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سلمان محمد أحمد سلمان د
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صحيفة الصيحة مقابلًة مع الدكتور الجزولي دفع هللا أجرى األستاذ أبوبكر صالح حميدي 
 وقد أعادْت بعُض الصحف االلكترونية، ومن
بينها صحيفُة الراكوبة، نشَر المقابلة يومي الخميس 18 فبراير والجمعة 19 فبراير عام 2016.
تناولْت المقابلُة عّدَة موضوعاٍت شملت الحوار الوطني، والوضع في دارفور وجنوب كردفان
والنيل األزرق، وعالقة حكومة السودان بحكومة السيسي وباألخوان المسلمين في مصر،

وانفصال جنوب السودان 

2

عن انفصال جنوب السودان كان السؤاُل الرئيسي وردُّ الدكتور الجزولي دفع هللا عليه
كاآلتي

 ـ كيف تنظر لعالقة السودان مع دولة جنوب السودان؟
دعني أرجع للوراء قليالً نحن لم نفعل ما ينبغي ليظل الجنوب في الوحدة، ومثالً لما حدث
االستفتاء في اسكتلندا اإلنجليز كلهم ذهبوا من سياسيين وقيادات رأي عام والتقوا

االكثر تفاعًال/ق/ش
اإلفراج عن ولید

الحسین
وفاة الدكتور حسن عبد اهللا

الترابي
قیادي بحزب البشیر : لن نسمح بوصول العلمانیین للسلطة حتى
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بالناخب اإلسكتلندي ولم يكتفوا بالنخب وطالبوهم باالستمرار في الوحدة ومجلة
رجاءً ال تغادروا ونحن األنوكومست طلعت على غالفها شخصًا يبكي، وكتبت تحته 
قلنا للجنوبيين عايزين االنفصال هاكم اتفضلوا يعني ما في سياسي واحد من الحكومة أو
المعارضة مشى استقر في الجنوب ليرغبهم في البقاء مع الوحدة مع أنه حتى أصحاب
اآليدولوجيات واألحزاب األخرى أفضل لها تنفيذ أفكارها في السودان الكبير وليس
الُمجزأ نعم هنالك ضغائن سببتها الحروب، لكن نقاط االلتقاء كثيرة حتى اآلن اللغة
المشتركة للجنوبيين هي عربي جوبا، وليست اللهجات المحلية أو اإلنجليزية، وكل هذا كان
يجب توظيفه لصالح الوحدة أنا ال أستبعد تأثير مثقفي الجنوب على نتيجة االنفصال ألن
لهم شكوكًا دائمة في الشمال، وهنالك أيضًا جهات خارجية كان من مصلحتها أن ينفصل
الجنوب، ولعبت دورًا في ذلك باعتبار أن شمال السودان مسلم ويسعى ألسلمة الجنوب،
وكذلك هنالك إسالميون داخل الحركة اإلسالمية يرون أن الجنوب عبء عليهم وإذا
انتهى انفصل يستطيعون تطبيق مشروعهم اإلسالمي دون ضغوط من أحد 

االقتباس
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كنُت قد افتتحُت مقالي الذي قمُت فيه بالرد على مقال الدكتور غازي العتباني عن انفصال
من التوجيهات المبدئية 27 مايو عام 2012 باآلتي  جنوب السودان واستنساخ نيفاشا 

قیادي بحزب البشیر : لن نسمح بوصول العلمانیین للسلطة حتى
التنصب المشانق لالسالمیینِ 

االكثر مشاهدًة/ق/ش
االكثر تفاعًال/ش
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واألولية التي يتلّقاها طالّب دراسة علم التاريخ هي توّخي الحذر والحيطة في كتابات
األشخاص الذين هم طرٌف في األحداث موضوع المقال أو الِكتاب فهؤالء الُكّتاب قد
يرتكبون واحدًا أو أكثر من ثالثة أخطاء هي أوالً تضخيم دورهم اإليجابي، وثانيًا عدم
ذكر أٍي من األخطاء التي وقعت، أو التعرض لها بصورٍة غير متكاملة، وثالثًا تقديم

التبريرات غير السليمة أو الصحيحة لألخطاء، إذا تّم التعرض لها

وهذا ما حدث فعالً في إفادات الدكتور الجزولي دفع هللا في المقابلة آنفة الذكر فقد
تجاهل الدكتور الجزولي تجاهالً تامًا ما قامت به حكومته من دور في تصعيد مشكلة
الجنوب عندما كان رئيس الوزراء، وألقى بالمسئولية على المثقفين الجنوبيين والجهات
يرون أن الجنوب عبء عليهم وإذا انفصل الخارجية ثم تحّدث عن اإلسالميين الذين 
يستطيعون تطبيق مشروعهم اإلسالمي دون اإلشارة إلى دوره كإسالمي، ودور حكومته،
، وحتى أبريل عام 1986 وال بدَّ من التذكير أن المطلبين خالل الفترة من أبريل عام 1985
األساسيين النتفاضة أبريل التي خرجْت من رحمها حكومة الدكتور الجزولي دفع هللا كانا

إلغاء قوانين سبتمبر والحل السلمي لمشكلة الجنوب 
سوف نقوم في هذا المقال بتسليط الضوء على دور ومسئولية حكومة انتفاضة أبريل في
كما ذّكرنا تعقيد وتصعيد مشكلة جنوب السودان وقد كان الدكتور الجزولي دفع هللا 
أعاله رئيس وزراء تلك الحكومة، بينما ترّأس الفريق عبد الرحمن سوار الذهب المجلس
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العسكري االنتقالي الذي شغل منصب رأس الدولة خالل تلك الفترة
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بدأت االتصاالت بين الحكومة الجديدة االنتقالية التي ترّأسها الدكتور الجزولي دفع هللا مع
الدكتور جون قرنق بعد أسابيع قليلة من تشكيل الحكومة في شهر أبريل عام 1985 فقد
كتب اللواء عثمان عبد هللا وزير الدفاع في الحكومة االنتقالية في 27 مايو عام 1985 رسالةً
صديقي جون وقد ابتدر الرسالة بقوله إنه إلى الدكتور جون قرنق خاطبه فيها بكلمتي 
يتوّقع أن يتفّهم الدكتور قرنق الدوافع الوطنية لكتابة تلك الرسالة له وقد ذّكرْت الرسالةُ
الدكتور جون قرنق باالنقسامات التي تعاني منها البالد وبالمعاناة التي يعيشها الشعب
السوداني، وأوضحت أن انتفاضة أبريل التي أطاحت بالنظام الدكتاتوري لم تحّقق أهدافها
بعد بسبب نزيف جروح الحرب في جنوب السودان أضافت الرسالة أن البالد كانت تتوّقع
عودة الدكتور جون قرنق للسودان مباشرًة بعد نجاح االنتفاضة ليساهم في التحّوالت
الجديدة في البالد بعد سنوات الحرب والدمار، ألنها ال تعتقد أن الدكتور قرنق يحارب
كمتمرٍد، بل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية وتحسين أوضاع السودانيين في الشمال
والجنوب اختتم اللواء عثمان عبد هللا الرسالة بعرضه مقابلة الدكتور قرنق في أيِّ مكان
وزمان لمناقشة مسائل أمن واستقرار البالد، موّضحًا أن ما يجمع الشعب السوداني في

شطري البالد هو أكثر مما يفرقهما
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 5
ُيالحظ أن أول رسالة لدكتور قرنق من الحكومة الجديدة جاءت من وزير الدفاع، وليس من
رئيس المجلس العسكري االنتقالي، أو حتى من رئيس الوزراء كما أن الرسالة لم توّضح
لدكتور جون قرنق إن كان اللواء عثمان عبد هللا يتحدث باسم المجلس العسكري االنتقالي
أو مجلس الوزراء، وكانت الرسالة أشبه بمبادرٍة شخصية بدالً من أن تكون عرضًا رسميًا من
الحكومة الجديدة كما أن الرسالة لم تعرض أيَّ خطوٍط عريضة لبرنامج الحكومة الجديدة

لحل مشكلة الجنوب يمكن مناقشته خالل اللقاء الذي اقترحه اللواء عثمان عبد هللا

 6
تلْت تلك الرسالة بعد أقل من أسبوع رسالٌة أخرى في الفاتح من يونيو عام 1985 من السيد
رئيس الوزراء الدكتور الجزولي دفع هللا إلى الدكتور جون قرنق يبدو أن الغرض من
الرسالة الثانية التي تّم إرسالها قبل أن يصل الرّد على الرسالة األولى من الدكتور قرنق هو
معالجة األخطاء والنواقص التي تضّمنتها الرسالة األولى وربما كانت تلك الرسالة انعكاساً
للصراع بين المدنيين والعسكريين في الحكومة، أو محاولة الختطاف اإلسالميين زمام

المبادرة في التفاوض مع الحركة الشعبية 
تحّدثت الرسالة الثانية عن انتفاضة أبريل وكيف تدّخل الجيش السوداني في اللحظات
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الحرجة من االنتفاضة ليقف بجانب الشعب مما ساهم في نجاح االنتفاضة، وأوضحت أن
من المهام العاجلة والملّحة للحكومة الجديدة هي حلُّ مشكلة الجنوب تضّمنت الرسالة ما
أسمته أفكارًا للنقاش وشملت عرضًا بالعودة إلى اتفاقية أديس أبابا للحكم الذاتي للجنوب
، وأشارت إلى الخالفات الثقافية والعرقية واللغوية بين شطري البالد، وفي لعام 1972

درجة التنمية االقتصادية واالجتماعية، وضرورة وضع برنامج تنمية متكامل للجنوب 
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وكأن هذه العموميات ومحاولة بّث الحياة في روح اتفاقية أديس أبابا لم تكن كافيًة إلثارة
الدكتور قرنق، فقد مضت الرسالة لتقول إنه على الرغم من أن مشكلة الجنوب لم تبدأ
بالقوانين اإلسالمية، إالّ أن السيد رئيس الوزراء ُيقّدر آثارها، ويعتقد أنه إذا تّم االتفاق على
المسائل األخرى فإن مسألة القوانين اإلسالمية لن تكون حجر عثرة في طريق االتفاق، وأنه
يمكن الوصول إلى حٍل ألن هذه القوانين هي موضع نقاش األسوأ من هذا أن السيد رئيس
الوزراء ذّكر الدكتور جون قرنق أن الشعب في جنوب السودان يعاني من نقٍص في المواد
الغذائية، وأن أعدادًا من المواطنين هناك يموتون من الجوع، وأنه من الضروري وقف
القتال حتى يصل العون اإلنساني إلى من يحتاجونه في نهاية الرسالة أوضح السيد
رئيس الوزراء أنه مستعد إلرسال وفٍد لمقابلة الدكتور قرنق في أيِّ مكان لبدء حواٍر جاد
ألنه ستكون هناك مأساة إذا ضاعت هذه الظروف المواتية للحوار بسب الظنون السابقة
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والمواقف الجامدة
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من الواضح أن هذه الرسالة لم تكن موّفقًة البّتة فقد واصلْت الحديث عن مشكلة جنوب
السودان وعرضْت العودَة إلى اتفاقية أديس أبابا بينما كانت الحركة الشعبية قد أعلنت
، أي قبل حوالي العامين من الرسالة، موضحًة أن المشكلة لم برنامجها في يوليو عام 1983
تعد مشكلة جنوب السودان، بل هي مشكلة السودان ككل كما أن ميثاق الحركة الشعبية
كان قد أعلن موت اتفاقية أديس أبابا، وإحاللها بالسودان الجديد تعّرضت الرسالة إلى
مسألة الدين والدولة بصورٍة فيها الكثير من التقليل، إن لم نقل االستخفاف، بالدور الذي
لعبته مسألة الدين والدولة في مشكلة جنوب السودان، وكان هناك الكثير من التعميم
والمراوغة في مواجهتها كما أن إخطار دكتور قرنق بالمجاعة في الجنوب، والتضّرع إليه
بوقف القتال حتى يصل العون اإلنساني إلى شعب الجنوب، الذي يحارب الدكتور قرنق
وجيشه من أجلهم، ال بد أن تكون قد أعطت االنطباع أن الحكومة في الخرطوم تحاول أن
تبدو مهتمًة بأحوال المواطنين الجنوبيين أكثر من الحركة الشعبية لتحرير السودان التي
قامت وتحارب من أجلهم وال ُبدَّ أن دكتور قرنق قد قرأ هذه الفقرة من رسالة رئيس

الوزراء كإهانٍة شخصيٍة له 
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كان غريبًا أن تأتي رسالة السيد رئيس الوزراء للدكتور قرنق بعد أربعة أياٍم فقط من رسالة
اللواء عثمان عبد هللا وزير الدفاع كما أن الرسالتين ال بد أن تكونا قد أثارتا السؤال عن
لماذا لم تأِت هذه الرسائل من الفريق سوار الذهب رئيس المجلس العسكري االنتقالي؟ كما
ُيالحظ أن السيد رئيس الوزراء قد عرض إرسال وفٍد لمقابلة الدكتور قرنق في أيِّ مكان

