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د سلمان محمد أحمد سلمان
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برزْت قضيُة حاليب مّرًة أخرى على سطح األحداث، وعلى مجمل العالقات المصرية السودانية،
خالل شهر أكتوبر الجاري، خصوصًا عند زيارة الرئيس البشير للقاهرة حدث ذلك رغم أن ّكالً
كٌل ألسبابه الخاّصة أن ُيغّطي الصمُت اإلعالمي على من الحكومتين كانتا وما تزاالن تأمالن 
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(صوت 2) 4.50/10

حاليب وأخبارها 
فالحكومة المصرية تراهن على الزمن، وعلى خلِق حقائق جديدة على األرض مع كل يوٍم يمرُّ،
وتقف خلف الحكومة المصرية المؤّسسة العسكرية، لتجعل من احتاللها لحاليب أمرًا واقعًا 

واألحزاب والمنظمات السياسية في القاهرة جمعاء 
، ثم في وقد وعْت الحكومة السودانية إلى أن إجراءاتها االرتجالية تجاه مصر في عام 1992
، هي التي أّدت إلى االحتالل المصري لحاليب فالصمُت قد ُيبِعد الحرَج عن الحكومة، عام 1995

وربما ُينِسي الشعب السوداني والمراقبين ذلك الجزء من التاريخ 
وقد شاركْت المعارضُة السودانيُة الحكومَة في الصمت، ولم نسمع من أٍي من الحزبين الكبيرين
وقادتهما، أو من أٍي من األحزاب األخرى، شيئًا عن التطورات المتسابقة في حاليب في السنوات

الثالثة الماضية ويبدو أنه لكل حزٍب أسبابه الخاصة به لهذا الصمت 
وحتى عندما يدور النقاش عن حاليب في أوساط الحكومة والمعارضة السودانية، فإن ما يتمُّ
اإلدالء به هو حديٌث تخديرٌي، مبنيُّ على الشعارات، مثل العالقات األزلّية بين الشعبين، وعدم
السماح ألي حدٍث، مهما صغر أو كبر، بتعكيرها بل إن أطرافًا من الحكومة والمعارضة
السودانية ظّلت وما تزال تتحّدث عن جعل حاليب منطقة تكامل يحدث هذا رغم علم كلِّ هذه
األطراف التام بالموقف المصري المتمّثل في الءات القاهرة الثالثة الحاسمة والحازمة  ال

تفاوَض، وال تكامَل، وال تحكيَم حول حاليب 
سوف نناقش في هذا المقال الخيارات التي يمكن طرحها على الساحة حول حلِّ نزاع حاليب

تقییم

االكثر تفاعًال/ق/ش
میرغنى أبوشنب : طلبت الزواج من المذیعة سلمي سید

وكان هذا ردها..سلمى لم تقل الحقیقة.
مصطفي إسماعیل ینصح بغش السعودیة والخلیج!

(الراكوبة) تنشر أخطر حدیث مسرب عن إجتماع كبیر
لقیاة البالد العسكریة والسیاسیة :

لصوص یسرقون 300 ملیون جنیه من منزل دفع اهللا
حسب الرسول
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في ظلِّ العناد المصري والصمت السوداني وسوف نثير السؤال عما يمكن أن يفعله السودان
إذا اقترحت مصُر، بعد أن أحكمْت قبضَتها تمامًا على مثّلث حاليب، استفتاء سكان المثّلث حول

خيارّي االنضمام لمصر أو للسودان
2

الخيار األول الحوار والتفاوض
يدعو كٌل من ميثاق األمم المتحدة، والجامعة العربية، واالتحاد األفريقي، ومنظمة التعاون

اإلسالمي
الدوَل األطراف إلى حلِّ نزاعاتها بالطرق السلمية ومصر والسودان عضوان بكٍل من هذه

المنظمات، وقد وّقعا وصادقا على المواثيق الخاصة بها 
كما أن هناك قرار مجلس األمن في 21 فبراير عام 1958 والذي ألزم الطرفين، بعد قبول مصر
االنسحاب من حاليب وعقد االنتخابات السودانية، بالتفاوض بعد ذلك حول النزاع ولم تتابع
رغم التعاطف الدولي الكبير وقتها مع موقف حكومة السيد عبد هللا خليل تنفيذ ذلك القرار 
السودان بسبب انشغال السودان باالنتخابات، ثم انشغال السيد عبد هللا خليل بإقناع الفريق

عبود باستالم السلطة، كما ورد بالتفصيل في تقرير القاضي صالح شبيكه 
باإلضافة إلى هذه االلتزامات القانونية والدولية، فهناك عالقة الجوار والتاريخ واللغة
والثقافة وهناك المصالح المصرية الضخمة في السودان وهناك التضحيات الكبيرة التي
قّدمها السودان للشقيقة مصر في بناء السد العالي وقد شملت تلك التضحيات ترحيل
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السودان ألكثر من 50,000 من سكان منطقة وادي حلفا، وإغراق أراضيهم الزراعية، و27 من
قراهم، وتاريخهم وحضارتهم وتراثهم وسمح السودان أن تمتدَّ بحيرة السد العالي لمسافة 150
وافق السودان على كل ذلك حتى يتسّنى لمصر بناء السدِّ العالي، دون كيلومتر داخل أراضيه 

أيِّ مقابٍل من مصر للسودان 
وهناك وقفة السودان النبيلة  حكومًة وشعبًا  مع مصر وشعبها إبان كارثة يونيو عام 1967،
وتنظيم وعقد الخرطوم لمؤتمر القمة العربي الذي عاد بالخير والمال، وماء الوجه لمصر وهناك
أيضًا الوقفة العظيمة عندما فتح السودان مطاراته للطائرات الحربية المصرية خالل حرب عام
، رغم التوّقعات بردود فعٍل عسكرية من إسرائيل ضد 1973 حتى ال تتكّرر كارثة عام 1967

السودان وقتها ثم جاءت الوقفة في تحكيم طابا عندما فتح السودان دور وثائقه، وجّند
جيشًا من األكاديميين والقانونيين والباحثين لمساعدة مصر في نزاعها الحدودي ذاك مع

إسرائيل، والذي كسبته مصر في نهاية األمر
التي فاقت مائتي وال ُبّد من التذكير بقناة جونقلي التي قام السودان ببنائها وتحّمِل تكلفتها 
مليون دوالر لمصلحة مصر الكاملة والحصرّية فالسودان ال يحتاج الى نقطة ماءٍ إضافية

بسبب فشله في استخدام نصيبه من مياه النيل بموجب اتفاقية عام 1959. 
كل هذه الحقائق والتضحيات كان يجب أن تجعل من حاليب نزاعًا صغيرًا، كان المراقب

للعالقات المصرية السودانية يتوّقع القاهرة أن تقول للخرطوم ما تقوله الخرطوم للقاهرة اآلن
حاليب لن تكون حجر عثرة في العالقات بين مصر والسودان بعد كل الذي قّدمتموه لنا من
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تضحيات ومساعدات 
لكّن الرّد المصري ظل وما يزال متمسِّكًا بالءاته الثالثة الحاسمة المتغطرسة، رغم أن الالءات

الثالثية األصلّية التي تشّبهت بها لم تدْم طويالً في حالة العالقات والتفاوض مع إسرائيل
عليه فيبدو أن هذا الخيار  خيار الحوار والتفاوض  والذي تمليه كل الظروف التي سردناها
أعاله، غير موجوٍد في الئحة خيارات القاهرة، ولن يستطيع السودان أن يحاور أو يفاوض

لوحده
3

الخيار الثاني التحكيم 
ظلَّ عدٌد كبيٌر من السودانيين الذين يكتبون ويتحّدثون عن نزاع حاليب، ينادون بإحالة الخالف
للتحكيم، ألنهم يعتقدون أن التحكيم هو طريٌق حضارٌي لحلِّ أي خالٍف، خصوصًا بين الجيران
واإلخوة كما أن هناك االعتقاد أن قرار التحكيم سوف يكون في صالح السودان فكل
كما شرحنا  أنا االنتخابات السودانية منذ عام 1953 وحتى عام 1986 شملت منطقة حاليب 
حاليب بين االنتخابات السودانية والدكتور أحمد إبراهيم أبو شوك  في مقالنا المشترك 
السيد والمصرية بل إن انتخابات عام 1953 أشرف عليها فريٌق دولٌي شمل خبيرًا مصريًا 
، ووافق على نتائجها مجلس الحاكم العام الذي شمل سياسيًا ودبلوماسياً عبد الفتاح حسن
السيد حسين ذو الفقار وانتهت محاوالت مصر عقد استفتائها عام 1958 في مصريًا أيضا 
حاليب بالتراجع عن قرارها وظّلت حاليب سودانيًة خالصة حتى غزتها القوات المصرية عام
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، إثر القرارات االرتجالية التي اتخذتها حكومة اإلنقاذ من تأميم ومصادرة لجامعة القاهرة 1992

