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د سلمان محمد أحمد سلمان

1

حاليب هل الهروُب من وصلتني عشرات الرسائل والمكالمات الهاتفية بعد نشر مقالي األخير بعنوان 
، وبعد استضافتي في برنامج الصحفي الحصيف األستاذ الطاهر المستحّقاِت الداخلّية مصرٌي أم سوداني؟
الصراع اإلثيوبي المصري وتجلياته على قضيتي حّتى تكتمَل الصورة األسبوع الماضي عن  حسن التوم 
حاليب والفشقة وقد طلب ِمّني عدٌد من هؤالء القّراء والمشاهدين إلقاء مزيٍد من الضوء على الخلفّيات
السياسّية الجتماع السيد محمد أحمد محجوب، وزير الخارجية السوداني، بالرئيس المصري السيد جمال عبد
، وعن تفاصيل ونتائج وتداعيات ذلك االجتماع، الناصر حول حاليب في يوم 19 من شهر فبراير عام 1958

وموقف األحزاب السياسية السودانية وقتها من قضية حاليب

عليه فسوف نحاول في هذا المقال اإلجابة على هذه التساؤالت

2
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برئاسة السيد إسماعيل األزهري بعد فوز الحزب تشّكلْت أّوُل حكومٍة وطنيٍة سودانية في شهر يناير عام 1954
الوطتي االتحادي في االنتخابات البرلمانية التي جرْت في شهر نوفمبر عام 1953 وقد شملت تلك االنتخابات
الدائرة 70 السيد محمد كرار كجر كما جرت االنتخابات في القرى التي منطقة حاليب والتي فاز في دائرتها 
وشملت قرى سره وفرس ودبيره وأرقين والتي كانت ُتعرف بـ كانت تقع شمال وادي حلفا وخط 22 شمال 

الدائرة 74 السيد محمد نور الدين نتوء حلفا والتي فاز في دائرتها 

لم ُتِثْر مصُر أو تحتج على مسالِة إجراء االنتخابات السودانية في دائرة حاليب وفي قرى شمال حلفا، أو تزعم
أنها أراضي مصرية، أو حتى أراٍض متنازٍع عليها ساد ذلك الصمت رغم أن مصر كانت في ذلك الوقت إحدى
، ورغم وجود السيد حسين ذو على األقل من الناحية النظرية دولتي الحكم الثنائي االستعماري للسودان 

الفقار كممثٍل لمصر في السودان ومستشاٍر للحاكم العام حتى نهاية شهر ديسمبر عام 1955.

3

في 19 ديسمبر عام 1955 قّرر البرلماُن السوداني إعالَن استقالل السودان رسميًا في الفاتح من يناير عام 1956.
انجلترا ومصر أول دولتين تعترفان باستقالل السودان كانت دولتا الحكم الثنائي 

لم تحمل مذكرة االعتراف المصري باستقالل السودان أي إشارٍة إلى منطقة حاليب أو تبعّيتها لمصر، ولم

االكثر مشاهدًة/ق/ش
االكثر مشاهدًة/ش
االكثر مشاهدًة/ق
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تتضّمن المذكرة أي شروٍط لذلك االعتراف وهكذا جاء االعتراف المصري باستقالل السودان بحدوده عام
1956 التي تشمل حاليب ونتوء حلفا، دون أي شرٍط أو قيد

4

وال بد من مقارنة الصمت المصري عن حاليب بإثارة إثيوبيا مسالة منطقة قامبيال التي كانت تحت إدارة
السودان وقتها فقد طلبت الحكومة اإلثيوبية من حكومة السيد األزهري إعادة المنطقة إلى إثيوبيا قبل أن
تقوم الحكومة اإلثيوبية باالعتراف باستقالل السودان وقد قامت حكومة السيد األزهري بإعادة منطقة
قامبيال إلى إثيوبيا في أول يناير عام 1956 وتّم في ذلك اليوم إنزال العلمين اإلنجليزي والمصري، وُرِفَع العلم
السوداني لدقائق ثم تّم إنزاله ثم ُرِفَع العلم اإلثيوبي، وتّم تسليم المنطقة للحاكم اإلثيوبي الجديد وطاقمه

اإلداري وفرقته العسكرية

وقد قامت حكومة السيد األزهري بتعيين السيد حامد بشرى والذي كان وقتها مأمور منطقة قامبيال قنصالً
للسودان في منطقة قامبيال في نفس ذلك اليوم، األول من يناير عام 1956 وقد تّم تعيين القنصل السوداني
لقامبيال حتى قبل إنشاء وزارة الخارجية السودانية وتعيين السيد مبارك زروق كأول وزيٍر سودانٍي لها وقد

قامت إثيوبيا باالعتراف بدولة السودان المستقّلة في ذلك اليوم بعد أن تّم حسم قضية منطقة قامبيال
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زار السيد إسماعيل األزهري منطقة قامبيال مع السيد هيالسيالسي امبراطور إثيوبيا في مارس عام 1956،
وتّم تاكيد تبعّية المنطقة إلثيوبيا في ذلك الوقت تواصل تأكيد تبعّية منطقة حاليب للسودان بتعيين إداريين

سودانيين لها، وبإرسال أول فرقة عسكرية للمنطقة في شهر مارس عام 1956.

5

في شهر يونيو عام 1956 حدث االنقسام الكبير في الحزب الوطني االتحادي وَبَرَز حزُب الشعب الديمقراطي
تحت رعاية السيد علي الميرغني وضمَّ الحزُب الجديد عددًا من قيادات الحزب الوطني االتحادي شملت
السادة علي عبد الرحمن، وميرغني حمزه، ومحمد نور الدين، ومحمد أحمد أبوسن، وحماد توفيق، وأمين

السيد

، أي بعد شهٍر من االنقسام، تحالف حزب الشعب الديمقراطي مع حزب األمة وسقطت في يوليو عام 1956
السيد عبد الرحمن المهدي راعي حزب األمة، والسيد علي حكومة األزهري لتحلَّ محّلها حكومة السيدين 
الميرغني راعي حزب الشعب الديمقراطي ترّأس الحكومة الجديدة السيد عبد هللا خليل وأصبح السيد

محمد أحمد محجوب وزيرًا للخارجية وانتقل السيد إسماعيل األزهري وما تبّقى من حزبه إلى المعارضة

رغم عدم االستقرار السياسي الذي ساد السودان في تلك الفترة فقد ظّلت حاليب تحت اإلدارة السودانية حتى
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عام 1958 بطريقٍة سلميٍة وهادئٍة ودون نزاٍع أو احتجاٍج مصري، كما كانت منذ عام 1902 وقد تأّكدت تبعّية
، وعدم تعّرض مصر لحاليب في مذكرة حاليب للسودان من خالل إجراء االنتخابات السودانية عام 1953
، ومن خالل تعيين السودان لإلداريين وإرسال اعترافها باستقالل السودان في الفاتح من يناير عام 1956

وبقاء الجيش السوداني في حاليب منذ مارس عام 1956.