لبدء حواٍر جاد، بدالً من أن يعرض عليه مقابلته هو شخصيًا
 9

كان ردُّ الدكتور قرنق، كما هو متوّقع، حادًا وغاضبًا، وكان تاريخ خطابه الفاتح من سبتمبر
، أي بعد ثالثة أشهر من رسالة السيد رئيس الوزراء أوضح رد الدكتور قرنق أن عام 1985
رسالة رئيس الوزراء وصلته في 25 يونيو، أي بعد قرابة الشهر من إرسالها، وأن الرسالة كان
يجب دراستها قبل الرد عليها بواسطة مكتب القيادة السياسية والعسكرية العليا للحركة
الشعبية التي أصدرْت عّدة قرارات لكنه ذكر أنه قبل التطّرق لهذه القرارات ال بد من
توضيح وتصحيح الكثير من النقاط التي تّم تشويشها أو لم ُتؤخذ بجدية أوضح ردّ
الدكتور قرنق أنه على العكس من دعاية وادعاءات المجلس العسكري االنتقالي فإن الحركة
الشعبية كانت دائمًا تدعو للحوار وانطالقًا من هذه النقطة فقد شّن الردُّ هجومًا عنيفًا على
المجلس العسكري االنتقالي، ووصفه بأنه امتداٌد لنظام نميري، واتهمه بتصعيد الحرب

والدمار والموت في الجنوب في نفس الوقت الذي كان المجلس يتحّدث عن التفاوض
وأشار الرد إلى عّدة حوادث اعتداءات وقعت في الجنوب في األسابيع التي سبقت رسالة
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السيد رئيس الوزراء ذّكر ردُّ الدكتور قرنق أن جنراالت المجلس العسكري االنتقالي هم
، وال يمكن أن يقودوا السودان الذين أداروا الحرب في الجنوب وصّعدوها منذ عام 1983
ويتحدثوا عن السالم وطالب الردُّ بتسليم المجلس لصالحياته إلى المدنيين الذين قادوا

االنتفاضة على نظام نميري وحربه الغاشمة في جنوب البالد

طالب ردُّ الدكتور قرنق بضرورة أن تلتزم الحكومة السودانية علنًا بمناقشة مشكلة
السودان، وليس مشكلة جنوب السودان، في مؤتمٍر وطنٍي جامع يناقش نظام الحكم في
الخرطوم وأقاليم السودان لكن الدكتور قرنق اشترط االستجابة لمجموعة من المطالب
قبل عقد هذا المؤتمر منها رفع حالة الطوارئ، وإلغاء قوانين سبتمبر، واتفاقيتي الدفاع
المشترك مع مصر وليبيا اختتم الدكتور جون قرنق رسالته بتأكيده أن الحركة على

استعداد لحضور هذا المؤتمر الوطني حال االستجابة لهذه الشروط الثالثة
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قام رئيس الوزراء الدكتور الجزولي دفع هللا بالرد على رسالة الدكتور جون قرنق في 10
، أي بعد أكثر من شهرين من تاريخ الرسالة، موضحًا أن المجلس العسكري نوفمبر عام 1985
االنتقالي ومجلس الوزراء قد تّم تشكيلهما بعد إجماٍع عريض من القوى السياسية التي
التجمع الوطني إلنقاذ الوطن أوضحت قادت االنتفاضة ووّقعت على الميثاق الوطني 
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الرسالة استعداد الحكومة للنظر في مسألة رفع حالة الطوارئ قبل انعقاد المؤتمر غير أن
الرسالة تعّثرت وارتبكت في مطلب إلغاء قوانين سبتمبر فقد أشارت الرسالة إلى أن هذا

المطلب يمكن مناقشته في المؤتمر الوطني المقترح 

وُيالحظ أن نفس هذا التعّثر واالرتباك شملته رسالة السيد سر الختم الخليفة، رئيس وزراء
حكومة أكتوبر األولى، في ردِّه على رسالة حزب سانو بتاريخ 9 نوفمبر عام 1964، والتي
طالبت بالنظام الفيدرالي فقد أشارت رسالة السيد سر الختم الخليفة إلى أن هذه المسألة

يجب أن ُتترك لمؤتمر المائدة المستديرة 

لم يقم الدكتور قرنق بالرد على تلك الرسالة، وتوّقفت االتصاالت بعد ذلك بين الحكومة
والحركة الشعبية كان واضحًا أن المسافة التي تفصل الطرفين صارت كبيرة، واألمور
العالقة معّقدة، والمواقف متباينة وقد زاد من ذلك التعقيد والتياين صدور دستور

السودان خالل فترة تبادل الرسائل 
11

في تلك األثناء كان دستور السودان االنتقالي قد تّم إعداده والموافقة عليه بواسطة
مجلس الوزراء، ثم تّم اعتماده بعد ذلك بواسطة المجلس العسكري االنتقالي وقد وّقع كل
، ودخل الدستور حيز أعضاء المجلس العسكري على الدستور في 10 أكتوبر عام 1985
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النفاذ في نفس ذلك اليوم ولم يكن هناك أي دوٍر للتجمع الوطني في هذه المهمة 

الشريعة اإلسالمية والعرف مصدران أساسيان وقد نّصت المادة 4 من الدستور على أن 
للتشريع، واألحوال الشخصية لغير المسلمين يحكمها القانون الخاص بهم وقد أّكدت تلك
المادة ورّسخت بقاء قوانين سبتمبر التي كانت انتفاضة أبريل قد طالبت بإلغائها، وطالبت
بإلغائها أيضًا رسالة الدكتور جون قرنق وقد َسّمى الدستور في عّدة مواد االنتفاضة التي
، ليؤّكد التوّجه اإلسالمي انتفاضة أبريل ثورة رجب وليس  أطاحت بحكومة نميري 

للحكومة االنتقالية 
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يقوم نظام الحكم الذاتي اإلقليمي فـي كما نّصت المادة 16 من الدستور على اآلتي 
اإلقليم الجنوبي على أساس السودان الموّحد وفقًا لقانون الحكم الذاتي اإلقليمي
م أو أّية تعديالت يجيزها ثلثا أعضاء المجلس العسكري للمديريات الجنوبية لسنة 1972
االنتقالي ومجلس الوزراء في اجتماع مشترك، على أن يخضع أيُّ تعديل رغم تنفيذه،

لالستفتاء المشار إليه في قانون الحكم الذاتي لإلقليم الجنوبي متى ما كان ذلك ممكنا 

وهكذا قّررت حكومة الدكتور الجزولي دفع هللا إعادة الحياة التفاقية أديس أبابا لعام
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، من جانٍب واحد كان قرار إحياء اتفاقية أديس أبابا قرارًا أحاديًا من حكومة 1972

السودان، رفضته الحركة الشعبية صراحًة في رسالة الدكتور جون قرنق إلى السيد رئيس
الوزراء التي أوضح فيها أن المشكلة هي مشكلة السودان وليست مشكلة جنوب السودان 

كما ال ُبّد من مالحظة التعديل الخفي التفاقية أديس أبابا بواسطة الدستور االنتقالي
فبينما نّصت االتفاقية بوضوح على أن تعديل االتفاقية يحتاج إلى موافقة ثلثي مواطني
الجنوب في استفتاء عام ُيجرى في المديريات الجنوبية الثالثة للسودان، أشار الدستور إلى
متى كان ذلك ممكنًا وهذا بالطبع يجعل من االستفتاء أمرًا تقديريًا تقّرر عقد االستفتاء 
الحكومة وحدها إمكانية عقده أو عدم عقده، ولم يعد ضرورًة قانونية ومن الواضح أن
هذا تعديٌل جوهرٌي التفاقية أديس أبابا، تّم اعتماده بواسطة مجلس الوزراء والمجلس
العسكري االنتقالي، ودون اتباع اإلجراءات التي نّصت عليها االتفاقية نفسها للقيام بمثل
ذلك التعديل وهذا مثاٌل آخر لالستخفاف باالتفاقيات التي كانت تعقدها حكومات

الخرطوم مع الحركات والتنظيمات الجنوبية، ثم تنقضها بسهولٍة ودون ترّدٍد أو تحّفظ
13

وقد أوضحْت مواُد الدستور تلك، وطريقُة وكيفية إعداده، هيمنَة جبهة الميثاق اإلسالمي
على الحكومة والمجلس العسكري االنتقالي، وانتهاء، دور التجّمع الوطني الذي قاد انتفاضة

أبريل
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كما أصبح واضحًا أن إصدار دستور عام 1985 في 10 أكتوبر من ذلك العام، متضّمنًا تلك
المواد عن الشريعة اإلسالمية وقضية الجنوب، كان السبب الرئيسي لعدم ردِّ الدكتور قرنق
على رسالة السيد رئيس الوزراء المؤرخة 10 نوفمبر عام 1985 فالدستور قد صدر، ووضعَ
وأّطَر أسَس حكم البالد، بما فيها جنوب السودان وقد جعل الدستور من هذه األسس
الدستورية أمرًا واقعًا، دون نقاٍش أو اتفاٍق مع الحركة الشعبية، فما الذي تبّقى للمؤتمر
المقترح؟ كما ُيالحظ أن السيد رئيس الوزراء قام بالردِّ على رسالة الدكتور قرنق بعد شهرٍ
من صدور الدستور، وبعد شهرين من تاريخ الرسالة أي أن رئيس الوزراء قد انتظر صدور

الدستور ثم قام بالرد على الدكتور قرنق بعد ذلك
وكان الدكتور قرنق قد أدلى بعّدة تصريحاٍت بعد توّقف الرسائل مع رئيس الوزراء أعلن
فيها أن السيدين رئيس المجلس العسكري االنتقالي ورئيس الوزراء كليهما من اتباع جبهة

الميثاق اإلسالمي

كما أن الحرب التي قامت انتفاضة أبريل من أجل إنهائها زادت استعارًا، ووصلت أصوات
المدافع وطلقات البنادق وقصف الطائرات المدن الكبرى في جنوب السودان وزاد الجفافُ
الذي كان قد عّم شرق أفريقيا الوضَع الغذائي الهّش في جنوب السودان سوءًا وَفرَّ بسبب
الحرب والجوع مئاُت اآللف من أبناء وبنات وأطفال الجنوب إلى الدول المجاورة، وإلى
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شمال السودان حدث ذلك الجوع والموت والفرار رغم عملية شريان الحياة التي مّولتها
ونفذتها الدول الغربية، والتي ساهمْت كثيرًا في التخفيف من آثار ذلك الوضع الكارثي في

جنوب السودان 
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وهكذا بّددت حكومة انتفاضة أبريل التي ترأسها الدكتور الجزولي دفع هللا، في أقل من
ثمانية أشهر، أحالم وآمال ومطالب انتفاضة أبريل بحلِّ مشكة جنوب السودان سلميًا

وتواصل سيُر البالد في بقية فترة الحكم المدني الثالثة في اتجاه انقالب 30 يونيو عام
1989 وقد اكمل االنقالُب مشواَر انفصال جنوب السودان، وأوصله إلى نهايته الحتمّية

وهذا ما سنواصل توضيحه بالتفصيل والوثائق في األسابيع القادمة 

Salmanmasalman@gmail.com
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التعلیقات
1420173# [محمد عباس محمد أغبش] 
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أرى أن األسباب الرئیسیة التي أدت إلى إنفصال جنوب السودان عن شماله تنحصر في اآلتي:
1. الجهات الخارجیة وتبنیها إلسترتیجیات دولیة تحدد مصیر الشعوب. 

2. المثقفون الجنوبیون ومصادرتهم إلرادة الجنوبیین في تشجیعهم لقبول اإلنفصال.
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3. الحركة اإلسالمیة وإصرارها على أن التراجع عن القوانین الساریة والقبول بالعلمانیة كفر.

لقد كتبت مقاال قبل إستفتاء الجنوب مبینا فیه أن على الشمال أن یقّدم كافة التنازالت لبقاء السودان موحدا حتى إن كان
القبول بالعلمانیة.. ویمكن لكل والیة من والیات السودان تطبیق قوانینها وفق ما یقرره سكانها في تشریعاتهم وذلك
حتى ال یجد أحد من الناس مبررا ألن یقول أنه مواطن من الدرجة الثانیة (هذا الطرح ال یضر اإلسالم شیئا بل یزیده
قوة ورسوخا فالواقع یؤكد أن الجنوبیین دخلوا اإلسالم طوعا وأن أعدادهم في إزدیاد مضطرد (وهذا ما یخیف الغرب
والدوائر الكنسیة) وما دام العالم كله یتجه إلى قبول التداول السلمي للسلطة في دولة المواطنة الكاملة، فسیأتي ذلك
الوقت الذي یستطیع فیه السودان الموحد تعدیل دستوره وفق إرادته وتحقیق أهداف األغلبیة دون تغول على حقوق

األقلیات.

واآلن ورغم األخطاء الجسیمة التي أوصلتنا إلى هذا الواقع البائس، فالفرصة مواتیة إلعادة وحدة السودان وعودته
قوة إقتصادیة هائلة بتنوع موارده وإتساع رقعته .. فإذا أتیحت الفرصة للسودانیین في التعبیر عن إرادتهم الحّرة في
ال أشك لحظة في أنه یمكن إعادة وحدة السودان وذلك ظل حكومة جامعة تمثل كافة ألوان الطیف السیاسي و .. و .. 

للمؤشرات التالیة:

لقد ُأخرست الدوائر العالیمة التي شجعت ومّولت اإلنفصال من النتائج المدّمرة التي آلت إلیها األوضاع بعد  .1
اإلنفصال.

. لقد ُأخرس المثقفون الجنوبیون الذین كانوا یؤولون على الدوائر الخارجیة في دعمهم لتأسیس الفردوس الموعود 2
ویتحّملون األوزار والمآسي التي حّلت باألبریاء من أهلهنا الطیبین في أرض الجنوب.