فرع الخرطوم، ومكاتب ومنازل الري المصري بالسودان وجاء بعد ذلك إعالن الدكتور حسن
الترابي، المثيٍر للدهشة، بأن السودان سوف يقوم بتحويل مجرى نهر النيل 

وبعد ثالثة أعواٍم من دخول القوات المصرية حاليب، جاءت محاولة اغتيال الرئيس السابق
، والتي وّرط فيها نظاُم اإلنقاذ نفَسه والسوداَن كله وقد استغّلت مصر حسني مبارك عام 1995
تلك الحادثة لتعلن ضّم حاليب إليها رسميًا ونهائيًا وتلت ذلك إجراءات القاهرة المطّولة

لممارسة سيادة مصر الكاملة على حاليب
وأعلنت مصر أخيرًا الءاتها الثالثة الحاسمة والحازمة، ومن كل المواقع الحكومة والمعارضة،
العسكر والمدنيين، اليسار واليمين، اإلسالميين والعلمانيين  ال تفاوض، وال تكامل، وال تحكيم
مع السودان حول حاليب والتحكيم قراٌر يحتاج إلى موافقة الطرفين كتابًة عليه، وعلى
تصديق سلطاتهما المعنّية بذلك عليه فلن يستطيع السوداُن حمَل قضية حاليب للتحكيم من

طرٍف واحد وينطبق نفس الشيء على محكمة العدل الدولية
4

ويثير رفُض القاهرة للتحكيم حول حاليب مع جارتها وشقيقتها الصغرى، وقبوله مع إسرائيل،
والسعي إليه مع إثيوبيا، الدهشَة فقد قبلت مصُر إحالَة الخالف مع إسرائيل حول منطقة طابا
المتنازع عليها إلى التحكيم وقد ساعد السوداُن مصَر كثيرًا في اإلعداد لذلك التحكيم، كما
ذكرنا أعاله أليس غريبًا أن تقبَل مصُر التحكيَم مع ألدِّ أعدائها، وترفضه مع أشقائها الذين تودُّ
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أن ُتقوِّي روابطها بهم من خالل الحريات األربعة، وفتح الحدود، وبناء المعابر، والتكامل
االقتصادي والثقافي؟

ثم جاء نزاُع سدِّ النهضة بين مصر وإثيوبيا وظّل السوداُن الوسيَط بين الطرفين، والخرطوم
مكان االجتماعات للوفود الثالثة، على مدى األعوام الثالثة الماضية طالبت مصُر، وما تزال
تطالب، بأن تقوم بالدراسات المقترحة حول تأثيرات السدِّ على مصر لجنٌة دوليةـ وتطالب مصرُ
أيضًا أن تلعب هذه اللجنة دوَر الُمحكِّم في النزاع الحالي مع إثيوبيا، وأن يكون قرار اللجنة
التحكيمية في الخالفات حول سدِّ النهضة بين مصر وإثيوبيا نهائيًا وملزمًا للطرفين يأتي هذا
الطلب بالتحكيم في المسائل الخالفية حول سدِّ النهضة، وتصرُّ عليه مصُر باستمرار، في الوقت
وسخرية في معظم األحيان مطلَب السودان باللجوء للتحكيم الذي ترفض مصُر في وعناٍد 

حول نزاع حاليب
5

الغريب في األمر أن مصر تكّرر من وقٍت آلخر قناعتها أن حاليب مصرية مائة في المائة فقد
إدارة القانون الدولي والمعاهدات أدلى السيد مساعد وزير الخارجية المصرية، ومدير 
الدولية األسبق، السفير إبراهيم يسري، بتصريٍح يوم الثالثاء 14 أكتوبر عام 2014 ذكر فيه أن
حاليب ، مؤّكدًا أن  تلويح البشير بهذه الورقة محاولة لتحسين وضعه الداخلي المتأزم
إن تهديد البشير باللجوء للتحكيم الدولي غير وشالتين أرض مصرية 100 في المائة وأضاف 
مجٍد بالمرة، وستكون النتيجة في صالح مصر فالمشكلة ليست حدودية، إنما سياسية بالدرجة
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األولى ويستند السفير يسري إلى دراسٍة قال إنه أعّدها، حين كان في الخارجية، أثبت فيها
اإلقليم تابع لمصر، والدراسة موجودة في مكتبة الوزارة ويمكن االستعانة بها  أن 

إذا كانت مصر حقًا مقتنعًة بموقفها حول حاليب، وتعتقد أنه بهذه القّوة، فلماذا التخّوف من
التحكيم؟ 

6

الخيار الثالث االستفتاء
، وحتى قبل إعالن ضّمها بعد شهور قليلة من تأكيد وإحكام وجودها في حاليب عام 1992
، بدأت مصر برنامجًا متكامالً لدمج حاليب في محافظة أسوان، رسميًا لمصر في عام 1995
تمصير المثّلث شرعت مصر في شقِّ الطرق المسفلتة الى مدن وقرى انبنى بناءً تامًا على 
البرق  الحميرة  الشالتين  أبورماد  حاليب  رأس المثّلث داخل أقسامه الفرعية الستة 
حدوبة وتّم توصيل الكهرباء إلى معظم أرجاء المثّلث، بما في ذلك مجّمع الفرقان الذي هو
عبارة عن مجموعة من الخيام وانتظم برنامج وصول المعدات الغذائية بكل أنواعها، وبيعها

باألسعار المدعومة حكوميًا في معظم الحاالت، فعّمت الوفرة في المثّلث
واكتمل تغيير المقّررات في كافة المراحل الدراسية من المنهج السوداني إلى المنهج المصري
في نهاية التسعينيات، واكتمل بناء وإضافة عشرات المدارس وتّم ادخال أعداٍد كبيرة من

الطالب في المعاهد العليا والجامعات المصرية، بلغ عددهم أكثر من ألفي طالب وطالبة
وتواصَل تشغيل أولئك الخريجين والخريجات في المؤسسات الحكومية المصرية، وبمرتباتٍ
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مجزيٍة تشمل عالواٍت خاصة 
بمعنى آخر فقد بدأت مصر برنامجًا متكامالً إلقناع أبناء وبنات حاليب في هذه السن، وبقية
سكان المثّلث، أن مصالحهم ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم وبناتهم تكمن في البقاء جزءًا من

مصر 
وبالتوازي فقد أدخلت مصر نطام إذن الدخول للمثّلث للسودانيين، بما في ذلك األسر السودانية
المنقسمة بين المثّلث وبقية السودان وال تسمح سلطات االحتالل المصرية ألفراد هذه األسر
السودانية بدخول المثّلث، حتى في المناسبات االجتماعية من أفراح وأتراح، إال بعد الحصول
إذا تمَّ إصداره فترة البقاء في المثّلث، والتي ال تتجاوز عادةّ على هذا اإلذن ويحّدد اإلذن 
عشرين يومًا وهناك غرامات مالية عالية لمن يتخّلف حتى ولو ليوٍم واحد بعد انتهاء الفترة

الممنوحة في األذن وهنالك أيضًا عقوبة رفض طلب دخول المثلث في المستقبل
7

وتواصلت زيارات المسئولين المصريين لمنطقة حاليب فقد قام السيد أحمد المسلماني،
المستشار اإلعالمي للرئيس المصري السابق، بجولٍة في يوم 13 فبراير عام 2014 في منطقة
حاليب وشالتين، وأعلن خالل لقاءاٍت جماهيرية تدشين مشروعاٍت تنموية بقيمٍة تبلغ 110
في إطار تأكيد السيادة المصرية عليها ثم أعلن السفير بدر عبد مليون دوالر، وذلك كما ذكر 
العاطي، المتحّدث باسم وزارة الخارجية المصرية في نفس اليوم لصحيفة الشرق األوسط أن
حاليب وشالتين جزء ال يتجزأ من األراضي المصرية، وهو أمر غير قابل للنقاش وأضاف أن
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الموقف المصري واضح في هذا الموضوع، وهو أنها أرض تمارس عليها أعمال السيادة
المصرية

