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حاليب وصورة لم تكتمل في موقع سودانايل نشر الزميل الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه مقاالً بعنوان 
يوم االثنين 27 يناير عام 2014 وقد تناول الدكتور فيصل في ذلك المقال بعض جوانب الحوار الذي دار بيني
أبعاد الصراع المصري  األثيوبي على حتى تكتمل الصورة عن  وبين األستاذ الطاهر حسن التوم في برنامج 
قضيتي الفشقة وحاليب في 20 يناير عام 2014 كما أشار الدكتور فيصل إلى مقالي المنشور في موقع
؟ وأوضح انه حاليب ماذا َداَر في اجتماِع المحجوب وعبد الناصر يوم 19 فبراير 1958 سودانايل بعنوان 
1 أن السودان حّقق في الفترة 29 يناير إلى 21 فبراير انتصارًا في الجانب القانوني في يختلف معي في 
2 أن عمر لطفي مندوب مصر في األمم المتحدة أعلن في مجلس األمن في 21 فبراير 1958 أن مسألة حاليب، 
مصر قررت االنسحاب من حاليب وأنها ستسمح للسودان بإجراء انتخاباته، وأنها لن تجري استفتاءها،
3 أن الخطأ الكبير الذي ارتكبته حكومة عبدهللا خليل أنها لم تترجم هذا وستسحب كتيبتها من حاليب، 
4 وأنني لو كنُت المستشار القانوني لحكومة السودان في ذلك االنتصار في اتفاقية أو حتى مذكرة تفاهم، 
الوقت لطلبُت من السودان أن يجلس مع القاهرة ويدخل في اتفاٍق يرسم الحدود بين مصر والسودان ويوضح

أراضي حاليب

تقییم

االكثر تفاعًال/ق/ش
عامالت منازل سودانیات للسعودیة

شاهد الصور - 
سعودي مكافأة للراعي األمین ..
الطیب یوسف یكشف ماذا سیفعل

بالمبلغ
شاهد الفیدیو ..سوداني یرعي الغنم

بالسعودیة یشرف نفسه ویشرف
السودانیین

االكثر مشاهدًة/ق/ش
االكثر مشاهدًة/ش
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أود أن أشير في البداية إلى أنني ترّددُت كثيرًا في كتابة هذا الردِّ ونشره فقد كنُت وما أزاُل اعتقد أن الصحف
الورقية أو االلكترونية ليست المكان المناسب لطرح ومناقشة الخالفات السودانية في موضوٍع بهذا القدر من
الحساسية واألهمية وقد شاركني في هذ الرأي عدٌد من األصدقاء ولكنني رأيُت في نهاية األمر أن أنشر
تعقيبًا ُموجزًا أتناول فيه الردَّ على بعض الجوانب التي أثارها الدكتور فيصل، والتي كنُت قد تعّرضُت لها في
اللقاء التلفزيوني وفي مقاالتي عن حاليب، خصوصًا في المقال األخير عن اجتماع السيد محمد أحمد محجوب

مع الرئيس جمال عبد الناصر 

2

استميُح القارَئ عذرًا في أن أعرض بإيجاز النقاط األساسية التي تعّرضُت لها في مقاالتي السابقة فقد
أوضحُت في تلك المقاالت

أوالً شملْت االنتخابات البرلمانية السودانية األولى التي تّمْت في شهر نوفمبر عام 1953 منطقة حاليب والتي
الدائرة 70  األمرأر والبشاريين السيد محمد كرار كجر كما شملْت االنتخابات القرى الوقعة فاز في دائرتها 
الدائرة 29 سره وفرس ودبيره وفاز في دائرتها السيد محمد نور الدين  شمال مدينة حلفا وخط 22 شمال 
وادي حلفا لم تحتْج مصُر على إجراء االنتخابات في هاتين المنطقتين أو تّدعي أنهما أراضي مصرية رغم
على األقل من الناحية النظرية إحدى دولتي االستعمار الثنائي في السودان، وكان يمثِّلها في أن مصر كانت 

االكثر مشاهدًة/ق
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مجلس الحاكم العام في الخرطوم السيد حسين ذو الفقار

ثانيًا كانت مصر وبريطانيا أول دولتين تعترفان بالسودان عندما أعلن استقالله في الفاتح من يناير عام 1956.
لم يتضّمن خطاب االعتراف المصري بالسودان المستقل أي إشارٍة إلى حاليب، بل أشار الى إلزامية االتفاقيات
التي عقدتها إدارة الحكم الثنائي باسم السودان وتشير وثائق عديدة اطلعنا عليها أن همَّ مصر ومصدر قلقها
كان اتفاقية مياه النيل لعام 1929 وليس حاليب وقد فطنْت الحكومة السودانية لذلك وطلبْت من مصر
توضيح االتفاقيات التي أشارت إليها في مذكرة اعترافها وقد برزت مسألة اتفاقية مياه النيل لعام 1929
بوضوٍح الحقًا في الجولة الخامسة من مفاوضات مياه النيل والتي ُعِقدت في شهر ديسمبر عام 1957، عندما

خفايا وخبايا مفاوضات مياه النيل ظهر خالٌف حاٌد على االتفاقية، كما ناقشنا في مقاالتنا السابقة بعنوان 

ثالثًا أعاد السودان في يوم استقالله منطقة قمبيال إلى إثيوبيا وعّين المأمور السوداني السابق للمنطقة السيد
حامد بشرى قنصالً للسودان في قمبيال لم ُتِثر مصر مسألة إعادة حاليب لها رغم علم مصر الكامل بما جرى في

قمبيال وال بد من مقارنة الصمت المصري عن حاليب بإثارة إثيوبيا مسالة منطقة قمبيال

رابعًا واصل السودان أعمال السيادة على حاليب بعد االستقالل وعّين اإلداريين ورجال الشرطة وأرسل
جنوده إلى المنطقة دون صدور أي احتجاٍج مصرٍي على ذلك
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خامسًا أجرْت مصُر استفتاءًا في 23 يوليو عام 1956 تّم بمقتضاه اختيار السيد جمال عبد الناصر رئيساً
للجمهورية لم تشمل إجراءات االستفتاء منطقة حاليب أو القرى شمال وادي حلفا

كان ذلك هو الوضع في منطقة حاليب حتى 29 يناير عام 1958.

3

كما ذكرنا في المقاالت السابقة فقد تغّير ذلك الوضع في نهاية شهر يناير عام 1958.

