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اإهداء

�ملوت  ببدهية  فذكرنا  فجاأة  غادرنا  �لذي  مدين  �أحمد  �لرحمن  عبد  �سديقي  روح  �إىل        
�أنك كنت كامت  �ملجذوب  �أبا  يا  يكفيك  �أل  قبل.  تفاجئنا كل مرة وكاأنها مل حتدث من  �لتي 

�لأ�رش�ر و�ملوؤمتن على �لأرو�ح. 
�أديت و�جبك و�أكرث. يا�سديقي فقد  من يف �سالم 
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تقدير و  �شكر  

�آخرين  �إل بجهد  �لقر�ء  �أيدي  بني  يكون  �أن  �لكتاب  لهذ�  ما كان  من�سور،  ن�س         ككل 
قي�سو� له �أن يكون. �أولهم �ملو�قع �لإلكرتونية �لتي ن�رشت مقالته يف �لبد�ية، وهي �سود�نيز 
�لإبد�ع  �أهل  من  �سديقاي  ثانيهم  و  حريات،  و  �لر�كوبة  و  �ملتمدن  �حلو�ر  و  �أونالين 
حت�س�سا  و  فنيًا  ثوبًا  �لن�س  هذ�  �ألب�سا  �للذ�ن  عبد�لرحيم،  معاذ  و  �سنهوري  عالء  �لأ�ستاذين/ 
زوجتي  ثالثهم  و  �لعلن،  �إىل  ليخرج  مقدر�ً  جهد�ً  بذل  و  �للغة،  حيث  من  فيه  �لزلل  مو�قع 

له. نقدٍي  قارٍئ  �لتي كانت كالعادة �ول  ي�س  / منال  �لأ�ستاذة 
خال�س  و  �لإمتنان  و  �ل�سكر  عظيم  للنور،  �لعمل  هذ�  �إخر�ج  يف  �ساهم  من  لكل  و  لهم 

�ملودة.
عثمان عمر �أحمد  د. 
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النا�شر   كلمة 

املائة �شاري  املركب ذا  ميناٍء يتجه هذا  ايل اي 

حكمت ناظم 

 ، و�لجتماعية  �ل�سيا�سية  �لق�سايا  وتت�رشزم  تتعقد  حيث   ، �ملدلهم  هذ  ليلنا  يف       
يف  �سائدة  كانت  �أ�سكال  مو�ت  من  وتنبعث  �لور�ء  �يل  �لو�قع   تقهقر  ظاهر�ت  نلحظ 
و�لقوم  و�جلهة  �لقبيلة  ع�سبية  كمثل   ، �حلديثة  �لدولة  مفهوم  قبل  فيما  قدمية  جمتمعات 

�ملعا�رش  �ملجتمع  وبناء  و�لتغيري  �لتقدم  يف  حلمنا  �جتاه  غري  يف  لتتجاذبنا  و�لعرق 
�ملو�طنة  و  �حلقوق  دولة  مفاهيم  تالئم  و�أرقى  �أرفع  �أ�سكال  على  ويرتكز  يقوم  �لذي 
�لو�قع  يزد�د  لالأمام   تدفعنا  �لتي  وتلك  للور�ء   جر�ً  جترنا  �لتي  �لقوى  تلك  بني  فما   .
لها  لي�ست   ، بالقطع   ، �لتي  �ل�سعبة  �ل�سئلة  لتربز  وغمو�سا  تعقيد�  �لر�هن  �ل�سيا�سي 
عند   . بابكر  �لطيب  �لتجاين   / �ملرحوم  �ل�ستاذ  �سابقًا  قال  كما   مبا�رشة  �إجابات 
�ل�سيا�سية  �لق�سايا  تفكيك  يف  �لفاعلة  �لفكرية  �جلهود  �يل  �ملا�سة  �حلاجة  تتجلي  هذ� 
�لو�قع  مع�سالت  عن  �لفكاك  طرق  من  �سيئًا  ن�ستبني  كي  عليها  �لعمل  و�إعادة  وحتليلها 
�يل �آفاق �حللول �جلذرية �ملمكنة . وبالتاأكيد فاإن هذه �جلهود �ملطلوبة لن تكون جهود 
جماعية  جمهود�ت  ماأمول  هو  كما  �ستكون  و�إمنا  منفردة  موؤ�س�سات  �أو  متفرقني  �أفر�د 
و�لنقد  �لنقا�س  يفجره  نتاج  وكل  جاد  فردي  �إ�سهام  كل  جمر�ها  يف  ي�سب  ـ  �سخمة 
�لوعي  �إنتاج  كيانات  وكامل  �لبحثية  و�ملر�كز  �ل�سيا�سية  �ملوؤ�س�سات  ملجهود�ت  �إ�سافة 
�ملو�ين  �أي  نتعرف  ون�ستبني وجهتنا ونحو  �أن  �أخري�ً هي  �لأخرى . و�حل�سيلة �ملرجوة 

�ملائة.  تفوق  �لتي  �ل�سو�ري  ذو  مركبنا  يتجه 
       تامالت يف �ل�سيا�سة �ل�سود�نية ،  �لكتاب �لذي جمع �ملقالت �لتي كتبها �ملوؤلف 
�لت�سدي  يف  مقدرة  م�ساهمة  نر�ه   ،  2016 فرب�ير  �يل    2008 مار�س  من   �لفرتة  يف 
عاليًا  �سيثمن  �لقارئ  باأن  يقني  على  ونحن   ، مطلوبًا  �ملطروحة  وجهد�ً  �مللحة  لالأ�سئلة 
تثري  �أن  نرجو  و�لتي  و�ل�سادقة  �جلادة  عمر  عثمان  �أحمد  �لدكتور  و�أطروحات  روؤى 
�ل�سائبة  �لروؤى  وتع�سيد  بالكتابة  �حللبة  لدخول  �آخرين  حتفز  و�أن  و�لنقا�س  �لإهتمام 

�ملبتغاة. مو�نينا  مر�يف  �يل  منها  تقا�رش  ما  وجت�سري 
لنا�رش  �

حمفوظة �حلقوق  جميع 
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تقدمي
للن�شو�ص املعرفّية  القيمة  يف 

�إىل  �لنهاية  يف  ل  نتو�سّ حتى  قلياًل  قلياًل  �لروؤية  ّيغرّي�ن  و�لزمن  )�لتاأّمل  كان  �إذ�           
�ل�سيا�سي  لل�ساأن  �لتد�ول  هذ�  فاإن   ،  ) �سيز�ن  بول   ( �لفرن�سي  �لر�ّسام  يقول  كما  �أو   ) �لفهم 
مع  �لتعاطي  يف  تاأريخًا  تتاليها  رغم  من�سّد�ً  عقد�ً  مقالته  �لكاتب  جمع  و�لذي  �ل�سود�ين  
�أن هذ� �لتد�ول �ملجموع هنا  �أقول  �لأحد�ث ون�رشها عرب �لو�سائط ) �ملتاحة ( يف وقتها .. 
على  م�ساومته  �أو  تخّليه  �أو  تنازله  عدم  باإ�ستمر�ر  يوؤكد  �سيا�سي  وحملل  مفّكر  �أمام  ي�سعنا 
على  �أمينة  �سهادة  �سهادته  عني  يف  جفن  ل�سمريه  يغم�س  ل  �لذي  �ملثقف  بو�جب  �لقيام 
منذ  بالده  دخلتها  �لتي  �لأزمة  مو�ر  د�خل  �ل�سيا�سية  نخبه  وحر�ك  وحر�كه  جمتمعه  موقع 
و�ل�سعب  بالأر�س  و�إ�ستهانتها  حماككاتها  عن  �لكتابة  عن  قلمه  �سهى  ما  �لتي  �ل�سلطة  بد�ية 
�لذي حتاول  �لقف�س  يغّرد خارج  �سوتًا  يظل  وهو   �لكاتب  هنا  و�سنالحظ   . تر�ثًا وحا�رش�ً 
عليهم  هيمنتها  فر�س  من  متّكنها  و�لذي يف حال عدم   ، فيه  �لُنخب  �ل�سيا�سّية و�سع  �ل�سلطة 
�ل�سيا�سة  عن  ومنتوجهم  معرفتهم  تف�سل  بحيث  �ل�سباب  حمل  يف  جلعلهم  جهدها  تبذل 
لزمان  مالمح  بال  �لثقافة  جمّرد يف  هو  ما  لينتجو�   ، �ل�سيا�سي  �ل�ساأن  �حلقيقة يف  وعن  عمومًا 
للمنهج  لإفتقاره  �ل�سيا�سي  �ل�ساأن  تناول  يف  ومهّوم   متخّبط  هو   ما  �أو  حمددين  مكان  �أو 

