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(صوت

د سلمان محمد أحمد سلمان
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نّظمْت وزارُة الموارد المائية والكهرباء السودانية يوم األحد 22 فبراير االحتفاالت بيوم النيل لعام 2015 وقد
برزت فكرة االحتفال سنويًا بيوم النيل إثر الجهود الضخمة واإلنجازات الكبيرة التي حّققتها مبادرة حوض
النيل منذ عام 1999 وكان احتفال الخرطوم هذا العام، وهو التاسع في سلسلة تلك االحتفاالت، كبيرًا، وحضره

وزراء المياه من دول حوض النيل، بما في ذلك مصر 
وهذه أول مرة ُينّظم فيها السودان هذا االحتفال السنوي الذي بدأ العمل به عام 2007 وهي أول مرة تشارك
وقد نتج هذا التأّخر في التنظيم والمشاركة عن حالة ارتباٍك سادت مصر في هذا االحتفال منذ خمسة أعوام 

عالقة السودان ومصر بمبادرة حوض النيل منذ عام 2009. 
لكّن تنظيم السودان الحتفاالت هذا العام قد يكون إشارًة إلى أن حالة االرتباك تجاه مبادرة حوض النيل، والتي
، ربما تكون في طريقها إلى االنتهاء كما يمكن المجادلة أن مشاركة مصر ظّل السودان يعيشها منذ عام 2009
تبحث كذلك عن وسيلة في احتفاالت الخرطوم قد تكون أيضًا مؤشرًا على أن مصر  مثلها مثل السودان  

إلنهاء حالة االرتباك تجاه المبادرة التي ظلت تعيشها القاهرة منذ خمسة أعوام 
سوف نتعّرض في هذا المقال إلى خلفّية وفكرة االحتفال بيوم النيل، ونناقش مدلوالت تنظيم السودان
لالحتفال هذا العام، ومشاركة مصر فيه كما سنوّضح كيف برز وتصاعد االرتباك السوداني والمصري تجاه

مبادرة حوض النيل، وما هي النتائج التي يجب أن تقود إليها هذه الخطوة التصحيحّية، رغم تأّخرها
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برزت فكرة إنشاء مبادرة حوض النيل عام 1997 إثر االجتماعات التي قادها البنك الدولي وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ومجموعة من المانحين بغرض جمع دول الحوض تحت مظلة تنظيٍم وإطاٍر قانونٍي واحدٍ
جامٍع لكل دول نهر النيل توالت االجتماعات بين دول الحوض لالتفاق على أهداف وُأطر المبادرة لمدة
عامين وأخذْت المبادرُة شكلها الرسمي في 22 فبراير عام 1999 في مدينة دار السالم في تنزانيا، إثر توقيع
وزراء المياه لدول الحوض على وقائع االجتماع الذي أّسس لقيام مبادرة حوض النيل وقد اتفق الوزراء في
وقائع ذلك االجتماع على أن الهدف من المبادرة هو تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة لشعوب
الحوض من خالل االنتفاع المنصف والمنافع من موارد النيل المشتركة وتّم االتفاق على برنامج ووثائق العمل

للمرحلة التحضيرية 
وقد نجحت المبادرة في عّدة مجاالت، من بينها إنشاء سكرتارية مقّرها مدينة عنتبي في يوغندا، ومكتب للنيل
الشرقي بأديس أبابا، ومكتب لنيل البحيرات اإلستوائية بمدينة كيغالي بدولة رواندا، وتمويل عدٍد من المشاريع
المشتركة من صندوق المانحين الذي ساهمت فيه مجموعٌة من الدول وتشّكل مجلس وزراء دول حوض النيل
الذي ظّل يجتمع كل عاٍم في إحدى دول الحوض حسب ترتيب الحروف األبجدي ويترأس المجلَس الوزيرُ
الذي ينعقد في دولته االجتماع لمدة عاٍم تبدأ من ذلك االجتماع ويترأس السكرتارية في عنتبي مديٌر تنفيذي
يتم اختياره من بين دول الحوض حسب ترتيب الحروف األبجدية أيضًا كما تكّونت اللجنة الفنية االستشارية
لحوض النيل وبدأ العمل في صياغة اتفاقية اإلطار التعاوني لحوض النيل، والتي ُعِرفْت الحقا باتفاقية