بدأت في شهر يناير عام 1958 االستعدادات في السودان لالنتخابات البرلمانية الثانية

قّررْت مصر فجأًة وألّوِل مّرة إثارة مسألة مثلث حاليب في 29 يناير عام 1958 في ذلك اليوم أرسلت الحكومة
المصرية مذكرًة تحتّج فيها على نّية السودان عقد انتخابات في منطقة حاليب باعتبار أنها تتبع لمصر بموجب
اتفاقية الحكم الثنائي لعام 1899 وقامت مصر بإرسال فرقٍة عسكريٍة إلى منطقة حاليب بعد إرسال تلك
المذكرة وأعقبْت مصُر تلك المذكرة بمذكرٍة أخرى في 9 فبراير عام 1958 ُتعلن فيها نّيتها إجراء استفتاء في
تلك المنطقة أيضًا أعلن السودان رسميًا في 13 فبراير عام 1958 رفضه التام للمذكرة المصرية ولالستفتاء
الذي قّررت مصر إجراءه في حاليب وأوضح السودان أن المنطقة أراضي سودانية بمقتضى تعديالت اتفاقية
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الحكم الثنائي

والتفاهمات التي تلتها، وبحكم اإلجراءات العملية واإلدارية التي قام بها السودان في المنطقة خالل فترة
أي بين األعوام 1902 وحتى عام 1958 في 18 فبراير عام 1958 الحكم الثنائي وسنوات الحكم المدني األول 
وصل وزير الخارجية السوداني السيد محمد أحمد محجوب القاهرة، والتقى بالرئيس جمال عبد الناصر
منتصف نهار يوم 19 فبراير عام 1958 عرض الرئيس عبد الناصر على السيد المحجوب مقترح أالّ ُتجرى
انتخاباٌت سودانيٌة أو استفتاءٌ مصرٌي في حاليب، وأن تناقش الدولتان مسألة حاليب بعد االنتخابات
السودانية واالستفتاء المصري غير أن المحجوب رفض ذلك الحلَّ وأوضح للرئيس عبد الناصر تبعّية حاليب
للسودان، لكنه اقترح إرجاء بحث مسألة حاليب إلى ما بعد االنتخابات السودانية  تواصل اجتماع المحجوب

مع الرئيس جمال عبد الناصر حتى نهاية ذلك اليوم، ولكّن الطرفين فشال في حّل النزاع من خالل التفاوض

هل فشل اجتماع القاهرة؟ نعم، وهذا ما ذكرناه في مقالنا السابق فقد قام السيد المحجوب باالتصال هاتفياً
بمندوب السودان لألمم المتحدة في نيو يورك، السيد يعقوب عثمان، ووّجهه بتقديم شكوى السودان لمجلس
األمن ضد مصر والتي كان قد تّم إعدادها قبل وصول السيد المحجوب القاهرة  كما أن البيان الرسمي المصري

أشار بوضوٍح إلى فشل مفاوضات القاهرة في 19 فبراير عام 1958.

4
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في 20 فبراير عام 1958 رفع السودان شكوى رسمية لمجلس األمن الدولي في نيو يورك تشير الوثائق التي
اطلعنا عليها إلى أن مشاوراٍت مكّثفة بدأت من وراء الكواليس بين أعضاء المجلس فور رفع الشكوى، وأنه كان
هناك تعاطٌف كبيٌر مع السودان كما تشير تلك الوثائق إلى أن اتفاقًا برز بين معظم أعضاء المجلس مفاده
العودة إلى الوضع الذي كان سائدًا في حاليب قبل 29 يناير 1958 ومناقشة الطرفين السوداني والمصري
للخالف بعد االنتخابات السودانية ولكن ثار السؤال إن كانت مصر ستوافق على ذلك المقترح بعد أن رفضته

في القاهرة

ويبدو أن الحكومة المصرية قد أخذْت علمًا بما كان يدور بين أعضاء مجلس األمن فأصدرت بيانًا في 21 فبراير
عام 1958 أشارت فيه إلى أنها قّررت تاجيل تسوية مشاكل الحدود إلى ما بعد االنتخابات السودانية 

ال ُبدَّ من ، أي بعد صدور بيان الحكومة المصرية  اجتمع مجلس اآلمن الدولي في عصر يوم 21 فبراير عام 1958
مالحظة فارق الزمن بين القاهرة ونيويورك والبالغ ثماني ساعات وقد سّهَل بيان الحكومة المصرية مهّمة
مجلس األمن تمامًا، فلم يعد المجلس محتاجًا إلصدار قراٍر ألّن ما كان سيصدره المجلس قد تضّمنه البيان

المصري الذي كان سيكّرره ويؤّكده للمجلس مندوب مصر 

تلى السيد عمر لطفي مندوب مصر للمجلس بيانه والذي تضّمن نفس العبارة الرئيسية التي تضمنها البيان
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المصري، وأشار إلى قرار الحكومة المصرية تأجيل تسوية مسألة الحدود إلى ما بعد االنتخابات السودانية،
على أن تبدأ المفاوضات بتسوية كافة المسائل التي لم يتخذ بشأنها قرار بعد اختيار الحكومة السودانية

الجديدة

واضٌح أن الخالف الرئيسي بيني وبين الدكتور فيصل يترّكز في ماذا تعني هذه العبارة؟

الصالة فيها الِسرُّ وفيها الجهر والعبارات الدبلوماسية هي اللغة التي تقول بها الدولة سرًا ما ال تريد أن تقوله
جهرًا والبيانات والتفاهمات واالتفاقيات ُتفّسر بما جرى قبلها وبعدها

فماذا إذن تعني عبارة تأجيل تسوية الحدود إلى ما بعد االنتخابات السودانية؟

أوالً تحّدث البيان المصري وبيان السيد عمر لطفي عن االنتخابات السودانية ما هو تعريف االنتخابات
السودانية؟ لقد عّرف السودان انتخاباته بأنها تشمل كل السودان بما فيه حاليب وقد كّرر بيان السيد عمر
االنتخابات السودانية دون أن يستثني حاليب أو مناطق شمال حلفا أال يعني ذلك قبوالً لطفي مصطلح 
بالتعريف السوداني؟ ألم تبدأ المشكلة بسبب نّية السودان عقد انتخاباته في كل أجزاء بالده؟ ليس هناك في
االنتخابات السودانية غير اشتمال هذه االنتخابات على رأيي مجال لتفسير مصطلح السيد عمر لطفي 

منطقة حاليب وشمال حلفا، كما عّرف السوداُن المصطلَح
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ثانيا لم ُيِشْر القرار أو البيان إلى االستفتاء المصري رغم إشارته الصريحة إلى االنتخابات السودانية ماذا
يعني ذلك غير موافقة مصر على عدم إجراء استفتائها في حاليب؟

تأجيل التسوية ال يمكن أن ُيفّسر إال بمعنى العودة باألوضاع إلى ما كانت عليه قبل ثالثًا إن الحديث عن 
بروز النزاع، ويشمل ذلك سحب الجيش المصري من حاليب وقد كان ذلك هو الموقف الذي تفاهمت عليه

