom] الرد على

885776#  [الحقیقة مرة] 
PM 08:24 01-14-2014

الكالم دا مع احترامي معركة في غیر معترك وزوبعة فنجانیة انصرافیة حتى لو صدقت النیة مجرد ترف سفسطي نحن الجهة البتمثلنا كشعب
نظام فاسد ما بتهمو ال سیادة وال تحریر وال وطنیة وما الیها من (الهراء) كل ما یعنیه البقاء في السلطة باي تمن واي تنازل نظام ما قادر استرد
قرى بدائیة من ثوار متمردین ما عندهم غیر شویة سالح خفیف وحبة متوسط وكمان عایزین نمارس النط المعنوي بالزانة ونحرر ارض محتلة
بدل احالم دیك ام الحسن دي ولو نحن شایفین روحنا بنستاهل االمل اساسا االولى اننا نعمل السقاط النظام الفاسد دا باي طریقة وباي تمن واي
تضحیة واستبدالو بحكومة وطنیة شریفة ونسترد عافیتنا كشعب ودولة قومیة عشان نقدر نسترد ارضنا المحتلة بدل الورجغة والنط على

المراحل دا

الرد على [الحقیقة مرة]

885771#  [ود الشمال] 
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885771#  [ود الشمال] 
PM 08:19 01-14-2014

تخیل كیف یكون الحال لو ما كنت سوداني واهل الحارة ما اهلي ، افتخر إني سوداني من نفس دولة د. سلمان محمد أحمد سلمان فیها نعم هذا
هو السوداني ابن السودان لم یسئ ألحد ولم یجرح احد ولكن بكل اسلوب حضاري یرد علي الذین اتشدقوا علي السودان والسودانیین وبسرد
تاریخي یثبت انتماء حالیب للسودان ، وما قدم السودان لمصر من تضحیات لم یسبقها دولة من قبل في الكرة األرضیة ، لیس مثل الكاتب
قال عنهم هذا الكاتب المصري والنبي اشرب المصري ، عباس الطرابیلى بكیل الشتائم واإلساءة للشعب السوداني نعم هذا هو السوداني الذي 
(( شویة مریسة )) لم یرد الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان بنفس اسلوب هذا الكاتب ، مع علم الجمیع كان في إ مكان ابن السودان الدكتور
كان في أمكان الدكتور یقول لهذا اْلـِعـْلـِج نحن في سلمان محمد أحمد سلمان ان یقول لهذا المعتر نحن في السودان لیس تربیة كزنوهات 
في المراقص اللیلة ، ولكن ابا ان ینزل الي مستوى هذا الكاتب المصري واكتف الدكتور سلمان محمد احمد السودان لیسوا من یهزون وسطهم 
فقط احقیة السودان في حالیب بأسلوب حضاري عسي یتعلم مثل هذا الكاتب المصري كیف یكتب ،هللا درك یا سلمان ان یسرد لهؤالء الكتاب 
دكتور سلمان محمدأحمد سلمان ولك التحیة والشكر وعن سؤالك هل سوف ینشر الصحف المصریة مقالك هذا كما فعل الصحف السودانیة ،
أقول كال لن ینشر الصحف المصریة مقالك هذا ألن الصحف المصریة ال یرید الشعب المصري یعلم مدي تدني اسلوب الكتاب المصریین مقابل
اسلوبك الراقي وال یرید الصحف المصریة ان یعلم الشعب المصري الظلم العظیم الذي وقع فیه السودان والسودانیین من الذین یدعونا انهم
اشقائهم في مصر ، اما السبب نشر الصحف السودانیه لهؤالء الكتاب المصریین هو یجب ان یعلم الشعب السوداني ماذا یقولون الكتاب
المصریین عن السودان والشعب السوداني ، ولوال صمت الحكومة السودانیة عن احتالل مصر لمثلث حالیب من عام 1992 لما وصل هؤالء

الكتاب المتبجحین الي هذا الحد ، ولك الشكر وفائق احترامي الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان .

الرد على [ود الشمال]

 [Dawod]  #885752
PM 07:43 01-14-2014

الرد المناسب لما یدور من مهاترات صحفیة وحكومیة وشعبیة مصریة تجاه السوان وحالیب.......

حلم الیوم سیتحقق آجًال أم عاجًال طالما هنالك إرادة شعبیة قویة...
وحدة الشعب السوداني لتحقیق اآلتي...

/إسقاط نظام العار وإسقاط مؤسسات دولة الفساد...(جیش-شرطة-مخابرات-أمن وطني-القضاة)
/تنصیب محاكمات شعبیة لكل من تلطخت یداه بدماء الشعب.وإرتكبو أو شاركو فى جرائم ضد اإلنسانیة وإبادات جماعیة ضد الشعب

السوداني. وإغتصاب الحرایر واإلغتیاالت السیاسیة, وتعذیب وقهر الشعب السودانى..
بزج المناضلیین فى السجون والمعتقالت وبییوت األشباح وتعذیبهم وقهرهم...
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وكل من أسهم وشارك سیاسیة أو عسكریا أو قانونیًا أوثقافیة أو فكریا, أیًا كان, ساهم وشارك فى اإلضرار بالمصالح القومیة السودانیة أو
التفریط فى األمن القومى السوداني وبیع أراضیه أو إهدائه آلخرین دون الرجوع إلى الشعب...

وسرقة أموال وثروات الدولة وإفقار الشعب....
/بالتزامن تبدأ إعادة بناء مؤسسات دولة سودانیة قومیة (جیش-شرطة وأمن-مخابرات- بعد وضع أسس جدیدة تضمن قومیة وحیادیة لتلك
القوات لتكون مهمتها األساسیة حمایة الوطن والمواطن علي أن تكون تلك القوات لدرجة عالیة من الجاهزیة و ال بد من تطویرها.. على أن
تكون قرار الحرب قرار سیاسي بناًء على المواقف السیاسیة والدبلوماسیة واألمنیة والمخابراتیة والعدلیة والشعبیة ..لحفظ التعاون السیاسي

العسكري الشعبي في الدولة...
/إعادة بناء مؤسسة قضائیة مستقلة عن السلطة التنفیذیة والتشریعیة لضمان العدالة في دولة دیمقراطیة تتوفر فیها تداول سلمي للسلطة..

/إعادة بناء السیاسة الخارجیة السودانیة على أساس مصلحة الشعب السوداني أوًال وأخیرًا. 
من لیس لدیه ماضي وتاریخ لیس لدیه حاضر. ومن ال یستفید ویفید من ماضیه وتجاربه و تاریخه وحاضره لبناء مستقبل أفضل من الماضي

وخلق تاریخ جدید المع مستفیدًا من تجارب التاریخ القدیم, فال مستقبل له!! 
ومستقبل السودان یجب أن یرتقي إلي مصافي دول المنطقة والعالم والشعب السوداني الموصوف بجغرافیا, نعم السودان جغرافیا وتاریخ

وإنسانیة ولن یرضي السودانیین بأقل من قیادة منطقتي الشرق وأفریقیا في المستقبل القریب.. 
ال نزاید وال عنجهیة وال قوة عسكریة... ولكن قوة سیاسیة ثقافیة إقتصادیة شعبیة موحدة كفیلة بتغییر موازین القوي في فترة زمنیة قیاسیة...