. مت�سل�سل ومتتايل  ما هو  �آين وحمدود عن  ملا هو   متييز�ً  تناوله  �ملعريف يف  و�لتحليل  �لعلمي 
البحّرق ح�شايا اقول  اأخريلك 

اخلبايا اأف�شف�ض جراب  اأخريلك 
البفكفك �شوارك الكالم  اأقول 

يوقف جدارك .. ويرفع ع�شايا

ت�شيع الرموز التغّتى الكالم   ***

�إىل  �إّل  بالكتابة حوله  يغادر حدثًا  ل  �لكاتب وهو  ل�سمري  بالإن�سات  ُي�سمع  ما         وهذ� 
�ملتلقي  يجده  ما  وهذ�   ، تناوله  له  �سبق  ملا  كنتيجة  بحتميته  �إدر�كًا  �أو  له  توقعًا   ، تاٍل  حدٍث 
�ل�سيا�سي  �ل�ساأن  تعاقب جمريات  بقر�ءة  و�لإدر�ك  �لإنتباه  ُيعيد  مما   ، هنا  �ملقالت  طّيات  بني 
�ل�سود�ين عرب رعونات  �أو تاآمر �ل�سلطة ، وتخّبطات �أو خيبات �أو حماولت جناح �ملعار�سة 

�ل�سيا�سي ( . يف ) رد فعلها 
حتّولت  قر�ءة  على  �لعمل  عن  لطة  �ل�سُ هذه  �سنو�ت  طيلة  �لكاتب  قلم  يتوّقف  مل        
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حقيقة  قر�ءة  بل   ، �ملر�حل  بني  �إنتقالها  تو�لد  وميكانيزم  وُمكّوناتها  �لأزمة  وم�ستجد�ت  
حتليل  عرب  وذلك  �ل�سيا�سي  بالإ�سالم  و�لآيدولوجي  �لطفيلّية  بالر��سمالية  �لطبقي  �إرتباطها 
�لو�سع  على  د�ّلة  منهجية  مفاتيح  �لكتاب  هذ�  يف  لة  �ملُح�سّ لتاأّتي  ومتعّمق  ي   ومتق�سّ متاأيّن 
�حلقيقي للم�سهد �ل�سيا�سي �ل�سود�ين باأكمله ، وو�قع �لنظام �حلاكم يف �ل�سود�ن يف تناق�ساته 
�أحيانًا ، و�إ�ستجد�د ما يوّظفه  ) �مللمومة ( ، و�أ�ساليب و�أدو�ت عمله يف توظيف ما ي�ستجد 
�أن  �إىل  �أ�سري  �أن  �ل�سلطة . ول يفوتني  �أن يطيل عمره يف  �مل�سهد يف غري ما ميكن  كّلما م�سى 
و�لدويل  �لإقليمي  �مل�ستوى  عامليًا على  �ل�سيا�سي  لل�ساأن  تناولت  طّياته  بني  فر جمع  �ل�سِ هذ� 
�سيا�سّية  مبجريات  و�إرتهانه   ، د�خليًا  �حلا�سل  بني  و�لتاأثري  �ل�سلة  وثيق  لالإرتباط  ي�سري  فيما 
و�إنعكا�سه  وتاأثريه  �لعاملية  �لقوى  �رش�ع  �إ�ست�سحاب  علمّية  على  يوؤّكد  ومعرفّيًا   . خارجيًا 
رغبته  من  �لقوى  هذه  �إ�ستفادة  عرب  �ل�سلطة  �لنظام يف  بقاء  �إ�ستمر�ر  وعلى   ، �لأحد�ث  على 

�لبالد . �حلياة على ح�ساب موت  �لطبقي يف  �لبقاء لإ�ستمر�ره  يف 
امله�شلم قليبى  رجعلك 

الع�شية الغناوى  �شنوف  يراجع 
ا�شتباك القبيل  الكالم  يراجع معاك 

الكالم املبهرج وخاوى
املزيف الكالم 

وال فيه غري احتالم وانف�شام
متوت احلروف يوم تقوم الق�شائد

والبخور الطبول  مقام 
ب�شوفك جرايد �شواكر حوامد

وال هامى فيها
عليها امل�شائب متام التمام  ***

عرب  منه  للنظر  �إمكانه  من  �لتاأّكد  وقبلها  فيه  �لثبات  على  يعمل  �لكاتب  ظل  موقع  هو         
تتايل  وجهة  من  فر  �ل�سِ لهذ�  معرفية  قيمة  تاأتي  هنا  ومن   ، ُم�سللة  تاأثري�ت  بال  متعددة  زو�يا 

. منطقًا  وتعاقبها   ، تاأريخًا  مقالته 
       �إدر�كًا منه �أن متى ما حانت حلظة �إعادة بناء جمتمعه ، فاإن ذلك يتطلب روؤى مغايرة ، لها 
�أدو�ت ومفاهيم ومناهج وجهاز معريف متكامل يتو��سع �أمام وهم �إمتالك �حلقيقة كما جاء 
�أوهمت �ملعار�سة نف�سها وجماهري  من �لكاتب يف هذ� �لكتاب و�سدقت فيه قر�ءته قبلها ) 
�لتي  �إنتخاباتها  خو�س  على  و�أو�سكت  دميقر�طي  حتّول  وثيقة  نيفا�سا  باأن  �ل�سود�ين  �ل�سعب 
علمي  نقد  تقدمي  من  بدًل  ذ�تها  جلد  ذلك  بعد  وو��سلت   ، �ل�سائع  �لزمن  يف  قاطعتها 
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�أحز�ب  لبناء  قطاعاتها  بع�س  و�جتهت   ، منها  �لإيجابي  على  و�لبناء  وم�ساهماتها  لو�سعها 
ي�سعب  قوى  بني  حتالفات  �إجناز  بع�سها  وحاول   ، كثرية  لأ�سباب  �لف�سل  م�سريها  جديدة 
يف  وف�سلها  �لقوى  تلك  بع�س  �أزمات  تعوقه  م�سرتك  عمل  يف  جتميعها  عن  ناهيك  تو�سيفها 
�أدو�ت ومفاهيم  لها  مغايرة   روؤى  و�أقول  و�أعود   )  .. ملعاجلتها  توطئة  �لأزمات  ر�سد هذه 
�لإطمئنان  على  ويتعاىل  �حلقيقة  �إمتالك  وهم  �أمام  يتو��سع  متكامل  معريف  وجهاز  ومناهج 
�إىل هذه  �أقول �لطمئنان   ، للثورة  �ملوؤدي  �لتغيري قادم ، و�لرت�كم  �أن  يقينّيات كمقولت  �إىل 
�أن   ..  ( بـ  �ل�سو�ب  يجاور  وفهم  �حلقيقة  حتاول  وقر�ء�ت  فكري  �إ�ستعد�د  بال  �ليقينّيات 
باإ�ستمر�ر يف �سبيل  �أن يعمقها  �لأزمة عميقة جد�ً، و�أن �ملوؤمتر �لوطني �حلاكم ل ميلك �سوى 
تقود  تنازلت  عربها  يقدم  م�ساومة  على  قادر  وغري  ر�غب  غري  وهو  �سلطته،  على  �ملحافظة 
وي�سمح  لدولته  �سلمي  لتفكيك  يقود  دميقر�طي  لتحول  فعليًا  م�سار�ً  وتفتح  لإنفر�جة حقيقية 