عنتبي 
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وهكذا صار يوم 22 فبراير عام 1999 معلمًا رئيسيًا وهامًا وبارزًا في تاريخ حوض النيل، وأصبح ُيعرف باسم
يوم النيل وقد بدأت دول الحوض تحتفل بهذا اليوم منذ عام 2007 ُأقيم االحتفال األول في 22 فبراير من
ذلك العام في مدينة كيغالي بدولة رواندا، حيث التقى السياسيون والفنيون والمبدعون من دول حوض النيل،

واحتفلوا وتبادلوا الخطب والتهاني بنجاح المبادرة التي جمعتهم، ألول مرٍة في التاريخ، تحت مظلٍة واحدة
وتخّلل ذلك اللقاء والخطب الكثيُر من العروض الفنّية من فرق الشباب واألطفال من دول حوض النيل 

وانتقلت االحتفاالت في عام 2008 إلى أديس أبابا في إثيوبيا، ثم إلى مدينة بوجومبورا عاصمة دولة بوروندي
في عام 2009 واستضافت دولة يوغندا احتفاالت يوم النيل عام 2010. 

4

غير أن ذلك المناخ االحتفالي والوّدي تغّير وتدهور كثيرًا إثر بروز وتصاعد الخالفات على اتفاقية عنتبي بين
مصر والسودان من جهة، وبقية دول حوض النيل من جهة أخرى في عام 2009 وقد اتصفت استراتيجية

السودان ومصر بالكثير من االرتباك تجاه المبادرة نتيجة تلك الخالفات
بدأ ذلك االرتباك عندما انسحب الوفد السوداني من االجتماع الوزاري لدول حوض النيل في كينشاسا، عاصمة
، عند مناقشة الخالفات على اتفاقية عنتبي فقد جمهورية الكونغو الديمقراطية، في شهر مايو عام 2009
طالب السودان بعدم مناقشة تلك الخالفات في ذلك االجتماع ألنه قد تّمت إحالتها إلى رؤساء دول حوض
كان ذلك االنسحاب بال النيل وقد رفضت بقية الدول هذا المقترح، فقام الوفد السوداني بمغادرة االجتماع 
سابقة في اجتماعات دول الحوض، ونتجت عنه سلسلة من التصريحات المرتبكة والمتناقضة من الوفد
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السوداني 
فقد أخبرت تلك التصريحات الشعب السوداني في البداية أن السودان انسحب من مبادرة حوض النيل ثم
عادت لتقول بعد أسابيع إن السودان لم ينسحب من المبادرة، ولكن جّمد عضويته فيها ثم صدر تصريٌح الحقٌ
ثالٌث يفيد أن السودان لم ينسحب من المبادرة، ولم يجّمد عضويته فيها، ولكن في حقيقة األمر فقد جّمد فقط

مشاركته في مشاريع مبادرة حوض النيل 
ظّلت تلك التصريحات المتناقضة تتوالى رغم أن الموظفين الذين عّينتهم حكومة السودان للعمل في منظمات
ومشاريع مبادرة حوض النيل استمروا في وظائفهم وأداء مهامهم، وواصل السودان حضور اجتماعات وزراء

دول الحوض ولجان المبادرة غير أن السودان ظل رافضًا مع مصر التفاقية عنتبي 
الغريب في األمر أن مصر واصلت حضور اجتماع كينشاسا حتى نهايته رغم انسحاب السودان غير أن نفس
حالة االرتباك انتقلت بعد عاٍم إلى مصر أيضًا، عندما أعلنت القاهرة عام 2010 أنها قد انسحبت من مبادرة