/أولویات السیاسة الخارجیة وضع جمیع الملفات المهمة فى المقدمة الملفات اإلقلیمیة وإتباع سیاسة دبلوماسیة رشیدة لمعالجة كل الملفات
وخصوصا ملفات الحدود مع دول الجوار واألراضي المغتصبة من دول الجوار.. 

وإستعادت كل األراضي السودانیة المحتلة إلى حضن الوطن بالطرق الدبلوماسیة الرشیدة مع وضع كل الخیارات على الطاولة... 
مع مراعاة عالقات دول الجوار دون تعاطف وعلي أساس حل قضایا الملفات العالقة مع دول الجوار فى حدود یحفظ لكل دولة سایدتها على

أراضیها في حدودها المعترفة بها دولیًا وحسب الخرائط والمواثیق الدولیة.. 
حل هذه القضایا وعلي رأسها قضیة میاه النیل..لترجع األمور لنصابها عبر إتفاقیات وتفاهمات مع كل دول حوض النیل لإلقتسام العادل للثروة

المائیة لشعوب دول حوض النیل دون اإلضرار بمصالح الشعوب األخري...
/الموافقة الفوریة والرسمیة على سد النهضة وموافقة العرض األثیوبي في المشاركة في بناء السد والمشاركة في اإلدارة والتشغیل

واإلستفادة من الموارد.. لمصلحة الشعب السوداني والشعب األثیوبي وشعوب دول حوض النیل. 
نعم توقیع مثل هذه اإلتفاقیات المهمة تصب في مصلحة شعوب المنطقة لما تحمله من مصالح مشتركة بین الشعوب وإمكانیة العیش في سالم

في إطار إتفاقیات تعطي كل ذي حق حقه... 
/إلغاء إتفاقیة الطرف الواحد الحریات األربع وقفل الحدود مع مصر مؤقتًا مع اإلبقاء علي معابر مفتوحة للتجارة وغیرها تحت رقابة

المخابرات السودانیة مباشرة.... 
إلى حین حل كل الملفات العالقة سیاسیًا.. 

حل القضایا العالقة مع دول الجوار سیاسیًا دون اللجوء إلى القوة الخشنة أو اإلضرار بمصالح تلك الدول,وهذا یعنى إستقرار المنطقة...
/إعادة كل الخبراء السودانیین وبصفة خاصة خبراء المیاه.... 

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.alrakoba.net%2fnews-action-show-id-132392.htm&id=ma-140117173501-d4a1fdc9
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

/إعادة كل الخبراء السودانیین وبصفة خاصة خبراء المیاه.... 
أوًال وضع برامج علمیة وعملیة وأولویات لإلستفادة القصوي من كل قطرة ماء تمر بأرض السودان..

م .  ثانیًا إستعادة ملیارات متر مكعب من میاه النیل و التي تذهب إلى مصر كسلفة من نصیب السودان منذ اإلتفاقیة المشؤومة عام 
ووضع حلول علمیة دقیقة لإلستفادة من المیاه المهدرة من األمطار على المدي البعید والتي تقدر بأكثر من  ملیار متر مكعب ما یعني أكثر

من ضعف نصیب السودان من میاه النیل التي تقدر ب ملیار .. لماذا؟ 
السودان في أمس الحوجه لمیاه النیل من أي وقت مضي وإلى حین اإلتفاق على القضایا العالقة ومنها إتفاقیة میاه النیل..

إعادة بناء الدولة السودانیة تحتاج إلى تلك المیاه وبل أكثر لوجود مساحات شاسعة للزراعة.. 
ویمكن زراعة مساحات شاسعة بمحاصیل تسهم في إنتاج الطاقة لإلستفادة القصوي من الموارد المتاحة في تحقیق إكتفاء ذاتي من الطاقة في

إیطار بیئي سلیم وتصدیرفائض الطاقة إلي دول الجوار والدول الصدیقة..
ثالثا البدء فورًا في إعادة توطین أهل حلفا علي أراضیهم التاریخیة حول ضفاف النیل وبحیرة النوبة.. 

مع حفظ حقوق أهل حلفا بحلفا الجدیدة كحقوق تاریخیة ومكتسبة والتي كانت نتیجة كارثة إنسانیة وتاریخیة عندما فرض تهجیر قسري من قبل
حكومتي السودان ومصر على النوبیین..وال بد من محاسبة مرتكبي تلك الجریمة.

ولإلستفادة القصوى و الحقیقة من بحیرة النوبة من ثروة مائیة وسمكیة. 
إضافة إلى ذلك. الفوائد األمنیة الضروریة لألمن القومي السوداني التي ستعود بمجرد بدء إعادة توطین فوریة للنوبین إلي مناطقهم بالتزامن مع

توفیر ملتزمات الحیاة من صحة وتعلیم وكهرباء وسبل الحیاة الكریمة بعد معانة دامت أكثر من  عامًا فیجب أن تنتهي هذه المعاناة .. 
وأما الحدیث عن المیاه الجوفیة فى األراضي السودانیة وجزء من األراضي اللیبیة والمصریة یجب أن یعقل الجمیع ویستفیدوا من الموارد

المتاحة فى إطار تعاون وإحترام اآلخر دون التعرض إلى حقوق ا لآلخرین.. 
مثال سودان الجغرافیا شعبه یري حلول للمشاكل اآلنیة. وال یرید التعرض للثروات التي یریدها ألجیاله القادمة, وهي من أبسط حقوق األجیال

القادمة... 
ولذا أي حدیث عن میاه جوفیة ال بد من تفاوض ووضع حلول علمیة وعملیة مرضیة لكل األطراف المعنیة لتفادي أي إشكاالت مستقبلیة..

والتحقیق فیما ذهب إلیه البعض من أن میاه النهر العظیم اللیبي میاه سرقت من المیاه الجوفیة المشتركة دون علم دول الجوار..وإذا ثبت ذلك
ستكون كارثة وجریمة سیاسیة وإقتصادیة وبیئیة ستدفع الدولة اللیبیة ثمنها. 

وأعتقد أن الشعب یتأهب لشق میاه النیل إلى األراضي السودانیة إلى شرق السودان وغرب السودان حتي تشاد النیل أبونا وكلنا سودانیین... 
وهذا ال یعني اإلنتقاص من حقوق اآلخرین أو اإلضرار بمصالح دول أخرى إنما حقوق مكتسبة للشعب السوداني... 

لن یتعامل الشعب السوداني بعواطف یضر بمصالحه.. وسیظل یتعامل بإنسانیة وسیاسة رشیدة وندیة في إطار اإلحترام المتبادل مع دول الجوار
وبمجرد طى الملفات ستبدأ عالقات مبنیة على إحترام و ثقة متبادلة وقد تتطور إلى إتحاد أفریقي حقیقي...