.  ) �ل�سود�نيني  دولة جميع  ببناء 

                                                                عالء �لدين �سنهوري

�لقد�ل  �ل�ساعر / حممد طه  ***   من كلمات 
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مدخل

�ملقالت  بها جمع  �لتي مت  �لكيفية  يت�ساءل عن  رمبا  �ملاثل،  �لكتاب  ل�سفحات  �لقارئ         
فهو  موحد�ً.  ن�سًا  وت�سنع  مرت�بطة  وحدة  لت�سكل  �لبع�س،  ببع�سها  وربطها  به  �لو�ردة 
�أنها  بينها  �لأول  �لر�بط  �سنو�ت،  مدى  على  ن�رشت  �سحفية  مقالت  من  بالأ�سا�س  يتكون 
�لعامة. وهي مقالت  و�أزمته  �ل�سيا�سية  �لوطن من مو�قع ر�سد تطور عمليته  �ساأن  كتبت يف 
�إليه يف خ�سو�سيته  بالنظر  �ل�سود�ن،  �لعام يف  �ل�سيا�سي  �لو�قع  �ملكابدة مع  �إطار  �أنتجت يف 
�لوحدة  �أ�س�س  عنها  يكتب  ملا  يقي�س  و�حد�ً  كاًل  �ل�سريورة  هذه  �أن  باإعتبار  و�سريورته، 
�لإنقطاع  �أو  �لتنافر  �سمة  �لزمني،  وتتابعها  تعددها  على  �لكتابات  عن  وينفي  و�لرت�بط، 
�لكاتب  نظر  وجهة  توثق  كتب،  �سل�سلة  �سمن  جاء  فالكتاب  �لت�سورية.  �لر�بطة  غياب  �أو 
متا�س  مو�قع  من  �لر�هن  �ملاأ�ساوي  لو�قعها  وقادها  ببالدنا  ماجرى  حول  �سهادته  وت�سجل 
ومت  ناحية،  من  �لكاتب  تخ�س�س  بطبيعة  متاأثرة  ونظرة  �ل�سيا�سية  �لأزمة  تطور  مع  �سخ�سي 
تكري�سه لتوثيق جتربة من جتارب �لكتابة يف �لإعالم �لإلكرتوين �جلديد على �سبكة �لإنرتنت، 
غري  �ل�سحفية  �ملقالت  كتابة  منع  يف  جتتهد  �لتي  �ملبا�رشة  �حلاكمة  �ل�سلطة  رقابة  عن  بعيد�ً 

�أخرى. ناحية  من  لبقائها  �ملكر�سة  وغري  لنظرتها  �ملعززة 
       وروؤية �لر�بطة غري �ملرئية للبع�س �لتي توثق عري �لعالقة بني هذه �ملقالت وت�سدها �إىل 
�ملقالت  بتق�سيم  للكاتب  �سمح  وحدته،  فيه  �مل�ستخدمة  �ملنهجية  تزيد  موحد  منطقي  ن�سيج 
بال�سود�ن  �حلاكم  �لإنقاذ  نظام  ملاأزق  تخ�سي�سه  مت  �أولها  �أق�سام.  خم�سة  �إىل  به  �لو�ردة 
�لدولة  و�سيلة  تعترب  �لتي  �لإنتخابات  على  فيه  �لرتكيز  ومت  �لوطن،  م�ستقبل  على  ذلك  و�أثر 
للبحث عن  �لإنتخابات كو�سيلة  �لإجتماعي، وذلك عرب تو�سيف  �أ�سلها  �إىل  للعودة  �ملغرتبة 
لتغييب  مكر�سة  �أنها  حني  يف  �لنظام،  دميقر�طية  حول  �ل�سيا�سية  �لدعاية  وتر�سيخ  �ل�رشعية 
يحكمه  من  �إختيار  من  وحرمانه  �لفعلية  �ل�سعب  �إر�دة  و�سلب  بالذ�ت  �لدميقر�طية  هذه 
باإر�دة حرة، ل�سمان �إ�ستمر�رية �لنظام ودعم �إ�ستمر�ريته. كذلك مت ربط هذه �لآلية مبحتوى 
يف�سحه  للنظام،  و��سحًا  �سعفًا  يعك�س  �لإنتخابات  تزوير  �أن  تو�سيح  مت  �لنظام، حيث  �أزمة 
�أن  وتو�سيح  تعد�دها،  مت  �أخرى  و�أمور  �خلارجي  �لدين  وتنامي  �لبالد  وحدة  يف  �لتفريط 
كل  وقاد  للف�سل.  وتكر�ر�ً  للمجرب  جتريبًا  يعني  �لنظام  قبل  من  �لتكتيكات  نف�س  �إ�ستخد�م 
�لإنقاذ،  �سلطة  ملاأزق  طبيعية  نتيجة  يعترب  �لذي  �لبالد،  به  متر  �لذي  �ل�سيا�سي  لالإن�سد�د  ذلك 
يف  ملو�طنيها  نهبها  ويحتم  �لد�خلية،  �أزمتها  معاجلة  عن  بحثًا  للخارج  للر�سوخ  يقودها  مما 

�لوطن. ق�رش�ً خارج  �إغرتبو�  �ل�ستات، مبحاولة نهب من  �لد�خل ويف 
رئا�سة  �أزمة  مناق�سة  عرب  �لأزمة  مظاهر  تعك�س  مقالت  ترد  �لثاين،  �لق�سم  يف  و           
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�جلنائية  �ملحكمة  بدور  �لتو�سيف  مبتدرة  �لدويل،  باملجتمع  موقع عالقته  من  �لب�سري  �لرئي�س 
و  د�رفور،  يف  �ملرتكبة  �جلر�ئم  على  بناء�ً  مو�جهته  يف  توقيف  �أمر  �أ�سدرت  �لتي  �لدولية 
بت�سيي�س  للو�سع  ��ستجاب  حني  �أر�دته،  حيث  ح�رشه  �لأهد�ف  ذ�ت  للدول  بذلك  قي�ست 
�سعفه  يعلم  �لذي  مركزه  عن  �لقانوين  �لدفاع  �إ�ستحقاقات  من  للهروب  �جلنائية  �لإجر�ء�ت 
هذ�  نافذة  عرب  �لعد�لة  من  �لهارب  �لرئي�س  �إبتز�ز  و�قعة  لتاأكيد  ذلك  بعد  و�أنتقلت  متامًا. 
تنازلت  على  للح�سول  كو�سيلة  لإ�ستخد�مه  و�لقب�س  �لتوقيف  �أمر  تنفيذ  وتاأجيل  �لت�سيي�س 
باملخالفة  �لإنتخابات  تاأجيل  عرب  �لآنية  �لتنفيذ  لأمر  �لنظام  �إ�ستجابة  تو�سيح  مع  �سيا�سية، 
و�لتوقيف.  �لقب�س  �أمر  �سدمة  �أثر  و�إمت�سا�س  �لد�خل  من  �لبيت  ترتيب  لإعادة  للد�ستور 
جنوب  يف  �لب�سري  للرئي�س  ماحدث  بتحليل  �لتوقيف  مذكرة  تد�عيات  مناق�سة  ذلك  �أعقب 
�لد�خل  على  �لإجر�ء�ت  هذه  �أثر  ومناق�سة  بتوقيفه،  �ملطالبة  عن  نتجت  ف�سيحة  من  �أفريقيا 
�لإجتماعية  ومكانته  �لد�خل  يف  �لرئي�س  و�سع  طبيعة  لتحديد  �لإنتقال  ثم  ومن  �ل�سود�ين، 
مدى  لتحديد  �لوقت،  نف�س  يف  لها  ورهينة  �لطفيلية  �لر�أ�سمالية  ل�رشيحة  كممثل  �ل�سيا�سية 