معظم دول مجلس األمن قبل انعقاد الجلسة

رابعًا ما حدث في حاليب بعد اجتماع مجلس األمن أّكَد ذلك التفسير لعبارة السيد عمر لطفي وتفاهمات
مجلس األمن لم يتم االستفتاء المصري في حاليب، وتّمت االنتخابات السودانية انسحبت الكتيبة المصرية

في 25 فبراير من حاليب، وبقيت الكتيبة السودانية هناك

وهكذا وضح بالعمل أيضًا أن عبارة تأجيل تسوية النزاع كانت تعني العودة بحاليب إلى ما كانت عليه قبل بدء
النزاع، والتفاوض بين الجانبين بعد ذلك كما وضح أيضًا أن االنتخابات السودانية معناها االنتخابات في كل

أنحاء السودان بما في ذلك منطقة حاليب

لم يكن السيد عمر لطفي يحتاج إلى أن يكون أكثر وضوحًا لينقل موافقة دولته على النقاط الثالثة الرئيسية
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إجراء االنتخابات السودانية، عدم إجراء االستفتاء المصري، وانسحاب الجنود المصريين من حاليب
فالدول، مثل األفراد، تحتاج ألن تحفظ ماء وجهها، ومعظم أعضاء مجلس األمن كانوا قد وصلوا إلى تفاهماتٍ

عما تعني تلك العبارات الدبلوماسية وكما ذكرنا أعاله فالبيانات والتفاهمات واالتفاقيات ُتفّسر بما جرى قبلها
وبعدها

عليه فبعد أن تطابق القرار المصري مع تفاهمات أغلبية أعضاء مجلس األمن، فقد قّرر مجلس األمن حفظ
شكوى السودان واالجتماع الحقًا بناءًا على طلب أٍي من الطرفين وموافقة أعضاء المجلس

5

هل كان ذلك انتصارًا للسودان؟

نحتاج في األجابة على هذا السؤال أن نرجع إلى الوراء وننظر إلى ما عرضته مصر للسودان في اجتماع السيد
، ونقارنه بما حدث محمد أحمد محجوب وزير الخارجية مع الرئيس جمال عبد الناصر في 19 فبراير عام 1958

في مجلس األمن في 21 فبراير عام 1958.
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لقد رفضت الحكومة المصرية في القاهرة في 19 فبراير مقترح السودان تأجيل بحث النزاع إلى ما بعد
، أي بعد يومين فقط من االنتخابات لكنها عادْت وعرضْت نفس المقترح في نيويورك في 21 فبراير عام 1958
اجتماع القاهرة وعاد الوضع على األرض في حاليب إثر ذلك إلى ما كان عليه قبل 29 يناير عام 1958 أليس

ذلك انتصارًا للسودان؟

وإذا لم يكن ذلك انتصارًا فإنه سيعني أن حكومة السيد عبد هللا خليل قد فّرطت في حاليب، وهي الفرضّية
التي رفضها بشّدة الدكتور فيصل، وذكر أنها السبب االرئيسي لكتابة مقاله

6

جرت االنتخابات السودانية في نهاية شهر فبراير وبداية شهر مارس عام 1958 في كل أنحاء البالد بما فيها
والتي أصبح اسمها البشاريين 97 السيد حامد كرار من حاليب وقرى شمال حلفا وفاز في دائرة حاليب 
، أيضًا عن الدائرة 143 حزب الشعب الديمقراطي واحتفظ السيد محمد نور الدين بمقعده عن دائرة حلفا 

حزب الشعب الديمقراطي

أو ما ُعرف بحكومة السيدين  السيد عبد واصلت حكومة ائتالف حزب األمة وحزب الشعب الديمقراطي 
الرحمن المهدي راعي حزب األمة، والسيد علي الميرغني راعي حزب الشعب الديمقراطي البقاء في السلطة
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في الخرطوم

لكّن الحكومة انشغلت بخالفاتها الصغيرة والكبيرة، بما في ذلك تكوين الحكومة القادمة، وأي من الحزبين
الثالثة سوف يشّكلها كما انشغلت قيادات تلك األحزاب بتقسيم وتخصيص مقاعد الوزارة، والشخصيات التي
ستشارك فيها وكان واضحًا أن السيد عبد هللا خليل سيفقد منصبه كرئيٍس للوزراء كانت هناك أيضًا مسألة
المعونة األمريكية التي كان حزب األمة يرى قبولها، بينما كان يرفضها حزبا الوطني االتحادي والشعب

الديمقراطي

انشغل رئيس الوزراء السيد عبد هللا خليل باالحتماالت الكبيرة لفقدانه لمنصبه بتحالٍف متوّقٍع بين حزبي
الوطني االتحادي والشعب الديمقراطي، أو حتى بين حزبي األمة والوطني االتحادي لهذا السبب فقد بدأ
السيد عبد هللا خليل اتصاالته بالفريق إبراهيم عبود على أمل إقناعه باستالم السلطة من خالل انقالٍب عسكريٍ
على الشرعية الدستورية، وهذا ما حدث في 17 نوفمبر عام 1958 وقد أثبت ذلك وفّصله تقريُر لجنة التحقيق
، والتي ترأسها القاضي السيد صالح شبيكه، وشملت عضويتها القاضيين في انقالب 17 نوفمبر عام 1958

السيدين عبد هللا أبو عاقلة أبو سن ومحمد الشيخ عمر

لكل تلك األسباب لم تعد حاليب من أسبقيات الحكومة في الفترة من 21 فبراير عام 1958 وحتى وقوع
1958 االنقالب العسكري في 17 نوفمبر عام 
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7

كان هناك تعاطٌف كبيٌر مع السودان بعد تصاعد األحداث مع مصر، كما ذكرنا من قبل، خصوصًا من الدول
الغربية وكانت هذه الدول قد أزعجها تقارب عبد الناصر مع الكتلة الشرقية، وموافقة االتحاد السوفيتي على

تمويل وبناء السد العالي

كانت هناك أيضًا قوة الدفع بعد شكوى السودان لمصر ونظر مجلس األمن الشكوى وكان هناك الحرج الكبير
مصر إن لم نقل المتراجعة مثل  الذي أصاب مصر والذي عكس نفسه في التصريحات المصرية الهادئة 
مصر تصون وال تتوّعد فعبد الناصر كان يتوق لتوحيد وقيادة العالم العربي، وكان تحمي وال تعتدي ومثل 

يعي جيدًا أن الدخول في حرٍب مع السودان سوف ُينهي مصداقية ذلك البرنامج الطموح

ولكّن حكومة السيد عبد هللا خليل لم تستغل ذلك التعاطف الدولي وقوة الدفع والمرونة المصرية إلنهاء النزاع
مع مصر حول حاليب والقرى شمال وادي حلفا، وتركت نزاع حاليب ُمعّلقًا للحكومات واألجيال القادمة