قفل الحدود مع مصر وإلغاء الحریات األربع إلى حین حل القضایا العالقة بعد التغییر فورًا وفتح معابر للضروریات حسب إتفاقات جدیدة تتحكم
الدولة السوداننیة على حدودها...وهذا یعني یعنى البدء فى تقلیص الدور المخابراتي المصري في السودان... ومهما كان قوة مصر المخابراتیة
فلن تصمد أمام إجراءات سیاسیة دیمقراطیة أمنیة مخابراتیة عدلیة مدعومة شعبیًا وهذا فقط قرص في أذن الدولة المصریة لإلنتباه وتغییر

سیاساتهم المخابراتیة وإتباع سیاسات مسؤلة تحفظ لهم أمن شعبهم واإلحترام المتبادل مع اآلخر... 
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وستعود حالیب وتتحرر من اإلحتالل المصري ودهنسة بعض السیاسیین والصحفیین واإلعالمین السودانیین وسیحاكم كل هؤالء بالخیانة
الوطنیة للتفریط في األراضي السودانیة بعد إسترداد الشعب حالیب وشالتین إلي حضن السودان بكل الطرق المتاحة في المستقبل القریب شاء

من شاء وأبي من أبي....

[Dawod] الرد على

885698#  [حملة قاطعوا صحیفة المجهر] 
PM 05:58 01-14-2014

مقال في الصمیم و لیت الغافل الهندي عز الدین یعیه .. حتي ال یصیبنا بالغثیان مرة أخري و یهدي حالیب للمصریین هع فتواه بعدم
استراتیجیتها و جعله مصر خطآ أحمر ..

الرد على [حملة قاطعوا صحیفة المجهر]

885672#  [ابو سعد] 
PM 05:06 01-14-2014

الموضوع ال یحتاج للرد علي هؤالء الكتاب الذین ال یعرفون عن التاریخ شئ .فقط علي الحكومة السودانیة أن تجهز ملفها مدعما بالوثائق
والذهاب للتحكیم الدولي عندها سترون لمن الغلبة .

الرد على [ابو سعد]

885659#  [محمد حسن] 
PM 04:32 01-14-2014

حالیب سودانیه سودانیه والیمكن ان تكون مصریه ال بالحدود الجغرافیه وال بالتاریخ العریق الهل حالیب وشلتین ( قبائل البشاریه هل یوجد
مصرى واحد واحد فقط مولود بحالیب فكیف تكون مصریه ) اما بالنسبه الستعادة حالیب من المحتل المصرى الفرعون ال یمكن فى الوقت
الراهن مع وجود الحكم الحالى بالسودان الن المصریین وكل العالم یعلم مدى ضعف العصابه الحاكمه بالسودان همها االول نهب البلد وخیراتها
والتفنن بازالل الشعب الغلوب على امره لككن لكل اجل كتاب ویمهل والیهمل فواهللا والذى ال اله الى هو اشعب السودانى مستعد للموت بالكامل
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السترجاع حالیب من المحتل التافه الذى الیقدر والحتى یحترم سیدهم الشعب السودانى وذلك ما بسمى بمصر فصبرا جمیل یافراعنه الكفر

الرد على [محمد حسن]

885657#  [كاك] 
PM 04:29 01-14-2014

عباس الطرابیلى قال تركنا إدارة هذه المنطقة- مجرد إدارة محلیة- بحكم قربها من الخرطوم. د.أسامة الباز أخبرني بأن الجیش المصري قام
بواجبه واسترد هذه األرض المصریة

كما تزعم ایها المعتوه تركتم ادرتها الدارة محلیة یعني باالتفاق مع الحكومة السودانیة اذن كیف تستردها بتدخل الجیش یاغبي

الرد على [كاك]

885650#  [زول غلبان و تعبان من السمدان] 
PM 04:19 01-14-2014

The Egyptians are very ignorant about sudan ,they don't. Even differentiate between the
different parts of the the Nubian land the so called Nubia which is a separate part from Egypt
down from wadi HLafa to Aswan which is ethnically and geopolitically part of the great Nubian
land hence is part of what we can call the motherland of old sudan ,if they are looking for military
fight we are able for them ,we are able both psychologically and ethnically as afronubian to
defend our land ,albet we HAVE L LOTs OF FRIENDs who have interests in Egypt SO Should.
Shut up as we may call them and then there will no longer be Egypt any more ,so please ALL
EGYPTIANs shut up your bldymouth or we shat shut it up for you , you better mind that we let

,,,, you as sudanese and Nubians exist until now
Ahmed
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[زول غلبان و تعبان من السمدان] الرد على 

885645#  [عصام علي دبلوك] 
PM 04:12 01-14-2014

الف شكر من القلب من كل السودانیین علي هذا المقال القوي والرصین بعیدا عن االسفاف واستاذنك في ارساله ألسماء الحسینى وهانيء
رسالن وعباس الطربوش ولیس الطرابیلي وموقع الیوم السابع وللغبي توفیق عكاشة وحالیب دونها الموت

الرد على [عصام علي دبلوك]

885610#  [الشاكووش] 
PM 03:33 01-14-2014

ترى هل هو اإلیمان بحریة الكلمة التي تجعلنا ننشر اآلراء المصریة حول نزاع حالیب (مع رفض الصحف المصریة الكامل لنشر آرائنا)، أم
السذاجة (والطیبة) السودانیة؟

أألخ الدكتور سلمان: أعتقد أنه من الواجب نشر الصحف والمواقع اإلسفیریة السودانیة ما ینشره اإلعالم المصرى عن السودان سلبا كان أم
إیجابا،، والسبب هو أنه من أجل أن نتمكن من التعامل مع قضایا مثل میاه النیل وسد النهضة وحالیب والعنصریة المتزایدة فى مصر الیوم تجاه
السودانیین خاصة واألفارقة عموما أن نفهم كیف یفكر المصریون تجاه ذلك،، وأقرب مصدر للحصول على ذلك هو اإلعالم وعلیه ال یجب أن

نغمض أعیننا عن ذلك طالما هو متاح،،

قدأصبحت موضع إهتمام كبیر من مراكز التحلیل والسیاسات اإلستراتیجیة بمصر حول ما تكتبه عن مواضیع تمس األمر الثانى هو أن تعلم أنك 
ركائز السیاسة الخارجیة المصریة تجاه السودان،، فقد أخبرنى مهندس مصرى عمل بالرى المصرى فى السودان بأنك قد أصبحت مصدر صداع
دائم للمسؤولین هناك لحساسیة ما تنشره من حقائق ومالبسات حرصت كل األنظمة المصریة على إخفائها لتجنب ردود فعل سالبة علیهم،، إن
التضحیات الجسیمة التى قدمها الشعب السودانى لمصر وبدون مقابل لم تجد أى تقدیر من جانب النخبة المصریة وعبارة أیمن أن موقف
السودانى "مقرف" بشأن سد النهضة تمثل إشارة واضحة لعدم إحترامهم للسودان بجانب قتل السودانیین بوحشیة فى میدان مصطفى محمود
دون إبداء حتى أى سبب أو إعتذار وإلى الیوم،، ونسبة للحقائق الدامغة والموثقة التى تطرحها فهم ال یستطیعون الرد علیك وبدال عن ذلك
یستخدمون لغة الشتم والسب،، فأرجو أن تواصل فتح الملفات الغامضة وتوعیة الشعب السودانى بحقوقه وتضحیاته غیر المنكورة تجاه مصر