�لوطن. على  ذلك  و�إنعكا�س  �ل�سخ�سي  ماأزقه 
        ومت تكري�س �لق�سم �لثالث، ملر�قبة كيفية تعميق نظام �لإنقاذ لالأزمة، عرب ر�سد تو�سيعه 
وممر  �لوطن  ماأزق  حلل  كمعرب  �ل�سالم  تكري�س  من  بدًل  �ل�سالم،  بعملية  ومناورته  للحروب 
خ�س�س  حيث  تنموية.  ملبادر�ت  و�لتاأ�سي�س  �لنفق  من  للخروج  عملية  �أي  لإطالق  حتمي 
�لإنف�سال  �لبالد وخماطر  تفكك  نذر  نيفا�سا عرب ر�سد  �إتفاقية  تد�عيات  ملناق�سة  �لأول  �ملقال 
�إنف�سال  لأي  نتيجة  فا�سلتني  دولتني  قيام  حتمية  وتاأكيد  و�ل�سمال،  �جلنوب  دولتي  على 
�لثاين  �ملقال  وناق�س  �لوطن.  جنوب  ذهاب  �إىل  �أدى  �لذي  �لإ�ستفتاء  من  عام  قبل  وذلك 
خطاأ  باإعتبار  نقدية،  مو�قع  من  �لإنف�سال  عملية  يف  �ل�سود�ن  لتحرير  �ل�سعبية  �حلركة  دور 
لربناجمها  بالتنكر  �مل�سوؤولة،  وغري  �لإ�ستفز�زية  �حلاكم  �لوطني  �ملوؤمتر  ل�سلوك  �إ�ستجابتها 
�لوطن.  وحدة  �إىل  يدعو  �لذي  برناجمها  تعديل  دون  �إنف�سالية  حلركة  و�لتحول  �ل�سيا�سي 
مو�سحًا  �لوطن،  �إنف�سال  قبل  للكونفيدر�لية  �لدعوة  ملناق�سة  �لثالث  �ملقال  خ�س�س  حني  يف 
�لر�بع  �ملقال  �أما  �مل�سري.  لتقرير  حق  من  عليه  متفق  هو  ملا  و�إ�ستباق  للمطلوب  م�سادرة  �أنها 
�ملرة  �لثمار  �إحدى  باإعتباره  �إنف�سالها  بعد  �جلنوب  دولة  ف�سل  ملناق�سة  تخ�سي�سه  مت  فقد 
ودور  للف�سل،  كمظهر  �لد�خلية  �لأهلية  �حلرب  على  و�لرتكيز  بالوطن،  �لإنقاذ  فعلته  ملا 
�لعدل  مع حركة  �لإطاري  �لدوحة  �إتفاق  نوق�س عربه  �خلام�س  و�ملقال  فيها.  �لوطني  �ملوؤمتر 
تو�سيح  مت  حيث  د�رفور،  �إقليم  يف  بال�سالم  �لنظام  مناورة  �إطار  يف  �أتي  �لذي  و�مل�ساو�ة 
�غتيال  يناق�س  �ساد�س  مقال  و�أعقبه  �لإنقاذ،  نظام  نية  �سوء  تعك�س  و�لتي  به  �لو�ردة  �ملز�لق 

�لإطاري. �لإتفاق  توقيع  برغم  �ملفاو�سات  ف�سل  بعد  و�مل�ساو�ة  �لعدل  رئي�س حركة 
وتو�سيح  �ل�سود�نية،  �ملعار�سة  �أزمة  لر�سد  تخ�سي�سه  مت  فقد  �لر�بع،  �لق�سم  �أما            
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م�رشوعية  وعدم  �لد�ستور  خرق  على  و�سكوتها  �لإنتخابات،  تاأجيل  بقبولها  �أد�ئها  �إرتباك 
موؤ�س�سة  د�ستورية  عدم  وكذلك  �لد�ستورية  فرتته  �إنتهاء  بعد  فيه  �ساركت  �لذي  نيفا�سا  برملان 
لتحول  �ستقود  �أنها  زعمت  �إنتخابات  يف  بامل�ساركة  �خلاطئ  بقر�رها  ذلك  وربط  �لرئا�سة. 
دميقر�طي باملخالفة لن�سو�س �لد�ستور وقبله ن�سو�س �إتفاقية نيفا�سا نف�سها �لتي وطدت �أقد�م 
و��سطرت  عادت  �لتي  �لإنتخابات  هذه  ملقاطعة  ودعوتها  �لبالد،  �سمال  يف  �لدينية  �لدولة 
�لعملية  يف  و�لإنخر�ط  �ملقاطعة  بعدم  قو�ها  لبع�س  �سمح  مما  �ل�سائع،  �لوقت  يف  ملقاطعتها 
�أد�ئها تقييمًا  �أن تقوم �ملعار�سة بتقييم  باإمتياز. وبدًل من  �لتي مت تزويرها  �لإنتخابية �لوهمية 
جلد  على  درجت  �ملاآلت،  وحتديد  و�ل�سلبيات  �لإيجابيات  بر�سد  �لأحو�ل  كل  يف  علميًا 
�لإيجابية  �لدللت  لر�سد  �لكاتب  دفع  مما  د�ئمًا،  �لكوب  من  �لفارغ  �جلزء  وروؤية  ذ�تها 
وتكييف  لر�سد  حماولته  ويف  �ملعار�س.  �لعمل  �أجنزه  ما  وتو�سيح  �ل�سود�نية  �ل�سيا�سة  يف 
�سبيل  تقف يف  �لتي  �لعقبات  �لكاتب  ناق�س  �لتنظيم،  لطبيعة  وقر�ءته  و�آلياتها  �ملعار�سة  عمل 
لينتقل  كربى،  �إجتماعية  لقوى  �لتحول  على  وقادرة  فاعلة  جديدة  �سود�نية  �أحز�ب  تاأ�سي�س 
�إمكانية  مناق�سة  خالل  من  نف�سها  �لقائمة  �لأحز�ب  بني  �لعري�س  �لتحالف  �إمكانية  ملناق�سة 