ثم أصدرت الحكومة المصرية يوم الثالثاء 18 فبراير عام 2014 قرارًا بتحويل حاليب إلى مدينة،
وفقًا لما ذكره المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري السيد هاني صالح، الذي ذكر في
تصريحاٍت صحفية أن الحكومة المصرية اتخذت هذا القرار بهدف تعزيز الخدمات في كٍل من

حاليب وشالتين 
وقد تشّكلت إدارات محلية من شيوخ القبائل، يدين عدٌد منها بالوالء السياسي الكامل للقاهرة

كما أصبح نقل صالة الجمعة من حاليب أو شالتين عبر اإلذاعة والتلفزيون المصري حدثًا يتكّرر
كل شهر أو شهرين لتذكير السودان أن المثّلث أضحى في كامل قبضة مصر 

كما أن وزير الزراعة المصري الدكتور أيمن فريد أبو حديد كان قد قّرر تشكيل لجنة برئاسته
للتنمية الزراعية والنباتية في حاليب وشالتين، وإلعداد خطة أمنية لمشروعات تنمية متكاملة
200 ألف في المنطقة وتمّهد الخطة لتنفيذ مخطط تنموي لزيادة عدد سكان المنطقة إلى 
30 ألفًا نسمة حاليًا وقد كّلف الوزير مركز بحوث الصحراء بتطوير محطة نسمة، بدالً من 
اإلنتاج الحيواني بمنطقة حاليب، لتكون أول محطة للمراعي الطّبية في مصر، شاملًة ثورة
والثروات الطبيعية األخرى بمعنى آخر هناك خطة يتمّ البحر األحمر السمكية الضخمة 

إعدادها بإحكام لتوطين عشرات اآلالف من المصريين في حاليب
8
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واضٌح من هذا العرض أن القاهرة تنّفذ برنامجًا متكامالً لتمصير المثّلث وضّمه عمليًا ونهائياً
فقد مّرت أكثر من 22 عامًا منذ أن احتلت القوات المصرية حاليب وجميع الطالب لمصر 
والطالبات من أبناء وبنات حاليب الذين يدرسون اآلن في الجامعات والمعاهد العليا في
القاهرة واالسكندرية وغيرهما من المدن المصرية ُولِدوا وترعرعوا تحت ظل إدارة االحتالل
المصري، ودرسوا المقررات المصرية، وارتبطوا، من كل النواحي النظرية والعملية، بمصر وفي
حقيقة األمر، فإنه ال توجد أّية روابط لهذا الجيل بالسودان فهم ال يعرفون عنه شيئًا، ولم
يشاهدوا مسئوالً سودانيًا واحدًا، ولم يزوروا قريًة أو مدينًة سودانية، ولم يلتقوا برفقائهم
وطٌن افتراضٌي ال وأقرانهم السودانيين على اإلطالق إن السودان بالنسبة لهؤالء الشباب هو 

أكثر وال أقل، وتحت أحسن الظروف 
بل ال بُّد من التذكير أن هذه الفئة من سكان مثّلث حاليب التي ُولِدت أو ترعرعت تحت االحتالل
المصري تمّثل قرابة نصف سكان مثّلث حاليب البالغ حوالي 30 ألف نسمة وقد شاهدنا عدداً
من هؤالء الشباب وهم يطوفون شوارع حاليب وشالتين وعلى صدورهم صورة المشير

السيسي إبان الحملة االنتخابية األخيرة على رئاسة الجمهورية المصرية
9

من إجراءات ضم حاليب، وأحكمْت قبضَتها على المثّلث عليه، فقد أكملت مصر الجزء األكبر 
مقابل تنازالٍت من الخرطوم في قضايا أخرى هذا الوضع احتمال أن تقترح مصر  وقد أثار 

إجراء استفتاء في مثّلث حاليب لكي يقّرر السكان هناك إن كانوا يريدون االنضمام للسودان، أم

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-168703.htm&id=ma-141026094052-f9297ff9
http://pdfcrowd.com


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

البقاء في مصر
10

، بعد أن كانت نتائج االستفتاء الذي وافقت عليه مصر بعد مفاوضات عامي 1952 و1953
، والذي قبلت مصر بموجبه استولى الضباط على السلطة في القاهرة في 23 يوليو عام 1952
حقَّ السودان تقرير مصيره، كارثيًة على مصر فقد قّرر البرلمان السوداني باإلجماع في ديسمبر
عام 1955 االستقالل من مصر لم يكن الضباط الذين وافقوا على االستفتاء في السودان قد
قّرروا التنازل عن السودان، بل كان اعتقادهم أنهم سيحّققون الوحدة عن طريق صناديق
االقتراع وقد كان ذلك الرهان ساذجًا للغاية فكيف يراهن من وصل إلى السلطة في القاهرة

على ظهر الدبابات، على صناديق االقتراع واالنتخابات في الخرطوم؟
11

، ليس كوضع السودان ككٍل عام 1955 فقد اكتمل إلى حدٍّ كبير غير أن وضع حاليب عام 2014
إن برز مقترح االستفتاء هم ممنْ تمصير حاليب وعدٌد كبيٌر من الذين سيدلون بأصواتهم 
ُولِدوا أو ترعرعوا تحت إدارة االحتالل المصرية، وليست لهم أّية روابط بالسودان وقد
ارتبطت ظروفهم االقتصادية والمعيشية بمصر ارتباطًا كامالً بل إنهم لم يسمعوا عن السودان
الشبيه بنزاع سوى االضطرابات السياسية، والحروب وانفصال الجنوب، ونزاع أبيي الحدودي 

، والمشاكل والضائقة االقتصادية، والغالء والبطالة  حاليب بالنسبة لمعظمهم
فهل نتوّقع أن يقفز هؤالء الشباب في الظالم، ويصّوتوا للعودة إلى بالٍد ال يعرفونها، ويضّحوا
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بتعليمهم ووظائفهم ومستقبلهم والحياة الرغدة التي توّفرها لهم سلطات االحتالل المصرية؟
وهل نتوّقع منهم ذلك وهم يسمعون ويقرأون عن عشرات اآلالف من خريجي الجامعات
السودانية الذين فقدوا األمل في الحصول على أّية وظيفِة أو عمل، وما يزالون عاطلين
وطنية شبابٍ يتسّكعون في شوارع الخرطوم والمدن األخرى في السودان؟ هل سنستند على 
لم يشاهدوا أي جزءٍ آخر من وطنهم إطالقًا، وال يعرفون عنه شيئًا، وليس موجودًا حتى في

مقرراتهم الدراسية؟
12

ترى هل ستلّوُح مصُر بهذا الخيار على أمل أن يحّسَن عالقاتها مع الشعب والحكومة السودانية،
وكحافٍز ليساعدها في تحقيق طموحاتها ومصالحها األخرى في السودان؟ 

من المؤّكد أن هناك عددًا من المسئولين والخبراء المصريين الذين يعتقدون اعتقادًا قوّيًا أن
سكان حاليب سوف يصّوتون لصالح البقاء في مصر، إذا ُمِنحوا هذه الفرصة، بعد أن أحكمتْ
القاهرُة قبضَتها االقتصادية واإلدارية والسياسية واألمنية عليهم وسوف يتساءل هؤالء
المسئولون لَِم ال نلّوح بهذا الخيار؟ ألْم يوافْق السوداُن على االستفتاءِ لسكاِن جنوب بالِده،
وَقِبَل النتيجة؟ ألْم يوافْق السوداُن على االستفتاء لسكان منطقة أبيي أيضًا؟ ألْم تصفْ
اتفاقياُت الحكومِة والمعارضِة مع الحركة الشعبية حقَّ تقريِر المصير بأنه حٌق إنسانيٌ
ديمقراطٌي، يجوز للشعوب ممارسته في أي وقت؟ كيف، ولماذا إذن سيرفضه السودان في حالة

سكان حاليب؟ 

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-168703.htm&id=ma-141026094052-f9297ff9
http://pdfcrowd.com


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

وسيضيف هؤالء الخبراء أن هذا الخيار سُيظهُر مصَر بمظهِر الجارِة الشقيقة الحريصة على
السودان وشعبه، وعلى سكان حاليب أنفسهم، وعلى حلِّ نزاعاتها مع السودان سلميًا وسوف
يضيفون في ثقة أن هذا الخيار سوف يحّقُق في نفس الوقت أهداَف وطموحات مصر بضمِّه

حاليب لمصر سلمّيًا، وإلى األبد
13

ماذا يجب أن تكون رّدة فعل السودان  حكومًة وشعبًا، أحزابًا ومنظمات مجتمٍع مدني، وخبراء
ومتعلمين على مقترح حقِّ تقرير المصير لسكان حاليب، إن قامت مصُر فعالً بعرِضه كتحدٍّ آخر