ال بد أ ن تكون الحركة اإلسالمیة السودانیة قد إستفادت بصورة أكبر من غیرها من التجارب القاسیة التي أدت ألى  .3
وضع البالد الیوم والحالة الخانقة التي ال یستطیع أحد الجزم على ما یمكن أن یحدث في مقبل األیام واألحوال تتدحرج
نحو المجهول .. ففي عالم الیوم ومن أجل دیمومة اإلستقرار والتنمیة البد من التسلیم الكامل واألمین بأن التداول
یحق للمواطنین أن یختاروا غیري إذا فشلُت في تحقیق برامجي السلمي للسلطة هو الحل األوحد للتراضي وأنه 
لخوض تجربة جدیدة واعدة .. أما إذا رأت أیة جماعة أن لها عبقریة اإلنتخابیة وسأعود غدا أكثر قوة وإستعدادا 

الحلول الشاملة ، فسیظل الوطن في إنقسام وتشظي وغدا سننعى ما تبقى من وطننا المحبوب .. وطني السودان ..

الرد على [محمد عباس محمد أغبش]

1420093# [صدیق ضرار] 
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PM 03:25 02-25-2016

وبدون شرح أسباب انحیازى التام ضد فكرة االنفصال مع التردد الذى كان بى حیث أرى أنه الحل ألخوتى الجنوبیین
فى الخالص من هذا الوباء الذى تقصدهم وبكل إمكانیات البلد وشعبها وأنه دفع بهم دفعا إلى هذا المسار سواء كان
دفعا بواسطة الحرب القذرة وتجیش بقیة السودانیین برغبته واألكثر بضد رغبتهم ، بل وانحیازهم وحبهم ألخوتهم
الجنوبیین . فعال لم تكن حربا خیاریة فى حزبیة األعداء - فكان أبناؤنا الطالب والمغصوبیین باسم الدفاع الشعبى

والمعسكرا - ذكرى معسكر العیلفون وغیره .

الورد طریقنا
َبحلْم إنُّه الورِد طِریقنا . . وانُّه عَشانَّا الُحب َمكتوب

وإنه الَعالْم َفجأة ِبَیصحى . . وَیلقى َعِلیُه الُنوْر َمْسُكوْب
َحتَّى َكَماْن الَقَمر الَصْیِفى . . ِمنَّ الَلْیلْك َیلَبس ُتوْب

* * *
َبسأل عن أْقَمار ِبتساِفر . . ِفى َأعَماْق الُكون ِتْتَجوَّل

َتخبِّى النْرِجس فى ِجْنَحاتها . . ِعز اللیل الشاتِّى ، وَترحْل
َبسأل عن غاَبات وُقراَها . . وَعن ِهجَراْت َعكِسیة ِبَتحصْل
ِكیف فى یوْم َمجنون ِتْتبدَّْل . . وتِسیْب أْنهاْر الُحب َمجَراَها

َبسأل َعن أجَرام وَكواِكب . . وِكیف ِتتَخطى َمداَرها األوْل
واحلم ِبى َنجمات َقْد كانْت . . َیضِوى َسمانا ُشعاَعها الُمنَزْل

َبس والَما َمفُهوم َیا ُزوِلى . . ِإنَّك ِمن َتاریَخك َتْفِصْل
 * * *

َزْى أزَهار وُورود ِبتفتِّْح . . َكان الُحب َیكَبر ُجوَّاَنا
وَكان ُقدَّامَنا ِبالْد وَعواِصم . . َتمدَّ ِجُسوَرها وَتسَتناَنا
وَترِمى علینا ِغالَلة َدعَوة . . َترمى علینا وَما َأغراَنا

ُكنا ِبنْطرح ُرؤَیة َجدیدة . . َوَجْدنا العاَلم ِفیها َمعانا
* * *

َوَقفَت َبَراى والَمطْر ِیسَّاَقط . . ِریاح مجُنونة وَرْعِد وَباِرق
َشَهْر النُّور َعن َوجِه ِتِریَزا . . َشقَّْت َغَلْس الُظلمة الَخاِنق

َفجَّْت ُسحب الشَّك واْرَتفعت . . َنْیَزك َینِزل َفْو ِمن َحاِلق
َغسل الَماء الُحزن الِفْیَى . . َجاتِنى َمالك ِف ِظالْل َمرِئَیة
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َتنِادى عَلْى ِبى ُصوت ِمتَراِعش . . ُصوت َممٌلوء َلمَسات ِحنیَّة
ِلیْه إتأَخرْت َحبیِبى َعلىَّ . . وَكان َبرَجاْك فى الَزمن الَساِبْق

ُكنَت ِهناك ِفى َنفس الُبقَعة . . َمن ِبین َشجَرات الَمْنَقا َبَتاِوق
َخایفة علِیك واللیل ِمتوحِّْش . . ِمن ُخوفى َعلیَك َشدید َبتَضاَیْق

* * *
ِبیِنى وِبیِنك َشَهروا ِسیوُفهم . . َعبُّوا كالِشنُكوْف وَبناِدْق

ُوَحاة الُحب الب[ینَّا ِتِریزا . . َحنشَهد َضوْء الَفجر الَصاِدْق
ِمن َأجِل ُسعاد وَأِلیر وَمریَّة . . ِمن َأجِل َرَواِبط َدم ُأسِریَّة
ُخضِت ِغماْر الَحرب الَقِذرة . . َقاِتل أو َمقٌتول ، َما َفاِرْق

َبُصد َضربات ُقوات َهمجیَّة . . َدوّى الدَّانة ِف ُأذنى َمطاِرق
ُهْم ِاتلمُّوا ِتریزا َعلىَّ . . ُهم َیا أمَّ أِلِیر َحصُروِنى

َألنِّك ُكنِت الَضْى ِلعینىَّ . . َفتُشوا َعنِّك ُجوَّا ِعُیوِنى
َرسُموا حُدود وَأقاُموا َحواِجز . . َفرَُّقوا َماِبِیْن ُلوِنك وُلُونى

َحرُقوا اَألخَضر ُعقب الَیاِبس . . وَقاُلوا یُكون اللون ِمتَجاِنس
َأطلُقوا َفْتَوى َعِلیِك َزریَّة . . َهدُموا الَقاِئم ِبیِنْك وِبیِنى

َوضُعوا الِجزَیة َعلیِك عًقوَبة . . َفرُضوا رُسوُمْم ِبالِزندیَّة
حتَّى الَملَبس ِفیه اْتَحشُروا . . وَقالوا تُكون أْثواب َعرِبیة

َشقَّ الُسوط َأجَساد َبنُّوتَنا . . إْشَتغُلوا غَلط ِفى َهاِدى الِملَّة
َسخَُّروا للُبْنَیان أْخواُنهم . . َتْعَبان وَألُور واْسَتنَّى ِشَویَّة

وَبقى الُسوداْن َطالَبان اُألخَرى . . َیهتزُّوا وَیْرُقص ُعَمْر الُمالَّ
ِفین ِباهللا َتودُّا َوِشِیُكم . . ِمنَّ الَعار اَألصَبح َالِزق

َدخُلوا الَنَفق الُمظِلم َتاِنى . . ِبِى ِكْرِعیًنم، َحَفروا الَطاِبق
ُهم إتَفُقوا وَعقُدوا الِنیَّة . . الوَطن الَوِاحد َیصِبح ِمیَّة

ِدِیل َشان َیوصُلوا ِللَمدنیَّة . َداْیِرین ِملُیون َسَنَوات َضْوِئیة
َحرُقوا األخَضر ُعقب الَیابس . . وَقاُلوا ِیكون اللون ِمتَجاِنس

ُهْم ِاْتلمُّوا ِتریزا علّى . . َألنِّى َبآآآآآآآآآآآِمْن ِبالُحریَّة
ِدیل َشان َیوصلوا ِللمدنیة . . َدایِرین ِملَیار َسنَوات َضوِئیة
َأُصْبِرى َكماْن ِمدِّیَها ِحَباِلك . . اْلِعْبء الُفوِقك َماُهو شَویة

َأِجیْك ِمْن َتانى ُخالِسى ُمَؤصَّل . . َخاِتف ُلوِنین َشالَِّخى مضَطاِرق
( َأجیْك ِمن َتانى ُخالسى َمَؤصل . . َخاتف ُلونین واْلِبْنَیة َقویَّة )

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-225880.htm&id=ma-160327044251-69b4af2c
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 

4 .75/5  (3 (صوت 

( َأجیْك ِمن َتانى ُخالسى َمَؤصل . . َخاتف ُلونین واْلِبْنَیة َقویَّة )
واْبَدا َمَعاِك الَخْطَوة ِبخطَوة . . ِإِیْد َعَلى ِإید َنْمِشیَها َسِویَّا.

الرد على [صدیق ضرار]

ردود على صدیق ضرار
PM 10:56 02-25-2016 [مواطن] 

أحسنت!

1419735# [میرغنى جمعة] 
AM 12:41 02-25-2016

االسالمیون استفادوا من حكایة المصالحة مع نظام نمیرى فى التمكین وتنظیم عمل الحزب والتمكن اقتصادیا مما جعلها
تتفوق على االحزاب من حیث جاهزیتها لالنتخابات زرعوا كوادرهم ومرتزقتهم فى حكومة االنتفاضة وعلى راسهم
سوار الذهب والجزولى وعمر عبد العاطى توزیع ولعبة قردیة وهذا حالهم اهم اهداف االنتفاضةهى حل مشكلة الجنوب
والوضع االقتصادى والمجاعة.اتفقت االحزاب على ان تكون هنالك فترة انتقالیةمدة خمسة سنوات حتى تحل تلك
المشاكل وتتعافى وتنظم حالها وقد فعل فیها النمیرى ما فعل وبمساعدةالجماعة ایاهم . حینها خرج علینا شیخهم
الترابى فى مقابلة بجریدة الصحافةبأن االنتخابات ستقوم فى موعدها حتى ولو أدت الى فصل الجنوب هذا الخبر فى

الصفحة االولى بجریدة الصحافةیعنى الحكایة مفصلة وجاهزة

الرد على [میرغنى جمعة]

1419734# [الدرب الطویل] 
AM 12:37 02-25-2016

اللوم ال یقع على الدكتور الجزولي وحده بل على كل النخب السیاسیة.. من أهم اسباب إنتفاضة ابریل هي قوانین
سمبتبر المهینة لكرامة اإلنسان.. ولكن اآلیدلوجیا اإلسالمیة اخرصت كل السیاسیین الشمالیین بسؤال بسیط هو هل
انت ضد شرع اهللا؟ هل ترتضي بالفسوق والفجور؟ الخ.. فسكت الكل!!.. خصوصًا ان اكبر حزبین تسیطر علیهما
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انت ضد شرع اهللا؟ هل ترتضي بالفسوق والفجور؟ الخ.. فسكت الكل!!.. خصوصًا ان اكبر حزبین تسیطر علیهما
طائفتین دینیتین..

جون قرنق له كل الحق في تسمیة ما یجري بمایو تو!!.. وفي  طرح شروط في التفاوض مع المیرغني اهمها
إلغاء قوانین سبتمبر وقیام مؤتمر دستوري شامل!!.. وكانت النهایة إنقالب الجبهجیة بعد تماطل المهدي!!..

طوال تاریخ السودان الحدیث لم یستطع احد ان یشرح األزمة السیاسیة سوى شخصین.. شهید الفكر م.م طه الذي كتب
عام  وقبل اإلستقالل أن مشكلة الجنوب حلها في الشمال ودعا لإلشتراكیة والفیدرالیة.. ثم عارض قوانین سبتمبر
وكتب هذا او الطوفان.. ایضًا جون قرنق صرح ان مشكلة الجنوب هي نفسها مشكلة الشمال.. لیس من یحكم ولكن

كیف یحكم!!.. الهویة الجامعة وحقوق المواطنة ولیس فرض آیدلوجیا معینة!!..

الرد على [الدرب الطویل]

 [Aleheimir] #1419710
PM 10:48 02-24-2016

الدكتور سلمان محمد أحمد
لك أجزل الشكر والتقدیر على هذا السرد الرائع األمین والذى الیحتاج لوثائق.

األجیال الجدیدة تحتاج لمثل هذا التنویر بل معظم الذین عاصروا تلك األیام
الرائعة التى وقف العالم إجالآل لها یجهلون تغلغل جرثومة اإلسالمیین فى مفاصل

إنتفاضة إبریل، فاإلسالمیین منذ نشأتهم كالحیة الرقطاء تتلون لكل الظروف واألمكنه.
على أن الدكتور جون قرنق كان سباقآ فى سبر غور الشیطانیین حینما نعت حكومة

اإلنتفاضه بمایو تو. ویالیتها كانت مایو تو ، هى كانت سیناریو لهذا البالء. 
طالما أنك وعدتنا بإستمرار سردك التاریخى بالوثائق والمستندات نتمنى أن یشمل

سردك الخلفیه السیاسیه والعقائدیه ألعضاء المجلسین العسكرى منهم والمدنى
حتى تكون عظة وعبره وحتى ال یحبط الشعب السودانى مرة أخرى .

لقد حمل الشعب السودانى عبدالرحمن سوارالذهب فى حدقات العیون وفاخر به األمم
لیفجع فیه وهو یراه یقود حملة اإلنتخابات الرئاسیة لمرشح حركة الشیطانیین.

لم یطلب منه أحد أن یتخلى عن إنتمائه للشیطانیین ولكن إحترامآ للمكانه
السامقه التى یحتلها فى أفئدة الشرفاء ولكنه ولألسف دنسها بإختیاره لنفسه هذا الدرك الوضیع.
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[aleheimir] الرد على

1419662# [الحق ابلج] 
PM 07:58 02-24-2016

عندما قامت ثورة ابریل كان جون قرنق فى اوج عطمته واوج قوته بل استطاع ان یجند جیوشا تفوق قوة الجیش
السودانى على االرض بكثیر .