�لقوى. بع�س  �إليه  ليرب�يل دعت  �إ�سالمي  ي�ساري  قيام حتالف 
�أو  ب�سورة  �إرتباط  ذ�ت  عامة  مو�قف  ملناق�سة  �أفرد  و�لأخري،  �خلام�س  و�لق�سم           
لوطن  �لإ�رش�ئيلي  �لإحتالل  من  و�ملخاتل  �ملر�ئي  �ملوقف  منها  �ل�سود�نية،  بال�سيا�سة  �أخري 
د�خل  من  تنطلق  بد�أت  �لتي  �لتطبيع  دعو�ت  مبدئية  ول  ملخاطر  للتنبيه  �لفل�سطينيني، 
فرن�سا  موقف  كذلك  ومنها  بالتطبيع.  للمناد�ة  لآخرين  بت�سجيعه  �أو  �حلاكم  �لوطني  �ملوؤمتر 
نقد  يف  �لدولة،  وعلمانية  مبدنية  ذلك  و�إرتباط  عامة  �أماكن  يف  �لدينية  �لرموز  �إرتد�ء  من 
�لديني  وخلط  �لبالد  يف  �ملر�أة  على  بعينها  مالب�س  وفر�س  �لعام  �لنظام  لقانون  مبا�رش  غري 
مب�رش  �مل�سلمني  �لأخو�ن  قادة  �إعد�م  رف�س  �أي�سًا  ومنها  �لدنيوية.  �مل�سالح  لتربير  بال�سيا�سي 
على  يقوم  �لذي  �لإنقاذ  نظام  �سلوك  و�إد�نة  �ل�سيا�سية  �لإعد�مات  من  �ملبدئي  �ملوقف  لتاأكيد 
لدور  �إ�ستباقية  مناق�سة  وختامًا  معنويًا.  ت�سفيتهم  بعد  ج�سديًا  �ل�سيا�سيني  خ�سومه  ت�سفية 
رئا�سة �لرئي�س �أوباما بر�سد �لأحالم �أو �لأوهام �لتي ر�ودت �لبع�س عند �إنتخابه – �إن �سئنا 
دور  ومناق�سة  �لعاملية  �لإمربيالية  لطبيعة  تو�سيف  ظل  يف  له  �ملتاحة  �ل�سقوف  وحتديد  �لدقة، 
�أخرية  قر�ءة  تقدمي  ثم  �لأمريكية، ومن  �ملتحدة  �لوليات  روؤ�ساء  بدور  يقومون  �لذين  ممثليها 

�لأخرية. �لهجرة  �لنامية عرب موجة  بالدول  �لغرب  قاربت عالقة 
          يف نهاية عر�س �لأق�سام، مت كتابة خامتة �حتوت على بع�س �خلال�سات و�لإ�ساء�ت 
�خلم�سة.  �لأق�سام  يف  �ملت�سمنة  �ملقالت  يف  عك�ست  قر�ءة  من  �لكاتب،  �إليها  تو�سل  �لتي 
من  �لفرد  قدر�ت  ينق�س  ما  ينق�سها  وفردية،  خا�سة  نظر  وجهة  تلخ�س  �لنهاية  يف  وهي 
يف  خطاأ  �أو  و�سعف  �ملعلومات  يف  نق�س  ومن  قدر�ته،  كانت  مهما  �ساملة  �إحاطة  عدم 
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حتتاج  وق�سور�ً  عيوبًا  به  �أن  يرى  بل  للن�س  كمال  �أي  �لكاتب  يدعي  ل  لذلك  �لتحليل. 
للتفكري  حماولة  كونه  حالة  يعدو  ل  وهو  تخ�س�سي،  جماعي  وفكر  موؤ�س�سي  لعمل  تكملته 
�ل�سيا�سيني  �خل�سوم  قبل  من  للتكفري  �آلية  ب�سورة  �لتفكري  فيه  يقود  زمان  م�سموع يف  ب�سوت 

يفكر. من  يخافون  �لذين 
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الأول الق�سم 
الوطن وم�ستقبل  الإنقاذ  نظام  ماأزق 
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الأول الفرع 
الدميقراطية( ال�شرعية  اإنتخابات  ل  الإ�شتمرارية  )اإنتخابات  ال�شودان  يف 

 )1(
        ي�ستغرب �لكثري من �ل�سيا�سيني و�ملحللني من �إ�رش�ر �لنظام �ل�سود�ين على �إقامة �إنتخابات 
�ملعار�سة  قوى  مقاطعة  بعد  نف�سه  فيها  يناف�س  �سوف  و�أنه  و�سكلية  فا�سلة  �أنها  جيد�ً  يعلم 
هذه  مثل  �إجر�ء  ور�ء  �ملعلن  �سبه  �ل�رش  �رشيعًا  يفهم  �لنظام  لطبيعة  �ملدرك  ولكن  لها.  �لرئي�سية 
�ل�سلطة  لتد�ول  دميقر�طية  كو�سيلة  بالإ�سا�س  �لإنتخابات  مع  يتعامل  ل  فالنظام  �لإنتخابات. 
و�ملوؤ�س�سة،  �ملو�طن  بني  �لآلية  �لر�بطة  بخلق  �ملجتمع  يف  �لدولة  موؤ�س�سة  �إ�ستدخال  و�إعادة 
ل  �لإ�ستمر�رية  هذه  ولتربير  �ل�سلطة  يف  �إ�ستمر�ريته  ل�سمان  كو�سيلة  معها  يتعامل  ولكنه 
كما  �لدميقر�طية  هي  لي�ست  �لإنتخابات  �أن  غريه  من  �أكرث  يعلم  فالنظام  �أقل.  ول  �أكرث 
باأخذ  �لديكتاتوريات  �أقبح  بها  تتجمل  �أن  �ملمكن  من  و�سيلة  بل هي جمرد  �لكثريون،  يتوهم 
بح  �لذي  �حلايل  �لد�ستور  ظل  يف  �أنه  يعلم  وهو  دميقر�طي،  غري  �سياق  يف  �لدميقر�طية  �لآلية 
�لإنتخابات  تكون  �أن  ي�ستحيل  بل  دميقر�طيًا، ل ميكن  د�ستور�ً  لي�س  �إنه  نقول  ونحن  �سوتنا 
�لدميقر�طية  �لقانون  حكم  �سيادة  دولة  يف  تقوم  �لدميقر�طية  �لإنتخابات  لأن  دميقر�طية. 
�لدولة  �خلام�سة  مادته  تكر�س  د�ستور  من  ل  �لدميقر�طي  �لد�ستور  من  دميقر�طيتها  وت�ستمد 

حاليًا. و�ل�سود�ن  �سابقًا  �ل�سود�ن  �سمال  يف  �لأ�سهاد  روؤو�س  وعلى  علنًا  �لدينية 