وسیأتى الیوم الذى ستكون فیه فى موقع القرار والمسؤولیة لتقود إستراتیجیاتنا فى التعامل مع اإلزدراء المصرى المتواصل،،
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أخیرا وكما تعلم فإن لكل رئیس مصرى زمرة من الصحافیین واألعالمیین الذین یطبلون له ویقومون بتلمیعه وتنظیف أحذیته ولذلك نالحظ
مجموعة منهم یجهزون أنفسهم لذلك الدور ویقدمون أنفسهم كسدنة للجنرال السیسى والسودان فى ظل اإلنقاذ أقصر حائط للقفز فوقه لبلوغ ذلك

الهدف،،

الرد على [الشاكووش]

 [Yousif]  #885581
PM 03:07 01-14-2014

اكتر من كالمك ماعندنا زیاده یادكتور قرضوا علي كده یاجیل البطوالت

[yous if] الرد على

885547#  [الطیب محمد] 
PM 02:40 01-14-2014

مشكور یا دكتور على هذا المقال القیم, ولكن لألسف الشدید یا دكتور كثیر من الكتاب لدینا ال یفرقون بین معارضة النظام ومعاداة الوطن ككل,
فیكون مقاله الذي یعتبره كیدًا في النظام هو طعن في الوطن في الصمیم,

الرد على [الطیب محمد]

885540#  [عمر احمد] 
PM 02:35 01-14-2014

یا سلمان یا هجاص بطل بكش ولعب على السذج .ارجوك التغضب من رائى انت دائما تدغدغ مشاعر السودانیین وخاصة انصاف المتعلمین
كسد النهضة وحالیب ال لشئ فقط اال النك ترید مدحا واطراء فقط .وقد تناسیت ان كتابا كبارا كالمعلقین هنا ودائما ما تنتقى مواضیع مكررة 
ومفكرین حینما یتناولوا مواضیع هامة واستراتیجیة فانهم یتناولونها بحرفنة وبعیدا عن المجامالت .مشكلة حالیب الكل یعلم انها سیاسیة 100
بالمائة وحلها من اسهل ما یكون ولكن نظام البشیر یرید جس النبض فدفع بوزیر عبیط ورمى بكلمة امام الطالب ولكن دائما نظامك یختار
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الموضوع الخطا وفى المكان الخطا وكذلك الزمان الخطا واعتقد ان الرسالة وصلته ولكن اى وصول بعین حامیة ملؤها الجد والصرامة لذلك نراه
یتوارى االن ولن یستطع ان یفتح فاه بكلمة واحدة وترك الشتائم والسب للمعلقین والشعب المغیب لیتطاولوا بالسب على اسیادهم المصریین

وهذا طبع اللئیم الضعیف

الرد على [عمر احمد]

ردود على عمر احمد
PM 01:52 01-15-2014 [عبد الرحمن سیدأحمد/الریاض-السعودیة] 

األخ/ عمر احمد، من الواضح جدًا أنك تجهل من هو الذي نادیته بـ (یا سلمان) فهو في غنى عن تعریف نفسه ألن خبرته ومكانته العلمیة
یعلمها ٌأمیّي السودان قبل من اسمیتهم (انصاف المتعلمین، وال شك أنك قد تعلم أن من أبسط قواعد التعامل الراقي أن یعرف المرء من
نادیته بـ (یا سلمان)، فدونك هذه المقتطفات البسیطة عنه فهو یا أخي عمر : یحدث، فإذا أردت أن تعرف معلومات بسیطة عن هذا الذي 
والدكتوراه في األستاذ الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان، تخّرج من كلیة القانون بجامعة الخرطوم، وحصل على درجتي الماجستیر 
القانون من جامعة ییل بالوالیات المتحدة األمریكیة، عمل محاضرًا بكلیة القانون بجامعة الخرطوم وانتقل بعدها لیعمل ممستشارًا قانونیًا
بالصندوق الدول للتنمیة الزراعیة التابع لألمم المتحدة بروما، إیطالیا. انتقل بعدها لیعمل بالبنك الدولي بواشنطون بالوالیات المتحدة
م یعمل اآلن خبیرًا غیر متفرغ وتقاعد عن بالعمل بالبنك منذ 2009 االمریكیة، وٌعّین مستشارًا لقوانین وسیاسات المیاه عام 1994 
لقوانین وسیاسات المیاه، وإن أردت االستزاده في العلم فدونك موقعه االلكتروني الشخصي وهو :

/http://www.salmanmasalman.org

أما فیما یتعلق بمداخلتك عن حالیب، فیتضح منها مدى سذاجة وابتذال العبارات، التي نربأ بالرد علیها، واهللا الموفق.

AM 12:53 01-15-2014 [النجومي] 
( لیتطاولوا علي أسیادهم المصریین ) ..

خسئت یا مصري یا معفن .. بس خلینا نخلص من خازوق االنقاذ .. و حدنا السد العالي مش حالیب بس .

PM 06:17 01-14-2014 [عصام علي دبلوك] 
رد غیر مؤدب وغیر مهذب كعادتكم السب والشتم فالرجل قامة وهامة ومقاله حقائقه موثقة والُیمدح الرجل او ٌیطري علیه لقاء الدفاع عن
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وطنه واى حرفنة واى مجامالت یالوح اعرف كیف تكتب وجد ایه وصرمة ایه یاابو صرامة انت لم تكن سیدا لنفسك قي یوم من االیام من
فرعون الي الممالیك الي االتراك الي االلبان الي عبد الناصر بالكرباج علي ظهوركم واآلن عبید للخلیجیین مقابل الفلوس هو طبعكم تبیعوا
امهاتكم من اجل الفلوس ولو انتم واثقین ان حالیب تبعكم فلماذا ترفضوا التحكیم وتقبلوه مع اسرائیل واثیوبیا حالیب لنا وسننتزعها
بالتحكیم رغما عن انوفكم وسنقف مع سد النهضة فأنتم التستاهلون أي معروف قل لي بربك او هات لي مقال واحد شكرتم السودان فیه

اتحداك

885509# [عمروموسي] 
PM 02:12 01-14-2014

ال یرعون في الحكومة ال أخالقیات في التعامل وحسب فقه الترابیین ال یوجد ضوابط للضرورة والمعارضة شویة لبیرالیون ؟؟؟؟؟؟؟؟ 
حقوق اإلنسان إال وال ذمة یرتكبون الجرائم والشماعة النظام ولذا مانت مسألة حالیب علي النحو اآلتي 

اذا قالت الحكومة ال لسد النهضة فتحت اثیوبیا الحدود للمعارضة وذهب السیدین للقاهرة لمزید من الضغط وأماني الطویل قالت ساعدنا علي  ---
والمتوقع ان تدعم مصر من الحدود بالراجمات ضد تنظیم اإلخوان بالوكالة عن مصر ومصر ال تقرلهم بذاك  وحاربت الحكومة  فصل الجنوب 