فما الذي َجدَّ في شهري يناير وفبراير عام 1958؟

6

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

قّررت 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
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
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بمقتضى تعديالت اتفاقية الحكم الثنائي والتفاهمات التي تلتها، وبحكم اإلجراءات العملية واإلدارية التي قام
أي بين األعوام 1902 وحتى بها السودان في المنطقة خالل فترة الحكم الثنائي وسنوات الحكم المدني األول 

عام 1958).

غير أن حكومة السيد عبد هللا خليل لم تكن تتحّدث بصوٍت واحد في مسألة حاليب فقد قّرر السيد رئيس
الوزراء عبد هللا خليل اتخاذ موقٍف متشّدٍد من القضية، بينما كان شركاؤه في الحكومة من حزب الشعب
تفويت الديمقراطي يتحدثون عن العالقة الوطيدة واألزلية مع مصر، وضرورة حلِّ الخالف بالتفاوض و
الفرصة على االمبريالية العالمية واالستعمار كما ظّل الشيخ علي عبد الرحمن والسيد محمد نور الدين يرّددان
ويصّرحان لوكاالت األنباء والصحف وقام السيد األزهري رئيس الحزب الوطني االتحادي بإرسال رسالٍة إلى
الرئيس عبد الناصر لتأكيد عالقات االخّوة بين البلدين وضرورة حل الخالف بصورٍة وّدية وُأسرّية غير هذا

فقد لزم الحزُب الصمَت

7

إزاء هذا االرتباك في قضية حاليب داخل حزبي الحكومة السودانية قّرر السيد عبد هللا خليل إرسال وزير
خارجيته السيد محمد أحمد محجوب إلى القاهرة في 18 فبراير عام 1958 وصل السيد المحجوب القاهرة

قابله نظيره المصري في المطار وأخبره أن الحكومة المصرية سوف تستضيفه في قصر الطاهرة اعتذر
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المحجوب موّضحًا أن إقامته في القاهرة لن تطول يبدو ان المحجوب كان يعي جيدًا أن كل صغيرة وكبيرة
في قصر الطاهرة مرصودٌة من المؤّكد أن المحجوب تذّكر تجربة صديقه وزميله الوزير خضر حمد الذي وقع
في شباك األمن المصري عام 1955 عندما كان يقيم في قصر الطاهرة ضيفًا على الحكومة المصرية، وحاول

إلى نجيب في عليائه عمل صوٍر من قصيدة الشاعر األستاذ أحمد محمد صالح 

التقى وزير الخارجية محمد أحمد محجوب بالرئيس جمال عبد الناصر منتصف نهار يوم 19 فبراير عام 1958.
األخ محجوب عرض الرئيس كان عبد الناصر ودودًا ومهذبًا مع المحجوب، وظّل يخاطبه خالل االجتماع بـ 
عبد الناصر على السيد المحجوب مقترح أالّ ُتجرى انتخاباٌت سودانيٌة أو استفتاءٌ مصرٌي في حاليب، وأن
تناقش الدولتان مسألة حاليب بعد االنتخابات واالستفتاء غير أن المحجوب رفض ذلك الحلَّ الوسط وأوضح
للرئيس عبد الناصر تبعّية حاليب للسودان دون شرٍط أو قيد تواصل اجتماع المحجوب مع الرئيس جمال عبد

الناصر حتى نهاية ذلك اليوم، ولكّن الطرفين فشال في حّل النزاع من خالل التفاوض

8

في حوالى الساعة الخامسة عصر ذلك اليوم أوضح السيد المحجوب للرئيس عبد الناصر أنه حاول االتصال
هاتفيًا ببعثة السودان لألمم المتحدة في نيو يورك، لكن يبدو أن األمن المصري يقف في طريق تلك المكالمة

ابتسم الرئيس عبد الناصر وسأل المحجوب إن كان لدى السودان اإلمكانيات للتنّصت على المكالمات الهاتفية،
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وعرض عليه تدريب سودانيين في مصر للقيام بتلك المهمة شكره المحجوب وأخبره أن السودان يملك تلك
اإلمكانيات ويقوم فعالً، مثل مصر، بالتنّصت على المكالمات التي يعتقد أنها تهّدد أمنه

أخذ الرئيُس عبدالناصر السيَد المحجوب إلى مكتب مجاور وسّلمه سماعة الهاتف وهّم بالخروج غير أن
سيخبرك رجال األمن المصري بمضمون المكالمة الحقًا فلماذا ال تسمعها أنت المحجوب طلب منه البقاء قائالً 
بنفسك مباشرًة مني اآلن؟ بعد قليٍل من الترّدد بقي الرئيس عبد الناصر في نفس المكتب مع السيد

المحجوب

رفع المحجوب سماعة الهاتف وعندما تّم توصيله بالمندوب الدائم للسودان في األمم المتحدة في نيو يورك
ذكر المحجوب في تلك المكالمة كلمًة واحدًة فقط باللغة االنجليزية وهي

Release

إطلق ثم أعاد المحجوب السماعة إلى مكانها وسط دهشة الرئيس عبد الناصر بعدها بقليلٍ وترجمتها 
غادر المحجوب قصر القبة إلى سفارة السودان بالقاهرة ثم إلى منزل السفير، ومنها صباح اليوم التالي إلى

الخرطوم
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وهكذا انتهت زيارة المحجوب إلى القاهرة بالفشل التام في حسم نزاع حاليب وديًا وسلميًا ووضح فشل
الزيارة في عدم اشتمالها على دعوة العشاء التقليدية من مصر ورئيسها ووزير خارجيتها للسيد وزير خارجية
السودان الذي كان في زيارة رسمية للقاهرة، والذي كان ُيفترض أن ينزل في ضيافة الحكومة المصرية في

قصر الطاهرة

غير أن ذلك االجتماع كان من االجتماعات المصرية السودانية القليلة التي اتسمْت بالنّدية الكاملة بين طرفي
االجتماع، واالحترام التام للجانب السوداني من الجانب المصري

9

إطلق في 20 فبراير عام 1958 رفع السودان شكوى رسمية لمجلس األمن الدولي في نيو يورك كانت كلمة 
التي اشتملتها مكالمة السيد المحجوب الهاتفية لسفير السودان في نيو يورك كلمة سرٍّ اتفق المحجوب مع
سفيره أنها تعني تسليم شكوى السودان ضد مصر بخصوص حاليب إلى مجلس األمن الدولي إذا فشلت
مفاوضاته مع الرئيس عبد الناصر كان المحجوب يعرف أن مكالماته في القاهرة سيتمُّ الّتنّصَت عليها لذا