ورغم ان نوایا الحكومه االنتقالیه كانت حسنه جدا وكانت تسعى لحل مواتى اثناء ألفتره االنتقالیه اال ان قرنق فى
طاغوته وتكبره كان یحتقر كل أالحزاب والجیش وحتى شعوب الشمال . وكان یتعامل معهم بأنه الطرف االقوى والذى
یملى شروطه وال صوت یعلو فوق صوته وقد اسماهم بمایو تو واسماء اخرى یعف اللسان عن ذكرها وهة مفتون

بالمبدا الذى صنعه لنفسه واسماه السودان الجدید وهى نظریه عنصریه فى االساس .
رغم ضعف موقف الجزولى كرئیس مؤقت جدا اال ان ما قام به فى فترته تلك من محاوالت لرتق نسیج البالد ال یسطیع

ان ینكره احد .
یكفى ان الحكومه االنتقالیه قد اجتمعت به اربعة عشر مره فى كوكادام فى عام واحد فكیف یمكن ان نحمل الرجل هذه

التبعة الثقیلة ؟؟؟؟؟
اما اذا اراد الدكتور ان یبرء ساحة جماعة االخوان فذلك شانه فقط نذكره بأنهم وبعد الجزولى بستة وعشرین عاما قد

ذبحوا الجنوب بسكینة میتة فال زال من جراءها یرفس ویفرفر ویخلق من المشاكل ما ال یعلمه اال اهللا .

الرد على [الحق ابلج]

ردود على الحق ابلج
PM 12:07 02-25-2016 [د. هشام]

الحظوا كل من ینتقد تعنت قرنق و رفضه لكل (التوسالت) من المجلس العسكري یوصف بأنه كوز أو (دجاج)!!
یاأخوانا خلیكم منطقیین: نعم، الراحل قرنق كان وحدویًا یدعو للسودان الجدید و لم یدُع أبدًا لإلنفصال...لذلك مات
(غیلًة) لیحل محله اإلنفصالیون...كما أن أعضاء المجلس العسكري لم یكن لهم لون سیاسي معروف بل كانوا

أشحاصًا وطنیین... وكان د. الجزولي دفع اهللا في نقابة األطباء التي قادت اإلنتفاضة، كیف ُیحسب من األخوان؟
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PM 11:28 02-24-2016 [صائد الكیزان] 
واحد تانى من الجداد الحایم اللیلة في الراكوبة!

1419622# [الباشكاتب] 
PM 06:47 02-24-2016

عندما قامت ثورة ابریل كان جون قرنق فى اوج عطمته واوج قوته بل استطاع ان یجند جیوشا تفوق قوة الجیش
السودانى على االرض بكثیر .

ورغم ان نوایا الحكومه االنتقالیه كانت حسنه جدا وكانت تسعى لحل مواتى اثناء ألفتره االنتقالیه اال ان قرنق فى
طاغوته وتكبره كان یحتقر كل أالحزاب والجیش وحتى شعوب الشمال . وكان یتعامل معهم بأنه الطرف االقوى والذى
یملى شروطه وال صوت یعلو فوق صوته وقد اسماهم بمایو تو واسماء اخرى یعف اللسان عن ذكرها وهة مفتون

بالمبدا الذى صنعه لنفسه واسماه السودان الجدید وهى نظریه عنصریه فى االساس .
رغم ضعف موقف الجزولى كرئیس مؤقت جدا اال ان ما قام به فى فترته تلك من محاوالت لرتق نسیج البالد ال یسطیع

ان ینكره احد .
یكفى ان الحكومه االنتقالیه قد اجتمعت به اربعة عشر مره فى كوكادام فى عام واحد فكیف یمكن ان نحمل الرجل هذه

التبعة الثقیلة ؟؟؟؟؟

الرد على [الباشكاتب]

ردود على الباشكاتب
PM 11:58 02-24-2016 [الحق ابلج] 

كوكادام كانت فى عهد الجزولى فعال وكان ینظمها التجمع الوطنى الدیمقراطى . كان ذلك عام 
1986

وكان یرأس التجمع فى تلك االجتماعات الدكتور أمین مكى مدنى وعقدت مع قرنق اتفاقیه كانت هى االساس حتى
توقیع اتفاقیة المیرغنى قرنق فى نوفمبر ستة 

1988 . االتفاقیه كانت فى الفتره االنتقالیه واسمها اتفاقیة كوكادام .
راجع التاریخ لتتأكد یا مواطن دارفورى.
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PM 07:54 02-24-2016 [مواطن دارفورى]
shut up كوكادام لم تك في عهد الجزولى .

1419602# [مغبونه] 
PM 05:48 02-24-2016

ما سمعته من احد اعضاء مجلس الوزراء فى الفترة االنتقالیة ان اكبر ماسورة كانت فى تعیین النائب العام الدكتور
ربیع عبدالعاطى وقد تأخر اعالن هذا المنصب لفترة شهرین على ما اعتقد ولكن بطریقة ما نجح الكیزان فى تمریره اذ

لم یعلم الكثیرون خلفیته الكیزانیة 

طوال الفترة االنتقالیة كان یماطل فى موضوع قوانین سبتمبر وعندما یسأل عنها فى مجلس الوزراء كان یتهرب فمرة
یقول انه لم یفرغ من اعداد البدیل ومرة یدعى بان الغاءها مرة واحده سیخلق فراغ دستورى واالفضل التدریج وووو
وفى اخر جلسة المه الوزراء حیث انتهت الفترة االنتقالیه ولم یتم الغاؤها فضحك علیهم وقال لهم معقولة یغشوكم

سنه كامله؟ اى ان هدفه اساسا كان عدم الغاؤها

نعم قرنق لم یساعد الحكومة االنتقالیة باصراره على التمرد ولكن المشكلة االخرى كانت قصر الفترة واللوم فى ذلك
یقع على عاتق االحزاب فعندما قدمت قوى االنتفاضة خطتها اوصت بفترة انتقالیة لمدة خمس سنوات ولكن عندما
اطلعت االحزاب على االمر رفضت رفضا قاطعا واصرت على تقلیص الفترة لعام واحد ومن الواضح انه لم تكن لدیها

خطة الدارة وتنمیة البلد اساسا والمؤسف انه حتى هذه اللحظه ال نعلم ان كان هنالك حزب لدیه برنامج لذلك

الرد على [مغبونه]

ردود على مغبونه
PM 11:13 02-24-2016 [مغبونه] 

اعتذر عن الخطأ والف شكر لالخوة االعزاء على التصحیح 
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فعال المقصود هو عمر عبدالعاطى

PM 09:56 02-24-2016 [أبوعدیلة المندهش]
قصدك ( عمر عبدالعاطى)یا مغبونة ولیس ربیع عبدالعاطى الیس كذلك ؟

PM 07:41 02-24-2016 [محمد همت]
األخت مغبونة .. فقط للتصحیح الشخص الذى تقصدین هو القانونى عمر عبدالعاطى الذى شغل منصب وزیر العدل
والنائب العام .. أما الخابور الوطنى ربیع عبدالعاطى فهو لیس بقانونى ولیس له مؤهالت لیشغل منصب النائب
.. ولعله خطأ غیر مقصود ولك العام .. كل ما یملكه هو الكذب واللسان العفن وقلة األدب على الشعب السودانى 

التحیة

 [Rebel] #1419573
PM 04:43 02-24-2016

* كفیت و وفیت یا دكتور,
وجعا شدیدا, برغم انه یمثل سردا مباشرا, * و یبدو لى ان هذا "المقال" تحدیدا یا دكتور, قد اوجع "االسالمویین" 

لوقائع و احداث و حقائق, یثبتها التاریخ و یشهد علیها الواقع!
* و دعنا یا اخى, نترك جانبا دور "جبهة المیثاق" فیما حدث, من خیانة إلنتفاضة أبریل 1985!..و لنتناسى الدور
الذى لعبه كل من الجزولى و سوار الدهب فى ذلك, سلبا كان او إیجابا!..و لنفترض اآل عالقة لهما ب"جبهة المیثاق"

اصال!..و لنترك موضوع "فصل الجنوب", كیف حدث و لماذا و من المتسبب فیه!:
* لنا سؤالین بسیطین و محددین, موجهان مباشرة ألى "إسالموى", من غیر الجهالء و البلهاء و الخونه و المجرمین

و المنافقین منهم!..نرجو ان تتم االجابه علیهما, بینهم و بین أنفسهم فقط, بصدق و امانه و تجرد امام اهللا:

- ماذا فعلت "الحركه اإلسالمویه" ب"المسلمین" فى السودان عامة؟! و ماذا فعلت بشمال السودان "الوطن" نفسه,
شرع اهللا"!..ناهیك عن "ابریل" و "الجنوب" و "قرنق" و خالل اكثر من 26 عاما من حكم البالد و العباد و "تحكیم 

بطیخ!
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- ثم, هل مثلت "الحركه اإلسالمیه", فى تقدیرهم, أى إضافه حقیقیه ل"العقیده"؟! ام كانت خصما علیها؟!

* اال لعنة اهللا على الظالمین,,

[Rebel] الرد على

 [TAG EL Din Sid Ahmed TAHA] #1419564
PM 04:17 02-24-2016

عندما قرات المقابلة مع الدكتور الجزولى دفع اهللا فى صحیفة الصیحة تاثرت جدا ودمعت عیناى للصدق الدى اجاب به
الدكتور على اسئلة الصحفى.ال اعرف الدكتور شخصیا وكل ما اعرف عنه انه كان رئیس الوزراء بعد االنتفاضة وكان

نقیبا لنقابة االطباء.كنت ابحث عن طریقة لالتصال به وتهناته على الصدق والوعى فى اجوبته.
الدكتور الجزولى لم یبرئ نفسه فقد سرد كل مشاكل السودان واخطاء النخبة السیاسة السودانیة مند االستقالل الى
الحوار الوطنى الدى یجرى الیوم وبكل صدق نصح المسؤولین الیوم بان هدا الحوار لن یاتى باى نتیجة فى حل مشاكل

السودان ادا لم یستمع الجمیع دون لستثناء.
لكن ان یاتى د. سلیمان محمد احمد وینتقد الدكتور الجزولى ویسرد اربعة عشر نقطة لیحمله انفصال الجنوب فهدا هو
الدى اوصل السودان الى هدا النفق المظلم.الكل یعلم ان الدكتور جون قرنق وان لم یكن انفصالیا ولكن وقع تحت تاثیر
اعوانه الدین كانوا یظهرون تایدهم للوحدة ظاهریا ولالنفصال بسرهم ولهدا دقوا طبول االنفصال بعد موته. الدكتور

الجزولى انتقد موقف الساسة الشمالیین واتى بامثلة حیة من اوربا وغیرها.
ال شك ان د. سلیمان لم ینصف الدكتور الجزولى ویظهر انه ینطلق من مواقف عدائیة ضده كعادة جمیع السیاسیین فى
السودان. اقول للدكتور الجزولى "صح لسانك" كما یقول السعودیون و"ابدعت كما نقول فى السودان واقول لدكتور
ز ألا تزید الوطن جراحات وال یوجد طریق للخروج من هدا النفق المظلم اال االهتداء بنصائح سلیمان "عیب یا اخى 

الدكتور الجزولى الدى كان صادقا ویعبر عن كل السودانیین الدین ال ینتمون لالحزاب وخاصة العقائدیة.
د.تاج الدین سید احمد طه

المملكة العربیة السعودیة – جدة
جوال 00966534693362

[TA G EL Din Sid A hmed TA HA الرد على [
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1419542# [أبو سماهر] 
PM 03:12 02-24-2016

لم یكن للساسة السودانیین بعد نجاح انتفاضة أبریل المجیدة أي تصور لمعالجة مشكلة الجنوب ولألسف استمر غیاب
الفهم للحل وازداد غي التدهور حتي انفصل الجنوب بعد أن حلت علي البالد كارثة اإلنقاذ والتي فشلت في ادارة تفاوض
نیفاشا وفشلت في إدارة الفترة االنتقالیة. مشكلة السودان التي حاولت الحركة الشعبیة ان تحلها في إطار المواطنة
تعددیة السودان ما تزال قائمة حتى الیوم وأغبیاء اإلنقاذ لم یتعلموا شیئا من أخطائهم التاریخیة والمساواة علي اساس 

. شكرا بروف سلمان إذ أیقظت ذاكرتنا التي كادت تعصف بها خیبات العقدین ونصف

الرد على [أبو سماهر]

1419531# [عمر عمر] 
PM 02:49 02-24-2016

طبعا یا دكتور نحن ما مستغربین في مستوى كتابتك هذه فنحن نعرفك في واشنطون و ال أعتقد إنك تعرفني إال إذا
قابلتني.

رجاء یا دكتور! للقراء علیك حق و مثل هذه الكتابات الرصینة و التي تعطینا األمل بأن السودان ما زال بخیر و فیه
العقالء و العلماء و األخالقیون مثلك!

رجاء یا دكتور أكتب لتبین خطل و بساطة أمثال دكتور الجزولي و الذي لم ینس شیئا و لم یتعلم شیئا! 
بئس التحلیل تحلیل الجزولي و بئس التاریخ الذي صیر مثل الجزولي امیرا!

شكرا للكتابة المسئولة... لكن ما تطول الغیبة.