)2(
          �إدر�ك �لنظام – على عك�س معار�سته �لتي توهمت �أن �لد�ستور �حلايل من �ملمكن �أن 
بخطوة  معار�سته  على  متقدمًا  يجعله  �ل�سابقة-   �لإنتخابات  يف  دميقر�طية  لإنتخابات  يقود 
�لنظام  قدرة  ذلك  على  وينبني  توظيفها.  وكيفية  �لإنتخابات  من  �لغر�س  حول  �لتفكري  يف 
على حتديد �لهدف من �لإنتخابات وحياكتها لتتنا�سب مع طول وعر�س ذلك �لهدف. ومبا 
تربير  للنظام  فبالن�سبة  �ل�سلطة،  يف  �لنظام  �إ�ستمر�ر  هو  �حلالية  �لإنتخابات  من  �لهدف  �أن 
وحمتو�ها  �لإنتخابات  �سكل  من  �أهم  �لإنتخابات،  هذه  عرب  ود�ستوريًا  حقوقيًا  �إ�ستمر�ره 
تفعيل  من  منعها  يف  �ملتمثل  لالإنتخابات  �ملعار�سة  مقاطعة  على  رده  ياأتي  هنا  ومن  معًا. 
مبن  �لإنتخابات  �إجناز  يف  �لإ�ستمر�ر  مع  �إ�سقاطه،  �إىل  يقود  فاعل  �سيا�سي  لن�ساط  �ملقاطعة 
كنظام  لي�ستمر  بل  دميقر�طيًا،  نظامًا  لي�سبح  ل  �إنتخاباته  تنفيذ  يف  م�سى  فالنظام  ح�رش. 
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�إ�ستمر�ره  م�رشوعية  حول  وحجته  �لبالد.  يحكم  �لذي  نيفا�سا  لد�ستور  وفقًا  د�ستوري 
يف  حقه  مار�س  قد  قاطعها  من  �أن  و  �لد�ستورية  مو�عيدها  يف  �لإنتخابات  �أقام  قد  �أنه  هي 
ل  �لد�ستور  �أن  و  خ�سو�سًا  د�ستوريتها  �لإنتخابات  عن  ت�سقط  ل  �ملقاطعة  لكن  �ملقاطعة، 
د�ستور  �إرت�ست  قد  �ملقاطعة  �لقوى  �أن  ومبا  �لإنتخابات.  ل�رشعية  معني  ن�ساب  على  ين�س 
�رشعية  وتوؤكد  ود�ستورية  �رشعية  �إنتخاباته  فاإن  دميقر�طي،  حتول  كد�ستور  له  وطبلت  نيفا�سا 
لالإنتخابات  �سيا�سيًا  بعد�ً  ذلك  على  �لنظام  يزيد  �سوف  �سك  وبال  �ل�سلطة.   يف  �إ�ستمر�ريته 
�سوف  �لدعاية،  من  �لنوع  هذ�  �أي�سًا.  حرة  كانت  �أنها  يوؤكد  بل  و�سفافيتها،  نز�هتها  يدعي 
�لتي  �مل�ستحكمة  و�لعزلة  �لذريع  �جلماهريي  �لف�سل  برغم  قريبًا  و�ل�سود�نيون  �لعامل  ي�سمعه 

و�إدر�كه. ت�سوره  فاقت  ب�سورة  للنظام  �لإنتخابات  هذه  �أكدتها 

)3(
�لعزلة  هذه  مدى  و�أده�سه  هاله  ولكن  وحما�رش،  معزول  �أنه  بال�سك  يدرك  فالنظام         
حلكومته،  �لتابعة  �لإ�سالمية  �حلركة  د�خل  حتى  عليه  و�لتمرد  بل  �لرف�س  عمق  �أده�سه  كما 
رد  ولكن  �لإنتخابات.  ب�سناديق  للحاق  ومو�ليهم  لع�سويتها  ند�ء  لإ�سد�ر  ��سطرت  �لتي 
�سوف  بل  �لأزمة،  ملعاجلة  تنازلت  وتقدمي  بخطئه  �لإعرت�ف  تكن  لن  �لعزلة  هذه  على  فعله 
�لعزلة،  لك�رش طوق  ويناور  �حلقوقية،  �لد�ستورية  �رشعيته  للحديث عن  �لإنتخابات  ي�ستخدم 
مبخاطبة  لها  حقيقية  حلول  و�إيجاد  �لأزمة  تفكيك  حماولة  �أو  �لرئي�سية  �مل�ساكل  خماطبة  دون 
تفكيكه  ت�ستدعي  و�أن معاجلتها  نف�سه  �لنظام  �لرئي�س هو  �سببها  �أن  يعلم  لأنه  �أ�سبابها. وذلك 
�أن  يجب  �لتي  �لقانون،  حكم  و�سيادة  �ملو�طنة  دولة  لبناء  �سحيح  كمدخل  جمرميه  وحما�سبة 
تكون دولة كل مو�طنيها. وهذ� بالطبع ي�ستدعي توقع �أن يتم ت�سويق �سلطة �لأمر �لو�قع �لتي 
�أتت يف �ل�سياق �لد�ستوري لتمنع �أي فر�غ د�ستوري  تنتج عن �لإنتخابات ك�سلطة د�ستورية 
�لتاأجيل  �لقدمية يف حال  �ل�سلطة  �إدعاء بعدم �رشعية  �أي  تاأجيل �لإنتخابات، ولتمنع  ينتج عن 
�ملعار�سة  على  �لت�سييق  يف  �ل�سلطة  �إ�ستمر�ر  توقع  ي�ستدعي  كذلك  �لنظام.  رف�سه  �لذي 
و�إ�ستخد�مها  �حلو�ر  يف  �ملنخرطة  �ملعار�سة  مع  و�ملناورة  �ملزعوم،  �لوطني  للحو�ر  �ملقاطعة 
م�ساعيه.  وجدية  �حلو�ر  يف  بالرغبة  تكتيكيًا  �لدويل  �ملجتمع  وخماطبة  �لإحتقان  لتنفي�س 
على  �مل�ساحيق  بع�س  ت�سع  جتميلية  معاجلات  �سوى  حو�ر  هكذ�  مثل  عن  ينتج  لن  وبالطبع 
للمو�طن  تقدم  ولن  �لر�هنة،  �مل�ساكل  من  م�سكلة  �أي  حتل  لن  ولكنها  �لكالح،  �لنظام  وجه 

يذكر. �سئ  �أي  �ل�سود�ين 
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)4(
�ملثرية  �إنتخاباته  �أ�سا�سها  على  �أقام  �لتي  و�جللية  �لو��سحة  �لنظام  خطة  مو�جهة  يف            
بعد  ما  ملرحلة  و��سحًا  ت�سور�ً  للنظام  �حلقيقية  �ملعار�سة  ت�سع  �أن  هو  �ملطلوب  لل�سخرية، 
عن  تنتج  �لتي  بال�سلطة  تعرتف  �أل  �ملعار�سة  فعلى  فقط.  مبقاطعتها  تكتف  ول  �لإنتخابات 
�إنتهت  د�ستور  عن  نتجت  �أنها  باإعتبار  و�قع  �أمر  ك�سلطة  معها  تتعامل  و�أن  �لإنتخابات 
�ل�سود�ن  �أهل  عليه  يجمع  بد�ستور  �إ�ستبد�له  يتم  �أن  يجب  �جلنوب وكان  باإنف�سال  �سالحيته 
متتلك  �أن  وعليها  �سعبها.  مو�جهة  يف  و�إ�ستخد�مه  برتقيعه  �ل�سلطة  تقوم  �أن  ل  �حلايل، 
تتم  �أو  متت  �إنتخابات  �أية  و�أن  دميقر�طي  غري  د�ستور  �لد�ستور  هذ�  باأن  لتقول  �ل�سجاعة 
دميقر�طية،  �سلطة  تكون  �أن  ي�ستحيل  عنها  تن�ساأ  �لتي  �ل�سلطة  �أن  و  دميقر�طية  لي�ست  مبوجبه 
و�إن  �سلطة  لأي  �رشعية  ل  حقيقيًا،  دميقر�طيًا  د�ستور�ً  ي�سع  د�ستوري  موؤمتر  قيام  بدون  �أنه  و 
�أتت بال�سلطة �حلالية و �لإنتخابات  �إنتخاباتها مرب�أة من كل عيب. فالإنتخابات �لتي  جاءت 
�لد�ستوري  �أ�سا�سهما  بحكم  دميقر�طية  غري  �إنتخابات  كلتاهما  �أي�سًا،  بها  �ستاأتي  �لتي  �ملاثلة 
�أنهما  وبحكم  �إ�ستبد�دي،  دينية  دولة  نظام  ظل  يف  متتا  �أنهما  وبحكم  �لدميقر�طي،  غري 
وجود  و  �حلريات  غياب  ظل  يف  �أتيتا  �أنهما  وبحكم   ، ظاملة  و  م�ستمرة  حرب  ظل  يف  �أتيتا 
ملقدر�ت  �حلكومة  حزب  �إ�ستغالل  ظل  يف  �أتيتا  �أنهما  وبحكم  للحريات،  �ملقيدة  �لقو�نني 
و�لرثوة  �ل�سلطة  �إحتكار  بحكم  و  خ�سومه،  و�رشب  مل�سلحته  �لأمنية  ولالأجهزة  �لدولة 
�لنظام  ر�أ�س  �أهلية  عدم  بحكم  و   ، عليهما  للتاأثري   �حلر�م  �ملال  ت�ستخدم  طفيلية حاكمة  لفئة 
�لإنتخابات  �رشوط  غياب  يف  متتا  �أنهما  بحكم  و   ، �لدولية  �لعد�لة  من  هاربًا  جمرمًا  بو�سفه 