المسلمین 
اذا قالت الحومة نعم لسد النهضة كما قالت المعارضة اذن لن تحصل المعارضة علي ممرات آمنة من اثبوبیا وضغط من مصر علي السودان  --

و الخطوط حمراء للقتله من بني كوز او الجبهة الصهیونیة

الرد على [عمروموسي]

885502#  [تینا] 
PM 02:04 01-14-2014

شكرا جزیال د. سلمان ... كفیت بالجد ... عودتنا دائما بالقول الفصل ... انتظرت مقالك منذ ما بدأت هیجة مصر علینا ... نسیت أیضا واحد من
قال . السودان ترك مشاكله وهمومه الداخلیة وأصبح یعادى مصر ... والحمد هللا ردیت علیه بمثل كالمك الذى أفرحنى ... قلت الكتاب المصریین 
له أنتم كذلك تركتم مشاكلكم وهمومكم الداخلیة بسبب انقالب السیسى علیكم وقبلتم علینا وعملتم بحكایة ضربنى بكا وسبقنى واشتكا ... أكثر
شیىء عجبنى اآلن أن أجد قامة بمثلك یؤكد لى أن الذى قام به ((( السیسى ))) هو انقالب كامل الدسم ألننى كنت بقول ذلك ولكن البعض هاجمنى
بل الكثیرین توجوه ملكا وزعیم زمانه ... أنا متأكدة بأن مقالك هذا یا دكتور سیزلزل الدنیا عندهم ألنهم تعودوا خروج كل الكتاب والعلماء للكتابة
نوم العافیة فى الردود ... اال من بعض الكتاب جزاهم اهللا خیر لكن اآلن جاءتهم الطامة من شخص السودان وحكومتنا نائمة  والهجوم على 
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بقامتك ... كنت أتمنى أن تكون مسؤوال فى حكومتنا الرمدانة ... بارك اهللا فیك ومتعك بالصحة والعافیة ودمت للوطن ... تحیاتى ...

الرد على [تینا]

 [AHMEDJALAL]  #885358
AM 11:37 01-14-2014

اشكر الدكتورسلمان واستاذنه في نشر هذا المقال وحالیب سودانیة وراجعه لحضن الوطن بعد اسقاط حكومة بني كوز

[A HMEDJA LA L] الرد على

885335# [أحمد بطران عبد القادر] 
AM 11:15 01-14-2014

إن األوضاع اإلستثنائیة التي یعشها بلدنا الحبیب تحت وطأة حكم عسكري إسالمي منكسر تجاه الخارح مستأسد علي الداخل هي وراء هذا الوان
الذي نعاني منه واالستخفاف الذي نجه من االشقاء في مصر وقلت لصدیق لي لو أن الرئیس المعزول محمد مرسي إعترف بالخطأ الذي إرتكبته
حكومة مبارك بدخلولها لمثلث حالیب وأعنلن صراحة عزمه علي االنسحاب منه ألطال ذلك في عمر نظامه ولما إستطاع التحالف المدني
یولیو ولكن ضعفه في إتخاذ قرار من شأنه أن یخفف الضغط الشعبي المطالب بعودة حالیب علي الخرطوم العسكري أن یطیح به في30یونیو و3
أغري خصومه باإلنقضاض علیه لتأكدهم بفقده للمساندة الخارجیة في حالة االطاحة به وقد سألت الدكتور ربیع عبد العاطي عن هذا االمر فقال
لي الرجل مضغوط شدید من المعارضین وحكمه في كف عفریت إذا الحكومة السودانیة ضحت عن المطالبة صراحة بحالیب من أجل االبقاء علي
نظام مرسي وكان رأي أنه لو إتخذ قرار بإعادة حالیب للسودان ربما أخاف خصومه ولكن الرجل كان ال یري إال ما تحت قدمیه وال یتطلع الي

االمام

الرد على [أحمد بطران عبد القادر]

 [Abu Waraga]  #885322
AM 11:00 01-14-2014

أقول للكاتب هل یمكننا المطالبة بإستعادة ال 150 كیلو متر اللي غرقت بسبب السد العالي ؟
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[abu waraga] الرد على

885321#  [عبد الرحمن سیدأحمد/الریاض-السعودیة] 
AM 11:00 01-14-2014

وافر الشكر والعرفان وجزیل التقدیر لألستاذ الدكتور/ سلمان محمد سلمان على هذا المقال الرصین واالسلوب الراقي في الرد على وقاحة
إسلوب بعض اعالمّي مصر أمثال المدعو الطرابیلي الستفزازه كافة السودانیین بعنونة مقاله (تخاریف سودانیة) وإستهزاءه بقوله (والنبي
اشرب «شویة مریسة» حتي ال تفیق مما تقول وال تفهم") ومحاولة استعالءه على جمیع أهل السودان بل وافریقیا بقول أعوج وهمجي بزعمه
(نقول: إذا كان الكالم عن الحقوق التاریخیة هنا من حقنا أن نطالب باستعادة السودان كله. فإذا كانت حجة الخرطوم عمرها 80 عامًا فإن حجتنا
باسترداد «كل السودان» یزید عمرها علي 130 عامًا من أیام محمد علي إلي عام 1956 عام استقالل السودان. بل لیس السودان وحده ما
یجب أن نطالب به.. بل أوغندا التي كانت تحت الحكم المصري- وعودوا إلي تاریخ مدیریة خط االستواء- عندما كانت كل بحیرة فیكتوریا شمالها
وجنوبها.. شرقها وغربها تحت اإلدارة والحكم المصري أیام الخدیو إسماعیل، علیه رحمة اهللا في قبره بمسجد الرفاعي بحي القلعة.. وهذه
تشمل مناطق هي اآلن داخل كینیا وداخل تنزانیا وإذا كان صعبًا المطالبة بإستعادة كل هذه األراضي التي تآمرت علینا فیها انجلترا وفرنسا
والكونغو البلجیكي، لنا أن نطالب بإستعادة منطقة سواكن هذا المیناء الحیوي «جنوب میناء بورسودان الذي أقامته مصر» ألن «سواكن» لم
یشملها اتفاقیة 1899 ألنها لیست من المدن والمناطق التي انسحب منها الجیش المصري في أعقاب الثورة المهدیة.. وال نطالب بذلك فقط، بل

هنا ومن نفس المنطق السوداني نطالب باستعادة أریتریا وجیبوتي والصومال).
ومما یدعو لألسف إستمرار بعض السودانیین في معرض معارضتهم للنظام في الخرطوم التغاضي عن اساءات واستفزازات المصریین المتعمدة
والمتكررة بل قد تكون الممنهجة للسودان الوطن وشعبه، واتمنى ان تكون كتابات الدكتور سلمان دافعًا ومحفزًا لمفكري وأكادیمي السودان
الوطن في التصدي لمثل هذه الهجمات (البربریة) من بعض كتاب مصروغیرهم وأعتقد أن من أهم مشكالت الحاضر التي تورق مضجع الكثیر

من الغیورین على السودان هي عدم التوافق الوطني في المسائل الوطنیة الهامة رغم أن المستهدف هو السودان الوطن.