الرد على [عمر عمر]

1419521# [زول] 
PM 02:38 02-24-2016

الذي جعل قرنق یحارب ویستمر في الحرب بعد االنتفاضة النه یعمل من اجل السودان ككل كوطن جامع لكل الثقافات
وما جعله یحارب هو استمرار االسباب التي قاد من اجلها حركته اول تكون المواطنة هي االساس  واالدیان والمعتقدات 
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مرة فقد سیطر الكیزان وبسطوا نفوذهم بعد ایئتالفهم مع نمیري وجره لتبني خطهم السیاسي وبعد االطاحة بالنمیري
اتت نفس الجماعة لتسرق االنتفاضة وتنصب الجزولي وسوار الدهب لتنفیذ اجندتها وتفصیل الدستور حسب رؤیتها
وقد كان فلماذا ال یستمر قرنق في الحرب واالسباب التي قام من اجلها ال زالت قائمة بل وبصورة اكبر مما كانت علیه
فالجزولي وسوار الذهب هم من یتحملون فصل الجنوب بل هم السبب االساسي اذ كانت الفرصة امامهم بعد االنتفاضة
وكان مفتاح الحل بین ایدیهم ولكنهم ال یملكون من امر انفسهم شیئا فاالوامر تأتي وعلیهم التنفیذ وكان ان تمت

مكافاتهم بالوظائف ذات المرتبات الدوالریة واالسفار المتكررة

الرد على [زول]

1419509# [عباس محمد علي] 
PM 02:20 02-24-2016

ال ال ال وقت للبكاء على ما مضي فقد إرتكب الكیزان عدة جرائم في حق الشعب والبلد بتداء بمشاركتهم لجعفر نمیري
وترحیا الفالشا ورهن إقتصاد البالد لشروط صندوق الدولي و تعیین سوار في جرائمه و خاصة قوانین سبتمبر 83 
الذهب و الجزولي دفع اهللا على رأس السلطة السیادیة و التنفیذیة و قد أقسموا أنهم لیسوا (كیزان) وقیامهم بتنفیذ
إنقالب ضد الدیمقراطیة و فصل الجنوب و تدمیر البالد إقتصادیا و إجتماعیا وإشعال الفتنة و الحروب في دارفور و
النیل األزرق فالمطلوب تصحیح هذه األخطاء و كنس هذا النظام و القصاص من المجرمین فهیا إنتفضوا و ثوروا

فالترابي و عیاله و تالمیذه المجرمون فسیموتون خوفا من غضبة الشعب و إنتقامه قبل أن تصلهم ید العدالة!!!

الرد على [عباس محمد علي]

ردود على عباس محمد علي
PM 04:01 02-25-2016 [سننتصر علي الكیزان الخونة اكلي قوت الغالبة]

واهللا یازول كالمك دا كله صحیح ...

واقوال الشهود (وهم الشعب السوداني الفضل) ... بل اعتبره قراءة التهامات من الدرجة االولي ثبتت بالبینة 
وسیصدر الحكم علیهم جمیعا ومعروف ماهو الحكم في حالة الخیانة العظمي !!!
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1419478# [كاره الكیزان] 
PM 01:14 02-24-2016

لماذا نحمل دكتور الجزولي دفع اهللا اكثر مما یحتمل فالرجل كان ینفذ اوامر قائد تنظیمه الترابي وحبیبه الصادق
المهدي

الرد على [كاره الكیزان]

1419469# [طه أحمد أبوالقاسم] 
PM 12:57 02-24-2016

االنفصال ..
تركه عاریا ومحاصرا .. وممنوع االقتراب منه اال بتأشیرة .. المناطق المقفلة .. لیخلق مشكلة للطرفین ..

بعد االستقالل طبیعي السودان یحافظ على حدوده .. ولكن الجنوب ظل یضع یتحدث عن برتوكوالت جوبا 1947 ..
وتمرد على واقع لم یصنعه الشمال .. 

وظلت مشكلة الجنوب تراوح مكانها .. ونخسر اقتصادیا وسیاسیا.. 
الثورات الشعبیة كلها كانت من أجل الجنوب .. وكانت السبب المباشر .. 

كانت اتفاقیة 73 والخرطوم ونیفاشا .. ومبادرات .. واتخذها البعض البعض منصة لمحاربة االنظمة .. التجمع فى
اسمرا منح الجنوب كامل التصرف فى تقریر المصیر .. واتفاقیة 73 منحت الجنوب صالحیات كبیره .. ونیفاشا كذلك .. 

أدهشني الراحل اروك تون .. فى قناة الجزیرة برنامج االتجاه المعاكس .. موقف محیر ومعاكس تماما .. یاسر عرمان
بعد اتفاقیة الخرطوم  یمثل الجنوب .. واروك تون یناصر الشمال .. 

االنجلیز جامعة الخرطوم وبقیة التنمیة فى الجنوب .. وما ذنب الشمال وهو مستعمر ؟؟ ..
والتاریخ یعید نفسه .. یاسر عرمان یود أن یتحدث عن جبال النوبه .. ودانیال كودي .. وثابتا بطرس موجودیین .. 

الجنوب .. وتحمل وحده أحداث االستفتاء كان الفیصل وبنسبة كبیرة .. الشعب السوداني .. لم یناصب العداء البناء 
اكتوبر .. عند تأخر طائرة كلمنت امبورو .. ومقتل جون قرنق ..

جون قرنق .. هو الذى وقع مع البشیر .. وذهب الى موسیفني من وراء ظهره .. 
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الحدیث االن .. یا سلمان ال طائل منه .. هم لدیهم جوبا ونیفاشا و73 ..
أكثر من خمسین عاما صرف على الجنوب .. وحرب .. حتى التنمیة حطمها التمرد ..فى مقدمتها قناة جونقلي .. یدفع

المواطن واالجیال القادمة مبلغ ملیار دوالر قیمة معدات فقط .. االرواح مضت الى بارئها ..

الرد على [طه أحمد أبوالقاسم]

ردود على طه أحمد أبوالقاسم
PM 04:35 02-25-2016 [سننتصر علي الكیزان الخونة اكلي قوت الغالبة]

مشكلة الجنوب نحن (في الشمال) الذین صنعناها .. ولم یكن الجنوبیون كما تزعم انهم سببها ..
نحن في الشمال من نصبنا انفسنا حكاما لكل السودان لبلد بحجم قارة - تتعدد فیه االعراق وااللوان وااللسن

والثقافات .. ولقد اثبت التاریخ اننا النملك المؤهالت الكافیة في ادارة دولة بهذا الحجم وهذا التنوع ... 

التفاوض كان یمكن ان یكون البدایة للحل والتراضي ...ولكننا كنا نحن اعداء انفسنا ولیس الغرب كما یزعم
البعض . كان البلد في امس الحاجة لشخص قلبه علي السودان الواحد ... السودان قبل االنقاذ كان فیه من الكوادر

ممن هم مفخرة لنا ولالجیال القادمة .. 
وسیظل السودان یذكر اشخاصا كالمحجوب والشریف حسین وحتي ممن انقلبوا علي الدیمقراطیة امثال بابكر النور
وفاروف حمداهللا ..رجال كانت عندهم الغیرة علي تراب البلد الواحد وكانوا یحترمون انسان السودان كیفما كان

انتماؤه ودینه وعرقه ولونه ... هل هذا یحدث االن في عهد االنقاذیین النقعیین واصحاب االفق الضیق .. 
هذه طغمة اخطات في حق البلد ومازالت تتمادي في اخطائها والبلد یهوي بخطي سریعة .. البلد االن یتحكم فیه ثلة
من (االنتفاعیین ) الیدرون مایتوجب عمله االن بعد ان انسدت امامهم كل السبل .. وانعدمت الرؤي .. والقادم ادهي

... ونسآل اهللا ان یلطف بالشعب المظلوم ...

1419466# [عبداهللا احمد محمد] 
PM 12:53 02-24-2016

الجنوب كان هینفصل یعنى كان هینفصل كنت امقت وال احب ان یذكر احد مجرد ذكر بان ینفصل الجنوب ولكن بعد
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ظهور باقام اموم والور وبقیة هؤالء من امثاله وبما كان یبثه باقان والور من سموم وحقد حمدت اهللا بان فكانا اهللا
منهم وحتى اخر كلمة قالها وهو یغادر اتفكینا من وسخ الخرطوم یدل على وقاحة معدنه ومن اقدار اهللا صار یلمح
برجوع الجنوب الى السودان االم الن ما فعلوه فى الجنوب وشعب الجنوب یدنى لها الجبین الفات مات علینا المحافظة

على ما تبقى من السودان الحبیب واال نبكى على اللبن المسكوب بدال من البكاء على اطالل السودان ان فرطنا فیها

الرد على [عبداهللا احمد محمد]

 [Sabir] #1419460
PM 12:36 02-24-2016

د. سلمان رجل أكادیمي نزیه یكتب حسب أمانته العلمیة وما یملیه علیه ضمیره مثل مثل كثیر من األكادیمیین أمثال د.
حیدر إبراهیم والكرسني والكتاب الشرفاء اآلخرین. فالرجل یذكر حقائق. فعال حكومة الفترة االنتقالیة بشقیها العسكري
والمدني كانت حكومة كیزان والدلیل على ذلك الدستور االنتقالي والقانون االنتخابي الذي فصلوه على مقاس الجبهة
القومیة اإلسالمیة بتحویل دوائر الخریجین إلى دوائر إقلیمیة فسجلت عضویتهم بكثافة في األقالیم التي لیس بها
خریجین كثر وبالتالي فازوا بها جمیعا (25 مقعدا) وغیر ذلك من التلكؤ الذي حدث بالمراوغة وعدم تنفیذ أهداف
االنتفاضة. وبعد أن سقطت الحكومة الدیمقراطیة ظهر جل أعضاء المجلس العسكري وأغلب أعضاء مجلس الوزراء
بأنهم یحتلون مناصب في منظمة الدعوة اإلسالمیة التي سجل في مقرها خطاب االنقالب الذي قدمه العمید عمر البشیر.
الراكوبة منبر حر وكل شخص یمكن أن یعلق على ما یكتب من آراء ولكن لنبتعد عن السخریة واإلساءات ألصحاب
الرأي ولنناقش ما یقدمون من آراء وال نلجأ للمسائل الشخصیة التي ال تفید. أكید كل من ال یلتزم بأدب الحوار هو من

الدجاج اإللكتروني التابع لجهاز األمن الذي صادر قرار شعبنا.
شكرا لك دكتور سلمان ألنك تكتب بتجرد وموضوعیة علمیة وهنیئا لشعبي بأمثالك وكل الشرفاء الذین یرفدون بعصارة

أفكارهم.

[Sabir] الرد على

 [Nagid] #1419451
PM 12:18 02-24-2016

ال تحاولوا التالعب بنا كان خطا فادحا من قرنق مواصلة القتال لكسب مزید من االراضي لیلتهم الجنوب مستغال اكتفاء
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الجیش بالتراجع (كما یفعل الحمار الذي ظن ان االسد یهرب منه الي ان التفت الیه االخیر فقتله)ام ایهامنا الن المجلس
العسكري صعد الحرب حتي وصلت المدافع الي المدن الكبیرة ففیه تناقض هذا دلیل ان الحركة ظللت تقاتل مستقلة تقید
الجیش بعدم التصعید امال في الحل السیاسي دون فقد المزید من االرواح واهدار المزید من االموال في شئ ال یحل اال
سیاسیا .ولم یكن في مقدور قرنق ان یوقف الحرب النه لیس هو الذي یسیرها وما الذین كانوا یمولونه طیلة هذه
السنین یفعلون ذلك من اجل سواد عیونه بل من اجل هدف معین البد من ان یبلغوه حتي لو ازالوا قرنق المسكین الذي
كان یعتقد انه هو المتحكم ناسیا انهم لن یدفعوا اال بعد ان یكونوا صنعوا القائد والقائد البدیل في حال اغتر االول
وعمل فیها وطني ومصلحة الوطن اصدق انه قائد فعال.ولذلك قرنق من الذین دفعوا الجهاض الدیموقراطیة ومعول

تفتیت للسودان غصبا عنه

[nagid] الرد على

Nagid ردود على
PM 02:32 02-24-2016 [زول]

وما الذي جعل قرنق یحارب ویستمر في الحرب النه یعمل من اجل السودان ككل كوطن جامع لكل الثقافات واالدیان
وما جعله یحارب هو استمرار االسباب التي قاد من اجلها حركته اول مرة والمعتقدات تكون المواطنة هي االساس 
فقد سیطر الكیزان وبسطوا نفوذهم بعد ئتالفهم مع نمیري وجره لتبني خطهم السیاسي وبعد االطاحة بالنمیري اتت
نفس الجماعة لتسرق االنتفاضة وتنصب الجزولي وسوار الدهب لتنفیذ اجندتها وتفصیل الدستور حسب رؤیتها
وقد كان فلماذا ال یستمر قرنق في الحرب واالسباب التي قام من اجلها ال زالت قائمة بل وبصورة اكبر مما كانت

علیه

PM 01:45 02-24-2016 [وداغبش]
یبدو ان فكرك انت مغبش ... االخ Nagid كان موفقا جدا في رایه وانظر االن لنوعیة السیاسیین التي تحكم البلد
سوا في الشمال او الجنوب فالسیاسي عندنا مجرد ما یدخل السیاسة یتحول ل فرعون تلقائیا ... وال عزاء ل ناس

قریعتي راحت.

PM 01:09 02-24-2016 [مسطول] 
هههههههههه ده منطق ده یا مرسي ،، بعد ثالثین عاما ال زال فكر البعض مغبش والیرون شمس الحقیقة

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-225880.htm&id=ma-160327044251-69b4af2c
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 
1419445# [عمر الیاس] 

PM 12:15 02-24-2016

و اهللا لم اجد ٌبدا من قول فلتذهب انت و قرنق للجحیم... و اهللا ال احتقر اكثر من الكیزان اال من یدافع عن قرنق و
یصفة بالوطنیة و الحركة الشعبیة التي ٌترید تحریر السودان فدمرت الجنوب.