احتاط لذلك األمر

، ووقتها تراجعْت مصر، بناءًا على بياٍن تاله مندوبها السيد عمر اجتمع مجلس األمن في 21 فبراير عام 1958
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لطفي، عن قرارها بعقد االستفتاء، وسمحْت في نفس الوقت للسودان بإجراء انتخاباته في حاليب كما أعلنت
مصر سحب فرقتها العسكرية من المنطقة عليه فقد قّرر مجلس األمن حفظ شكوى السودان واالجتماع الحقاً

بناءًا على طلب أٍي من الطرفين وموافقة أعضاء المجلس

وقد تّم سحب الوحدة العسكرية المصرية بالكامل من حاليب، وبقيت الوحدة العسكرية السودانية هناك
بمفردها كاملًة 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
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 االنسحاب التام من حاليب؟ هناك في رأيي أربعة أسباٍب لذلك
االنسحاب

أوالً كما ذكرنا من قبل فقد كان في ذهن الرئيس عبد الناصر ومستشاريه مشروع بناء السدِّ العالي وترحيل
أهالي حلفا عندما قّرروا االنسحاب من حاليب في فبراير عام 1958 فلم يكن منطقيًا دبلوماسيًا وال عمليًا أن
تتمّسك مصر باحتالل حاليب وتطالب السودان بإغراق حلفا وقراها بعد ذلك من أجل قيام السدِّ العالي عليه
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فقد قّررت مصر النظر إلى الصورة الكبرى واالنسحاب من حاليب على أمل مواصلة السودان لموافقته على
قيام السدِّ العالي وإغراق مدينة حلفا و27 من القرى حولها و200,000 فدان من األراضي الخصبة وهذا
بالضبط ما حدث عندما وّقعت حكومة الفريق إبراهيم عبود على اتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر عام 1959،
ووافقت على إغراق منطقة وادي حلفا وقراها والترحيل القسري لحوالى خمسين ألف من النوبيين

السودانيين

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

الترحيل وموافقة مصر عليه إدعاء مصر بقدسية خط 22 شمال كفاصٍل حدودٍي بين البلدين

ثانيًا كانت مصر تخشى إْن تمّسكْت بموقفها من حاليب أن يعطي ذلك التمّسك كرتًا رابحًا يكسب به حزب
األمة االنتخابات البرلمانية ذلك الشهر على حساب حلفاء مصر في السودان  حزبي الشعب الديمقراطي
والوطني االتحادي عليه فقد كان السبب الثاني هو مساعدة هذين الحليفين المصريين في االنتخابات فحلم
وحدة وادي النيل كان ال يزال حّيًا في أعماق عبد الناصر، خصوصًا بعد الوحدة مع سوريا، وهذان الحزبان كانا

ما يزاالن في ذلك الوقت أمَل مصر في تحقيق وحدة وادي النيل

ثالثًا كان عبد الناصر ومستشاروه يعرفون جيدًا ضعف الموقف القانوني والسياسي المصري تجاه حاليب،
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ويخشون أن يصدر قراٌر من مجلس األمن يطالب مصر باالنسحاب من حاليب كما كان متوقعًا لذا فقد قّرر
عبد الناصر استباق األحداث وعدم إعطاء السودان أرضّيًة قانونيًة إضافيًة في نزاع حاليب ويبدو أن مندوب
مصر في مجلس األمن قد أوضح لحكومته التعاطف الكبير في مجلس األمن مع السودان في قضية حاليب،

وحّذرها من نتيجة االجتماع

رابعًا كان الدخول في حرٍب مع السودان سيعني هزيمة كبيرة لمشروع وحلم عبد الناصر لتوحيد العالم العربي
تحت قيادته إذ كيف يعقل أن يتحّدث عبدالناصر عن وحدة العالم العربي وهو يدخل في حرٍب مع جاره وضدّ
من يّدعي أنهم أشقاؤه وعمقه األمني واالستراتيجي؟ أليست إسرائيل هي الجديرة بالحرب بدالً من السودان،

صوُت العرب من القاهرة تكّرر كل مساءٍ في تلك السنوات؟ كما ظّلت إذاعة 

لهذه األسباب انسحبت مصر من حاليب عام 1958 لكنها عادت الحتاللها عام 1992، بعد عشرين عامًا من اكتمال
السد العالي، وثالثة أعوام من انقالب اإلنقاذ
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كما ذكرنا من قبل فقد أْنسْت االحتفاالُت واالبتهاُج باالنسحاب المصري من حاليب السيَد محمد أحمد محجوب
 القانوني الكبير والضليع  والسيد رئيس الوزراء، وحكومتهما أن يؤطِّروا ذلك االنسحاب في اتفاٍق متكاملٍ
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حول حاليب مع مصر وحتى على افتراض احتمال رفض مصر لذلك االتفاق فقد كان من الممكن تضمين
النتائج في مذكرة تفاهٍم من الحكومة السودانية للحكومة المصرية تعكس ما دار في مجلس األمن في 21

فبراير عام 1958، وتفسير السودان له

لقد أصبح ذلك الخلُل أحَد الثغرات التي استغلتها مصر وعادت من خاللها الحتالل حاليب عام 1992، وإلعالن
ضّمها رسميًا لمصر عام 1995.

12

ظّلْت التصريحات والمقاالت الصحفية واألفعال االستفزازية الُمِشيرة إلى تبعّية حاليب لمصر، والتهديدات
للسودان، تصدُر من كلِّ ألوان الطيف السياسي واألكاديمي والصحفي والشعبي في القاهرة خالل األسبوعين

الماضيين كان آخر تلك األفعال االستفزازية هي توّجُه وفٍد شعبٍي مصرٍي للمّرة األولى إلى منطقة حاليب،

وعقده مؤتمرًا من هناك، وذلك لتأكيد السيادة المصرية على حاليب وقد ضّم الوفد نوابًا من عّدة محافظاتٍ
مصرية وشمل مجموعًة من ممثلي عّدة قبائل مصرية قادمة من محافظات الصعيد والبحر األحمر وسيناء
واإلسماعيلية وبورسعيد ومطروح وغيرها وكان من بين أعضاء الوفد نواٌب ومسئولون سابقون، وعمدٌ

ومشايخ
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وقد أشارت وكاالت األنباء المصرية إلى أن وفدًا نسائيًا مشابهًا في تكوينه سيقوم بزيارة حاليب في األيام
القادمة لتأكيد السيادة المصرية عليها

13

ما هي رّدة الفعل في السودان من جانب الحكومة والمعارضة لهذه االستفزازات المصرية؟

ظّل الصمُت هو سيُد الموقف الحكومي، عدا شذراٍت من بعض صغار المسئولين تتحّدث بصوٍت خافٍت وفي
حياءٍ كبير عن العالقات األزلية بين الشعبين المصري والسوداني، وأنه يجب أال يسمح األشقاءُ بما يعّكر صفو