هو أن تبدأ المفاوضات بتسوية كافة المسائل التي كان كل ما طلبته الحكومة المصرية في 21 فبراير عام 1958
لم ُيتخْذ بشأنها قرار بعد اختيار الحكومة السودانية الجديدة لكن مصر احتلت حاليب عام 1992، وضّمتها لها
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عام 1995 وتبلور في هذا األثناء، كما برز في العام الماضي، اتفاق كِل ألوان الطيف السياسي في مصر من
عسكريين ومدنيين، يساريين ويمنيين، إسالميين وعلمانيين، أنه ال تفاوض وال تفريط في شبٍر من حاليب،

دعك من جعل حاليب منطقة تكامل بين البلدين، أو اللجوء للتحكيم أو لمحكمة العدل الدولية

لقد تعاطفت دول الغرب كثيرًا مع السودان في عام 1958 ولنا أن نتساءل أين تقف تلك الدول اليوم من
السودان ومن أٍي من قضاياه؟

8

كنا قد جادلنا في مقالنا السابق أن أحد األسباب الرئيسية التي دفعت الرئيس جمال عبد الناصر لالنسحاب من
حاليب في فبراير عام 1958 هو مفاوضات مياه النيل وبناء السد العالي وترحيل أهالي منطقة وادي حلفا فلم
يكن منطقيًا دبلوماسيًا وال عمليًا أن تتمّسك مصر باحتالل حاليب وتطالب السودان بإغراق حلفا وقراها بعد
حاليب ذلك من أجل قيام السدِّ العالي وكان الرئيس عبد الناصر يعرف جيدًا استحالة الجمع بين األختين 
وحلفا عليه فقد قّررت مصر النظر إلى الصورة الكبرى واالنسحاب من حاليب على توّقعات مواصلة السودان
لموافقته على قيام السدِّ العالي وإغراق مدينة حلفا و27 من القرى حولها و200,000 فدان من األراضي
الزراعية الخصبة وهذا ما حدث عندما وّقعت حكومة الفريق إبراهيم عبود على اتفاقية مياه النيل في 8
، ووافقت على إغراق منطقة وادي حلفا وقراها والترحيل القسري لحوالى خمسين ألف من نوفمبر عام 1959
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النوبيين السودانيين

سره وفرس ودبيره مع القرى بل إن مصر وافقت على ترحيل الُقرى التي كانت تقع شمال خط 22 شمال 
السودانية األخرى إلى منطقة خشم القربة، وليس مع النوبيين المصريين وقد نسف ذلك الترحيل وموافقة

مصر عليه إدعاء مصر بقدسّية خط 22 شمال كفاصٍل حدودٍي بين البلدين

9

ال ُبّد من التذكير هنا أن الموافقة على قيام السدِّ العالي تّمت في الجولة الثالثة للمفاوضات بين مصر والسودان
حول مياه النيل في شهر أبريل عام 1955 على يد السيد خضر حمد وزير الري في حكومة السيد اسماعيل

األزهري

كما يجب التذكير أيضًا أن السيد ميرغني حمزة وزير الري في حكومة السيد عبد هللا خليل التي خلفت حكومة
، أكّد ما وافق عليه السيد خضر حمد وحكومة األزهري في ابريل عام 1955 فيما األزهري في يوليو عام 1956
يختص بقيام السدِّ العالي وواصل السيد ميرغني حمزة المفاوضات مع مصر على تفاصيل التعويض للسودان

جراء قيام السدِّ العالي وإغراق حلفا وقراها
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لقد كان بإمكان حكومة السيد عبد هللا خليل ربط قضية حاليب بالسدِّ العالي وكان يمكن للسودان أن يقول
ببساطة نعم للسدِّ العالي لمصر مقابل إنهاء نزاع حاليب، لكن السودان لم يفعل وقد ضاع بسبب ذلك هذا

الكرت الكبير الذي كان بإمكان السودان استخدامه في مفاوضات حاليب

10

لقد برزت، دون شٍك، في شهر فبراير عام 1958 فرصٌة تاريخيٌة كبيرة لحل مشكلة حاليب كان يمكن للسودان
االستفادة من ذلك التعاطف الدولي الكبير ، ومن المرونة المصرية التي وضحت ذلك الشهر، ومن قوة الدفع
لقرار مجلس األمن، واستغالل كرت بناء السدِّ العالي وإغراق األراضي السودانية لكّن حكومة السيد عبد هللا

خليل لم تستغل تلك الفرصة، وتركت القضية لتتعّقد وتتشابك وتصل إلى ما وصلت إليه اليوم

لقد كان موقف السودن التفاوضي عام 1958 أقوى بكثيٍر من أي سنواٍت الحقة، خاصًة موقف اليوم المتمّثل في
الصمت التام من الحكومة والمعارضة بكافة أحزابها السياسية، بما فيها الحزب الذي وقف ذلك الموقف عام

.1958

11
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أثار بعض القراء السؤال عما يجب على السودان والخبراء السودانيين عمله اآلن بدالً من كتابة المقاالت التي
قالوا أنها أصبحت مكّررًة وُمِمّلًة

اقترحُت في مقاٍل سابق ضرورة مواصلة حفظ السودان لشكواه لمجلس األمن كل عام

واقترُح اآلن إعادة الحياة لفريق العمل الخاص بحاليب والذي كان قد تّم تشكيله في منتصف التسعينيات من
القرن الماضي للعمل الجاد لتحضير ملٍف سودانٍي متكامٍل للقضية ومن الضروري تطعيم الفريق بخبراء شباب

ليتسّنى للفريق مواصلة العمل والحفاظ على الذاكرة العلمية والوثائقية

ومن الضروري أيضًا مواصلة إثارة القضية مع األشقاء في مصر بهدف إقناعهم بالعودة لطاولة التفاوض

أليس التفاوض الذي يطالب به السودان اليوم هو ما أعلنه السيد عمر لطفي في بيانه أمام مجلس األمن في 21
فبراير عام 1958؟
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الرد على [خال مزن]

907059# [احمد ابوالقاسم] 
PM 01:59 02-05-2014

ان رد الدكتور فیصل عبدالرحمن الشافى و المقنع على ما اراد ان یصورة د سلمان بانة كان هنالك تهاون وتقاعس و تفریط من حكومة عبداللة
خلیل المحجوب فى قضیة حالیب لم یسنیة عن مواصلت اتهامة لحكومة عبداللة خلیل المحجوب بل اتهمها بانة نتیجة لهدا التفریط ( وتركت
القضیة لتتعّقد وتتشابك وتصل إلى ما وصلت إلیه الیوم.) علما بان الحكومة انداك وقفت ندا لمصر عبدالناصر واوصلت االمر لحد المواجهة
العسكریة بارسالها للقوات السودانیة بقیادة القائمقام زین العابدین حسن الطیب هاشم الى حالیب و (هى تحمل تعلیمات اكیدة باطالق النار علي
كل من یجتاز الحدود) كما جا فى رد المحجوب لزكریا محى الدین امام جمال عبدالناصر عندما دهب المحجوب للقائة بل واصل المحجوب قولة
كما دكر فى كتابة الیمقراطیة فى المیزان ان قال لزكریا( اننا مصممون عتى عدم التخلى عن شبر واحد من الصحراء القاحلة الرملیة والصخریة