یا دكتور اتقي اهللا فیما تكتب انا ال ادافع عن الجزولي او الفترة االنتقالیة ولكن لیعرف امثالك ان الشریك االساسي
للكیزان في تدمیر السودان هي الحركة الشعبیة فلو ال الحرب لما وجد الكیزان مبررا النقالبهم و لو ال فوضي

الجنوبیین في فترة الدیمقراطیة التي اعقبت انتفاضة ابریل لما كره الناس حكومة الصادق

الحركة الشعبیة لم یهمها امر السودان ككل في لحظة من اللحظات و لكنها عزفت علي تلكم االوتار الستمالة الٌسذج
امثالكم.

الرد على [عمر الیاس]

ردود على عمر الیاس
AM 07:44 02-25-2016 [د. هشام]

صدقت!! أرجو قراءة تعلیقاتي حول هذا الموضوع.

PM 11:02 02-24-2016 [الكلس] 
المضحك (و شر البلیه ما یضحك) انو كل الكیزان امثالك لما یعلقو اول حاجه ینكرو انهم كیزان بل و ینبذو

الكیزان. اول ما تلقي الواحد یقول لیك انا بكره الكیزان دهتعرفو كوز و كمان جبان

PM 05:27 02-24-2016 [النور] 
الخالصة بشیركم وعصابته هم المتسببین في كارثة فصل الجنوب وال جدل في ذلك, تقییم قرنق نذكره في
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االستقبال االسطورى التاریخى الذى وجده عند قدومه للخرطوم استقبال جماهیرى مذهل لم یناله أي من القادة
السیاسیین طوال تاریخ هذا الوطن فكیف تفسر ذلك فهل كانت هذه اآلالف وربما الملیون مدفوع لها لتأتى لهذا
الحشد العفوى التاریخى أم كان تجاوب لما رأه الناس في رجل جسد االمل في بناء سودان جدید بمقومات جدیدة
بعد فشل نخبكم السیاسیة في تحقیق ذلك منذ االستقالل, هذا فیما یخص قرنق أماالحركة الشعبیة كونها المبرر
النقالب الكیزان فهذه السذاجة بعینها النه ببساطة الحركة اإلسالمیة منذ نشأتها كانت تخطط في وقت ما استالم
السلطة بشتى الوسائل بما فیها فصل الجنوب ان دعت الحاجة لتحقیق هدفها في بناء دولة إسالمیة اخوانیة وهذا
كل ما في االمر فال داعى للف والدوران في أشیاء واضحة, الحركة اإلسالمیة أو االخوان المسلمون قاموا
بتحركاتهم على مبدأ لعبة الشطرنج كل الوقت وأجزاء تلك اللعبة كان الصادق المهدى وسوار الدهب والجزولى

وغیرهم وقد حققوا ما یریدون.

1419422# [مراقب بعین واحدة] 
AM 11:50 02-24-2016

لم تكن محایدا یا دكتور وأنت تحمل دكتور الجزولي وحكومة االنتفاضة المسئولیة وتدافع (من طرف خفي) عن دكتور
قرنق !!! قرنق رفض التعامل منذ البدایة مع الحكومة بل وأطلق علیها تعبیرات بذیئة (حكومة المعر......) !!! هذا ولم
خلینا في تمر على االنتفاضة سوى 30 عاما وشهودها أحیاء فكیف إذا مر علیها مائة عام ورحل شهودها ؟؟!! 
تخصصك ما رأیك (كخبیر ومتخصص ) في سدود دال وكجبار والشریك ؟ لماذا التزمت الصمت (المریب) والموضوع

یهمك كخبیر متخصص وكأحد أبناء المنطقة المتأثرة بالسدود المقترحة!!!1

[مراقب بعین واحدة] الرد على 

ردود على مراقب بعین واحدة
AM 09:53 02-25-2016 [Anaconda]

المدعو مراقب جهلك یتضح من سخریتك بالعلماء وهذا دلیل على أن االناء بما فیه ینضح. طبعًا ترید أن تدافع عن
األخوان وأذنابهم مثل سوار الذهب والجزولي وتحول الهجوم الدكتور الشهید قرنق بسبب رفضه االنصیاع لحكومة
اخوان الشیطان فقط كان یعرف ما بطونهم علیهم لعنة اهللا. لو كنت تساوي ظفر الدكتور سلمان لكنا عذرناك ولكن
مجرد مغالط وبس فهنیئًا لكم بجهلكم یا أخوان الشیطان والتاریخ شاهد على فشلكم وخبثكم وتضییعكم للسودان
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بأجندة دولیة ال تراعي سوى مصالح أجنبیة للتنظیم الدولي لألخوان المسلمین

1419417# [الناهه] 
AM 11:45 02-24-2016

حسب الوقائع السیاسیه یمكن اختزاله في نقطتین فقط ... االولى منذ اندالع التمرد 1955م موضوع انفصال الجنوب 
م حیث انفصل الجنوب وتمزقت الخریطه اجغرافیة واالجتماعیة م حتى 2011 م ... الثانیه من 1989 حتى 1989
وضاعت وحدة السودان وهنا نلخص مسئولیة كل جانب بكل امانه وصدق دون معارضه الحد او موااله ..فقط سنسرد

حقائق ووقائع كماهي .
النقطه االولى 1955م - 1989م :

كثیرا ما یذكر بعضالساسه موضوع المناطق المقفوله ابان فترة االستعمار االنجلیزي ویعتبرها البذره التي ادت
النفصال الجنوب ..وذهب االستعمار ودارت الحرب االهلیه في الجنوب بدعوى التهمیش اساسا حیث انشغلت القوى
السیاسیهفي الشمال بعد االنفصال في من یحكم السودان ما بین دیمقراطیات متشاكسه وصراعات حزبیه ضیقه
سرعان ما ینتج عن ذلك انقالبات عسكریه تاتي في حالة هیاج وعنتریة وتتوعد بحسم التمرد في الجنوب عسكریا فال
تستطیع .. ومابین الدیمقراطیات ومشاكساتها والنظم العسكریه وعنتریاتها اصبح جنوب السودان منطقه استقطاب
للصراع فتدخلت قوى اجنبیه باجندات ومطامع كبیره فكانت تصف الصراع فیجنوب السودان بانه صراع اثني تارة
وتارة اخرى بانه صراع دیني حتى وجد الیمین المسیحي المتطرف والصهیونیه موطئ قدم في جنوب السودان مما
استحال معه الحل السیاسي وباءت كل المحاوالت بالفشل عدا اتفاقیة ادیس ابابا حیث افلح الرئیس نمیري بایقاف هذه
الحرب الملعونه لمده عشره سنوات ولكن حدثت نكسه لهذه االتفاقیه باعالن الرئیس نمیري الشریعه االسالمیه
وتقسیم جنوب السودان الى مدیریات فعاد المتمردون اثر ذلك الى القتال والتمرد وباءت كل الجهود من ثم في ایقاف

هذه الحرب .
النقطه الثانیه 1989م - 2011م :

استولى االنقاذیون على السلطه بانقالبهم العسكري بالتزامن مع اتفاق كوكادام بین المیرغني وقرنق فاجهض االتفاق
فنشط الیمین المسیحي والصهیونیه اثر ذلك واعتبروا الجهاد االسالمي واعلنوا الجهاد االسالمي في جنوب السودان 
حربا دینیه فتاكد ذلك للمجتمع الدولي ودارت رحى الحرب االهلیه في الجنوب بابشع ما یكون ولكن دون حسم عسكري
حتى تمت المفاصله بین حكومة االنقاذ فانقسم االخوان المسلمین الى فصیلین مؤتمر شعبي واخر وطني وكانت دارفور
ساحه لصراعهم وتصفیة حساباتهم فاشتعلت دارفور واشتعلت قراها وقتل انسانها ولم یعد بوسع حكومة المؤتمر
خوض حربین في الجنوب ودارفور معا فآثرت ان تهادن الجنوب لتتفرغ لحرب دارفور ولكن كانت ماساة حرب دارفور
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االنسانیه قد تفاقم ووصلت الى مجلس االمن الدولي الذي اصدر عددا من القرارات كان اخطرها 1593 بموجب الفصل
السابع الذي منح المحكمة الجنائیه تفویضا قانونیا بمالحقة مسئولین في حكومة المؤتمر الوطني هنا نشط الیمین
المسیحي والصهیونیه باستغالل االتحاد االفریقي ومطامع بعض الدول االفریقیه مثل كینیا ویوغندا في حقول النفط
تحقق حلمها اخیرا بالوصول الى منابع النیل مع غنیمة ابار النفط السوداني والطامع االكبر وهو اسرائیل حیث 
السوداني وكان االمر حلم ال یصدق فقام معهد امریكي ذو خلفیه صهیونیه بتصمیم وصیاغة اتفاقیة نیفاشا من اجل
فصل الجنوب عبر تقریر المصیر مع غرز ثالثه خناجر مسمومه في صدر ما تبقى من دولة السودان الشمالیه هي
البروتوكوالت الثالثه البیي وجنوب كردفان والنیل االزرق وقد تم كل ذلك بیسر وسهوله وبقدرات تفوق بكثیر قدرات
حكومة المؤتمر الوطني السیاسیه واالستراتیجیه وغافلوهم با البتزازوالتهدید بالمحكمة الجنائیه حیث خنعوا تماما
فاعطوا كل شئ وباسرع ما یكون حتى انهم اصبحوا اكثر حرصا من حكومة المؤتمر الوطني بالسودان في بقائها على

سدة الحكم لضمان استمرار مصالحهم دون بذل جهد وال مال من قبلهم وهذا واقع االمر.

الرد على [الناهه]

ردود على الناهه
PM 02:15 02-25-2016 [ABBOOD]

هل كان على الحكومة اإلنتقالیة اإلنصیاع لشروط الهالك قرنق لكي تثبت أنها تسعى لحل مشكلة الجنوب !!!؟؟؟
بالطبع ال ... 

كان یجب على الحكومة أن تحسم األمر عسكریًا .. أو أن یضع قرنق السالح و یأتي للتفاوض ...و إال فهي لیست
حكومة و ال ینبغي سماع رأیها..

إن ضعف الحكومة هو الذي أغرى قرنق و من بعده متمردي دارفور على محاولة السیطرة على مقادیر البالد ...
و یا راكوبة و قرائها تخیلوا قرنق هذا في بلد آخر قوي ... الصین مثًال ماذا كان سیفعل به ؟؟ تخیلوه في أي

دولة مثل الشیشان في روسیا ماذا كان مصیرهم .. الكشمیریین في الهند ... التامیل في سیریالنكا ...
أنا أعرف أنكم تنحازون لقرنق نكایة في جماعات اإلخوان و من تسمونهم اإلسالمیین لكن كونوا أمناء على

أفكاركم و ال تكیلوا بعدة مكاییل.

PM 03:18 02-24-2016 [الحق أبلج] 
كالم اوضح من كالم الدكتور سلیمان

وتحلیل اكادیمى سلیم جدا . فقرنق كان یعلم انه یتعامل مع سیاسیین 
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مؤقتین لن یزید عمرهم االفتراضى عن عام واحد .
ولذلك من الخطأ ان نحمل الجزولى او سوار الذهب ارث السنین وهذا كان واضحا فى تعامل قرنق معهم طوال عام

الثوره .

1419409# [ارض النفاق] 
AM 11:30 02-24-2016

یاسلمان یاود امك توقفت عن الكتابة عن سد النهضة ال مابتفهم فیة والیوم جاى تزرع فتنة یافتان هما الكیزان رموا
لك جزرة وال شنو .وانا ماعارف لیك اصل من فصل واللون والطعم والریحة نقطنا بسكتاك یاواد تریح وتستریح

الرد على [ارض النفاق]

 [Daroikan@Yahoo.com] #1419396
AM 10:56 02-24-2016

واهللا إنها لكارثة كبیرة اذا كان االتجاه السیاسي للجزولي وسوار الدهب ومجلسه ناس تاج الدین وحمادة ومین كده
، حیث اعارف وعثمان عبد اهللا بأن موالین أو ضمن عضویة تنظیم أخوان الترابي معروفًا قبل وبعد انتفاضة 85
یثور السؤال هنا وهو لماذا سكتت القوى الوطنیة التي أنجزت االنتفاضة، على استیالئهم على السلطة بتلك الطریقة
السهلةوتوظیفهم للفترة االنتقالیة لمصلحة الجبهة االسالمیة الترابیة آنذاك وهذا مأغراهم على تدبیر المزید من المكائد
للدیمقراطیة حتى قاموا بانقالهبم الذي جلب الدمار للبالد وجلعها في مؤخرة شعوب العالم وباتت ملعبًا ویقودها كبار
الفاسدین والعوالیق واالنانیین وشذاذ اآلفاق وعلى رأسهم المتخلف الكبیر عمر البشیر،، واهللا واهللا العار العار لكل من
یساند هذه الطغمة اآلن بعد كل هذا الدمار وكل العذاب الذي سأمته للشعب السوداني،، ونسأل العلي القدیر أن یدمرهم

وینجي بالدنا من كیدهم!!