للسودان، بعد أن أحكمْت قبضَتها على المثلث وضِمنْت نتيجَة االستفتاء؟ 
وماذا عن عامِل الزمن الذي ُيعِطي كُل يوٍم يمرُّ منه القاهرَة فرصًة أخرى لترسيخ وتكريس

قبضِتها على مثّلِث حاليب؟ 

Salmanmasalman@gmail.com
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1135149# [همت] 
PM 02:43 10-26-2014

لو تم إستفتاء أي بقعة في السودان في هذا العهد الفاسد - عهد البشیر وكیزانه - على االنضمام إلى مصر أو البقاء في ظل
حكم البشیر والكیزان الختارت االنضمام إلى مصر - أیة قطعة باستثناء كافوري والریاض وشمبات األراضي فهي مساكن

الشیاطین (أقصد الكیزان) أنفسهم

الرد على [همت]

1135139# [الطاهر على الریح] 
PM 02:17 10-26-2014

هذا مقال صادم وكان من المفترض أن یكون كمقاالتك السابقة یا دكتور فى كیفیة العمل ألستعادة حالیب من االحتالل
المصرى ویجب أن نتعامل معه ومنذ اآلن بالمحتل المصرى . خیاراتنا واضحة بالعمل على التحكیم وِان رفضته مصر نلجأ

لمجلس األمن والذى بدوره یقوم بتحویل األمر الى محكمة العدل الدولیة ألنه المسئول عن حفظ األمن والسلم الدولیین .

[الطاهر على الریح] الرد على 

 [AbuArwa] #1135133
PM 02:07 10-26-2014

رد على NAGID العزیز أو العزیزة (اإلسم الیبین) إخوتنا البشارین موتورون من هذا النظام الفاجر الذي لم یراع إال
والذمة عندما ذبح الضباط السودانیین لیلة العید ـ بالمناسبة هذا لیس غریبا على اإلرث اإلسالمي منذ مقتل (حجر بن عدي
والجعد بن درهم)ـ كان ضمن أولئك الضباط ( محمد عثمان حامد كرار) ابن شیخ البشارین وأحد أكفأ الطیارین في سالح

الجو السوداني ، منذها نفر البشاریون من السودان وأهل السودان والأظن أن االستفتاء إذا أقیم سیعیدهم للسودان.

[A buA rwa] الرد على

 [Mohamed] #1135130
PM 02:03 10-26-2014
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نهر النیل
عاشق السودان

******************
فالیذهب من تخلوا عن كرامتهم الى إسرائیل أو إلى وتبقى االرض سودانیة  مثلث حالیب أرض سودانیة وسكانه سودانیون 
مصر إن شاءوا كما أنه ال ولن یعنینا ما یقوم به الفرعون على أرض حالیب المحتلة ، وما یعنینا هو أن تراب بالدنا غالى

بالنسبة للشعب المغلوب على أمره ولن یرحم التاریخ الطامعین أعداء شعب السودان الكریم ولن یرحم من 
باعوه رخیصًا وكانوا فیه من الزاهدین 0

[Mohamed] الرد على

1135045# [مصطفى البوشى] 
AM 11:57 10-26-2014

االن وكل الصحف المصریة تتحدث عن سد النهضة وان السودان یتعاطف مع اثیوبیا وان السودان باع مصىر وهو كالم
خاطئ جدا ,, وقال وزیر الرى المصرى ان الدراسات التى قام بها المستشارون الدولیون فى هذا الشان بینت ان اكثر ما قیل
فى وسائل المصریة كان خطأ وان السد لن یقلل من كمیات المیاه التى تذهب لمصر والسودان وان بناء السد و تصامیمه
كلها لیس فیها خطورة وان اثیوبیا من حقها عمل سدود ولكن باالتفاق مع دول حوض النیل لتنعم ایضا بالتنمیة ,والسودان
مثله ومثل اى دولة له مصالح ویجب مراعاتها فالسودان دولة حرة مستقلة ولها علماءها ( اخر احصائیة عدد الجامعات

السودانیة یتجاوز المائة جامعة ) كما ان السودان االن یسیر فى نهضة زراعیة كبیرة جدا وهو یمتلك 
للزراعة ویحتاج للمیاه المقدرة له ( 18 ملیار متر مكعب منا الماء ) االن یذهب نصفها لمصر الن السودان لم یكن فى حاجة

لها ,, 
مصر والسودان عالقتهما ازلیة وال یستطیع اى شخص او حفنة محطات اذاعیة او تلفزیونیة ان تؤثر فیها الن العالقة فى

الدین والنسب والدم واالقتصاد اقوى منهم هؤالء االعالمیون المدعون .. 
السودان وحتى تقیم مصر الحبیبة السد العالى رحل مدینة كاملة باریافها وهى مدینة وادى حلفا واعطى مصر 150 كیلو من
االراض لمصر حتى تغمرها میاه السد فیما یسمى ببحیرة النوبة ,, مصر دفعت وباالرقام والتحویالت الرسمیة مبلغ 15
ملیون دوالر ,, بینما كلف بناء 33 قریة بمدارسها ومراكزها وخدماتها 30 ملیون دوالر دا غیر مشروع االعاشة التى بنته
حكومة السودان للمهجرین وهو مؤسسة حلف الجدیدة الزراعیة وتكلفته 3 ملیون دوالر ,, ویاتى اصحاب القلم الرخیص
ویریدون تحویل قبائل البشاریین السودانیین الى مصرریین والبشاریین اكلهم سودانى ولبسهم سودانى وعادات زواجهم
وموتهم سودانیة ورقصهم سودانى وتقالیدهم سودانیة وعمامتهم سودانیة وشلوخ هم سودانیة وصدیریاتهم سودانیة وكلهم
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على بعضهم سودانیین ,,, خالص خدو حالیب وجیبوا لنا عیالنا السودانیین البشاریین فارضنا والحمد هللا لسع واسعة بعد
انفصال الجنوب والذى انفصاله كان باسباب اخرى مختلفة تماما عن حالیب ..

نحن نحب مصر وال یمكن ان نحارب مصر ,,,, ولكن الق حق ,,

الرد على [مصطفى البوشى]

1135039# [مصطفى البوشى] 
AM 11:53 10-26-2014

االن وكل الصحف المصریة تتحدث عن سد النهضة وان السودان یتعاطف مع اثیوبیا وان السودان باع مصىر وهو كالم
خاطئ جدا ,, وقال وزیر الرى المصرى ان الدراسات التى قام بها المستشارون الدولیون فى هذا الشان بینت ان اكثر ما قیل
فى وسائل المصریة كان خطأ وان السد لن یقلل من كمیات المیاه التى تذهب لمصر والسودان وان بناء السد و تصامیمه
كلها لیس فیها خطورة وان اثیوبیا من حقها عمل سدود ولكن باالتفاق مع دول حوض النیل لتنعم ایضا بالتنمیة ,والسودان
مثله ومثل اى دولة له مصالح ویجب مراعاتها فالسودان دولة حرة مستقلة ولها علماءها ( اخر احصائیة عدد الجامعات

السودانیة یتجاوز المائة جامعة ) كما ان السودان االن یسیر فى نهضة زراعیة كبیرة جدا وهو یمتلك 
للزراعة ویحتاج للمیاه المقدرة له ( 18 ملیار متر مكعب منا الماء ) االن یذهب نصفها لمصر الن السودان لم یكن فى حاجة

لها ,, 
مصر والسودان عالقتهما ازلیة وال یستطیع اى شخص او حفنة محطات اذاعیة او تلفزیونیة ان تؤثر فیها الن العالقة فى

الدین والنسب والدم واالقتصاد اقوى منهم هؤالء االعالمیون المدعون .. 
السودان وحتى تقیم مصر الحبیبة السد العالى رحل مدینة كاملة باریافها وهى مدینة وادى حلفا واعطى مصر 150 كیلو من
االراض لمصر حتى تغمرها میاه السد فیما یسمى ببحیرة النوبة ,, مصر دفعت وباالرقام والتحویالت الرسمیة مبلغ 15
ملیون دوالر ,, بینما كلف بناء 33 قریة بمدارسها ومراكزها وخدماتها 30 ملیون دوالر دا غیر مشروع االعاشة التى بنته
حكومة السودان للمهجرین وهو مؤسسة حلف الجدیدة الزراعیة وتكلفته 3 ملیون دوالر ,, ویاتى اصحاب القلم الرخیص
ویریدون تحویل قبائل البشاریین السودانیین الى مصرریین والبشاریین اكلهم سودانى ولبسهم سودانى وعادات زواجهم
وموتهم سودانیة ورقصهم سودانى وتقالیدهم سودانیة وعمامتهم سودانیة وشلوخ هم سودانیة وصدیریاتهم سودانیة وكلهم
على بعضهم سودانیین ,,, خالص خدو حالیب وجیبوا لنا عیالنا السودانیین البشاریین فارضنا والحمد هللا لسع واسعة بعد