السودا اال بعد اراقة الدما بقدار عشر مرات وزنها) كما جا فى كتاب الیمقراطیة فى المیزان
فهل من یقول مثل هدا الكالم للقیادة المصریة ممثلة فى زكریا محى الدین و عبدالناصر یتهم بالتفریط فى قضیة حالیب؟؟ و قد اقترح المحجوب

ان تترك القضیة عالقة الى ما بعد االنتخابات السودانیة و بعد دلك ستحل القضیة اما بالمفاوضة واما بالتحكیم
وافقت الحكومة المصریة على تاجیل تسویة الحدود الى ما بعد االنتخابات السودانیة واظنها كانت تامل بسقوط حكومة عبداللة خلیل ومجىء
حكومة ال تواجهها بهدة الحدة ولكن عندما جاءت االنتخابات بحكومة عبداللة خلیل مرة اخرى لم تجلس معها للمفاوضة لتسویة الحدود بل
عمدت الحكومة المصریة الى اسقاط حكومة عبداللة خلیل من داخل البرلمان السودانى بان اصلحت ما بین االزهرى زعیم المعارضة انداك و
حزب الشعب الدیمقراطى حلیف عبداللة خلیل فى الحكومة مما حدا بعبداللة خلیل بتسلیم عبود مقالید الحكم قافال الطریق على مصر كما تصور!

الشى الجید الدى قام بة المحجوب هو رفع االمر الى مجلس االمن وما زالت شكوى السودان مفتوحة ولكن مجمدة لم یتخد فیها قرار وكما هو
معروف قانونا (إن إحالة النزاع إلى مجلس األمن ستجمد الوضع القانوني لألطراف في تاریخ اإلحالة. بمعنى أن حقوق األطراف سوف ُتحدد

حسب الوضع القانوني الذي كان قائمًا في ذلك التاریـخ )

الرد على [احمد ابوالقاسم]

906192# [أبو حازم] 
PM 06:34 02-04-2014

لو كان الحكام یقرأون لما انفصل الجنوب وضاعت حالیب والبقیة في الطریق، كل همهم كراسي السلطة
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الرد على [أبو حازم]

905553#  [أحمد محي الدین أحمد المكي] 
AM 09:10 02-04-2014

المستقبل لنا نحن السودانیین فى العالقة مع مصر،، فهى التى تحتاج للسودان فى قضایاها المصیریة أما نحن فالجغرافیا األفریقیة مفتوح امامنا
ومن الحكمة للحكومة السودانیة إتخاذ ثالثة مواقف إستراتیجیة تجاه النزاع مع مصر:

/ رفض تصنیف السودان بأنها دولة مصب بل إعتمادها كدولة ممر (معبر) لمیاه النیل ألن مثل هذا الموقف سیحرر السودان من أى ضغوط أو 1
إدعاءات مصریة ویساعده فى إتخاذ قرارة بحریة وإستقاللیة

/ التوقیع على إتفاقیة عنتیبى فال یعقل أن یقوم السودان بمساندة دولة واحدة فى مقابل عشرة دول،، وبمثل هذا التوقیع یتضامن دولتا 2
السودان وجنوب السودان مع الدول األفریقیة التى تربطنا بها عالقات إجتماعیة وتاریخیة راسخة

/ الموافقة على إقتراح الدكتور سلمان فى آخر المقال أعاله بضرورة تكوین لجنة دائمة للتعامل اإلستراتیجى مع قضیتى میاه النیل وحالیب 3
ونزید بأن یتولى الدكتور سلمان رئاسة هذه اللجنة.

لقد صبرنا كثیرا على أستفزاز المصریین وتطاولهم علیها فهم یتصرفون كما نار جهنم كلما أعطیناهم یقولون هل من مزید!! فهل حصل فى
التاریخ أن ضحت دولة بأرضها وإنسانها وتاریخها فى سبیل دولة أخرى مثلما فعلنا نحن مع مصر؟؟ ومع ذلك ام نجد إال اإلستفزاز والقتل فى

قلب القاهرة وال إعتذار حتى الیوم.

أما خلط المسائل المتعلقة یسیاسات السید عبداهللا خلیل وزعماء حزب األمة فى ذلك الوقت على حساب القضایا اإلستراتیجیة للدولة السودانیة
فذلك عین الخطأ وذلك أیضا رفضى مع المقال الذى كتبه الدكتور فیصل ناسیا أو متناسیا أنه یدعم الموقف المصرى تجاه السودان،، یجب أن
نسمو عن اإلضرار بمستقبلنا فى سبیل ما یعتقده البعض مكایدات سیاسیة فالدكتور سلمان لیس له مصلحة فى إنتقاد عبداهللا خلیل أو خالفة
وإنما یعرض قضیة عشناها فى التاریخ القریب وأصبحت شوكة مغروسة فى خاصرة العالقات المصریة السودانیة مع إزدراء مصرى وعنصریة
وقحة آن األوان التعامل معها بما یتناسب خاصة وأن السودان لیس بحاجة لمصر وهذه حقیقة بدهیة،، فقط نرجو إزالة هذا النجس اإلنقاذى

وعندها لكل حادث حدیث،،،
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أتفق على ما جاء بالمقال أعاله وأثني علیه

[أحمد محي الدین أحمد المكي] الرد على 

905547#  [ابو خالد] 
AM 09:07 02-04-2014

الحكومات المصریة المتعاقبة تعرف ان حالیب سودانیة میة بالمیة وعبد الناصر كان یعرف كیف یاخذ من السودان ما یرید ومسالة حالیب لیس
اال خلط اوراق الخذ وادى حلفا بكل سهولة وبشروط میسرة ونجح فى ذلك وووووواالن برضو یفتحو ملف حالیب من اجل ابتزاز السودان فى

المشاكل االقلیمیة وجرة وراء مصر كتابع وال حل اال مجلس االمن وحكومتنا ال تقدر على ذلك لضعفها ولعدائها السافر لكل دول المجلس

الرد على [ابو خالد]

 [Kamuzu] #905481
AM 08:08 02-04-2014

تحلیل موضوعي وآمل ان تكون لجنة برئاستكم وعضویة د فیصل وآخرین لحل هذه القضیة وبالش لجان بتي كوز التي ال تفقه شیئا في مثل
هذه القضایا

[kamuzu] الرد على

905139#  [الهمباتى البطحانى] 
PM 07:17 02-03-2014

نحن شغالین سیاسة رزق الیوم بالیوم یااستاذة رانیا المصریین بعرفو من این تؤكل الكتف 
وخاصة في تعاملهم مع السودان.