حوض النيل ويبدو أن الحالة السودانية قد انسابت مع مياه النيل من الخرطوم إلى القاهرة 
5

برز ارتباك مصر عندما تعّثرت المفاوضات حول اتفاقية عنتبي خالل الجزء األول من عام 
نظّمت اجتماعين لوزراء دول الحوض في شرم الشيخ واإلسكندرية لمناقشة تلك الخالفات غير أن
االجتماعين انتهيا بالفشل ثم قامت دول المنبع بالتوقيع على اتفاقية عنتبي في شهر مايو عام 2010 أعلنت

مصر إثر ذلك التوقيع مقاطعتها لمبادرة حوض النيل وتجميد نشاطها في المبادرة ابتداءً من ذلك الشهر
حسب الحروف األبجدية لتعيين المدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل في يوليو غير أنه عندما أتى دور مصر 
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، فإن مصر لم تترّدد لحظًة في تعيين ممثلها، رغم إعالن المقاطعة للمبادرة قبل شهرين فقط وتمّ عام 2010
تعيين الدكتور وائل خيري المصري الجنسية مديرًا تنفيذيًا للمبادرة لمدة عامين، بدأت في أول شهر سبتمبر عام

2010، وانتهت في آخر شهر أغسطس عام 2012. 
وقد ظل الدكتور وائل خيري يدير شئون المبادرة، صغيرها وكبيرها، من مدينة عنتبي، ويحضر المؤتمرات
الدولية ُممثِّالً للمبادرة، ويتحدث باسمها، ويتقاضى كل استحقاقات المدير التنفيذي وفي نفس ذلك الوقت
كانت القاهرة تكّرر بانتظام وتؤّكد أنها مقاطعٌة لمبادرة حوض النيل، وقد جّمدت أنشطتها في المبادرة وهكذا

تواصل االرتباك في التعامل مع المبادرة، لينساب للقاهرة من الخرطوم في أقل من عام
6

ولكن دول المنبع واصلت العمل في مبادرة حوض النيل رغم غياب السودان ومصر، وتوالت احتفاالتها بيوم
النيل، وبصورة أكبر من االحتفاالت الماضية فقد ُأقيمت االحتفاالت بيوم النيل في عام 2011 في مدينة
معًا من أجل تعاوٍن أفضل ثم ُأقيم االحتفال كينشاسا حاضرة جمهورية الكونغو الديمقراطية، تحت شعار 
من حيث يخرج النيل األبيض من بحيرة فكتوريا تحت شعار  عام 2012 في مدينة جينجا في دولة يوغندا 

أجل مستقبٍل مشترٍك لشعوب حوض النيل
وهو السابع منذ عام 2007 في مدينة بحر دار اإلثيوبية التي وأقيم احتفال عام 2013 من 21 وحتى 23 فبراير 
مثل مدينة جينجا اليوغندية على النيل تقع على بحيرة تانا قرب موقع خروج النيل األزرق من البحيرة 
استدامة التعاون في حوض النيل من األبيض وبحيرة فكتوريا وقد انعقدت تلك االحتفاالت تحت شعار 
أجل مواجهة التحّديات المشتركة التغييرات المناخية وتآكل التربة وهذا الشعار يتضّمن مخاوف إثيوبيا
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التي يجرف النيل األزرق ونهر عطبرة وأنهارها األخرى كل عام حوالي 120 مليون طن من تربتها، والتي كانت
السبب الرئيسي لفقدان سدود السودان ألكثر من نصف طاقتها التخزينية والتوليدية ولمدينة بحر دار مغزاها
في مجال التعاون في حوض النيل فمنها يبدأ خط الربط الكهربائي بين إثيوبيا والسودان، والذي بدأت
إثيوبيا من خالله تصدير الكهرباء للسودان عام 2013 وتأمل إثيوبيا أن يمتد هذا الخط إلى بقية دول حوض