[daroikan@yahoo.com] الرد على

 [Let Bisha Dance Fool] #1419380
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 [Let Bisha Dance Fool] #1419380
AM 10:29 02-24-2016

ال اوافقك الرأي یا أستاذ لم تمنح حكومة الجزولي الفترة الكافیة لحل المشاكل بل طالبتها القوى الحدیثة واالحزاب
الجزولي دفع اهللا اعقل رجل یتولى المسئولیة في بالدنا وكانت الفترة بتسلیم السلطة في أقرب وقت ممكن الدكتور 
حرجة وقصیرة وتحت الضغوط وظروف البالد الحرجة استمرت المرحلة االنتقالیة سنة واحدة وهنا كان یكمن الخطر
واستلمت االحزاب السلطة في تهاون.. الدكتور الجزولي دفع اهللا رجل ناضج وسیاسي محنك وغیور كان همه السودان
بال مشاكل بالطریقة العلمیة التي تخرج به الي بر االمان.... اهللا یهدیك أكتب في الذي یفید الدكتور الجزولي رمز من

رموز الوطنیة نفتخر به ألنه عاقل ونظیف .... ارجو أال تفسدوا حتى في كتاباتكم.

[let Bisha dance fool] الرد على

1419372# [مدحت عروة] 
AM 10:10 02-24-2016

من الواضح ان الحركة االسالمویة الملعونة اختطفت انتفاضة مارس ابریل وفعال كما قال قرنق ان المجلس العسكرى
ورئاسة الوزراء مسیطرین علیهم ناس الحركة االسالمویة وعندما تصحح الوضع بعد مماطالت من السید الصادق
المهدى وراى ان ال مخرج اال بالموافقة على اتفاق المبادىء بتاع المیرغتى قرنق وتم تكوین حكومة الوحدة الوطنیة
االبت تشارك فیها الجبهة االسالمیة لوقف العدائیات مع الحركة الشعبیة وعقد مؤتمر قومى دستورى لكیف یحكم
السودان هنا استشعرت الحركة االسالمویة الخطر علیها وعلى برنامجها فقامت بانقالب 30/6/1989 وسمته ثورة
االنقاذ الوطنى وانه انقالب قوات مسلحة الخ الخ(راجعوا البیان االول) وكله كذب فى كذب االنقالب لم یكن النقاذ

السودان بل النقاذ الحركة االسالمویة وبرنامجها!!!
وباقى القصة معروفة ومن دیك وعیك ال سالم ال وحدة ال تنمیة مستدامة وبقت الحركة االسالمویة مكروهة وال نفذت

برنامجها وال حافظت على وطن الخ الخ الخ!!!
كسرة:لمن نصف الحركة االسالمویة السودانیة بالقذارة والوساخة والعهر والدعارة السیاسیة اقسم باهللا ان هذه

االلفاظ شویة علیها!!
كسرة تانیة:موضوع اسكتلندة مختلف الن اسكتلندة تتمتع بالحكم الذاتى فى ظل وضع دیمقراطى كامل الدسم وهى
فى وستمنستر ولذلك اختاروا الوحدة على االنفصال الن فى ذلك تحكم نفسها بنفسها ومشاركة فى الحكم القومى 

مصلحتهم!!!!

الرد على [مدحت عروة]
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ردود على مدحت عروة
PM 12:31 02-24-2016 [مدحت عروة]

یا محتار الشارع اتحرك قبل ما النمیرى یقبض على الكیزان وحتى الترابى لمن اعتقلوه استغرب جدا وهم لقوا
الشارع متحرك ومنتفض وانضموا له بعد اعتقال قادتهم وانا كنت فى بورتسودان ومعاصر االنتفاضة حتى لمن جو
ناس احمد عبد الرحمن من سجن سواكن هتف فیهم الناس بالسدنة وكان ذلك امام میز االطباء ببورتسودان وهم
لو ما اعتقلهم النمیرى كانوا وقفوا ضد االنتفاضة اما حكایة ان االنقاذ لم تتاثر بالربیع العربى كدى خلى ناس االمن
یسمحوا بمظاهرات سلمیة او ندوات جماهیریة فى المیادین العامة اى حریة الندوات والمسیرات السلمیة وبعدین
احكم یاخى دیل ضربوا فى الملیان شباب طلع فى مظاهرات سبتمبر وقتلوا منهم اكثر من 200 انظمة مصر
وتونس كانت اكثر رحمة من نظام الكیزان واجهزة امنها من جیش وشرطة واستخبارات ما مؤدلجة مثل اجهزة

االنقاذ 
اخیرا الكیزان فشلوا فى الدین والوطنیة وشوف براك حال البلد وهم عارفین اكان انتهى حكمهم ما ح تقوم لیهم

قایمة ولذلك بیضربوا فى الملیان حتى لو مظاهرة سلمیة یقودها نساء او اطفال ضدهم!!!
واخیرا الدوام هللا وهم ما اقوى من هتلر او موسیلینى او عسكر الیابان او الحكم الشیوعى السوفیتى او البعثى
الذین ذهبوا الى مزبلة التاریخ بل اقل منهم قوة عسكریة واقتصادیة بمالیین المرات والدیمقراطیة عائدة وراجحة

ولكل اجل كتاب!!!
كسرة:غیاب الدیمقراطیة فى دول الربیع العربى اضر بالتیار اللیبرالى ونمت الحركات االسالمویة مثل الفطریات او
القاذورات وظهرت كانها المنقذ ولكنها افشل وافسد من الفشل والفساد ذاتهم علیهم لعنة اهللا والناس والمالئكة

اجمعین!!!!

AM 11:37 02-24-2016 [محتار]
االسالمیون لم یختطفو انتفاضة ابریل بل هم الذین جاءوا بابریل - وهم الذین حركو الشارع وهم الذین اقنعوا
لم یؤثر فى السودان - ورغم الضیق الذى العسكر وباقى الجماعة جو ساكت - انت ما مالحظ انو الربیع العربى 
فاق ایام عبود ونمیرى مافى ثورة لیه؟ الن ناس الثورة البحركو الشارع ما سكین البلد والباقین من الشیوعیون
والبعثیون ناس معارضة الكتابة على الحیطان وابواب الحمامات واغانى الرمزیه دى ما بتحل قضیة وال بتعمل
ثورة واالحزاب الطائفیة بتجى فى النهایة - لذلك انتو محتاجین لعقول جدیدة غیر القدیمة فى كل شى - طبعا انت با
اخ مدحت عایز الثورة تقوم ویشیلو االنقاذ وبعد داك انت تمشى تفرح مع الجماعة ومعظم المعارضین االن زیك
كده طیب الحا یقوم بالثورة منو یاخى اتوكل وانزل الخرتوم وكلم كل الذین یكتبون ویتمنون ان الهمم ال تنال
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باالمانى انما بالعمل

 [Sudanii] #1419362
AM 09:59 02-24-2016

من هو الذى مكن هؤالء من قیادة السودان 
وهو یعرفهم تمام المعرفة 

الحقیقة ان الصادق المهدى والترابى كانا 
على اتفاق تام

[sudanii] الرد على

Sudanii ردود على
AM 11:49 02-24-2016 [البشر الحاقد والترابي الفاسد]

كثیرون جدا یتهمون الصادق المهدي بانه یحب الرئاسة وهم نفسهم یتهمونه بانه مكن للجبه القومیة االسالمیة
النقالبهم .. كیف یستقیم االمر ... رجل یحب الرئاسة وثم یتخل عنها بهذه السهولة .. ما لكم كیف تحكمون ...

1419355# [المستني الفرج] 
AM 09:54 02-24-2016

المشكلة ما في من راسل قرنق المشكلة الحقیقیة انه قرنق عنده اجندة معینة یعمل على تحقیقها فأول تعلیق على
المجلس العسكري برئاسة سوار الذهب اسماه مایو 2 ( مایو تو )

و الصادق المهدي رئیس الوزراء المنتخب في اصدق انتخابات جرت في السودان رفض مقابلته بصفته الرسمیة انما
كرئیس لحزب االمة

صحیح یا دكتور ان مشكلة عدم الثقة نتیجة لكثیر من الممارسات السیاسیة و االجتماعیة السابقة لكن االهم من ذلك
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طموحات و اجندة النخب الجنوبیة و الدلیل على ذلك ما یحدث االن بعد االنفصال فهم ارتاحوا من الشمال و مواطن
الدرجة الثالثة حسب زعمهم فهل اصبحوا مواطنین درجة اولى في جنوبهم ؟

الرد على [المستني الفرج]

ردود على المستني الفرج
AM 10:07 02-25-2016 [Anaconda]

نعم أصبحنا مواطنین درجة أولى في الجنوب یا المستني الفرج وما عندنا مستنین الفرج زیك. أما الحرب اللي
عندنا ده هي موجودة عنكم كمان في دولتكم الفتیة كما أنها موجودة في أعرق الدول مثل سوریا ومصر ولیبیا
والیمن والعراق وبطریقة أفظع كمان والحل في الطریق . بس اتمنى أن تحلوا مشكلة الجنوب الجدید الذي

صنعتموه بعد خروج الجنوب القدیم ثم شنیتوا علیه حروبكم التي ال تنتهي

1419331# [المتغرب األبدي] 
AM 09:12 02-24-2016

لألسف ضاعت الكثیر من الفرص النادرة بسبب هذه القوانین المشوهة لالسالم وبسبب هذا التوجه األعرج الذین لم
تستفد منها البالد أي شيء ..

الرد على [المتغرب األبدي]

1419326# [المشتهى السخینه] 
AM 09:06 02-24-2016

الخیش الترابى وتنظیم الجبهة االسالمیه زرعوا العمالء والخونه فى كل خالیا الدولة . ودكتور الجزولى العمیل كان
یعمل بتوجیهات خیشه حسن الترابى للتمهید لالنقالب القامة دولة الخالفة االسالمیه فى السودان التى ستحكم العالم ها

ها ها . 
اما سوار الدهب فقد رأى شعب السودان خسته ووضاعته وعمالته وخیانته بعینه وهو یعمل سكرتیر النتخابات فوز
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الرئیس البشیر ولى نعمته . بعد ان عمل على حل الجیش السودانى خوفا من االنقالبات الوطنیه . 
كالهما كوفئا بعد الفترة االنتقالیه .فسوار الدهب عمل مدیر منظمة الدعوة االسالمیه حتى الیوم وراتبه ومخصصاته

بالدوالر ولم تقنع منظمته كافر واحد باالنضمام الى اسالم الخیش الترابى طیلة ربع القرن الماضى . 
اما دكتور الجزولى فعین مدیرا لالغاثة االسالمیه بالدوالر ونهبوا فلوس العرب وباعوا االغاثة ولم تصل لجائع واحد . 

كل عضویة الجبهة االسالمیه من العمالء والخونه واللصوص وبائعى االوطان .

[المشتهى السخینه] الرد على 

ردود على المشتهى السخینه
AM 11:34 02-24-2016 [علي]

كتر خیر یامشتهي السخینة على التوضیح
وال فض فوك

1419322# [ابوبكر بشیر] 
AM 09:04 02-24-2016

كالم صحیح

كر كیف ان الدكتور الجزولى فى اول مقابالته التلفزیونیة غندما ساله المذیع عن قوانین سبتمبر قال بان وما زلت ا1
المشكلة كانت فى طریقة تطبیقها

الرد على [ابوبكر بشیر]

1419316# [د. هشام] 
AM 08:55 02-24-2016

تقولون: "لماذا لم تأِت هذه الرسائل من الفریق سوار الذهب رئیس المجلس العسكري االنتقالي؟"... إنت زول
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غریب!! یا أخي خلیك في السدود!! أتود أن یخاطب رئیس الدولة رئیس حركة من الحركات المسلحة؟... بإعترافك فإن
جون قرنق لم یرد على وزیر الدفاع و ال رئیس الوزراء!! ماذا كان سیحدث إذا لم یرد على الفریق سوار الدهب؟ و
فجون قرنق لم یكن مقتنعًا باإلنتفاضة و سماها "مایو هذا كان متوقعًا!! هل كنت ستتطالب له بالوحي من عند اهللا؟ 
تو" .. و أخیرًا: جون قرنق مات قبل اإلستفتاء على اإلنفصال الذي صوت له الجنوبیون بأكثر من 95% أي لیس

ألهل الشمال-عمومًا- یٌد في إنفصال الجنوب!!

الرد على [د. هشام]

ردود على د. هشام
AM 07:39 02-25-2016 [د. هشام]

أنظروا إلى هذا (الدارفوري)!! یا أخي منو القال لیك (هشام دا) كان یافع وقت اإلنتفاضة؟... (هشام دا) كان نقابي
في إحدى النقابات التي أشعلت اإلنتفاضة!! و ترك العمل النقابي بعد ظهور نقابة المنشأة (لحم الراس)!!!

PM 08:08 02-24-2016 [مواطن دارفورى]
یا أخ على ..

لما قامت االنتفاضه هشام دا كان یافع .. ما تجیب لنفسك ضعط .

PM 02:55 02-24-2016 [د. هشام]
)... دائمًا البعض یعلقون تعلیقات غیر موضوعیة و very subjective) الحظوا تعلیق السید: علي
(یشخصنون) كالمهم... ما قاله علي عن سوار الدهب و الجزولي دفع اهللا لم أتطرق له.. و لم أمدحهم كأشخاص و

لكنني ذكرت أحداثًا من الواقع!!