الرد على [الهمباتى البطحانى]
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 [Madibo] #904968
PM 04:34 02-03-2014

اقول لالخوة المعلقین ماكتبه سلمان هو عین الحقیقة نجد ان الحكومات كلها منذ االستقالل إلي الیوم متعاطفة مع الشعب المصري أكثر من
شعبها السوداني لما حكومة توافق بإغراق 200000 فدان وترحیل قري بدون اي مقابل ماذا نسمي هذا غباء ام تعاطف ام ماذا؟

[madibo] الرد على

904937#  [زول] 
PM 03:45 02-03-2014

بدآ بكاتب المقال ومرورا بالمعلقین بدال من تؤكدو سودانیة حالیب والتحدث فیما یجب عمله كخطرة تالیه 
تحدثتم عن قانونیات هي اصال امرها محسوم ومن اراد ان یفهما غیر ذلك فهذا یخصه 

حالیب محتله هذا واقع ولكنه لن یغیر من انها سودانیة

الرد على [زول]

904936#  [الشاكووش] 
PM 03:41 02-03-2014

المستقبل لنا نحن السودانیین فى العالقة مع مصر،، فهى التى تحتاج للسودان فى قضایاها المصیریة أما نحن فالجغرافیا األفریقیة مفتوح امامنا
ومن الحكمة للحكومة السودانیة إتخاذ ثالثة مواقف إستراتیجیة تجاه النزاع مع مصر:

/ رفض تصنیف السودان بأنها دولة مصب بل إعتمادها كدولة ممر (معبر) لمیاه النیل ألن مثل هذا الموقف سیحرر السودان من أى ضغوط أو 1
إدعاءات مصریة ویساعده فى إتخاذ قرارة بحریة وإستقاللیة

/ التوقیع على إتفاقیة عنتیبى فال یعقل أن یقوم السودان بمساندة دولة واحدة فى مقابل عشرة دول،، وبمثل هذا التوقیع یتضامن دولتا 2
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السودان وجنوب السودان مع الدول األفریقیة التى تربطنا بها عالقات إجتماعیة وتاریخیة راسخة

/ الموافقة على إقتراح الدكتور سلمان فى آخر المقال أعاله بضرورة تكوین لجنة دائمة للتعامل اإلستراتیجى مع قضیتى میاه النیل وحالیب 3
ونزید بأن یتولى الدكتور سلمان رئاسة هذه اللجنة.

لقد صبرنا كثیرا على أستفزاز المصریین وتطاولهم علیها فهم یتصرفون كما نار جهنم كلما أعطیناهم یقولون هل من مزید!! فهل حصل فى
التاریخ أن ضحت دولة بأرضها وإنسانها وتاریخها فى سبیل دولة أخرى مثلما فعلنا نحن مع مصر؟؟ ومع ذلك ام نجد إال اإلستفزاز والقتل فى

قلب القاهرة وال إعتذار حتى الیوم.

أما خلط المسائل المتعلقة یسیاسات السید عبداهللا خلیل وزعماء حزب األمة فى ذلك الوقت على حساب القضایا اإلستراتیجیة للدولة السودانیة
فذلك عین الخطأ وذلك أیضا رفضى مع المقال الذى كتبه الدكتور فیصل ناسیا أو متناسیا أنه یدعم الموقف المصرى تجاه السودان،، یجب أن
نسمو عن اإلضرار بمستقبلنا فى سبیل ما یعتقده البعض مكایدات سیاسیة فالدكتور سلمان لیس له مصلحة فى إنتقاد عبداهللا خلیل أو خالفة
وإنما یعرض قضیة عشناها فى التاریخ القریب وأصبحت شوكة مغروسة فى خاصرة العالقات المصریة السودانیة مع إزدراء مصرى وعنصریة
وقحة آن األوان التعامل معها بما یتناسب خاصة وأن السودان لیس بحاجة لمصر وهذه حقیقة بدهیة،، فقط نرجو إزالة هذا النجس اإلنقاذى

وعندها لكل حادث حدیث،،،

شكرا دكتور سلمان واصل كتاباتك وال تلتفت لربائب الرى المصرى فى السودان.

الرد على [الشاكووش]

904933#  [محرووووووووق] 
PM 03:35 02-03-2014

یعني السودان یعارض قیام سد النهضة وقیام تكتل مع الجارة في الشمال مقبابل حالیب االصال" سودانیة هوان مابعده هوان نظره استعال
والسبب هشاشة الحكومات المتعاقبة في السودان عشان خاطر مصالح المحروسة الما محروسة انا كسوداني اؤید قیام سد النهضة واي سد اخر

ان شاء اهللا100 نهضة مادام لدي مصلحة لبلدي وبرضو حالیب سودانیة وخلي مصر تولع ونصفیها بتیارات النهضة

الرد على [محرووووووووق]
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904893#  [الرزیقي] 
PM 02:53 02-03-2014

نشكر لدكتور سلمان أن جعل قضیة حالیب وقضیة اتفاقیة میاه النیل حیة تبحث عن من یؤمن بها
وبهذا أناشد الشباب من كل االتجاهات تأسیس كیان للدفاع عن األراضي السودانیة المحتلة والتفاكر حول اتفاقیة میاه النیل وسد النهضة حتى
نؤسس لقاعدة باأل تنفرد جهة واحدة باتخاذ القرارات المصیریة ولرفع الحرج عن الحكومات بتوفیر سند أو ضغط شعبي تجاه القضایا المتنازع

حولها

في الختام آمل أن نتأدب في مخاطبة علماؤنا

الرد على [الرزیقي]

ردود على الرزیقي
PM 07:06 02-04-2014 [اللیل]

وبهذا اناشد الشباب .....
دي قضیة سودانیة 100% دایرین تعملوا لیها جنجوید الستردادها

وبعدین من 1958كانت سودانیة حتي 1995 بعدین اصبحت بقدرة قادر مصریة ماسالنا نفسنا لماذا احتلت
ماهي االسباب؟

نزیل المسببات التي یعرفها كل جاهل اللهم اال النتفعین الذین یصتادون في المیاه الوسخة
شباب قال؟

904875#  [الكاهلیة] 
PM 02:33 02-03-2014

اعتقد ان حكومة البشیر اكثر ذكاء ومكرا من حكومة عبد اهللا خلیل
فقط بالتهدید فقط بتوقیع اتفاقیة عنتبي لمیاه النیل