تلك العالقة

والتي لم الجهات العدلية  ورغم أن السيد وزير الخارجية كان قد حّدثنا في الماضي عن إحالة الخالف إلى 
يخبرنا من هي، ومن أحال الخالف إليها، وما هي مرجعيتها؟ إال أنه لزم الصمت الكامل هذه المّرة وتوّقف
الحديث بصورٍة تامٍة حتى عن التحكيم، أو عن جعل حاليب منطقة تكامٍل بين البلدين، أو إعادة الخالف إلى

مجلس األمن بمقتضى قراره في 21 فبراير عام 1958.
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ُترى هل هناك عالقٌة لهذا الصمت بمحاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك وتوّرط بعض قادة اإلنقاذ في
تلك المحاولة؟

14

وال يختلف الحال داخل أحزاب المعارضة السودانية التي لزمت بدورها الصمت التام أيضًا

شمل هذا الصمت الحزب الذي قاد استراتيجية فبراير عام 1958 والتي أعادْت حاليب كاملًة للسودان، رغم
غرام وولع الحزب وقيادته في السنوات األخيرة بالمبادرات المحلية واإلقليمية

االتحادي في وشمل الصمت أيضًا أصدقاء وحلفاء مصر في السودان، والذين ما يزالون يحتفظون بصفة 
إسم حزبهم رغم مرور قرابة الستة عقود على موت مشروع وحدة وادي النيل

أما التكامل في منطقة حاليب والذي كان يتحدث عنه في الماضي أصدقاءُ مصر في السودان فهو يحتاج إلى
أو حتى الحديث عنه في وجه الرفض المصري الحازم الطرفين، ولن يستطيع هؤالء األصدقاء الدعوة له 

والحاسم
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ُترى هل هذا الصمُت التام هو أحُد تداعياِت اإلقامِة الطويلِة للمعارضِة السودانية في القاهرة في تسعينيات
القرن الماضي وبداية هذا القرن؟ 
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التعلیقات
 [Sky Painter]  #897350

AM 08:03 01-27-2014

هذه معلومات قیمة جدا جدا,انا نفسي لم اكن اعرفها,مثال ما ورد عن ان السودان اشتكى لالمم المتحدة و تراجع الجانب المصري عن اجراء
استفتاء الوحدة بین مصر و سوریا في حالیب و سمح للسودان باجراء االنتخابات فیها,هذا اعتراف واضح من جانب مصر بسودانیة
المنطقة...ظلت حالیب تحت االدراة السودانیة حتي عام 1992 عندما احتلها مصر عقوبا على ما یبدو للسودان التهامه بمحاولة اغتیال حسني

مبارك في ادیس ابابا.
الرجاء من كل سوداني غیور نشر/مشاركة هذا المقال على نطاق واسع عبر الوسائط االجتماعیة حتى تم الفائدة,خاصة االخوة المصریین ال

یعلموا عنها اي شئ

896965#  [صالح إبراهیم] 
PM 08:35 01-26-2014

لعنة اهللا على كل مسؤول وقیادي سوداني فرط في شبر واحد من أراضي السودان للمصریین بدءًا من عبود حتى قادة اإلنقاذ.
ألجل هؤالء الذین ال یعترفون باإلحسان یتم إغراق واودي حلفا.

896604#  [ابو الزیك] 
PM 01:59 01-26-2014

زكر الكاتب ان فرحة المحجوب انسته تاطیر االتفاق الذى بوجبه انسحبت القوات المصریة.اال ان هذا الخطا ال یمنح الحكومة المصریة الحق فى
احتالل حالیب....متناسیة الدور السودانى االصیل فى التضحیة بحلفا والقرى المجاورة لها.لكن ذلك حال اغلبیة الشعب المصرى فى احتقارنا
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ومعملتنا بدونیة...فسبحان اهللا...شعب مصر یعیش بسیاسة القطیع ویتاثر باعالمه العاهر واغلبیة النخبة المتعلمة تتعامل بردود الفعل ال تتوقع
ان ینظر احد من المصریین ببعد نظر للمسالة .لذلك یتم التعامل معهم بالمثل والندیة ...والموضوع لیس به اثارة كراهیة بین الشعبین لكن اثبات
الحق معهم اال باسلوب نجهل فوق جهل الجاهلین عسى ولعل ان نسترد حقوقنا ..واهللا غالب على امره ولكن اكثر الناس ال یعلمون...اما بالنسبة

للساسة السودانیین فاظن وان بعض الظن اثم ان المخابرات المصریة تمسك علیهم ملفات بالغة الحساسیة فذلك اسلوبهم فى تحطیم الخصوم

ردود على ابو الزیك
PM 09:14 01-26-2014 [الزعالن] 

دعوة لكل وطني غیور لمقاطعة البضائع المصریین النها معباة بعلب المبیدات الكیمیائیة ( خاصة عسل القصب) ومعظم هذا العلب مكتوبة
افراغ الوالیة الشمالیة من السكان الحاللها بالزحف السكاني الهائل في مصر من الداخل صنع خصیصا لسودان والغرض من كل ذلك 

والدلیل علي ذلك:-
- انتشار السرطانات بصورة كثیفة( ونسبة السرطان یزداد كلما تقدمنا شماال نحو مدینة حلفا) 2-عدم مد الوالیة بالكهرباء حسب االتفاق 1

.
3- الوقوف امام اي تنمیة لوالیة.

- دفع اهل وادي حلفا لهجرة وذلك بافقار المنطقة من اي تنمیة (الزبیر محمد صالح انتبهة لهذا المخطط وبدا بتنمیة المنطقة ولكنه قتل 4
بفعل فاعل) 

دائما المصریین عینهم علي الوالیة المتیاز الوالیة باراضي زراعیة خصبة جداو مسطحة اكثر من 4 ملیون فدان ( منها 2 ملیون مرویة
خاصة الذهب (ارض النوبة= یعني ارض الذهب) والثروة السمكیة الغیر مستغلة بصورة علمیة - بعد الفیضان النیل ), باالضافة للمعادن 

والمخابرات المصریة موجودة بصورة دائمة خاصة مع مشروع الجابیا.