النيل 
7

وجاء االحتفال بيوم النيل عام 2013 على خلفية قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر في 18 ديسمبر عام
2010 باعتبار عام 2013 عام التعاون الدولي في مجال موارد المياه المشتركة والغرض من ذلك القرار هو زيادة
الوعي بالتحّديات الضخمة التي تواجهها البشرية في هذا المورد الحيوي، والدعوة لبذل أقصى الجهد في
التعاون لمواجهة هذه التحّديات الجسام وحثَّ القرار المنظمات الدولية والحكومات ومنظمات المجتمع

المدني والمؤسسات األكاديمية واألفراد للعمل معًا بإخالٍص وتعاون وحسن نية لتحقيق هذا الهدف النبيل 
8

المياه والطاقة تحدياٌت وطنية وحلوٌل عبر ونّظمت يوغندا االحتفال الثامن بيوم النيل عام 2014 تحت شعار 
الحدود وقد حاولت كمباال من خالل هذا الشعار إبراز مشاكل الطاقة الحادة التي تواجه يوغندا، واعتمادها
التام على مياه النيل في محاوالتها التصّدي لتلك المشاكل وقد كانت تلك هي المرة الثالثة التي تستضيف
، تّمت استضافة يوغندا لالحتفاالت في األعوام 2010، و2012، و2014 فيها يوغندا االحتفاالت بيوم النيل 

بينما استضافت إثيوبيا االحتفاالت مرتين، في عام 2008، وعام 2013. 
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9

ثم قّرر السودان العودة إلى ساحة المبادرة، وتنظيم احتفاالت يوم النيل آلول مرة في الخرطوم فقد تّمت
االحتفاالت التاسعة بيوم النيل في يوم األحد 22 فبراير عام 2015 في الخرطوم، قرب ملتقى النيل األبيض
المياه وتطوير سبل المعيشة  فرص التعاون في حوض والنيل األزرق وكان شعار احتفاالت عام 2015 
النيل ويبدو أن اختيار هذا الشعار كان الغرض منه تأكيد السودان الحتياجاته المتعّددة من مياه النيل من
رٍي وكهرباء ومياه شرب كما كان الغرض أيضًا إبراز دور السودان الجديد في محاوالت تسهيل التقارب

والتعاون بين دول الحوض، كما وضح في دور السودان في نزاع سد النهضة بين مصر وإثيوبيا 
ويشارك في هذه االحتفاالت بانتظام منذ بدئها وزراء المياه في دول حوض النيل الذين يعقدون اجتماعاً
لمناقشة المسائل العالقة خالل تلك االحتفاالت كما يشارك فيها أيضًا كبار المسئولين في قطاع المياه في دول

حوض النيل، باإلضافة إلى ممثلين لمكاتب مبادرة حوض النيل الثالثة  كيغالي، وأديس أبابا، وعنتبي
10

أوضح قراُر السودان تنظيَم احتفاالت يوم النيل هذا العام التراجَع عن المواقف المترّددة والمرتبكة التي
اتخذها السودان تجاه مبادرة حوض النيل منذ عام 2009 لقد نظّمت يوغندا االحتفاالت ثالث مرات خالل
األعوام التسعة الماضية ونظّمتها إثيوبيا مرتين لكّن السودان كان في تلك االحتفاالت، مثله مثل مصر، إّما

مقاطعًا كما حدث في البداية، أو مراقبًا 
كما أن مصر نفسها قد تراجعت عن قراراتها المرتبكة السابقة بمقاطعة مبادرة حوض النيل، وشاركت في
احتفاالت الخرطوم هذا العام بوفٍد وزاري، قاده السيد حسام مغازي وزير الري والموارد المائية بنفسه وكانت
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، ثم توّقفت عن حضور تلك االحتفاالت 2010 – 2007 مصر قد شاركت في احتفاالت يوم النيل األربعة األولى 
بعد أن وّقعت دول المنبع على اتفاقية عنتبي عام 2010.