سیأتي اوالد بمبه راكعون
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واال نوقع االتفاقیة ونذهب للمحاكم الدولیة او الحرب وال اعتقد
سینتظر المصریین السودان حتى یوقع االتفاقیة

الرد على [الكاهلیة]

904870#  [الموجوع على البلد المفجوع] 
PM 02:29 02-03-2014

واهم من ظن ان المصریین اشقاء
هم یتعاملون معنا بتعالي

ونحن كلنا نعلم مدى جهل الشعب المصري بالسودان
نعم اخطأت حكومة عبد اهللا خلیل

لكن حكومة البشیر كانت هي من تقاعس عن الدفاع عن حالیب
نقول للبشیر الوثبة الزم تكون على حالیب

وانت یا بشیر ال محالة مفارق الحكم بل الدنیا
فال ترحل اال بعد اعادة حالیب

الفقر والقتل والسرقات لها حدود باذن اهللا
اما الوطن فلن یعود ان ضاع

اوثب على حالیب یا ریس

[الموجوع على البلد المفجوع] الرد على 

ردود على الموجوع على البلد المفجوع
PM 08:07 02-03-2014 [المصرى] 

احتلینا حالیب فى الفجر اثناء نوم الجنود السودانیین ... لكن اسلوبك خطأ .... تستطیعوا ان تأخذو حالیب ولكن لیس بالوثبه او النطه او
القفزة والكالم الفارغ ده ... من خالل مجلس االمن والتحكیم الدولى حاتأخدوها ....بس الزم تعرف ان حالیب ده كانت ثمن ومقابل عدم
...اللى یاریت كنتم قتلتوة ...انما انتم فشلتم تسلیم الترابى وعلى عثمان لمصر لیتم محاكمتهم بالقاهرة بتهمه محاوله اغتیال مبارك 

http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=5&id=904870&m=newsm&c=5&v=4&av=4.25&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=4&id=904870&m=newsm&c=5&v=4&av=4.25&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=3&id=904870&m=newsm&c=5&v=4&av=4.25&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=2&id=904870&m=newsm&c=5&v=4&av=4.25&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=1&id=904870&m=newsm&c=5&v=4&av=4.25&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-135153.htm&id=ma-140301062448-e785e0f0
http://pdfcrowd.com


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

3.50/5  (4 (صوت 

وانكشفتم فى المحاوله الفاشله زى كل حاجه بتعملوها .
وقتها تصرف الحكومه السودانیه كان حكیم ...باعت حالیب ولو مؤقتا حتى تسكت ثوره مبارك وقتها بدلیل انه لم یتم اطالق رصاصه

واحده ولم یتم جرح جندى واحد من الجانبین فى هذة المعركه الصامته الضاحكه 
لو تم تسلیم الترابى وعلى طه كان البشیر حایطیر من الشعب تانى یوم .. والبشیر بعدها زار القاهرة الف مرة وقابل مبارك ملیون وتانى 

مرة ومبارك جاه السودان 3 مرات الكان فى حالیب وال فى شالتین فهمت یاحبه 
الموضوع اكبر منى ومنك یابن عمى ...الموضوع سیاسه وسخه ال یفهمها الشعب العظیم السودانى والمصرى

904865# [محمد] 
PM 02:26 02-03-2014

سلمان بدأ الكتابة في الشأن السوداني بعدان اكل من لبن وسمن وقمح امریكا
وبعد ان بلغ سن المعاش وامتألت جیوبه بالدوالرات االمریكیةفي البنوك االمریكیة والبنك الدولي 

فتذكر السودان والسودانیین فجاة
لیس له اهتمات بالسودان عندما كان شابا او شیخا

بل كان یزوغ من السودانیین ومشاكلهم القومیة التي ال تخلص 
كان یرجف عندما یذكر له السودان ومشاكله 

واالن جاءنا منقذ لیصحح اخطاء قادة الحكومات الوطنیة
یا حلیلنا نحن المنتظرین سلمان یحل قضایانا

الغریب ان روایاته شكك فیها جمیع السودانیین القریبین من هذه المواقع
ولكن سلمان ال یرید حقائق انه یرید اعالما وصورة

مع التوم ومع غیره
سلمان یوفر للنظام السوداني الهالك عمرا جدیدا لیوفر له نصرا وطنیا على الجارة مصر

الرد على [محمد]

ردود على محمد
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PM 02:41 02-04-2014 [سودانى اصیل] 
واهللا یا محمد اصبت كبد الحقیقة المشكلة فى المتخلفین ال مش قادرین یفهموك

AM 07:37 02-04-2014 [معقولة] 
زي دكتور فیصل الذي إنتفع من أموال اإلمارات العربیة المتحدة في قضیتها ضد إیران، حلیفة امامه الصادق المهدي و حزبه و طائفته...

و الذي ال یعمل شيء من أجل السودان إلى من المنظور األنصاري الضیق البغیض...

AM 12:28 02-04-2014 [الشاكووش] 
أسمع یا محمد وتعلم،، المنظمات الدولیة تحرم على منسوبیها التعرض والخوض فى المشاكل والخالفات بین الدول إال فیما یتعلق
بخصوصیات مسؤولیاتهم،، والعمل فى البنك الدولى یتضمن هذا الفهم حتى ال یحدث إنحیاز لبعض الدول ضد بعض،، لذلك سلمان وغیره
من العاملین یجب علیهم السكوت والعمل الصامت فى ظل مثل هذه الخالفات حتى تتم فترات تعاقداتهم وعندها فهم أحرار فى الحدیث وهذا

تماما ما فعله دكتور سلمان،، أرجو منك أن تتكلم بأدب عنه فهو ذخیرة ندخرها لیوم الحارة من المصارنة،،

PM 06:40 02-03-2014 [عبود]
المدعو/محمد

لماذا ال ترد على ما قاله سلمان بدال من التعرض له في شخصه,فیماكان یفعل و ماكان یترك.بذلك یستفید قاريء المقال من تعلیقك . قل
خیرا او اصمت.

PM 06:32 02-03-2014 [رانیا]
مش إنت الشتمتني لمن ذكرت إنه خریطتنا خلت من مثلث حالیب ؟؟ ما عرفتك وإنت حنون على (الجارة مصر) !!

PM 06:00 02-03-2014 [abbuu] 
ارجو منك اخي محمد التزام الموضوعیه د.سلمان یتكلم بصوره منطقیه ,,,الرجل یكتب بصوره علمیه عیدا عن العاطفه الیعیبه ان عمل

لدي في جهه خارج السودان اومنظمه دولیه,,,,,

PM 04:25 02-03-2014 [سوداني]
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یعني انت مؤید مصر وال شنو یا حمار

904834#  [الهمباتى البطحانى] 
PM 01:31 02-03-2014

اعتراف عبدالناصر بان حالیب سودانیة كان مقابل تنازل السودان عن اراضي حلفا 
لیقوم علیها السد العالي ولكن الخطأ الذي ارتكبه السودانیین في تلك الفتره هو انهم لم یقومو بكتابة 

وثیقة رسمیة معترف بها دولیا ولذلك سكت عبد الناصر بعد ان وجد مطلبه وسكت السودانیین ظنا منهم 
ان المصرییین اخوانهم وما في داعي للمكاتبة والحالة واحدة ونحن شعب واحد واالمور بتاعة السیاسیین 

السودانیین الطیبیین دیك وفي النهایة اوالد فوزیة انقلبوعلینا..