896481#  [عمر السیالي] 
PM 12:09 01-26-2014

عمیق الشكر والتقدیر للدكتور سلمان على هذا التحلیل الموضوعي فقد اوضح لنا جلیا ان المصریین مازالوا یكنون لنا االحتقار ویعاملون
السودان كحدیقة خلفیة لهم مع ان الجغرافیا واالمكانات كلها ترجح كفة السودان في اي صراع ینشب بین الطرفین...ولكن قاتل اهللا االوهام
واالماني فلالسف مازال بیننا من یتحدث عن االسالم والعروبة واالخوة باعتبارها عوامل للتقارب مع مصر مع ان المصریین یدرسون السودان
في كل مراكز بحوثهم ودراساتهم االستراتیجیة باعتباره العدو االستراتیجي لمصر ومصدر تهدید لالمن القومي المصري.فیالیت سیاسیینا
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یلتفتون لمصلحة البلد واظهار حرصهم على مصالح الشعب وهذه دعوة لمقاطعة مصر والوقوف بقوة مع مصالح السودان خاصة في قیام
مشروع سد االلفیة االثیوبي ووداعا للحقوق التاریخیة لمصر في میاه النیل ونعم الستعادة النسبة السودانیة الحقیقیة

896341#  [ابترمة] 
AM 10:25 01-26-2014

الصورة وحدها تحكي عن مقال كامل...
یقف المحجوب في إباء وشموخ، یحاضر الفراعنة و یبتسمون في تودد و هكذا مع كل سیاسیي العالم... رجال كان لهم وعیهم و قیمة الوطن
لم تفارق عقولهم النیرة، حافظوا على الوطن و أرادوا له آن یكون دیمقراطیا مزدهرًا - ولكن و آه من لكن - ما أن تتنسم البالد عبیر الحریة
حتى ینقض علیها العسكر ال یفهمون في السیاسة ولیس لدیهم القوة التي تحفظ الحدود فكان ما كان..... فلنقارن الصورة بما نراه اآلن من
صور نظام التمكین و المشروع الحضاري الذین ما أن یمموا وجوههم صوب جهة تجدهم یتبسمون في بالهة وخنوع أو یطأطون الرؤوس. ....

ردود على ابترمة
PM 01:08 01-26-2014 [مستاء] 

اصبت الهدف یا ابترمه .. كلمة مختصرة وملیئة بالمعاني ...كفیت ووفیت

 [Omer]  #896274
AM 09:38 01-26-2014

اعملوا حسابكم الفراعنة ما بیقیفوا عند حالیب طالما كان الصمت ووحدة وادي النیل واالعالقات االزلیة بین شعبي وادي النیل هي شعارنا
والجاي اسوا

896263#  [حسكنیت] 
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896263#  [حسكنیت] 
AM 09:32 01-26-2014

شكرا د.سلمان
یجب أن تكون كل الحقائق عن كل مناطق النزاع موجودة وموثفة لدى وزارة الخارجیة السودانیة ولیس بید النخب العلمیة وتختفى بإختفاء
األشخاص ( ال قدر اهللا)، وال أشك فى أنه بعد التمكین والغربلة أن معظم الذین هم فى األماكن الحساسة بالخارجیة السودانیة ال یعرفون شئ غیر

السیخ واألسمنت

896229# [صالح مصطفي أحمد بخیت] 
AM 09:04 01-26-2014

اضم صوتي إلبن الجزیرة آبا الشغالنة كلها علي الماء تعتمد الرجاء اخذ حصتة السودان كاملة وشوفو الحلب لو ما ركعوا لیكم اهللا یلعن أبو
اهلهم تربیة یهود

896193# [محجوب عثمان] 
AM 08:43 01-26-2014

أمل من الحكومة السودانیة وخاصة وزیر الخارجیة السوداني أن یعیدوا قرأة هذا المقال بدل مرة مائة مرة, وخاصة یكون التركیز في موقف
السید/ المحجوب في حدیثه إلى عبد الناصر بان طلب منه البقاء قائًال "سیخبرك رجال األمن المصري بمضمون المكالمة الحقًا, فلماذا ال تسمعها
أنت بنفسك مباشرة منى اآلن؟" بعد قلیل من التردد بقى جمال عبد الناصر في نفس المكتب مع السید/ المحجوب وعندما تم توصیله بالمندوب
الدائم للسودان في األمم المتحدة في نیویورك ذكر المحجوب في تلك المكالمة كلمة واحدة فقط باللغة اإلنجلیزیة وهي : Release – ثم اعاد
المحجوب السماعة إلى مكانها وسط دهشة عبد الناصر. من هذا یتضح لنا مدى التنسیق التام والتجانس واالتفاق على الثوابت الوطنیة بین
السیاسیین في ذلك الزمن الجمیل حیث كان قرار تسلیم شكوى لمجلس األمن الدولي بعد فشل المحادثات جاهزًا وقد تم ذلك في مصر بمحادثة
هاتفیة من السید/ محمد أحمد المحجوب إلى مندوب السودان الدائم في األمم المتحدة. ومن هذا یتضح لنا عدم الثقة الكاملة بمصر, ومن هذا
المنطلق یجب علینا التعامل مع مصر بحذر شدید جدًا جدُا, وأن تسعى الحكومة السودانیة بمراجعة جمیع االتفاقیات المبرمة مع مصر من أهمها
اتفاقیة المیاه واتفاقیة وادي حلفا بندًا بندًا السترجاع حقوق السودان المسلوبة بتلك االتفاقیات, وأقول للمعارضة السودانیة الذین مكثوا بمصر
وأیضًا السفارة السودانیة بأن جمیع اجتماعاتكم الخاصة وقراراتكم السریة وتحركاتكم ومكالماتكم الهاتفیة مرصودة ومعروفة من قبل المخابرات
المصریة صورة وصوتًا وتسجیًال, وقد ال أبالغ حتى المخابرات اإلسرائیلیة مشاركة ومنسقة مع المخابرات المصریة, ألن مصر في سبیل

مصالحها ال تخجل في عمل أي شيء حتى التعامل مع الشیطان, واراهم اآلن یتجولون في شوارع الخرطوم بحریة تامة. 
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مصالحها ال تخجل في عمل أي شيء حتى التعامل مع الشیطان, واراهم اآلن یتجولون في شوارع الخرطوم بحریة تامة. 
وبكرة یا سودان الحنین تلقى السعادة
تبقى شامخ وهاني وابتساماتك معاده

والسرور یمأل شعبك ویبقى ذاتها
وعینیك تشبع نوم بعد ما طال سهادا

وتنسى غلبك والمستقبل المشرق یمأل دربك
وتمسح الدمع البسیل بسبب الساسة
واأللم في شعبك أصبح شيء طبیعي

عشت شامخ برغم مالسنات الحكومة والمعارضة
وبكرة یا سودان تتحقق األماني

وفؤادك یرتاح ویتجدد آمال شعبك بالسعادة
یكون جزاء صبرك بابتالء الساسة 

أماني عذبة تتحقق حقیقة 
واألمل یراود ویداعب شعبك في الخیال

وحلمك بكرة لشعبك تحقیق األماني

896174#  [بكري سكرتیر مالیه محمد] 
AM 08:32 01-26-2014

د.سلمان محمد احمد سلمان تحیاتي وتقدیري لك المقال في الصمیم وهنا اود ان اقول كما ذكرت في مقالك هل هناك عالقٌة لهذا الصمت بمحاولة
اغتیال الرئیس السابق حسني مبارك وتوّرط بعض قادة اإلنقاذ في تلك المحاولة ؟ نعم هنالك عالقة والدلیل عندما رفض اخي المالزم اول
شرطة / محمود سكرتیر مالیة تسلیم نقطة ابي رماد التابعة لمحافظة حالیب ودارت الحرب لمدة اربعة ساعات من األشتباك بین القوات
قتل المالزم واحد افراد جنوده لعدم تعزیز السودانیة والمصریة حیث انسحبت القوات المصریة لهزیمتها اال انها حززت قواتها مرة ثانیة بعدها 

الحكومة السودانیة لقواتها في حالیب وعدم اخذ موضوع حالیب ماخذ الجد ویعتبر هذا قصور من حكومةاإلنقاذ .