انفصال الجنوب والذى انفصاله كان باسباب اخرى مختلفة تماما عن حالیب ..
نحن نحب مصر وال یمكن ان نحارب مصر ,,,, ولكن الق حق ,,
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الرد على [مصطفى البوشى]

1135028# [الثائر حتى النصر] 
AM 11:46 10-26-2014

هذا إحتالل واضح من مصر واستغالل مصر لظروف الشعب السوداني المغلوب على أمره الیوم أما صمت الحكومة
السودانیة فال یختلف عن صمتها بما حدث في جنوب السودان من انفصال مثیر للضحك وسخریةنظام االنقاذ المليء بالكید
والنیل األزرق ال یمكن تجاهله كما یحدث اآلن وال تعجب أخي وما یحدث من حروب في اقلیم دارفور وكردفان  والعبثیة 
الدكتور سلیمان عن ما یدور في حالیب ( التور إن وقع كترت السكاكین) فاألطماع المصریة بادرت باحتالل مثلث حالئب
في السنوات القلیلة المقبلة ما یحدث من غرائب وسترى إن بقت حكومة البشیر  طالما ستضیع باقي مناطق السودان منها 
وعجائب رغم أنف ( جدودنا زمان وصونا على الوطن) أما مصر فستخسر شعب السودان بفعلتها هذه حیث أن االغبیا من
الجنراالت التي ساهمت في قرار االحتالل كانت حساباتهم خاطئة حیث أن أن مصر احتلت الجزء وتركت األصل وكان ینبغي
علیها القیام بكامل خدماتهالشعب السودان واحتالله بالكامل وتطبیق وحدة وادي النیل على األقل یكون الشعب السوداني قد
تخلص من نظام الخرطوم نهائیا ولألبد كما تخلص نظام الخرطوم من جنوب السودان نهائیا ولألبد وتبقى وحدة وادي النیل

المرجوة طوعا وإختیار كما فعلت قبائل حالیب. نعم هذا ما تبقى من منطق.

الرد على [الثائر حتى النصر]

1134942# [سؤال] 
AM 10:42 10-26-2014

الخیار الرابع والذي اقترحته على المصریین وعلى ثقه بانهم سیمضون فیه هو اعاده حالیب اداریا دون حق السیاده لوالیه
البحر االحمر ولیس الخرطوم بمعنى ان تتبع حالیب اداریا لبورتسودان ولیس الخرطوم اي الخدمه المدنیه من تعلیم وصحه

واداره مرافق بینما یبقى على الوضع السیادي في شكل القوه المصریه وتمویل التنمیه من الخزانه المصریه. 
والمصریین اذكیاء ویعلمون تماما ان حالیب التساوي شىئا في مساحه السودان التي اجال ام عاجال هم قادمون لبسط

سیطرتهم علیه واذابه الشعوب السودانیه المتناحره في المحیط المصري الكبیر/

الرد على [سؤال]

http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=5&id=1134942&m=newsm&c=5&v=0&av=0.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=4&id=1134942&m=newsm&c=5&v=0&av=0.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=3&id=1134942&m=newsm&c=5&v=0&av=0.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=2&id=1134942&m=newsm&c=5&v=0&av=0.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=1&id=1134942&m=newsm&c=5&v=0&av=0.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=5&id=1135028&m=newsm&c=5&v=0&av=0.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=4&id=1135028&m=newsm&c=5&v=0&av=0.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=3&id=1135028&m=newsm&c=5&v=0&av=0.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=2&id=1135028&m=newsm&c=5&v=0&av=0.00&r=1&div=comunit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=1&id=1135028&m=newsm&c=5&v=0&av=0.00&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-168703.htm&id=ma-141026094052-f9297ff9
http://pdfcrowd.com


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

0.00/5  (0 (صوت 
 [Omer Ali] #1134936

AM 10:40 10-26-2014

هل یعي اهل حالیب الدرس من اهل النوبه المصریه؟؟

بالد النوبه ارض ومهد حضارة وادي النیل تلك الحضاره التي ادعي ملكیتها الوافدیین الجدد الرض مصر زورا وساعدهم في
ذلك علماء االثار االوروبیون الذین طغت علیهم نظرتهم العنصریه البغیضه وتجاهلوا عن عمد اهل النوبه وادعوا ان حضارة
وادي النیل ملك للبیض؟؟ ولكن عالم الیوم بدْا یفیق من تلك الفریه ,,, فكل التماثیل والرسومات في المعابد تثبت ان سحنات

اهل تلك الحضاره نوبیین وعلم الجینات اثبت ان كل الفراعین یحلمون جینات النوبیین واخرهم توت عنخ امون,,

الخزینه المصریه المالیین من الدوالرات سنویا النوبیین منحوا مصر كل ذلك التاریخ واالرث العظیم واالثار التي تدر علي 
من دخل السیاحه..وكان نصیبهم االضطهاد والتشرید من ارضهم ...

النوبیین ضحوا بارض اجدادهم وارثهم لكي یقام السد العالي في اسوان وتم ترحیلهم الي كانتونات في الصحراء بعیدا عن
ضفاف النیل الذي قدسه اجدادهم وعشقه واحبه احفادهم وتبادل معهم النیل ذلك العشق السرمدي ,فكان اجداد النوبیین
یهبون النیل سنویا اجمل فتیاتهم عروسا له وفي زمن الفیضان والنیل في قمة هیجانه وغضبه ,, فیمنحهم النیل مقابل ذلك
الطمي والمیاه التي تغمر الجزر وااالراضي التي تبعد كثیرا عن ضفاف النیل لكي یزرعوا فیها ویحصدوا خیر النیل علیهم

,,KEMIT وكانما ذلك هو رد للجمیل ,,,الجمیل الذي لم یعرفه الوافدیین الجدد الي وادي النیل والي ارض كمیت

نوبة مصر یعانون االضطهاد وحقوقهم مهضومة تماما فكل الوظائف االمهمة وكل قادة مصر ووزراء الحكومات المصریه
المتعاقبه وقادة الجیش من الوافدیین الجدد الرض وادي النیل اما النوبیین اهل تلك الدیار فتركت لهم الوظائف الوضیعه ,,,

خدم في الببوت ,,, بوابین,,, صفرجیه ,,, عمال حراسه في مرافق الدوله,,

طالب النوبیین بتوطینهم من جدید علي ضفاف النیل وبحیرة النوبه ولم تستجب لهم الدوله المصریه بذلك ,, واعتقل وشرد
قادة التنظیمات الحقوقیه النوبیه وادي االجراء التعسفي الي قیام حركة ((كتاله)) والتي دعت الي حمل السالح ضد الدوله

المصریه حتي ینال اهل النوبه حقوقهم المشروعه,,

هل یعي اهل حالیب ذلك الدرس وما تعرض له اهلنا النوبیین في مصر ؟؟ وهل یدرك ابناء حالیب ان مصر ستقیم مشاریع
سیاحیه في حالیب وسیاتي وافدین جدد من الوجه البحري والدلتا والصعید ویتم تشریدهم وطردهم الي این؟؟ الي السودان
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موطنهم وموطن اجدادهم ولن نعاملهم كالجئین فهم لحمنا ودمنا,,

[omer ali] الرد على

Omer Ali ردود على
PM 12:52 10-26-2014 [سودانى لكن عاقل] 

الكالم الهجص ال بتقوله لیس له اى اساس من الصحة وانت فاكر انك ذكى بل اغبى انسان اترك الفتنة فانها نتنة .اهل
حالیب لمى یجبرهم اى انسان على شئ واذا كانوا یریدوا السودان كما قال سلمان فلماذا لم یذهبوا هناك ویقیموا حالیب
اخرى هناك.صدقنى یاعمر یاعلى اهل حالیب فى قمة الغبطة والسعادة ولم یعكر صفوهم غیر تعلیقك انت والحاج سلمان
ابو شاللیف.اهل حالیب ما صدقوا ان انفكوا منكم یازول ابتعدوا عنهم اال تعلم ان باقى االقالیم تحسدهم ویقولون انهم
محظوظون وبینى وبینك یاعمر انت وانا نتمنى من انفسنا ان نكون من ابناء المحروسة فیه احد یتمنى انه یكون
سودانى دا نحن فى الخارج نستحى ان نقول نحن سودانیین بل نقول نحن افارقة اسكت ساكت یازول واشرب مریسة

حتى التعى ما تقول بال یخمك وال قطر یلفك

1134902# [عمر الیاس جبریل] 
AM 10:08 10-26-2014

الظروف االقتصادیة باإلضافة لعدد السكان تجبر المصرین علي الشحذة و استغالل الغیر من غیر تردد او حفظ جمیل... و
هذه من االشیاء الطبیعیة عند المصرین و تحسب في خانة الفالح و النجاح و الذكاء... هذه الطریقة في التعامل طبقت علي
السودان عند بناء السد العالي.. و بعدها تنكروا للجمیل... طبقت علي العرب في حرب 73 و عندما حرروا ارضهم باعوا
القضیة الفلسطینیة... استغلوا العرب ابشع استغالل في حرب تحریر الكویت و كان من الممكن تحریر الكویت من غیر تدمیر

العراق...