 11
من الواضح أن السودان ومصر قد اقتنعا أن دول المنبع ستواصل تنفيذ البرامج المتعّلقة بمبادرة حوض النيل،
سواءٌ شارك السودان ومصر أم لم يشاركا وقد برز ذلك في ُمضي دول المنبع قدمًا بالتوقيع على اتفاقية
عنتبي وبدء التصديق عليها كما برز من بناء مشاريعها على نهر النيل، مثلما فعلت وتفعل إثيوبيا ويوغندا

وتنزانيا، وكما وضح من مواصلة إثيوبيا بناء سد النهضة وتأييد دول المنبع لها 
ويبدو أن السودان ومصر قد أحّسا بالعزلة بين بقية دول الحوض، وأنهما الخاسران الوحيدان من المقاطعة
، فآثرا العودة إلى ساحة المبادرة، ومحاولة العمل من الداخل، كما وضح من االحتفاالت أو التجميد؟

التاسعة بيوم النيل 
ومن الواضح أيضًا أن تأييد السودان لسد النهضة قد أضاف مؤشرًا آخر قويًا لعزلة مصر بفقدانها لحليفها
، فقّررت هي األخرى العودة وقد حفظت إقامُة االحتفال في الخرطوم الكثيرَ النيلي التقليدي منذ عام 1959
من ماءِ الوجه للقاهرة، فهي لم تحتاج للذهاب لحضور االحتفال في إحدى دول الحوض الموّقعة على اتفاقية

عنتبي التي تعترض مصُر بشّدة عليها 
 12

بما فيهم مصر والسودان خالل لقائهم في 22 فبراير عام 1999، لقد اتفق وزراء المياه في دول حوض النيل 
ووّقعوا على وثيقٍة تفيد أن الهدف األساسي لمبادرة حوض النيل هو التوّصل التفاقية شاملة لكل دول حوض
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النيل، وإنشاء مفوضية كوعاءٍ تنظيمي تضّم كل دول الحوض، تقوم بإدارة الحوض وتنميته وحمايته
واالستفادة منه واتفقوا أيضًا أن الهدف من المبادرة هو تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة

لشعوبهم من خالل االنتفاع المنصف والمنافع من موارد النيل المشتركة
ولقد قامت اتفاقيُة عنتبي بترجمة والتوّسع في اتفاق إنشاء مبادرة حوض النيل التي تّم التوّصل إليها في دار
، وتضّمنت تفاصيله كما أن اتفاقية عنتبي لم تشمل أّية محاصصٍة أو توزيٍع لمياه النيل كما السالم عام 1999
لقد انبنت االتفاقية تمامًا على مبدأ التعاون بحسن نية لتحقيق االنتفاع المنصف والمعقول لكل يرّوج البعض 
، كما قضى بذلك اتفاق 22 فبراير عام 1999 الذي وّقع عليه الحظ كلمة االنتفاع وليس االقتسام دول الحوض 

السودان ومصر 
التعاون واالنتفاع المنصف وقد شملت اتفاقيُة األمم المتحدة للمجاري المائية الدولية هذين المبدأين 
، وصادقت عليها والمعقول بوضوٍح وتوّسٍع وقد دخلت هذه االتفاقية حيز النفاذ في أغسطس عام 2014
حتى اآلن 36 دولة ويشمل هذا الرقم تسع دوٍل عربية هي سوريا، لبنان، األردن، العراق، ليبيا، تونس، قطر،
جنوب أفريقيا، ناميبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، المغرب، وفلسطين كما يشمل تسع دوٍل أفريقية هي 
نيجيريا، النيجر، بنين، تشاد، وساحل العاج وُيتوّقع أن تنضمَّ مجموعٌة من الدول األخرى لهذه االتفاقية هذا