�إ�ستمر�ريتها. تكري�س  ل  �ل�سلطة  تد�ول  و  �لتناف�س  تتيح  �لتي  و�لنزيهة  و�حلرة  �لعادلة 

)5( 
�إ�ستمر�رية          و رف�س نتيجة �لإنتخابات و �ل�سلطة �لتي ترتبت عليها، يجب �أن ي�ساحبه 
يعر�سه.  �لذي  بالفتات  �لقبول  وعدم  �لنظام  لإ�سقاط  �لر�مية  �ل�سيا�سية  �لتعبئة  لرب�مج  فاعلة 
يف  �لرماد  لذر  �ل�سلطة  به  تنادي  �لذي  �لوهمي  �حلو�ر  �سد  �لتعبئة  �إ�ستمر�ر  هو  فاملطلوب 
�لعيون ومترير خمططاتها. فمعركة مقاطعة �حلو�ر مل تنته، �إذ �أنها مر�سحة للت�ساعد لأن �حلو�ر 
�ملعار�سة  بجر  �إ�ستمر�ريتها  لدعم  �لإنتخابات  بعد  �ل�سلطة  �ست�ستخدمها  �لتي  �لو�سيلة  هو 
حلو�ر غري منتج يربر وجوده �إدعاء�تها باجلدية يف خماطبة م�ساكل �لوطن، وينهك معار�ستها 
لف�سح  ومنظم  عملي  برنامج  و�سع  من  لبد  لذلك  بينها.  �لأ�سافني  ودق  بتق�سيمها  وي�سمح 
�ملوقف  تطوير  يجب  كذلك  لها.  خ�سومة  �رشف  ول  �رشعية  ل  �سلطة  مع  حو�ر  هكذ�  مثل 
�لذي  �لعظيم  ل�سعبنا  �مللهمة  �لوقفة  هذه  يف  جتلى  و�لذي  لل�سلطة  �لر�ف�س  �لعام  �ل�سعبي 
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حملة  �إ�سعاف  يف  كبري  حلد  �ل�سلطة  جناح  برغم  �خلالق،  بوعيه  �لزيف  �إنتخابات  قاطع 
لي�س  متجذر  �أمر  لل�سلطة  �ل�سعبي  �لرف�س  �أن  يوؤكد  مما  �ملعار�سة،  �إجرتحتها  �لتي  “�إرحل” 
�أن  هو  �ملعار�سة  من  �ملطلوب  منها.  مببادرة  له  �لتاأ�سي�س  �أو  �إجرت�حه  �ملعار�سة  من  مطلوبًا 
�سعبها،  وبني  بينها  �ل�سلطة  ت�سعها  �لتي  و�حلو�جز  �لقيد  لك�رش  و�ل�سبل  �لتكتيكات  جتد 
تقدمي  عرب  �ل�سلطة،  ي�سقط  �إيجابي  لفعل  رف�سه  وحتويل  ب�سعبها  �لإلت�ساق  من  تتمكن  حتى 
طغمة  باإ�سقاط  �لعمالق  �سعبنا  لتكفل  �مللهمة،  �لقيادة  وتقدمي  �ملب�سط،  �لبديل  �لربنامج 

�لتاريخ. مزبلة  �إىل  و�إر�سالها  �لإنقاذ 

 )6(
مبقاطعته  �لنظام،  �لذي كر�س عزلة �سارمة �رشبها حول  �ملعلم،  �سعبنا  ن�سكر  �أن  بقى          
هزم  و�لذي  �ملنظمة،  معار�سته  �سعف  رغم  �ساملة  و�سبه  م�رشفة  مقاطعة  �لزيف  لإنتخابات 
وعلمه  �لد�ستورية،  �حلقوقية  بالإ�ستمر�رية  فرحته  له  نق�س  و  �ل�سالب  مبوقفه  �سيا�سيًا  �لنظام 
من  بها  يقوم  �لتي  مناورته  و�أن  م�ستحيل،  و�ل�سيا�سي  �لد�ستوري  �حلقوقي  بني  �لف�سل  باأن 
�أن  و  �ملقاطعة،  �أكدته  علني  باإ�ستفتاء  جماهرييًا  و  �سيا�سيًا  �سقطت  �إ�ستمر�ريته  تقنني  �أجل 
�إر�دة �ل�سعب �لذي يحكمه حماولة مك�سوفه  �إ�ستمد�د �رشعية من د�ستور ل يتو�فق مع  حماولة 
�سارك  من  ولكل  ومنا�سليه  وملنا�سالته  ل�سعبنا  و�لتجلة  �لتحية  �ل�سقوط.  و  �لف�سل  م�سريها 
�ملقاطعة،  هو  ودميقر�طي  ح�ساري  بت�رشف  �سيا�سيًا  وهزميتها  �لإنتخابات  هذه  ف�سح  يف 
حمدودة،  ل  �ل�سمولية  للنظم  �ل�سلمي  و�لرف�س  �لإحتجاج  و�سائل  �أن  يوؤكد  ت�رشف  وهو 

منها. �لإ�ستفادة  �سعبنا  وعلى 
         وقومو� لإنتفا�ستكم يرحمكم �هلل،،،،،

2015/4/17م
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الثاين الفرع 
الإنقاذ؟ ينقذ  من 

اخليارات(  وغياب  ال�شلطة  �شعف  )مالمح 

�سلطته  متانة  على  و�أن�ساره  ع�سويته  طماأنة  من  خطابه  يف  �حلاكم  �لوطني  �ملوؤمتر  يكرث        
�لقوى  وبع�س  بل  �لعادي  �ملو�طن  خطاب  بهكذ�  �أحيانًا  وي�ستهدف  �إ�ستمر�رها،  وحتمية 
�لإنتخابات  ونتائج  �لبالد  فيها  حكم  �لتي  ن�سبيًا  �لفرتة  طول  على  مركز�ً  �أي�سًا،  �ملعار�سة 
وبكل  ملز�عمه.  مع�سدة  كدللت  لها  ومتخذ�ً  �ل�سيا�سية  �ملعار�سة  �سعف  مع  �لأخرية 
�سعف  مدى  لبيان  وم�ستمر  مرتب  مو�زي  خطاب  بتقدمي  �ل�سيا�سية  �ملعار�سة  لتقوم  �أ�سف 
للمعار�سني،  �لفردية  و�لإجتهاد�ت  �جلزئي  للخطاب  ذلك  وترتك  �لإنقاذ،  نظام  وه�سا�سة 
�أمر غري كاف بكل تاأكيد. وللم�ساهمة يف ر�سد بع�س مظاهر �سعف وه�سا�سة �لنظام  وهذ� 