ضعف حكومة السودان الفكري و السیاسي و افتقارها للحنكة السیاسیة و خوائها باإلضافة لسیاساتها العقیمة و ضیاع ماء
وجهها و افتقادها للسند الشعبي و تمسكها بالحكم و هوانهم علي الناس عطل عندهم الحس الوطني الذي اصال كان میتا و
عدم ادراكهم لمعني السیادة الوطنیة كل هذا سهل امكانیة استغاللهم في مخطط تفكیك السودان و ضیاع هیبته لیس فقط في
قضیة حالیب فحسب و انما في فصل الجنوب.. ضرب مصنع الشفاء... ضرب صاحب البرادو... مصنع الیرموك...ضرب
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القوافل.. احتالل الفشقة.. باإلضافة لإلهانات المتكررة من قبل المجتمع الدولي.

هنالك اوراق ضغط كثیرة یمتلكها السودان لتحریر حالیب و تأدیب غطرسة المصریین من غیر مفاوضات و انما تسلیمها و
هم صاغرون و حتي ان لم نكن نملك ادوات ضغط فیمكن تحریرها عنوة و اال لماذا توجد هنالك جیوش الیست هي لحمایة

االرض و العرض!!

هذا ال یكمن ان یتم في ظل وجود هذه الحكومة الوهن... سیتم ذلك ان شاء اهللا من قبل رجل یعید لهذا الوطن عزه و مجده و
الي ذلك الحین نطالب كل من یتكلم عن القضایا الوطنیة و السیادیة ان یتكلم كالم رجال او فلیصمت.

الرد على [عمر الیاس جبریل]

ردود على عمر الیاس جبریل
PM 12:56 10-26-2014 [الصول خالد] 

موت یا حمار على مایجیلك العلیق.العوض على اهللا فى السودان .السودان راح شمار فى مرق یازول اصحوا من حلمكم
لربما تستیقظون باكرا من نومكم فال تجدوا سودان وال یحزنون.

1134898# [ساهر] 
AM 09:59 10-26-2014

) ، منذ زمن بعید وقد نبهنا نحن كمواطنین عادیین The status quo) بدأت مصر ترسیخ وتكریس سیاسة األمر الواقع
ال أحد یسمع عویلنا وصراخنا إلى هذه النقطة، وإلى وجود خارطة مصر متضمنة مثلث حالیب على كافة قصور الرئاسة

المصریة الخدیویة. 
المآثرة التي قدمتها الحكومة المصریة لسكان المثلث ال تستطیع الحكومة السودانیة فعل ربعها، بل أن الحكومة السودانیة لو
قدر لها إدارة هذا الجزء العزیز من الوطن ألرهقت مواطني اإلقلیم وسكانه وأذلتهم بضرائب ورسوم ومكوس ال قبل لهم بها

ولم یعتادوا علیها. 
حكومة البشیر ورهطه طغاة وجباة ولیسوا دعاة وهداة. ومن غرائب هذه الحكومة إنها توقظ مشاكل وفتن نائمة، ثم تنسحب
وتصمت بعد أن تورط نفسها تاركة المجال للطرف اآلخر لفعل ما یرغبه، وتصبح هي – أي الحكومة- تراقب الوضع من بعید
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وكأن األمر ال یعنیها، وبالتالي تفشل في كسب قضیة حركتها بنفسها ثم تركتها راكضة إلى الوراء.
األستفتاء في ظل هذا االحتالل المصري غیر وارد وغیر مرغوب، وإن كنت أمیل شخصیًا إلى حل مشكلة هذا المثلث حًال
جذریًا بأي طریق ترتضیه األطراف المتنازعة... لكن ما یحز في النفس هو (الفهلوة) المصریة الغارقة في االستفزاز
والتجني على حقوق الغیر وهضمها.... فبعد هذا التكریس المصري الذي لم یكن غائبًا علینا وفي ظل التراجع السوداني،
نرى مصر تركن إلى االستفتاء وترضاه لثقتها الكبیرة في أن أهل األقلیم سوف یصوتون لصالح البقاء ضمن القطر
المصري، مع إنها لن تقبل بهذا االستفتاء دون الحصول على مكاسب من السودان، أي أنها تحصل على تنازالت من
السودان نظیر قضایا تعلم سلفًا أن السودان سوف یخسرها.... أي أن السودان سوف یخسر مرتین، وأن مصر سوف تكسب
مرتین. یخسر السودان مثلث حالیب في حالة االستفتاء، وسیخسر مرة أخرى لجهة التنازالت الضخمة التي سیقدمها

لمصر.... أما مكاسب مصر فهي بالطبع ضد هذین االحتمالین.......... 
كیف تكسب حكومة ما أي قضیة مهما صغرت وهي في ذات الوقت تستعدي شعبها وتعمل على تصغیره وتحجیمه وإثقال
كاهله بكل صنوف الضرائب والرسوم والمكوس واألتعاب؟ كیف تكسب حكومة ما أي قضیة مهما صغرت، وهي ال تستصحب
معها شعبها في معادلة الحكم... أي أن الحكم الراشد یتكون من حكام ومحكومین..... ففي حالة السودان ال یوجد محكومین
أساسًا أي أننا محكومین افتراضیین ال وجود لنا، لذا فحكومتنا (تخرمج)، لوحدها وتعرض السودان ك (ضیعة)، لصالح مصر
ولصالح دول الخلیج ولصالح كل من هب ودب، طالما تعتقد حكومتنا اعتقادًا جازمًا وراسخًا رسوخ تكریس مصریة حالیب
أنه ال یوجد شيء اسمه (الشعب السوداني)، حتى كلمة (الشعب السوداني الفضل) الرائجة هذه األیام، ال تعترف بها الحكومة
.......... إذًا ال غرابة أن تحتل مصر حالیب، وال غرابة أن یأتي معتوهًا أمریكیًا من آخر ركن في الدنیا وبالتحدید من والیة
فرجینیا و (یغز) (دلقانه- أي علمه) على أرض سودانیة خالصة یطلق علیها مملكة شمال السودان، على منطقة (بیر طوال)

وهي بمساحة 795 میًال مربعًا، ثم ینصب نفسه ملكًا علیها وینصب ابنته أمیرة على تلك المملكة..... 
إنه السودان الذي أصبح (جغرافیا) فقط من غیر شعب، وهذا قول أطلقه محمد حسنین هیكل وأثار موجات من االحتجاجات
اإلعالمیة في السودان، ولكننا عندما (نرقد على ُحمیر قفانا) ونراجع سلسلة األحداث التي تجري یومیًا بیننا وفي ظل برامج
الحكومة الیومیة الرامیة إلى تذویب الشعب وفت عضده وتحییده واستئناسه، یتأكد لنا جلیًا أن السودان أصبح جغرافیا

فعًال.... وال حول وال قوة إال باهللا...

الرد على [ساهر]

 [AHMED SALAH ALDEIN] #1134864
AM 09:20 10-26-2014

شكرًا دكتور.. حقیقة مقال قاسي وصادم ولكنه وضح الكثیر الذي لم یقله احد من قبل وینبئ بقرب ایلولة مثلث حالیب لمصر
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بحكم االمر الواقع وإستحالة عودتها سودانیه مع كل یوم یمر إضافة إلى اإلثنان والعشرون عاما الماضیه , ویبدو من المؤكد
أن المصریین لن یوافقوا على التحكیم الدولي مهما طال الزمن ألنهم كما ذكر فى المقال أن الزمن فى صالحهم فبه یرسخون
وجودهم اكثر واكثر وسیطرحون خیار اإلستفتاء لحل النزاع والذي ستبدو نتیجته محتومة لصالحهم وعلیه یجب أن ال یوافق
السودان على اإلستفتاء حتى لو رفضت مصر إحالة النزاع للتحكیم الدولي , فخیر لنا أن یظل المثلث هكذا من إستفتاء یحسم

الموضوع نهائیًا بنتیجة كاسحه ولالبد ..