وأختم بما ختم به د/ سلمان مجیبًا على تساؤله (ترى هل هو اإلیمان بحریة الكلمة التي تجعلنا ننشر اآلراء المصریة حول نزاع حالیب (مع
رفض الصحف المصریة الكامل لنشر آرائنا)، أم السذاجة (والطیبة) السودانیة؟) وأجیب بأنها في راّي هي {السذاجة (والطیبة) السودانیة}.

عبد الرحمن سید احمد
ا

الرد على [عبد الرحمن سیدأحمد/الریاض-السعودیة]
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ردود على عبد الرحمن سیدأحمد/الریاض-السعودیة
PM 01:18 01-14-2014 [sasa] 

بل هى الهبل والسذاجة والطیبة فى الفارغه والمقدودة السودانیة التى اوردتنا ما اوردتنا ایاه مع الكالب المصریین واللبنانیین واالردنیین
والسوریین واوال واخیرا الفلسطینیین .... نحن شعب ساذج ساذج ساذج

 [Lwlawa]  #885288
AM 10:35 01-14-2014

في السودان هنالك لالسف الضبابیة في كل شيء وتتداخل االلوان ویصاب المرء بالغباش في الرؤیا مهما كانت االكادیمیات التي یقف علیها
ومن ثم تخرج اراؤه وكتاباته إنطباعیة وكردود افعال ال اكثر وال اقل ..؟؟..ویحاول التقلیل من قیمة الحقائق التي یذكرها الخصم .

یشیر الكاتب الى محاكمة الصغیرات في مصر بأنها جریمة وینسى او یتناسى ان امثالهم هنا یقتلون بالرصاص الحي ..؟؟..وینسى ایضا ان إثارة
موضوع حالیب ما هو اال هروب من الواقع الكئیب وان حقیقة اهمال انسان المنطقة من كل الحكومات ما كل ذلك اال إلظهار الخالف السیاسي

بین النظامین.

[lwlawa] الرد على

885287# [الكاهلیة] 
AM 10:33 01-14-2014

اخیرا وجدنا سوداني معارض یقول ان ما حدث في مصر انقالب
من حقي ازغرد

ایوووووویویویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي

الرد على [الكاهلیة]
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885279#  [سوداني أصیــــــــل] 
AM 10:26 01-14-2014

واهللا یا دكتور سلمان لو كان االمر بیدي لجعلتك وزیرا لخارجیة السودان .. الني واهللا احس بوطنیتك وغیرتك الواضحة علي الوطن ... واهللا لقد
تابعت كتاباتك كلها بخصوص مشكلة میاه النیل واالتفاقیة حولها ... والیوم اقرأ لك وانت تبرز الحقائق الكاملة وباسلوب علمي مقنع حول
مشكلة حالیب وأحقیة السودان فیها ... بما فیه رد واضح وشافي علي تطاول كتاب مصر الذین كالو لنا من سوء القول وبذاءة االلفاظ ما كالو ..
وهذا هو واهللا ما نریده من كتابنا للرد علي هؤالء بغض النظر عن راي حكومتنا النایمة في العسل .. فالقضیة االن لیست قضیة حكومة وحدها

بل قضیة وطن وشعب .. فارجو ان یجتمع كتابنا وقانونینا علي قلب رجل واحد للوقوف فى وجه هذا الصلف المصري ..

الرد على [سوداني أصیــــــــل]

885273# [زول ساي] 
AM 10:24 01-14-2014

انه كسیر التلج والتماهي الالمحدود للنخب السودانیة التي تحلم بالوحدة مع مصر ولو على حساب الكرامة النهم یعتقدون في المصریین الصالح
التام ویعتبرونها بوابتهم للدخول للعالم العربي(المریض) ونزع االعتراف التام (عبر التهجین المصري) لذلك تجدهم دائما یهللون (مصر یا اخت
بالدي) ودائما في حالة تنازل لصالح مصر والذي نفسي بیده لو لم نوقف هذاالوهم الذي نعیش فیه لم ولن ننال كامل سیادتنالیس في حالیب

وشالتین انما في الخرطوم نفسها وسنظل مطیة سهلة الوالد بمبه الذینیوجد بینهم من یبیعون اعراضهم ابتغاء الدنیا 
ما اقوله هو یجب على السودان بدأ االستقالل الفعلي من االستعمار المصري ووضع االولویات السودانیه اوال لكي ننهض وقیام ثورة سلمیة

تطیح بحكومة السفاح ومن ثم العمل باالتي
1-قفل سفارتي مصر بسوكن واالبیض باعتبارها تتجسس علي السودان

2-دعم سد النهضة االثیوبي
3-قفل السفارة السودانیة باالسكندریة وسحب الممثل

4- رفع شكوي لمجلس االمن بخصوص المنطقة

الرد على [زول ساي]

885251#  [صابر] 
AM 10:10 01-14-2014
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شكرا دكتور سلمان على هذا المقال التحلیلي العلمي لموضوع حالیب.
إذا كان المحجوب رحمه اهللا وحده، ومن ورائه حكومة وبرلمان وطنیین وشعب غیر مغیب، یستطیع أن یوقف إدعاء دولة كانت باألمس شریكة

في احتالل السودان، فهذا یؤكد بجالء أن مصر وغیرها ال یریدون سودان دیمقراطي تعددي..
مصر نالت الهدیة التضحیة التي وصفتها في مقالك القیم في عهد الفریق عبود، أي في عهد حكم دیكتاتوري غیب الشعب السوداني كله واتخذ
قرارا بهذه الخطورة دون تردد ودون مباالة بالكوارث التي تنتج عنه من إغراق لكنوز وتاریخ وحضارة شعب عظیم وتهجیر واقتالع إلنسان من
محیطه التاریخي إلى مكان لم یألفه واصطحب نظام عبود ذلك بهدیة أخرى من خزینة الدولة السودانیة إلعادة توطین المهجرین دون أي مقابل

في المیزان لمعرفة الفوائد التي یجنیها السودان منها مقابل تلك التي تجنیها مصر. كان ذلك في نظام دیكتاتوري شمولي هو نظام جعفر نمیري.
ثم تأتي اإلنقاذ التي ساهمت مصر والصحف المصریة منذ یومها األول في دعمها واقناع دول المنطقة باالعتراف بها وأنا أذكر من ترددوا
وجاءت بیاناتهم في غایة الحیاد. في الیوم الثاني لالنقالب أجرى الصحفي مكرم محمد أحمد حوارا مطوال مع البشیر وصفه بأنه عروبي شارك
في حرب أكتوبر (أي صدیق لمصر). ترحیب المصریین بانقالب اإلنقاذ كان لسبب واحد وهو محاربة أي نظام دیمقراطي سوداني ألنه لن
یستطیع أن بفرط في مصالح البالد، بحكم صداقة أو غیرها. وقد قدم نظام اإلنقاذ هدیة كبرى لمصر في حالیب بعدم اتخاذه ما ینبغي اتخاذه
سیاسیا ودبلوماسیا للمحافظة على سیادتنا. وكان نظام االنقاذ وما زال یتفادى أي مشكلة مع مصر ویقدم الهدیة تلو األخرى لألنظمة المصریة