896165# [الكردفاني العدییییییییییییل] 
AM 08:22 01-26-2014
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والرقاص بیوزع في السیارات....... واللحوم.... مقابل ان یكون عربیا في جماعة.... اصال ال تعترف به لوال ...... فقه المصلحة.....
المؤقتة...... !!!! ماذا تنتظرون ممن یقتل من اجل میراث... !!!!!؟؟؟؟؟؟؟

895936#  [منشى] 
PM 10:56 01-25-2014

شكرا لك یا دكتور على هذا السرد العلمى و الموثق لمسألة حالیب و الرد على فهلوة المصریین فى زمن افتقد فیه رجال اوفیاء و قیورون لهذا
الوطن كأمثال السید محجوب رحمة اهللا علیه . هذا البلد ال یصلحه إال امثال هؤالء القامات من رجاالت السودان الذین یقفون بالمرصاد لكل عدو
خارجى و ال یتساومون فى امر الوطن مع حبهم الهل السودان عامة دون تمییز و االعتزاز بهم و بتنوعهم. هذا النص ینبغى ان یصل الى
المصریین بأى شكل كان . نرجو فى االنتخابات القادمه من جمیع قادة البجا و زعماء الشرق بتجهیز مسیره كبرى الى منطقة حالیب لتوصیل

صوتهم الى العالم . ال تنسوا سیوفكم یا اوالد عثمان دقنه من غدر المصریین و المتمصریین .

895934#  [یاسر عبد الوهاب] 
PM 10:52 01-25-2014

یشهد اهللا أول مره في حیاتي أقرأ تحلیال لكاتب سوداني مدعما بالحقائق والسرد المتمكن..
ال شلت یمینك..یا استاذ..

لو كان لدینا عشرة من امثالك لما هنا وهان سوداننا علي احد..

895800#  [ابو خالد] 
PM 07:37 01-25-2014

نعم لقد اوفیت ونعم االجابة عن سؤالك االخیر السبب وجود تامعارضة بمصر وخوووووف الحكومة الحالیة اذا ما اصبحت خارج دائرة القرار
لزاما علیها الذهاب لمصر كالجى خوفا من هذا الیوم وهو قریب انشاء اللة
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895646# [ود البلد] 
PM 04:12 01-25-2014

واهللا الشیئ المحیر اننا نتكلم ونمأل الدنیا ضجیجا 
ما مننا من العلینا حكامنا 40 سنه عسكر اقل من ثانوى عالى 

اوال علینا ترسیم الحدود بیننا وبین مصر وعمل نقاط مفهومة علیها االن 
تقدیم منطقة حالیب للمحكمة الدولیة ... طرد جمیع مكاتب الري المصرى من السودان 

السودان یخزن ماء العروة فى الحمداب الحمداب ...  الماء  فى خروج  النیل  من میاه  ناصر ... مصر تأخذ حصتها  بحیرة  داخل  الحدود  ترسیم 
الشتویة للقمح عند االثیوبین 

هناك خمسة ملیار متر مكعب ماء .. تاخذ بورتسودان واالبیض واحد ملیار منها 
الباقى لزراعة القمح فى الجزیرة والشمالیة 

الثروة السمكیة فى الجزء التابع للسودان یستثمر و یستفید منه السودانین 
یسكن جمیع من یرید على اطراف البحیرة مع مراعاة مسافة محددة بین النشاط السكانى والبحیرة تخصم من الحدود المصریة ...

شكرا لدكتور سلمان الذى وضح الحقائق تامة

ردود على ود البلد
PM 09:15 01-25-2014 [قنقر] 

تسلم و یسلم قلبك و عقلك لو فى مسؤلین بنفس فهمك لما تآمر علینا اوالد بمبة . اهللا یرحم محمد احمد محجوب على مواقفة الوطنیة یا ما
تیتم السودان برحیلك حتى أتانا القدر بلص كافورى.

895504#  [النوبى الشهم] 
PM 01:25 01-25-2014

اهللا یخلیك یا دكنور نحن االن بصدد قیام وانشاء حركة تحریر حالیب وشالتین المسلحه حتش
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ردود على النوبى الشهم
PM 09:01 01-26-2014 [الزعالن] 

برافو النوبي الشهم كلنا معك في اید واحدة في حتش وانشاء حركة شعبیة لتحریر النوبة حشتن

AM 11:05 01-26-2014 [النیل الدافئ]
ابشر یا النوبى انا معاك ویدى على یدك والرهیفة التنقد ، وكمان نحرر منطقة النتوء عن حلفا القدیمة ، وحدنا القاهرة جوة . السودان

كله معاك یازول بس خلینا نقیق قدام الدنیا ونقول : انا سودانى ، بال حلب بال قلة أدب .

PM 09:17 01-25-2014 [قنقر] 
أبشر یا النوبى الشهم و انا من المنضمین بنفسى و كل ما املك .

 [Asd]  #895488
PM 01:10 01-25-2014

بعد ان ینتهي سد النهضه بالسالمه بنشوف حل لحالیب

895455#  [كمبوكل] 
PM 12:42 01-25-2014

نأمل من الحكومات السودانیة ولو مرة واحدة ان تتحلى بالصبر والنظرة الثاقبة الى خمسین عاما قادما فالدائرة كانت دائرة على مصر وبالتأكید
ستدور علیها فقد كان بامكان السودان الذهاب بعیدا داخل مصر حتى أسوان ایام حروب مصر مع الیمن واسرائیل منذ 48 ولكن كالعادة
وبدروشة السودانیین بهلنا لهم كل شىء بالطبیة الزائدة والهبالة تم اغراق حلفا دون مقابل ماذا تنتظر لمصر ان تفعل هذه هى عادتهم دخلوا
بالحمار فالمصرى اول عهدك به اصفعه كفا وشوف الباقى ودون ذلك اكید حیركبك امد الدهر وهذا ما حصل مع دارویش السودان ففى كل
امورنا حتى كرة القدم حین تعادلنا معهم فى ستینات القرن الماضى عملوا قرعة والقرعة كلها باسم مصر وقس على ذلك هبالتنا ودروشتنا

وطیبتنا الزائدة وهم حافظیننا من الغالف الى الغالف زى ما یقولوا فمتى سنفیق من هذه الهبالة . اهللا أعلم . !!!!!!!!!!!!!!!!
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895427#  [حران أحمد] 
PM 12:21 01-25-2014

هنالك العدید من السودانیین بجانب د.سلمان الذین یحفظون تاریخ حالیب موثقًا وال یمكن لمصر األستمرار فى إدعاء تبعیة حالیب لها وسوف
تسقط إعاءآتها فى أى تحكیم دولى حول هذا الموضوع ... أما عن الحرب فهنالك آالف مؤلفة یمكن أن تحارب من أجل حالیب لو علم ذلك

المصریون .