[A HMED SA LA H A LDEIN] الرد على

AHMED SALAH ALDEIN ردود على
PM 01:07 10-26-2014 [فشقاوى غتیت] 

وتستكثر االستفتاء على اهل حالیب وهم اهل المنطقة واولى بها. اه منكم یازیالن تعیشون بعیدا عن ولماذا تنكر 
السودان وتستكترون على غیركم ان یعیش فى هناء وسرور بعیدا عنكم یالها من انانیة مفرطة.واهللا لن ینصلح حالكم
ابدا وستعیشون فى خوف ورعب وقلق النكم التحبون هذا الوطن الذى هان علیكم بل تحبون انفسكم .اللهم اجعل باقى

االقالیم یختارون مصرا طواعیة وینتموا الیها افضل مئة مرة من السودان الهامل.

 [Nagid] #1134860
AM 09:18 10-26-2014

واهللا ان كان شباب حالیب سینسي این نظارتهم ویبیعون السیادة باهتمام مصري لحظي لغرض اغرائهم (كمن صلي لغرض
وبعده ال صلي وال صام) وسیهملونهم ویضطهدونهم وسیوصفونهم بالفحم في شوارع القاهرة ویعتبرون مواطنون درجة
خامسة (الن النوبة یحتلون الرابعة والسیناویون الثالثة) علي االقا النوبة لقوا بوابات یجلسون علیها وال اعرف ماذا سیجد
البشاریون بمصر لیحتكروه.اما التهمیش الذي عانوه في السودان فلم ینج منه شبر من السودان ولیس حكرا علیهم وعندما
نزیل معا الطغمة الحاكمة ونحل ازمة الحكم والتنمیة التي تعبث بها االیادي المصریة في الخفاء اتحافظ علي السودان متخلفا
عندها سننهض سویا وسنقطع ایادیها وغیرها وسنطالب (عند تحقیق القوة )باراضینا حتي اسوان لتسلب ارضه وماله 
وسنرجع النوبةالمضطهدین للونهم الي الجسم الذي بتروا منه وما فتئ ینزف حنینا الیهم لتكوین فولترون سوداني قوي

یبهر العالم برماة الحدق كما وصفهم عبد اهللا ابن ابي السرح الذي استعصوا علیه
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[nagid] الرد على

1134855# [حسكنیت] 
AM 09:12 10-26-2014

كلما طال الصمت واإلهمال ومر الزمن یصبح الحصول على نتائج إیجابیة أكثر صعوبة
وحكومتنا لیس لدیها ما تبرز به عضالتها( خارجیا) للحفاظ على حقوقنا ولن یثار أى من الخیارات الثالثة وإنما هو( صمت

مطبق)

الرد على [حسكنیت]

1134851# [زول ساكت] 
AM 09:10 10-26-2014

حقا مقال عین الحقیقة ومصر ستلجأ لهذا الخیار االستفتاء وحكومة الكیزان هي التي فرطت في حالیب وقبلها الجنوب
والفشقة والقائمة تطول

الرد على [زول ساكت]

1134841# [أبوقنبور] 
AM 09:02 10-26-2014

ل نحن بهذا القدر الكبیر من السذاجة بحیث نقبل من مصر الكالم عن أننا أشقاء وهي تحتل أرضنا وتطبق علیها سیاسة
األمر الواقع؟؟؟؟

لقد عرف المصریون على مر التاریخ بإتباع أقذر وأحط الحیل لتحقیق أهدافهم الوطنیة والشخصیة، فیما عرف السوداني
لدى المصریین بأنه طیب وعلى نیاته (أي أنه مفقل وساذج).

إن الدخول مع مصر في حرب من أجل حالئب وشالتین في الوقت الحالي وفي ظل البون الشاسع في القوة العسكریة
والبشریة أمر محفوف بالمخاطر وقد یؤدي إلى قیام مصر االمبریالیة باحتالل أراض جدیدة في السودان على طریقة

الصهاینة.
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حالئب أرض سودانیة خالصة مهما فعل المصریون لتغییر وجهها البشري والجغرافي، وأرى أن أضعف اإلیمان هو قطع
العالقات مع مصر وطرد المصریین من السودان، ووقف جمیع أشكال التعاون معها والوقوف بقوة مع أشقائنا في أثیوبیا

لمواجهة مصر .
نحن ال نستفید من مصر في أي شيء فلیس لدیهم شيء یقدموه لنا، بل نحن - بعد اهللا تعالى - نطعمهم ونسقیهم، بعد أن

ضاقت بهم األرض وكثرت األفواه وقل الطعام، وأصبحت مواردهم شحیحة ال تغطي احتیاجاتهم المتزایدة.
اقطعوا العالقات السیاسیة واالقتصادیة والتجاریة مع مصر فورًا وأوقفوا جمیع أشكال التعاون معها وافرضوا علیها عقوبات

اقتصادیة صارمة حتى تخرج من أرضنا المحتلة أو تواجه الموت جوعًا وعطشًا.

الرد على [أبوقنبور]

ردود على أبوقنبور
PM 01:15 10-26-2014 [ABOALKALAM] 

واهللا انت اسم علي مسمي ابو قنبور

1134822# [جركان فاضى] 
AM 08:48 10-26-2014

یا اهل حالیب یا سودانیین...ما یخدعوكم المصریین بشویة رتوش...انظروا كیف فعل المصریین بسیناء...التنمیة والصحة
والتعلیم...وفى النهایة طلعوا اهل سیناء بیاعى مخدرات ...ثم طلعوهم اخیرا ارهابیین...وصاروا یهجروا فیهم ویقتلوهم
صباح مساء...یا اهل حالیب انتم لستم افضل من اهل سیناء فى عین المصریین...اصحوا یا اهل حالیب ...بكرة المصریین
یهجروكم للسودان ویأخذوا ارضكم...ارضكم هى االهم للمصریین اما انتم فسوف لن یكون لكم مكان فى ارضكم او

مصر....وحتكونوا بدون فى السودان...نعم بدون السودان راجیاكم

الرد على [جركان فاضى]

1134809# [صالح مصطفي أحمد] 
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1134809# [صالح مصطفي أحمد] 
AM 08:34 10-26-2014

حالیب سودانیة وسوف تظل سودانیة حتي ولوكانت نتیجو اإلستفتاء في صالح مصر وال نامت اعین الجبناء

[صالح مصطفي أحمد] الرد على 

1134796# [المتغرب األبدي] 
AM 08:10 10-26-2014

مقال مؤلم ومليء بالحقائق المرة .. وتتحمل حكومة الكیزان كل مآالت هذا الجزء من أرض السودان ..

الرد على [المتغرب األبدي]

1134788# [ود الشمال] 
AM 07:59 10-26-2014

یا دكتور سلمان محمد أحمد سلمان ، ال تباع االوطان من اجل ظروفها االقتصادیة والمعیشیة وال یضیع ارطبات المواطن
لوطنه لكون ولده وترعرع تحت إدارة االحتالل وال ارتباط ظروف المواطن االقتصادیة والمعیشیة یجعل المواطن ینسى
موطنه االصل ، وإال فضل السودان محتل من االحتالل البریطاني حتي اآلن ، وجل من قاموا بمناهضة االستعمار في
، بل تعلموا ودرسوا اثناء االحتالل البریطاني للسودان ، وتبًا السودان ولدوا وترعرعوا أثناء االحتالل البریطاني للسودان 
لشعب یبیع وطنه من اجل ظروفه المعیشي والتعلیم ومن اجل العیش الرغد ، وال یستحق من یبیع وطنیته من اجل العیش
الرغد ان یتأسف له الوطن والمواطن ، وتبًا لمن یبیع وطنه من اجل العیش الرغد والرفاهیة ، ولكن اطمئنك یا دكتور
مهما فعلت االحتالل المصري في حالیب سوف یفضل ابناء حالیب یتناقلون من جیل ال اخر انهم سودانیین وان الدولة
المصریة محتلة لهذه البقعة من السودان ، ولیس ابناء السودان من یجعلهم ظروفهم االقتصادیة والمعیشیة ان یبیعوا

وطنهم .