العام
13

يبدو أن السودان قد قّرر العودة إلى مظلة مبادرة حوض النيل وإنهاء حالة االرتباك التي اتسمت بها عالقته
بالمبادرة منذ انسحابه غير الموّفق من اجتماع كينشاسا عام 2009 غير أنه من الضروري على السودان الُمضي
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ُقدمًا في العودة الكاملة إلى المبادرة، ودعمها، باالنضمام إلى اتفاقية عنتبي، وكذلك باالنضمام إلى اتفاقية
األمم المتحدة للمجاري المائية الدولية 

لقد وقف بعض سياسيي وفنيي السودان لفترٍة طويلٍة من الوقت ضد سدِّ النهضة اإلثيوبي رغم منافعه الكبيرة
للسودان كما وقفوا ضد اتفاقية عنتبي واتفاقية األمم المتحدة دون فهٍم لهما وللمبادئ التي تضّمنتها كلٌ
منهما لكن الدراسة العلمية المتأنية أّكدت الفوائد الضخمة التي ستعود للسودان من سدِّ النهضة وقد خبا
ووصلت الكهرباء صوت المعارضين السودانيين لسدِّ النهضة تمامًا اآلن بعد أن اتضحت تلك الفوائد الكبيرة 
، وبعد أن قّررت الحكومة السودانية، على لسان رئيس الجمهورية نفسه، اإلثيوبية بعض مدن وقرى السودان
تأييد قيام سدِّ النهضة ولم نعْد نسمع من المعارضين السودانيين لسدِّ النهضة بعد ذلك القرار بل إن بعض

المعارضين انضموا لركب المؤيدين لسدِّ النهضة حال صدور القرار الرئاسي الخاص بتأييد السّد
 14

من الواضح أنه قد آن األوان للسير في طريق التعاون التام الذي تقتضيه مصالح السودان إلى نهايته،
باالنضمام التفاقية عنتبي فهذه االتفاقية هي الوليد الشرعي لمبادرة حوض النيل التي شارك السودان فيها
منذ بدايتها، وساهم ووافق على كل رؤاها وبرامجها ويحّتم ذلك المنهج التعاوني االنضمام أيضًا إلى اتفاقية
األمم المتحدة للمجاري المائية الدولية التي دخلت حيز النفاذ في أغسطس الماضي فاالتفاقيتان مبنيتان على
مبدأي التعاون واالنتفاع المنصف والمعقول وهذان المبدآن هما ما تلتفُّ حوله دول األحواض المشتركة

األخرى في كل أنحاء العالم للخروج بشعوبها من التخّلف والفقر والجوع والظالم والعطش 

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-184370.htm&id=ma-150307075740-a98509f1
http://pdfcrowd.com


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

5.00/5  (1 (صوت 

1842  | 0  | 9 

 Tweet 

التعلیقات
1215911# [عبداهللا الشیخ] 

PM 08:01 02-25-2015

األخ الكریم بروفسیور سلمان
جزاك اهللا خیر الجزاء لقد وفیت وكفیت.. وقد أسمعت لو نادیت حیا" ولكن ال حیاة لمن تنادي یا صدیقي.. ال بد لنا من االنضمام التفاقیة عنتیبي
وال بد لنا من مفارقة درب المصریین وعلینا النظر بعین الفحص والتقدیر السلیم لمصلحة الوطن وأي هو موقعها بدال" من الهرولة خلف
السراب.. وحسنا" فعل السید الرئیس بتأكیده للجدوى وللفائدة التي تعود بالنفع علي الوطن جراء قیام سد النهضة، فهو علي أسوأ الفروض
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یمكننا االستفادة منه حال حدوث دورات الجفاف القاحلة كتلك التي حدثت في القرن الماضي بانقطاع األمطار او ندرتها وحینها یمكننا ان نزرع
مشاریعنا المرویة بكامل الطاقة الممكنة باإلضافة للفوائد األخرى المستمرة جراء توفیر میاه الري طیلة العام مما یساعد في تنفیذ برامج التكثیف

الزراعي وكذلك المحافظة علي تقلیل فقدان الخزانات القائمة لسعاتها التخزینیة بسبب كمیات اإلطماء السنویة..