AM 11:48 02-24-2016 [علي]
یادكتور هشام .. للتوضیح لیك انت ولغیرك

سوار الزفت دا عمره ماكان رئیس للجمهوریة وال حیكون 
عارف لیه ؟؟ النه جبهجي واطي وضعیف یعني بالعربي كده (هطله ساي)
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یاخي دا جعفر نمیري كان بقول عنه (مایقلب الكاب بتاعي) تجي انت تقول رئیس جمهوریة ؟؟!!!!!!
تانیاًً .. سوار الزفت بتاعك دا .. دفعته في الجیش والدفعات السبقته واالعقبته في الكلیة الحربیة من الدفعه 7 و 8
و غیرهم قالوا عنه ضعیف وخوااااااااف ولما كان یجو یبلغوه بخبر وصول جرحي العملیات الحربیة للسالح الطبي

لما كان وزیر للدفاع كان بقول لیهم انا مابقدر احتمل رؤیة الدم ؟؟؟!!!!!! تقول لي رئیس جمهوریة ؟؟؟
ثالثًا : والمهم هو .. لما اذاع بیان انحیاز الجیش للشعب في انتفاضة ابریل .. اقرأ كویس ... (لما اذاع بیان انحیاز
الجیش للشعب .. انحیاز فهمت انحیاز دي؟؟؟؟؟ كان معاهو كبار ضباط القوات المسلحة برتبة الفریق واللواء
اعضاء هیئة االركان في الجیش ... یعني هو براهو مایقدر یذیع اغنیة ناهیك عن بیان .... والبیان نفسه من ضمن
مضمونه ... تكون مجلس عسكري ... فهمت شنو مجلس عسكري ؟؟؟ تكوین مجلس عسكري إلدارة شؤون

البالد لحین قیام االنتخابات ... ودا قرار المجلس العسكري .. مش قراره هو ...
رابعًا : سوار الزفت بتاعك دا (كوز) (جبهجي) مدسوس في الجیش منفذ الجندة الكیزان في المؤسسة
العسكریةوقتذاك .. هو من الجانب العسكري ... والحیوان التاني المسمي بالجزولي دفع اهللا في الجانب المدني
بحكم منصبه رئیس للوزراء كیزان هنا وهناك ... والمكافأه كانت شنو ؟؟؟ تعیین الزفت بتاعك رئیس مجلس

امناء منظمة الدعوة االسالمیة والتاني في االغاثه ..... وانا لو بیدي االتنین یتم اعدامهم مع بقیة الخره

1419313# [ابو محمد] 
AM 08:50 02-24-2016

انت تتكلم كان جون قرن كانت تهمهه مصلحة السودان او كان جادى جون قرن لم یكون جادى اال بعد ضغوط من
االمریكان وضمن انفصال الجنوب

الرد على [ابو محمد]

 [Abuhassan] #1419292
AM 08:16 02-24-2016

هذا الحدیث الیسمن والیغني كالم في الهواء الحصل وقدر اهللا ماشاء البد للعباد من الخطا والنسیان وهذا الیرجع
الزمن بل یعید ذكریات ممكن تفرح وممكن تؤلم اكثر واالن نشوف الجاي شنو نحن وین من المواضع دي كلها ماعندنا
موضوع افلسنا لذا قالو الخةاجه لما یفلس بفتش دفاترو القدیمه بعد اكثر من ربع قرن عایز تحاسب الجزول و و ووو

http://www.alrakoba.net/rate.php?action=comment&star=5&id=1419292&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=1419292&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=1419292&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=1419292&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=1419292&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=1419313&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=1419313&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=1419313&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=1419313&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=1419313&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-225880.htm&id=ma-160327044251-69b4af2c
http://pdfcrowd.com


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

5.00/5  (2 (صوت 

یاشیخ اكتب حاجه فیها فایده لك في دنیاك واخرتك اهللا یهدي الجمیع ویولي االصلح وعلي حسب اعمالكم یسلط علیك
67

[abuhassan] الرد على

Abuhassan ردود على
AM 11:52 02-24-2016 [علي]

انت شغال بنظریة ... المسامح كریم ... ودي اتالشت یا ابو حسن .. حتقول لي ربنا امر بالتسامح مش كده ؟؟؟
حأقول لیك ربنا االمر بالتسامح .. امر برضو بالحساب والعقاب ... عشان العود االعوج ینصلح وعشان العود
االعوج مایرجع ینعوج تاني بعد االصالح .. العظة مهمة والقصاص اهم .. ولكم في القصاص حیاة یا اولي االلباب

.. لو عایز تعیش بنظریة التسامح حتكون قاعد كده الي یوم یبعثون

AM 11:32 02-24-2016 [موالید االنقاذ]
التاریخ السوداني مفبرك و ممتلىء (بالخوازیق), و من حق اجیال معرفة حقائق الجماعات االسالمویة .. و
تاریخهم المخذل.. نشكر الدكتور و كل من خصص لنا من وقته لعرض الحقائق.. ال خیر في الجزولي او غیروه.. 

عجایز منتظرین الموت تاریخهم عاهر, باعو البلد و انفسهم بقریشات الاااااا تسوى

1419289# [عمر] 
AM 08:11 02-24-2016

اعتقد ان دكتور سلمان لم یتوفق في هذا المقال.

ال یمكن قبل بدء المفاواضات ان یتم قبول مطالب الحركة الشعبیة.

جون قرنق لم یكن علي استعداد لبدء المفاوضات لقناعته ان مطالب الحركة الشعبیة ال یمكن تلبیتها من خالل الوضع
السیاسي السائد حینئذ.
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حكومة الجزولي دفع اهللا كان اجلها عاما واحد و كان مطلوب منها بصورة اساسیة اجراء االنتخابات و تسلیم السلطة
للحزب الفائز باالنتخابات. و علیه كان اقصي ما كان ممكنا ان یتم ابتدار مفاوضات مع الحركة الشعبیة علي ان تواصل

بعد ذلك مع الحكومة الجدیدة.

في رأي ال یمكن لوم دكتور الجزولي في موضوع الجنوب.

الرد على [عمر]

 [Osama Dai Elnaiem] #1419273
AM 07:21 02-24-2016

شكرا اخي د. سلمان ولك التحیة--- ما زال د. الجزولي وسوار الذهب علي قید الحیاة ویمكنهما بدأ مشروع اصالح
للسیر في طریق تصحیح اخطاء قادة ( الوحدة جنوبا) ووضع اللبنات لالبناء  العالقات مع دولة الجنوب بانشاء حزب 
السودان في حق اهلنا بدولة جدنوب السودان وعقد مصالحة كما حدث في جنوب افریقیا علي عهد ماندال -- تضمید
الجراح بین الشعوب ال ینقضي أو ینسخ بالتقادم فاالعتذار من اهلنا في دولة جنوب السودان حق قائم كما تقول

االعراب وال یكفكف اال بنحر الجزور واقامة الوالئم بعد التصالح ووضع خطة لرفع الظلم-- لك التحیة

[O sama Dai E lnaiem] الرد على

Osama Dai Elnaiem ردود على
AM 10:19 02-25-2016 [Anaconda]

الملعون سوار الذهب زار الجنوب عایز یوقع اتفاقیة مقر مع حكومة الجنوب لفتح مقر لمنظمته االرهابیة دي
هناك بس سلفا كیر بعد ما استقبلوا وأسدى له حق الضیافة أداهو بالشلوت ألنو نوعو داه كان أدوه فرصة یعمل

دعوة في الجنوب حا یفرتك المسلمین الجنوبیین ویدخلهم في فتنة مع حكومتهم. شفت الزول دا حقیر كیف

PM 12:01 02-24-2016 [علي]
الجزولي بتاعك دا والزفت التاني .. دیل مایصلحو نعجه مع خروف خلیك من اصالح عالقة مع دولة جنوب
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الجزولي بتاعك دا والزفت التاني .. دیل مایصلحو نعجه مع خروف خلیك من اصالح عالقة مع دولة جنوب
السودان... وانا مع انفصال الجنوب القامة دولته على كیفهم .. بعدین تعال عایز تعید العالقة مع الجنوب لشنو
؟؟؟ عشان تشیلو ثروتهم تااااااااااني؟؟؟ ماكفایة لهطوها الكیزان ..... یاخي اخجل شویة على حالك واسحب
كالمك الفاضي دا .. انتو طیلة 23 سنه لحدي قبل انفصال الجنوب ماعملتو مركز صحي واحد في جوبا وال في
بور وال في ملكال ناهیك عن مستشفى كبیر او تخصصي ما عملتو صیانة سااااااي لمطار جوبا ناهیك عن انشاء
مطارات اخرى ... كل الموجود في الجنوب مستشفى وااااااااااااحد في جوبا عملته دولة الكویت یاخي اخجلو شویة
... حتى الجامع الموجود في جوبا عملته الكویت .. تقول لي الكیزان بتاعنك دیل وال الخرفان االتنین االنت ذاكرهم
دیل ... كیزان بقول باسم االسالم ... وهم زاویة واحده ماعملوها في الجنوب ألداء الصلوات ... تجي حسي تقول

یرجعو بمبادرة ومشروع اصالح عالقات ؟؟؟؟!!!!! 
تفووووووو علیكم ... وصحیح .. االختشو ماتو ..

AM 11:34 02-24-2016 [The Truth]
They are very busy millionaires, and are occupied running their
..investment$$$, The Country was a project they capitalized on 26 years ago

,

1419271# [درب التبانة] 
AM 07:13 02-24-2016

جمیع من تعاقبوا على حكم السودان لم یقدموا لالجیال التي تلیهم اي شيء ولم تكن لهم خطط استراتیجیه أو منهجیة
في الحكم ، انما همهم الجلوس على كرسي الحكم الوثیر حتى تأتیه ریاح التغییر وتقتلعه اقتالعا ، وحتى االن من
تولى حكم السودان سیاسته رزق الیوم بالیوم . والیوم االمر كله تضلیل وتمكین من غیر استراتیجیة نرى معها فجر
النور حتى ضاع جیلنا واالن ابناءنا یتنكبون الطریق ، ومن هنا استخلص ان االنجلیز استعجلوا في الخروج من
السودان ، اعالمنا كله تدلیس وتضلیل ، ارفع یدایا الى اهللا ان یفرج همنا وهم المهمومین وكرب المكروبین آمیییین

.

الرد على [درب التبانة]
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1419260# [سامي] 
AM 06:36 02-24-2016

لم اري في حیاتي ولم اسمع باربي واجهل من سیاسیي السودان، انهم انانیین وانتهازیین ولصوص وكذبة ومستهبلین
وظلمة ویحبون الحرام كما یتنفسون

الرد على [سامي]

1419248# [قول الحق] 
AM 04:16 02-24-2016

حقیقة ما اجهض انتفاضة ابریل اال امران: 
االول متعلق بانفضاض لجان االنتفاضة التي كان على مستوى االحیاء. هذه اللجان عظمها كان من النقابیین (اول من
اهتمت االنقاذ بتكسیره بعد یونیو 89) وشباب االتحادیین والشیوعیین. لقد تسبب اصرار السید الصادق المهدي تحدیدا
على تقصیر اجل الحكومة االنتقالیة لمدة سنه واحدة في انفضاض هؤالء الشباب الحزابهم لمالحقة التجهیز
لالنتخابات. لوقدر للمرحلة االنتقالیة ان تستمر اكثر من عام لتغیرت اشیاء كثیرة منها انقالب یونیو ماكان له ان ینجح.
االمر الثاني هو ازدیاد اوار حرب الجنوب وعدم قراءة د.جون قرنق للوضع الداخلي بصورة صحیحة او للدقة انه كان
اكثر اهتمام بتشكیل كاریزمته وصورته الشخصیة كقائد بین انصاره وداعمیه في اثیوبیا والمعسكر االشتراكي حینها.
الشواهد التاریخیة عدیدة التي تؤكد ان وزر زیادة اوار الحرب خالل سنة االنتفاضة یتحمله فصیل د. جون قرنق اكثر
من الجیش السوداني. لو دخلت الحركة الشعبیة حینها في العمل السیاسي بدل العسكري الختلفت المعادلة التي ادت
النفصاله. الجیش السوداني كان حینها اكثر انضباطا وكان به كثیر من الكوادر التي كانت تؤمن بالدیمقراطیة واحترام

تطلعات الشعب السوداني لكنها لم تجد یدا تمد لها من د.جون.

د. الجزولي برغم انه شخصیة قویة وعنید - كان یشكل خطرا على د.الترابي نفسه في جماعته- اال ان منصبه كان
مكبال تماما بالقید الزمني لحكومته، فضال عن ان امر الحرب والسالم لم یكن بیده بل بید المجلس العسكري الذي هو
ایضا كان انتقالیا. لقد كان القرار الداخلي هشا -و تعدد مصادر الخطابات من وزیر الدفاع او رئیس الوزراء الذي

ذكرته شاهدا.
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1419243# [واحد من إیاهم!] 

AM 03:51 02-24-2016

تعریة الذین لعبوا األدوار القذرة في تأریخنا الحدیث و قبضوا ثمن تلك األدوار و هم یأكلون الیوم ثمن ذلك؛ مغموسآ
بدماء الضحایا

الرد على [واحد من إیاهم!]

ردود على واحد من إیاهم!
AM 11:37 02-24-2016 [العمرابي الخطر]

حقیقة!!!
دیل مرتزقة و كثیر منهم اصبحوا خرد على االرائك متكئیین....

خدمات المحتوى
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راسلنا | لألعلى | الفیدیو  | الصور  | األخبار  | المقاالت  | الرئیسة 

صحیفة الراكوبة السودانیة... راكوبة األغاني السودانیة، في رحاب الراكوبه ستجد السودان بمختلف مناطقه وعاداته وموروثاته خالل أقسام منتدیاته المتعددة مثل المنتدى العام، العنقریب،
المدائح ومنتدى التالوة الذي یحتوي على تالوة للشیوخ: صدیق أحمد حمدون , عوض عمر , الفاتح محمد عثمان الزبیر , محمد عبدالكریم , نورین محمد صدیق , عبداللطیف العوض ,
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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