الرد على [الهمباتى البطحانى]

ردود على الهمباتى البطحانى
PM 06:21 02-03-2014 [رانیا]

ده الغباء بعینه .. باهللا في سبهللیة أكتر من كده ؟؟

904826#  [حسكنیت] 
PM 01:22 02-03-2014

واإلجتهاد فى القراءة قبل اإلمتحان مباشرة ( علوق من أسوأ عاداتى ( وعادات الكثیر منا) ، حین كنت طالبا بالجامعة، الغیاب عن المحاضرات 
الشدة ) فكان أن أصابتى المالریا ،والتى لم أكن أتحسب لها ، قبل اإلمتحانات بإسبوع كانت كل دقیقة منه تعنى لى الكثیر ..فكانت النتیجة أن

حملت فى جعبتى ملحقین ،...وعدت وكررت نفس الفعل فى إمتحانات المالحق فتخلفت سنة كاملة تالحقنى ضحكات المالریا..
هكذا غالبیتنا ، ال نخطط للمستقبل البعید ألننا ال نقرأه إال عندما یصل إلینا حامال المصائب وال نستثمر الفرص وال ندیر ما نملك بالصورة

(Insouciance ) المطلوبة ( ألننا ببساطة ننسى ونعفو عما سلف ) ونتصف بقدر كبیر من الالمباالة
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الرد على [حسكنیت]

ردود على حسكنیت
PM 06:26 02-03-2014 [رانیا]

السبهللیة والالمباالة واإلهمال وعدم إعطاء أهمیة للوقت وعامل الزمن من عیوبنا الواضحة لكن بتتغیر أكید حیجي وقت تتغیر فیه كل هذه
المساوئ ..

904753#  [حعفر صالح] 
AM 11:53 02-03-2014

الدكتور فیصل قال الحقائق الموثقة وبكل شفافیة وكانت كل كتاباته موثقة وهى ماتم العثور علیه فى المحفوظات وقد انصف اناس وطنیون
رحلوا عنا وكانوا مخلصین بینما نجد ان سلمان قد ظلمهم ویعتبر طعنا او تقلیال تقلیال من وطنیتهم وهذا كله النه یكتب فقط لیس للموضوع ذاته
بل لیلقى تعلیقات واطراء ومدح من انصاف المتعلمین والجاهلین بمثل هذه االمور وانا الاجد عیبا فى انه یجب ان یتعلم كیف یكتب فى مواضیع
حساسة كهذه وال یلعب على عواطف الناس فشكرا للدكتور فیصل الذى اطلعنا على حقیقة االمور والتى جعلت من السید سلمان ان یقف فى خانة
المدافع فارجوا ان تتقى اهللا یا سلمان واذا اردت الكتابة فلتكتب بامانة وشفافیة الن كتابتك فیها نوع من التحریض والفتنة وهذا الیلیق بزول

یرید ان یجبرنا على احترامه بالباطل

الرد على [حعفر صالح]

ردود على حعفر صالح
PM 03:30 02-03-2014 [أبو الكدس] 

المشكلة نقتنع بكالمك كیف إذا أسمك ما قادر تكتبو صح!!!! غایتو عالم عجیبة خالص
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 [Elmahi]  #904747
AM 11:48 02-03-2014

طیبتنا دى هى سبب البالوى.المصریین استغاللیین والزم یتم التعامل معاهم ب المثل.والجانب االهم اختراق المخابرات المصریه ل الحزبین
الكبیرین العقائدیین.لذلك من االهم ان یستلم ملف التفاوض خبراء وعلما وطنیین.

[elmahi] الرد على

904729#  [محجوب عبد المنعم حسن معني] 
AM 11:33 02-03-2014

التحیة لك دكتور سلیمان وكذلك التحیة للدكتور فیصل

نفس تلك االجواء االن متاحة ولكن بصورة اخرى وما سد النهضة منكم ببعید

سد النهضة سوف یعید جمیع الحقوق التي ضاعت 

وان غدًا

مع مؤدتي

[محجوب عبد المنعم حسن معني] الرد على 

904725#  [سودانى لكن عاقل] 
AM 11:29 02-03-2014

ظلمتهم وهم فى دار الحق االن وانت فى دار الباطل .فارجو یاسلمان ان تتعلم فن وحرفیة الكتابة وان تتحرى الصدق من استاذك الدكتور فیصل
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وكفاك لعب على مشاعر انصاف المتعلمین وابعد عن الفتنة یا زول فانها نتنة نظف قلبك وعقلك ونمق حدیثك حتى تكون لك مصداقیة اجتهد
وتعلم فهذا لیس عیبا .كلنا نتعلم من المولد حتى اللحد وارجوك اال تغضب الننى فقط انصحك لوجه اهللا وال ارید جزاء وال شكورا ودمتم بعافیة

الرد على [سودانى لكن عاقل]

ردود على سودانى لكن عاقل
PM 04:39 02-04-2014 [احمدادریس] 

ومن الذى نصبك حكما بین د/فیصل ود/سلمان كالهما یعرض الموضوع من وجهة نظره ونحن نتلقى منهما المعلومه جاهزه وبرؤى
مختلفه وبعدین یاأخى لماذا خاطبت احدهما بلقبه العلمى واالخر بأسمه المجرد ثم صنفت الناس بأنهم انصاف متعلمین فىلهجه متعالیه ان
دلت على شئ فهى تدل على فقر فى المفرده وتعالى مصحوب بجهل والجهل غیر االمیه كما تعلم فا أبو الحكم بن هشام كان من الذین

یعرفون القراءه والكتابه وسمى ابا حهل ألنه كان سریع الخطأ وجهل مكانة محمد صلى اهللا علیه وسلم(ما هكذا تورد االبل یا عاقل)

PM 02:34 02-04-2014 [السودانى جلف] 
اذا كنت تقول سودانى لكن عاقل فماذا عن بقیة السودانیین مجانین ام عاقلین وعلى حسب قولك فانهم مجانین

AM 11:57 02-04-2014 [محاید] 
انت غیر سوداني 

ومن ذلك بالتأكید غیر عاقل

أضحكتني (سوداني لكن عاقل!!!)

خدمات المحتوى
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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 ,
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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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