الرد على [عبداهللا الشیخ]

1215130# [فارس] 
PM 07:43 02-24-2015

الدكتور سلمان: لماذا تحاشیت اإلشارة إلى نتائج اإلجتماع الوزارى بالخرطوم األسبوع الماضى فقد صرح الوزیر السودانى المعتز تصریحات
غامضة بفشل اإلجتماع نسبة لعدم اإلتفاق على 3 نقاط ثم غادر اإلجتماع ولحق بوفد الرئیس المغادر لإلمارات في آخر لحظة ودون تفسیر بینما

ترك ضیوفه الوزراء من دول حوض النیل في بلده وهو المضیف،، في حاجة غلط أرجو توضیح ذلك في مقال الحق.

الرد على [فارس]

1215053# [ملتوف یزیل الكیزان] 
PM 05:14 02-24-2015

خالصة القول قالها من قبل الراحل مصطفى سند:-
"ان في مماتكم حیاتكم وان باكرا والدة عسیرة و شافیة"

التاریخ ال یعید نفسة و نحن ال نعیش في بیئة معملیة، الحل في الوقت الراهن وحسبالظروف الماثلة في حرب عصابات المدن.
خالیا المقاومة السریة + المسربین من عناصر الحركات المسلحة + دعم المغتربین مادیا = حرب عصابات المدن لجعل البلد غیر آمن لهم و

السرهم و كالب امنهم. سنزرع الخوف فیهم حتى یخاف الواحد من ظله.

الرد على [ملتوف یزیل الكیزان]

1215035# [المهاجر] 
PM 04:52 02-24-2015
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واهللا طول ما انتم بتاعین مهرجانات واحتفاالت ما تتقدموا یعنى توروا المواطن انكم بتعملوا یا ناس حرام علیكم اللعب على المواطن الغلبان
المواطن دایر یاكل فى بطنه مش احتفاالت وكالم فارغ لو ولدت بقره تعملوا هرج ومرج الى متى هذا السخف الغبى البغیض استحوا اذا رصفتوا
10 ك اسفلت تجمعوا خلق اهللا تعالوا شوفوا االنجاز فى دول الخلیج وغیرها وكله یتم بصمت وفى النهایه المواطن الخلیجى مطمئن لحكومته
انها تنجز مئات الكبارى بل االف الكیلوا مترات ..وشوارع معموله بمواصفات عالمیه وتقنیه عالیه قرف یقرفكم اكره الحكومات التى تجمهر

الناس صهریج مویه تلموا الناس حفر بئر تلموا الناس

لماكم ربى ولماكم بالء

الرد على [المهاجر]

1214873# [صلوحى] 
PM 01:22 02-24-2015

اهللا علیك یادكتور, نعم حان الوقت لالنضمام الى اتفاقیة عنتیبى واال سوف نخرج من المولد بالحمص

الرد على [صلوحى]

1214815# [عوض الدندى] 
PM 12:15 02-24-2015

وینك یابو سلمان مختفى من زمان ماشفنالك تعلیق وین كنت یازول لقد اعتقدت انك اصبت بمكروه او اذى ولدرجة اننى شككت انك فارقت
الحیاة او على االقل اصبت بالزهایمر فشفاك اهللا عاجال ودمت زخرا للسودانیین المساكین والعزاء للسودانین االخرین والد الكلب

الرد على [عوض الدندى]