لتفادي المواجهة مع مصر.
وبالتالي فإن مصر ترید دائما أنظمة ضعیفة، غیر شعبیة، تهمش شعبها بل وتهینه وتنتهك حقوقه. فإذا كان السودان بعد سنتین من استقالله
وبالرغم من أن قوته العسكریة لم تكن في حجم قوة مصر استطاع أن یحافظ على حالیب بالطرق السیاسیة والدبلوماسیة فقط فإن الفضل یرجع
ألبناء السودان النجباء الذین یحملون قضایا شعبهم لعلمهم األكید أن الشعب وراءهم ولقناعتهم بأنه لن یضیع حق وراءه مطالب. اآلن الدولة
السودانیة في أسوأ أوضاعها، ربع البالد ذهب من غیر رجعة وما تبقى من البالد تدور فیه حروب ویغرق في الفقر والمرض والجوع والقهر
والسرقة والفساد بكل أنواعه. ولذلك فإن ترهات الصحافة المصریة وإدعاءات القانونیین والسیاسیین المصریین بأحقیتهم على أراضي سودانیة
تنطلق من حقیقة أن السودان غیر قادر على الدفاع عن أراضیه ولذلك یمكنهم أن یطالبوا بسواكن وما بعد سواكن بل ویمكن لجیشهم "المبجل"

حسب قناعتهم، أن یعید احتالل السودان.

الرد على [صابر]

ردود على صابر
PM 01:12 01-14-2014 [ابو اللیل] 

تعلیق ال یقل روعة عن المقال ، بارك اهللا فیك یا أخي وربنا ینصرنا على الذین إدعوا اإلسالم ونخروا بلدنا من الداخل ومن الذین إدعوا
الجیرة واألخوة واحتلوا أراضینا
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885227#  [موجوع شدید] 
AM 09:50 01-14-2014

ما هونت یاسودانا یومًا علینا - اال في عهد هؤالء الخونة اصبحنا ملطشة نسبة لجبن وحقارة ودناءة هذا النظام اصبح البلد لقمة سهلة المنال
لكل من یرید یقتطع جزء منه - وهم في همهم االكبر كنز االموال بالسرقة وببیع كل ما یمكن بیعه من ارض هذا البلد آخر تفكیرهم أمر
بعدما كنا فوق الكل بكل ما نتصف به اصبح الصغیر والحقیر الحلب والعجم البلدوأنسانه - اهللا یحرقكم ازلیتونا وصغرتونا دمرتو كل شيء جمیل 

یسیئون الینا - اهللا یأخذكم - سیرتكم وأشكالكم تصیبنا بالغثیان والغرف - حسبنا اهللا ونعم والوكیل

الرد على [موجوع شدید]

ردود على موجوع شدید
PM 03:59 01-15-2014 [موجوع شدید] 

الرد علي عبد الرازق
- أوًال فهمت أنك من بني كوز 

- ولك أن تفهم وتعي ان الصراع فعًال قدیم ولكنهم لم یتمكنوا من ان یضعوا یدهم علیها أو تم احتاللها اال في عهد حكومة الهوان هذه

PM 12:09 01-14-2014 [عبدالرازق] 
یظهر انك لم تقرا المقال جیدا او لم تفهم ما جاء فیه هو سرد كل االحداث وفیها تاكید وكل الناس تعرف ان حالیب محتلة من قبل ایام عبود
ومرورا بكل الحقبة الدیموقراطیة وحكومات السادة وهلمجرا : ولم تبدا مع االنقاذ مع العلم انهم اول من رفع عصا الطاعة علي المصریین

ولك ان تفهم """

885220#  [عبادي] 
AM 09:45 01-14-2014

http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=5&id=885220&m=newsm&c=5&v=1&av=5.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=4&id=885220&m=newsm&c=5&v=1&av=5.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=3&id=885220&m=newsm&c=5&v=1&av=5.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=2&id=885220&m=newsm&c=5&v=1&av=5.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=1&id=885220&m=newsm&c=5&v=1&av=5.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=5&id=885227&m=newsm&c=5&v=2&av=3.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=4&id=885227&m=newsm&c=5&v=2&av=3.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=3&id=885227&m=newsm&c=5&v=2&av=3.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=2&id=885227&m=newsm&c=5&v=2&av=3.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=1&id=885227&m=newsm&c=5&v=2&av=3.00&r=1&div=comunit_long
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.alrakoba.net%2fnews-action-show-id-132392.htm&id=ma-140117173501-d4a1fdc9
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

5.00/5  (2 (صوت 

أوردت وكاالت األنباء أن حكومة اإلنقاذ منحته ملیون فدان من األراضي الزراعیة الخصبة في المدیریة الشمالیة بغرض استثمارها لحل الضائقة
االقتصادیة والمعیشیة في مصر

شوفو الهبالة السودانیة لهذا الحد 
االف العجول تذهب هدیة لمصر 

تنازالت في السد العالي لم یسبق لها مثیل
اوقفو ها العبث

ووروا الحلب العین الحمراء 
خالص كفایة قلة ادب

الرد على [عبادي]

885211#  [امجد] 
AM 09:37 01-14-2014

لالسف الشدید سذاجة الساسة السودانییین هي سبب كل البالوي وبصراحة طفل سوداني صغیر یمكن ان یفكر افضل من ساستنا االوائل (اما
اخوانا ناس االنقاذ دیل دیل ناس قریغتي راحت ال یهشو وال ینشو یخافو من ضلهم فالحین بس في ترخیب المواطن السوداني) نرجع للموضوع
واقول مشكلة حالیب االولي وادعاء مصر بانها ارض مصریة حدثت قبل توقیع اتفاقیة السد العالي فكان یمكن للمفاوض السوداني الذي وقع
اتفاقیة السد العالى ان یشترط قبل التوقیع ان تعترف مصر اعترافا دولیا موثقا بان حالیب وشالتین ارض سودانیة میة المیة ؟؟؟ باهللا
یاجماعة دي صعبه ؟؟؟ وكانت مصر سوف توقع بدون نقاش ؟؟ هسع الكالم ده عایز ذكاء او تفكیر واهللا طفل في االبتدائي یعرف الطریقة
دي ؟؟؟ وكان یمكن له اشتراط نصف او ربع كهرباء السد العالي وكان یمكن له اشتراط تعویضات مستمرة لسكان المنطقة من الحكومة
المصریة باتفاقیة دولیة وكان یمكن واشتراط تعویضات مستمرة للحكومة السودانیة مقابل االراضي الزراعیة والمعادن والقري واالثار التي
غرقت ؟؟؟ باهللا دي صعبة .. وكان ذلك لیس استغالال بل حق وبعد كل ذلك فان السودان یكون قدم تضحیة كبیرة لمصر ؟؟؟ لكن لالسف