895415#  [سوداني مش تایواني] 
PM 12:11 01-25-2014

أین هو بتاع االستراتیجیة ( المفكر ) الغائب دیمة .. الهندي عزالدین .. آل .. مصر خط أحمر ..آل

895396# [صغیرون] 
AM 11:56 01-25-2014

عالقة مصر معنا عالقة البواب عثمان یكفي اننا فرطنا في 33% من حصتنا في المیاه لهم ولكن دون تقدیر المصریون یعتبرون السودان امتداد
لهم والحروب القادمة ستكون معهم الن مطامعهم في خیرات السودان مجنونة

ابلغوا البشیر بان 25سیارة للفریق المصري كان االجدر بها مرض الفشل الكلوي 
و5000 بقرة كان اولي بها معسكرات دارفور 

وذي مابقولوا المثل الزیت كان ماكفي ناس البیت یحرم علي الجیران

نحن طردنا الجنوبین معاهم البترول ونستقبل المصریین اباطهم والنجم 
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واهللا مسالة غریبة جدا 

ناس حكومتنا خایفن من شنو مش عارف حالیب سودانیة 

ولما عبداهللا خلیل ساله عبدالناصر حتعمل شنو یاعم عبداهللا قال ماحنعمل غیر البندقیة

السودان ماقصر مع مصر ابدا غرقنا حلفا عشان السد العالي واهللا ما بنعرف مصالحنا

895377#  [ود الشمال] 
AM 11:40 01-25-2014

ما اخذ بالقوة الیسترد اال بي القوة

895375#  [ود الشمال] 
AM 11:39 01-25-2014

ما اخذ بالقوة الیسترد اال بي القوة

 [Rio]  #895343
AM 11:18 01-25-2014

تسلم من كل شر استاذ سلمان لك السعادة
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895334#  [السودان العشار] 
AM 11:16 01-25-2014

هذا المقال لم یات بجدید وكل یوم نسمع عن حالیب وشالتین والفشقتین وابیى وهجلیج والجنوب والنوبة وكردفان وزهجنا من هذه المواضیع
المملةوالتى یكتبها اناس یتلذذوا بدغدغة مشاعر الناس دون ایجاد حلول لها. كم مرة تكلم سلمان عن هذه المشكلة وغیرها كالمیاه وهو یقص
لنا تاریخ مللنا سماعه منه او من غیره .نرجوا رجاال اكفاء یاتونا بالحل ولیس بقصص للتسلیة والثناء علیهم مجانا دون ایجاد اى فكرة للحل
وانا افضل عدم اظهار اى كتابات لمثل سلمان دون تحدید الهدف وما یجب عمله واال فهذا هراء وتضییع فى الوقت الن هذه الماضیع قدیمة

وجدیدة بطرحها یومیا فى جمیع الصحف ولكن ما الفائدة.هل هى كتابة للكتابة فقط ام ماذا ارجو الرد .ردت المویة من حلقكم.

ردود على السودان العشار
AM 08:30 01-26-2014 [الكردفاني العدییییییییییییل]

یا راجل...... الذي ال یعرف الماضي..... وال یعرف التاریخ..... ال یستطیع ان یتعامل مع الحاضر وال المستقبل........ انها دروس وعبر ان
كان هناك معتبر........ مقال قیم..... ال فض فوك یا دكتور...... في وقت اصبح الذین ینطقون بالحق...... قله.....

 [Moy Ako] #895331
AM 11:12 01-25-2014

لقد شاهدت مثل كثیرون لقاؤك مع الطاهر.. ولي مالحظتین:
اوال: وددت لوانكم قدمتم لنا اي استشاره فنیه قانونیه مفیده حول هذه الملفات تلیق بمكانتك استاذ مرموق وخبیر في القانون الدولي. اقول كنا
ومازلنا نرجو مشورتك الفنیه لتساعدنا سواء في ملف اثیوبیا وسد النهضه او ملف مصر واحتالل حالیب. اعلم -وقبل مالحظه الطاهر الذكیه-
النك میال الثیوبیا برغم مخاوف هندسیه حول السد نفسه وانت كالعاده وضعت الحل لتبدیدها بالقفز نحو المشاركه في بناء السد! والذي
وباعترافك یواجه مازق تمویل في المستقبل ان لمم توافق مصر في النهایه. ومازلت في حیره من امرك, ماهو سر موقفك الشخصي واقول

التثریب علیك ان كانت لك دوافع اخري قویه او صله رحم باشقاؤنا االثیوبین. 

حتي النقطه التي تحدثت فیها حول اتفاقیه النیل التي استبعدت الدول االخرى في الحوض كان منطلقك هو انها اتفاقیه متغطرسه بوصف
الخواجه. اال ان سیاسه الدول الخارجیه في مابینها التبنى علي العدل بل علي المصالح وقوه النفوذ..وللمفارقه ان صالح قوش كان اكثر تركیزا
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منك علي ان المصلحه الوطنیه هي البوصله التي یجب ان یدور حولها قراراتنا في السیاسه الخارجیه-واضیف من عندي متى ماكان ذلك ممكنا.
ولوا ان قوش ادرك هذا متاخرا جدا! 

ثانیا: لیست من مصلحه الشعب السوداني الدخول في ازمات سیاسیه حالیا مع مصر وذلك لسببین: االول ان مصر یحكمها االن مجموعات من
المزایدین واالنتهازیین اغلبهم یسوق في نفسه للسیسي عسى ان یضمه للحكومه القادمه. وعلیه من االفضل ان التصبح حالیب جزء من حمله
التعبئه والشحن للشارع المصري مما سیصعب استعادتها او موافقه مصر الرسمیه علي الذهاب للمحكمه الدولیه. واالمر االخر ان مصر
مدعومه االن- ولمده عشر سنوات مقبله علي االقل- من السعودیه واالمارات ولیست من مصلحه السودان زیاده البرود السیاسي في عالقته مع
السعودیه والخلیج خصوصا في ظل الظروف االقتصادیه السیئه للبالد. وفي النهایه اخر ما یمكننا التفكیر فیه هو الدخول في حرب مع اي جار

لبالدنا او معاداه اي دوله مجاوره وقد جربنا هذا مع كل الجیران في فتره االنقاذ االولي ولم یعود علي البالد اال بالشر.

بید انني اتفق معك تماما ان هنالك فرصه ذهبیه للسودان لتسویق نفسه كوسیط مقبول للجارتین وتعزیز مكانته االقلیمیه التي تراجعت بسبب
االنقاذ... اال ان هذا یتطلب الكیاسه. فتشوا لنا عن مصلحتنا الوطنیه بدون مشاكل مع العالم!