1214787# [د/عبد الهادى ود مدنى] 
AM 11:40 02-24-2015

هسع طلیت علینا یابو سلمان من جدید واهللا وحشتنا طلتك البهیة یابو شاللیف عریضة .ارحمنا من تعلیقاتك الشین دیل النها معروفة ومافیها
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جدید یازول

[د/عبد الهادى ود مدنى] الرد على 

ردود على د/عبد الهادى ود مدنى
PM 03:08 02-24-2015 [أبو الكدس] 

هاهاهاهاهاهاهاها موتو بغیظكم یا مصاروة یا عدیمي االدب والرجولة

 [Kudu] #1214776
AM 11:33 02-24-2015

والمستقلون بالعمل إلنجاح حملة لن ننتظر الي األبد لرحیل النظام.. أهیب بجمیع األخوة بمختلف انتماءاتهم السیاسیة والحزبیة والمحایدون 
ها قد بدأت حملة حزب البشیر االنتخابیة ولم نسایرها بحملة المقاطعة حتى اآلن.. أیها األخوة ان العالم أصبح قریة ارحل لمقاطعة االنتخابات. 
صغیرة بفضل ثورة االتصاالت واذا لم نسمع صوتنا للعالم بمعارضة النظام سوف یظن العالم كله بأن الشرذمة الحاكمة في الخرطوم تلقى قبول
الشعب وال بد من اسماع صوتنا المعارض للعالم أجمع.. هیا أخي عبر الفیس وعبر الواتس اب وعبر كل وسائل االتصاالت ارسل لجمیع ما لدیك
من مجموعات وافراد (( حملة مقاطعة االنتخابات أرحل)) أرحل لیرجع سوداننا لنا.. أرحل من أجل مستقبل بلدنا.. أرحل لترجع لنا حیاتنا.. أرحل
ارحل ارحل... من اآلن الي وقت بدأ فترة التصویت حیث سنحول عملنا لثورة عارمة وساعتها في اول یوم لبدأ التصویت حیث یطلب من الجمیع
.. الي النضال والخروج الخروج والتجمع للتظاهر بالساحات الكبیرة والمیادین.. تكون حملة الرسائل من یوم 11 و 12 و13 ابریل 2015
لوحة من الكرتون او الورق یكتب علیها كلمة أرحل و أو عبارات من للتظاهر إلسقاط تجار الدین.. كل من یستطیع ان یطبع او یكتب بخط الید 
جمل قصیرة تدعوا برحیل النظام على شاكلة أرحل یا رقاص.. أرحل یا كذاب.. فلیسقط تجار الدین الخ وتكون التجمعات سلمیة متراصة كثیفة
بحیث ال یقدر امن النظام على تشتیتها وال یغیب علینا التوثیق كل بكامیرا موبایله والنشر عبر القروبات أول بأول.. یا أخوان لقد طال صبرنا
وتدمیر انسان السودان.. هیا لوثبتنا الكبرى واحتمالنا لتقوم فئة ضالة مخادعة بالتحكم في البلد باسم الدین وتسعى لتدمیر وطن بحجم السودان 

هیا یا أبناء وطني هیا لوثبتنا الكبرى التي حتما منتصرة بإذن اهللا تعالى..

[Kudu] الرد على
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 [Sasa] #1214706

AM 09:48 02-24-2015

أعتقد إن اسم اتفاقیة االممم المتحدة الصحیح هو اتفاقیة األمم المتحدة الستخدام المجاري المائیة الدولیة لألغراض غیر المالحیة وقد صادقت
علیها بالفعل حوالي 36 دولة ودخلت حیز النفاذ،، وللسودان مصلحة حقیقیة في االنضمام لها من ظاهر مبادئها التي یحكمها القانون الدولي
العرفي فهي تجیز التعاون المنصف والعادل والمعقول للمیاه المشتركة ،، وكل دول الممر والمصب لها مصلحة في االنضمام لها كما أعتقد

والرأي لدكتور سلمان،،

[sasa] الرد على

خدمات المحتوى
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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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