الرد على [ود الشمال]
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1134780# [الضحك شرطوووووووووووووو] 
AM 07:52 10-26-2014

واهللا كالم عجیییبب یا دكتور

الرد على [الضحك شرطوووووووووووووو]

1134770# [ابو مصطفى] 
AM 07:31 10-26-2014

اقتباس 
بل إنهم لم یسمعوا عن السودان سوى االضطرابات السیاسیة، والحروب وانفصال الجنوب، ونزاع أبیي الحدودي (الشبیه

بنزاع حالیب بالنسبة لمعظمهم)، والمشاكل والضائقة االقتصادیة، والغالء والبطالة.
فهل نتوّقع أن یقفز هؤالء الشباب في الظالم، ویصّوتوا للعودة إلى بالٍد ال یعرفونها، ویضّحوا بتعلیمهم ووظائفهم
ومستقبلهم والحیاة الرغدة التي توّفرها لهم سلطات االحتالل المصریة؟ وهل نتوّقع منهم ذلك وهم یسمعون ویقرأون عن
عشرات اآلالف من خریجي الجامعات السودانیة الذین فقدوا األمل في الحصول على أّیة وظیفِة أو عمل، وما یزالون عاطلین
یتسّكعون في شوارع الخرطوم والمدن األخرى في السودان؟ هل سنستند على "وطنیة" شباٍب لم یشاهدوا أي جزٍء آخر من

وطنهم إطالقًا، وال یعرفون عنه شیئًا، ولیس موجودًا حتى في مقرراتهم الدراسیة؟
هل توفر السلطات المصریة حقًا حیاة رغیدة لسكان حالیب ، إن كتب هذا المقال واحد من اثنین إما أن یكون موظفًا فى
االستخبارات المصریة أو أحد السودانیین الذین طال بهم المقام فى مصر ویرید من هذا المقال تأكید تبعیته للمصریین ،
بدون شتائم أو أى نوع من المهاترات ، المصریین المغتربین أو بمعنىأصح الموجودین فى السودان دفعتهم ظروف بلدهم
االقتصادیة ومعایشهم إلى الهجرة السودان بحثًا عن مصادر الرزق وفى الحقیقة فیهم من یحملون مؤهالت جامعیة فهل
الظروف االقتصادیة فى مصر أحسن من السودان ربما تنعدم المقارنة فى بعض الوجوه ولكن فى الغالب الوضع فى البلدان
متشابه ، وبخصوص قبول التحكیم مع اسرائیل وأثیوبیا فألن هذان البلدان یظهران القوة أمام المصریین والجیش المصرى
(خبیر تقتیل الشعب المصرى) ، ولكن فى السودان یوجد حاكم كل أسرته ومعارفه وأركان نظامه بال استثناء من اللصوص

ولهذا هان وسهل الهوان علیه

الرد على [ابو مصطفى]
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1134764# [د. هشام] 
AM 07:21 10-26-2014

لیس حالیب فقط!! إذا تم إستفتاء للسودانیین في كل المناطق الحدودیة، سیختارون اإلنضمام للدول المجاورة!! سیتفتت
السودان!!

الرد على [د. هشام]

 [Sudanniy] #1134747
AM 06:20 10-26-2014

من یرفع علم مصر بعد معركة و منهم ینبع مصر والواسطة الكلیة الحربیة وغرفة االركان و وزراء الدفاع بینهم  ما دامت 
مستمرة فمصر ستأخذ دنقال ایضا 

؟؟؟؟ و هل اعطى المصرین النوبة عن أهل حالیب  وكیف یلتقون بأهلهم فى السودان  فماذا  االستفتاء  و إذا حدث 
حقوقهم لیحفظوا حقوق البجه ؟؟؟ 

القضیة هي ان كل تنازل لمصر یأتى من العسكر االنقالبى و الختمیة 
العسكر النهم یدخلون الكلیة بالواسطة الطائفیة المتفرعة 

و الزالت جزورهم تعمل داخل المؤسسة العسكریة 
والدلیل رفع علم مصر فى هجلیج رغم بعد المسافة

[sudanniy] الرد على

1134734# [خالد حسن] 
AM 05:53 10-26-2014

قانونیا لن تستطیع مصر اقامة استفتاء دون موافقة السودان
ومن حقنا ان نطالب بالتحكیم السترجاع اراضینا 

ودونك هونج كونج فقد حكمها االنجلیز مئة عام واصبحت اقلیم انجلیزي تعلیما وثقافة ورغم ذلك عادت للصین تحت حكم
ذاتي
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مهمها مصر المصریین حالیب وشالتین وابورماده لن نتنازل عن حقنا وارضنا .. 
وستظل مصر عدوة للشعب السوداني مادامت تحتل ارضه مهما تدثرت بالكلمات الطیبه والعالقات االزلیه وغیرها من

خزعبالت لم نعد نبالي بها
عبر التاریخ الحدیث ظل السودان یقدم لمصر كل خیر والیجد منها اال كل خبث وشر 

فقد ظلت مصر تسلبنا حقوقنا التاریخیه والحضاریه وما اغراق وادي حلفا االبغرض دثر الحضاره النوبیه واخفاء التاریخ
الصل الحضاره الفرعونیه 

وظلت مصر تسعي لخلخلة الحكم الدیمقراطي وتشجع االنقالبات وتتبناه 

السودان الیحتاج لمصر بقدر ماتحتاج مصر للسودان .. 
وسنظل ننظر لمصر بعین الریبه والتشكك ولیس بعین االخوه والعالقات االزلیه وغیرها من معزوفات اكل علیها الدهر

وشرب وعرتها تصرفات المصریین االستعالئیه واالنانیه
لقد انجلي زمن االستغال والضحك علي الدقون ونحن في زمن الوعي والدفاع عن الحقوق وانتزاعها بكل السبل حتي لو

اضطررنا للتحالف مع الشیطان

الرد على [خالد حسن]

1134717# [موجوع بالحیل] 
AM 04:15 10-26-2014

تقریر المصیر او االستفتاء في حالة حالیب غیر وارد اساسا الن حالیب اصال سودانیه بدون جدال وارض محتله واذا
سمحت الدول بالتغول علي اراضیها من الغیر وتغیر البنیه الدیمغرافیه والجیوسیاسه ومن ثم اللجؤ لهذه الخیارات لكان
الحدود فوضي والقوي یاكل الضعیف ومصر انتهازیه ونفعیه وارزقیه ورزیله كما االنسان المصري اینما وجدناه في العالم
حق في تفریض في شبر وعلیه مصر حالیب لیست كنهر النیل ونحن النساوم في حق نملكه وال عندناكشعب او حكومة 
ونحن في المجري اذا لم نرجع حالیب الیوم نعرف مع من نلعب ونقوي عودنا وحالیب خلیها تفیض نفط وبترول واشربوه
والسودان عنده خیارات ولیست لدینا مشكلة ارض االن ونعرف كیف نزل المصریین النهم الیفهمون غیر مبدا القوةوالتامر

علي الغیر

الرد على [موجوع بالحیل]
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1134699# [الطیب احمد] 
AM 02:59 10-26-2014

بال مشاریع بال جن وسحب المشاریع المستثمره من قبل المصریین وخاصه فیااقصیاالشمال مالیین اوال االمعامله بالمثل 
االفدنه ومن غیر اي فائده ثانیا التطبیع مع االسرائیلیین وقسما احسن لینا ملیون مره من من هوال الجشعین

الرد على [الطیب احمد]

 [Abdelazim Mekki] #1134692
AM 02:18 10-26-2014

الكیزان والبشیر عرفناهم تافهین و-khan344n لمصر من أجل الكرسي

ما هذا الجبن واإلنكسار و الصمت من قبل األحزاب و منظمات المجتمع المدني السودانیة 

واهللا العظیم مقصه تشق یاخي

[A bdelazim Mekki] الرد على

 [Hallowean] #1134688
AM 01:56 10-26-2014

شكرا على هذا التحلیل الرائع الشئى الذى اود ان اضیفه هو ان االثیوبیین استغلوا محاولة اغتیال مبارك فاحتلوا الفشقة لكن
السوال المهم لماذا التقوم الحكومة السجمانة دى بتفعیل القضیة داخل مجلس االمن السبب واضح من اجل الحفاظ على
الكرسى حیث كان مبارك یهدد الجبهجیة باثارة محاولة اغتیاله داخل مجلس االمن فسكتوا لیحدثونا بانهم سیصلون الفجر

فى كاودا.

[hallowean] الرد على
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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
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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