Moy Ako ردود على
AM 12:09 01-27-2014 [زوكا] 

تفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
علیك ى الهندي عاهر الحلب

 [Enezar]  #895313
AM 11:01 01-25-2014

اتمنى ان اجد كامل اتفاقیه میاه النیل وتعمیمها عل كل اهلنا...فال یمكن ان تكون اتفاقیه بها تنازل عن جزء من الوطن وكل الشعب یجهلها....ما
وما مدى التزام الحكومه المصریه بها؟ واذا لم تلتزم بها هل تصبح هذه هو المقابل الذي نصت علیه االتفاقیه مقابل تنازل السودان عن ارضه؟ 

االتفاقیه ملزمه لنا؟
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895285#  [موجووووووووووووووووع] 
AM 10:31 01-25-2014

من الذي وراء كل هذه المشاكل سایقًا جنوب وحاضرًا غرب وشرق ومرة أخرى شمال من یهمه إضعاف هیكل هذا الوطن من ......... لك اهللا
یاطني ....... حتما شروق شمسك قریب

895273#  [سوداني أصیــــــــل] 
AM 10:20 01-25-2014

واهللا یا دكتور سلمان انا قلت تعلیقا علي مقالك السابق ان االمر لو بیدي لجعلتك وزیرا لخارجیة السودان .. لكن االن اقولها لو كان االمر بیدي
لجعلتك رئیسا للسودان .. حقیقة احس عندما اقرأ مقالتك بوطنیة صارخة تنبع من قلب صادق ونفس ملؤها الحب الكبیر لهذا الوطن العظیم ...
وطنیة مشبعة بروح العلم وااللمام الكامل بالحقائق وعرضها باسلوب راق ومهذب ومقنع .. واهللا اني أخاف علیك یادكتور من المخابرات
المصریة التي تراقب كل مایجري فى بالدنا .. وقد اعتاد المصریون بعد عهد المحجوب واالزهري علي االنبطاح الكامل وتنفیذ كل مؤامراتهم فى
السودان .. فلن یرضوا ابدا ببروز سودانیین أكفاء امثالك یدافعون عن هذا الوطن بهذه الطریقة المقنعة والمفحمة لهم .. حماك اهللا یادكتور

وجعلك ذخرا للوطن ..

895240#  [الجــــزیرة ابا] 
AM 10:02 01-25-2014

ال االرض ارضهم وال السكان .
شكرا دكتور سلمان محمد احمد لهذا التاریخ الهام .

مصر اغرقت وادى حلفا وسلبت حالیب .. مصر تتآمر على الدیمقراطیة فى السودان لتعیش فى سرقه موارده المائیة .. الن االستقرار السیاسى
حتما سیكون خصما اقتصادیا شامال علیها واوله الزراعة التى تعطى السودان نصیبه الكامل من المیاه .

جهاز مخابراتها یعمل بتشكل ( الطوارئ ) داخل الخرطوم بمساعدة السودانیین المصریین ( احزاب التكامل والخنوع ) وبعض المرتزقة من
الموالین ... الجهاز یشمل اكادیمیین ومثقفین وصحفیین واجهزة نظامیة وساسة یتلقون االموال واالوامر من القاهرة لتثبیط كل همة او نشاط قد
یؤدى لتطویر الشعب السودانى ویعمل مع دول االقلیم فى هذا الشأن .. قضیتنا مع مصر لیست حالیب فقط .. فهى نقطة فى بحر االستقرار

السیاسى فى السودان .. ازمة حالیب مفتعلة وسوف تنتهى برجوعها للسودان .
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على الشعب السودانى ان یفضح كل قوى التآمر داخل البالد من حكومة ومعارضة وان یحدد دور مصر بشكل حاسم لتكون العالقة تدیة فى اطار
العالقات المتعارف علیها دولیا او سیموت بالخنوع .

اذا اردتم استرجاع حالیب علیكم بمیاه النیـــل ایها السودانیون

895236# [الشاكووش] 
AM 10:01 01-25-2014

إذا صدقت مفاجأة البشیر الكضاب وتم تكوین حكومة قومیة فیجب إعادة وزارة الرى والموارد المائیة كوزارة قائمة بذاتها منذ إستقالل السودان
وترفیعها لوزارة سیادیة وإختیار الدكتور سلمان وزیرا لها بتفویض للتعامل مع المصریین فى موضوع میاه النیل وتسلیمه أیضا ملف حالیب،،
نحن ال نرجو خیرا من سفهاء اإلنقاذ المخنثین أن یفعلوا أى شیئ إذ سیظل سیف محاولة إغتیال حسنى مبارك مسلطا على رؤوسهم وهذا یمثل
أیضا التعامل العنصرى للمصریین تجاه الشعب السودانى إلى الدرجة التى یقول فیها هیكل أن السودان ال یعنى شیئا سوى منطقة جغرافیة مع

صمت تام من الدباب وزیر خارجیتنا تاجر السیخ واألسمنت،،

895121#  [جورج] 
AM 07:55 01-25-2014

د.سلمان انت فخر لي كل سوداني غیور علي وطنه وشعبه.مفروض تكون في أي وفد بخصوص میاه النیل وانتزاع حالیب من
المحتل..المعتدي..علي ارضنا الحبیبة....مقال جید ...ومن هنا اناشد كل الشعب السوداني المحافظه علي علما وخبرا بالدي .......

 [Osama Dai Elnaiem]  #895113
AM 07:40 01-25-2014

جزاك اهللا خیرا--- نعم االقامة الطویلة للمعارضة السودانیة یماثل مباراة التنس مع طلعت فرید
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895112#  [ود الجبل] 
AM 07:34 01-25-2014

رحمك اهللا أیها القائد الفز محمد أحمد محجوب وللرئیس الفعلي للسودان عبد اهللا خلیل وفعال لكل زمان رجال وهذا زمانك یا مهازل فأمرحي

 [Elmahi] #895108
AM 07:22 01-25-2014

كالم واضح ومرتب.لكن دائما یدنا السفلى من قبل حكامنا فى السودان.ودائما التضحیه بالوطن والشعب فى سبیل مكاسب ضیقه مقابل مصلحة
الوطن.طال الزمن ام قصر س تعود حالیب للوطن.ویستحل ان یعترف المصریین ب العبابده والهدندوه مصریین.

895106#  [احمد حمودة] 
AM 07:12 01-25-2014

.

ردود على احمد حمودة
AM 02:06 01-27-2014 [ساب البلد] 

***** یعني ما عاجبك الكالم دا ؟؟؟ ******* یا اما انت ود بمبة ******** او ****** منبطح الوالد بمبة ****** التحیة لك دكتور
سلمان و التحیة للسودانین الشرفاء فقط ***** و حالیب سودانیة و لو كره الكیزان و المنبطحون

**********************************************
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مواقع النشر :
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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
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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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