الشدید لم یحدث ذلك ؟؟
واالن یمكن لناس قرعیتي راحت تصحیح ما یمكن اصالحة فیمكن لهم االنضمام او التهدید باالنضمام التفاقیة النیل الجدیدة مع دول المنبع
والحصول علي حصة اكبر من المیاه ویمكن للسودان عمل السدود لالستفادة من كامل حصتة وحسم ما اخذته مصر خالل عشرات السنین

الماضیة ؟؟ لكن ذلك لن یحدث اال بحكومة قویة تمثلنا تمثیل حقیقي وتقعد المصریین في علبهم وتخلیهم یجونا یحبو ویترجوننا ؟؟؟؟
وقد یالحـــــــــــــــظ اخواني قراء الراكوبة ان المصریین بصراخهم وضجیجهم یفهمون السذج في العالم ان النیل لمصر فقط دون شركاء اخرین
والغریب انهم الیعرفون ابسط المعلومات عن النیل .. قبل ایام مستشار مصري لدینا في الشركة یتحدث مع بعض االخوة السعودیییین یقول لهم
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ان النیل مصري ... فقلت له باهللا علیك من این ینبع النیل فقال من جنوب مصر ؟؟؟؟ ههههه ضحكت علیه وسردت علیه رحلة النیل من
منابعة وسط دهشة اخواننا السعودیین ؟؟ تخیلو ال یعرف حتى روافد النیل ؟؟ وقلت له ان النیل یصلكم بعد ان ..... نحن وبقیة دول المنبع

؟؟ فضحك علیه السعودیین وجعلوه اضوكة حتى اللحظة ؟؟؟

الرد على [امجد]

885193#  [اعطوهم حاللیب واحبسو الماء عنهم] 
AM 09:24 01-14-2014

انا بفتكر مافي داعي للكالم المطول بختصر الحل في التالي 

خلو عثمان یكون معاهم بعرف بنجمهم ، وابنو وعلو السدود والخزانات في السودان 

حالیب مقابل المیاه

افتكر معادلة یعرفها كل مصري كبیهرم وصغیرهم عالمهم وجاهلهم وما عایزین نقاش كتییییر 

وسالم یا النیل

[اعطوهم حاللیب واحبسو الماء عنهم] الرد على 

ردود على اعطوهم حاللیب واحبسو الماء عنهم
PM 04:44 01-14-2014 [ود بري] 

صدقت 
انا كذا مره بقول الجماعه دیل البسویرد البتفتح راسم هي المیاه والسدود

مزید من السدود فیى السودان والحبشه وال لقناة جنقلي ( مع احترامي لیحیى عبد المجید ) 
وبعدهاالمصرییون سیركعون
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 [Moy Ako] #885192
AM 09:23 01-14-2014

د.سلمان كلنا كنا نتوقع مقالك...
بس عندي سؤال لم اجد له اجابه او اشاره في هذا المقال : ماهو الفرق القانوني بین مصطلح الحدود السیاسیه والحدود االداریه وایهما یحدد

سیاده الدول على ارض ما في المحكمه الدولیه؟ ایضا ماهي مده التراكم الزمني الذي بعده تصبح حیازه ارض ما تابعه لدوله؟ 
لقد سرد د. ایمن سالمه امثله لقضایا تحكیم مماثله -طبعا برؤیته المنحازه لبلده- ارجو ان تسرد لنا كیف هو شكل المحكمه والى ماذا تستند في

اتخاذ قرارتها؟
وشكرا

نقطه مامهمه: من هو الحزب او السیاسیین المعارضین الذین یتواطؤن مع مصر في ملف حالیب االن؟ اذكرهم دون خجل او التحملوا المعارضه
اخطاء االنقاذ, هي المسئووله عن هذا االمر وهي المتسببه في هذا الوضع االن فالتشوشوا رؤیتنا یرحمكم اهللا.

[moy ako] الرد على

885175#  [الحالم] 
AM 09:08 01-14-2014

ما راح حق من وراه مطالب حالیب سودانیة رغم انف المصریین االنتهازیین

الرد على [الحالم]

885148# [صالح مصطفي أحمد بخیت] 
AM 08:45 01-14-2014

فعال هي الطیبة السودانیة وحسن النیة ولكن لم تكن لألسف مفهومة من المصریین الذین یرون أن هذا غباء سیاسي وعدم فهم لماهو حاصل
في العالم ( وفعال نحن نستاهل ) ویجب من األن فصاعدا أن یطالب السودان بكامل حصته في المیاه ونرسلها لبوتسودان واألبیض لماذا ال طالما
اوصلنا البترول من هجلیج فمن باب أولي ان یكون الماء والذي هو عصب الحیاة أوالها ولكي یتمتع بها هؤالء الغبش بدال من أوالد باب الذین
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ال فائدة منهم واهللا االحباش أفضل منهم .

[صالح مصطفي أحمد بخیت] الرد على 

 [Kamuzu] #885114
AM 08:10 01-14-2014

السذاجة والطیبة السودانیة هي التي فرطت في في ربع االقلیم الشمالي السوداني وذلك باغراقه بالماء لصلح السد العالي وعیون مصر
...صحیح االختشوا ماتوا

[kamuzu] الرد على
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راسلنا | لألعلى | الفیدیو  | الصور  | األخبار  | المقاالت  | الرئیسة 

صحیفة الراكوبة السودانیة... راكوبة األغاني السودانیة، في رحاب الراكوبه ستجد السودان بمختلف مناطقه وعاداته وموروثاته خالل أقسام منتدیاته المتعددة مثل المنتدى العام، العنقریب،
المدائح ومنتدى التالوة الذي یحتوي على تالوة للشیوخ: صدیق أحمد حمدون , عوض عمر , الفاتح محمد عثمان الزبیر , محمد عبدالكریم , نورین محمد صدیق , عبداللطیف العوض ,
صالح الدین الطاهر سعد , الزین محمد أحمد الزین , وأحمد محمد طاهر. إلى جانب هذا هنالك منتدى مخصص للمدائح النبویة، هنالك المادح: االمین احمد قرشى وعلى الشاعر , الشیخ

مصطفي محي الدین ابوكساوي , أوالد حاج الماحي , عبداهللا محمد عثمان الحبر , اسماعیل محمد علي , السماني أحمد عالم , الجیلي الصافي , خالد محجوب (الصحافة) , علي المبارك , حاج
التوم من اهللا , عبدالعزیز قورتي , ثنائي الصحوة , فیحاء محمد علي , الجیلى الشیخ , نبویة المالك , عبدالعظیم الفاضل , عاصم الطیب , فرقة عقد الجالد , سیف الجامعة , عثمان محمد علي

, المدائح النبویة , فرقة الكوثر. علمًا بأن المشاركات واآلراء المنشورة في منتدیات الراكوبة سواء كانت بأسماء حقیقیة أو مستعارة ال تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي إلدارة الموقع بل
تـمـثـل وجهة نظر كاتبیها. 
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