يلي: فيما  �ملظاهر  نوجز هذه  يف عجالة، 
�لعنف".  �إ�ستخد�م  "�إحتكار  �سيا�سية هي  �ل�سمة �لأ�سا�سية لأي �سلطة  �أن  �ملعلوم  1  .من       
�لع�سكرية  �لقمع  �أدو�ت  يف  يتجلى  �لذي  �لإحتكار  بهذ�  �ملعني  �ملجتمع  قبول  ذلك  يع�سد 
�ل�ساأن.  هذ�  يف  مناف�ستها  من  �ملو�طن  ومتنع  �لأمن  على  وحتافظ  �لبالد  حدود  حتمي  �لتي 
�إ�ستخد�م  �إحتكار  ت�ستطع  مل  ن�سوئها  ومنذ  �أنها  �لإنقاذ، جند  �سلطة  على  �ملعيار  هذ�  وبتطبيق 
بل  �لعنف  �إ�ستخد�م  �إحتكار  من  ومينعها  ينازعها  من  هنالك  د�ئمًا  وكان  �لبالد،  يف  �لعنف 
لتحرير  �ل�سعبية  �حلركة  قامت  �لظامل.  �لبالد ويخرجه من مظلة حكمها  من  وي�ستقطع جزء�ً 
توقيع  وحتى  �لإنقاذ  ن�سوء  منذ  �لدور  بهذ�  �لدميقر�طي  �لوطني  �لتجمع  وقوى  �ل�سود�ن 
2003م  �لعام  منذ  بد�رفور  �مل�سلحة  �حلركات  وو��سلته  2005م،  عام  يف  نيفا�سا  �إتفاقية 
ممار�سته  �إىل  للعودة  �ل�سمال  قطاع  �ل�سعبية  �حلركة  و�أجربت  �مل�ساهمة،  هذه  تاريخ  وحتى 
كافة  يف  �لعنف  �إ�ستخد�م  �حتكار  �رشط  يومًا  ت�ستوف  مل  �لإنقاذ  �أن  ذلك  وموؤدى  موؤخر�ً. 
يف  �إل  فيرب،  ماك�س  لتو�سيف  وفقًا  �ل�سيا�سية  لل�سلطة  �لأ�سا�سية  �ل�سمة  لها  تتوفر  ومل  �لبالد، 

�لبالد. من  بعينها  �أجز�ء 
    2  .ف�سل �لإنقاذ يف �ملحافظة على وحدة �لبالد وتفريطها �مل�ستمر يف �سيادتها. فاإنف�سال 
�لطغمة  وياأ�س  �جلنوب  �أ�سلمة  برنامج  لف�سل  وتاأكيد  و��سحة  �سيا�سية  هزمية  ميثل  �جلنوب 
ي�ستقر  حتى  �لبالد  �سمال  بحكم  لالإنفر�د  �جلنوب  بف�سل  وت�سليمها  جناحه  من  �حلاكمة 
��ستالمها  منذ  تبنته  �لذي  �لع�سكري  �حلل  عرب  �جلنوب  �إخ�ساع  يف  �لإنقاذ  وف�سل  حكمها. 
مد�ر�ته  لميكن  نيفا�سا،  لإتفاقية  وفقًا  وحتييدهم  �جلنوبيني  �إحتو�ء  يف  �لف�سل  مع  �ل�سلطة 
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يوؤثر على  لن  و�أنه  ن�رش  �نف�سال �جلنوب  �أن  يدعي  �لذي  �لبائ�س  �ل�سيا�سي  باخلطاب  وتعميته 
�لربنامج  ف�سل  على  دليل  �لبديل،  برناجمها  باعتباره  للف�سل  �لإنقاذ  فركون  �لبالد.  �أو�ساع 
�إل  له  يتبق  مل  �لوطني  �ملوؤمتر  لأن  �أ�سلمته،  �أقول  ول  �جلنوب  على  �ل�سيطرة  وهو  �لأ�سا�س 
ميكن  ل  موؤكدة  �سعف  دللة  �ملذكور  و�لف�سل  فيها.  و�لإ�ستمر�ر  �ل�سلطة  على  �حلر�س 

�إنكارها.
    3  .�إ�سطر�ر �ملوؤمتر �لوطني لتزوير �لإنتخابات �لرئا�سية و�لربملانية �لأخرية بدء�ً بالإعتد�ء 
�لإنتخابات  عن  عمد�ً  �ملغرتبني  و�ق�ساء  �جلغر�فية  �لدو�ئر  ومتزيق  �ل�سكاين  �لإح�ساء  على 
�لنتيجة  لتخرج  �ملناطق  بع�س  يف  وتبديلها  بل  �لإنتخابات  �سناديق  بخج  و�نتهاء�ً  �لربملانية، 
با�ستحالة  �لوطني  �ملوؤمتر  قناعة  يوؤكد  �لإنقاذ،  من�سوبي  لبع�س  حتى  وحمرجة  كاريكاتريية 
و�سوله لل�سلطة عرب �نتخابات حرة. ويع�سد ذلك �سيقه من وجود و�يل وحيد يتبع للحركة 
د�ئمًا  مكان  �أي  يف  �لإنتخابات  وتزوير  عليه.  �حلرب  و�سن  �لأزرق  �لنيل  بولية  �ل�سعبية 
هذه  غ�سبة  من  وخوفه  �سعبه،  جماهري  عن  وبعده  و�قعه  عن  �ملعني  �لتنظيم  غربة  على  دليل 
�سقور  �أحد  �أق�سم  �نتخابي  �سندوق  يف  ترمى  وريقة  عرب  تاأتي  �سلمية  كانت  و�ن  �جلماهري 
�ل�سهرية  عبارته  فكانت  بالقوة،  �إليها  �أتى  لأنه  منه  �ل�سلطة  �أخذ  فر�سة  يعطيها  �أل  �لإنقاذ 

�لطري”. مابنديها  مالبنت  "بعد 
    4  .�خلوف �ملر�سي �لذي �نتاب قياد�ت �ملوؤمتر �لوطني �حلالية من �لإحتكام للنا�س حتى 
ح�سن  �لإ�سالمية  �حلركة  ل�سيخ  �ملحمومة  �ملعار�سة  يف  متثل  و�لذي  �لتمكني،  دولة  بناء  بعد 
�أر�د �لتحول من دولة �لتمكني للدولة �لأ�سل وفتح �لباب للتناف�س مع �لقوى  �لرت�بي حينما 
عرف  �لذي  �ل�سهري  �لإنق�سام  يف  بعنف  و�خر�جه  عليه  بالتاآمر  و�نتهى  �لأخرى،  �ل�سيا�سية 
م�ستوى  �إىل  بنف�سه  للثقة  �لوطني  �ملوؤمتر  فقد�ن  �إىل  موؤكدة  �إ�سارة  �ل�سلوك  وهذ�  باملفا�سلة. 
من  على �سعف وخوف  دللة  وهو  �مل�رشوع،  �ساحبة  �لتاريخية  قيادته  على  �لتاآمر  �إىل  قاده 
�إىل  ننوه  �أن  يفوتنا  ول  �حلكم.  �أركان  تثبيت  يف  �خلال�سة  �لقوة  على  كلي  و�عتماد  �لآخر 
وعدد  �لإ�سرت�تيجي  مفكره  و�أفقده  �لتبجح  برغم  �لوطني  �ملوؤمتر  �أ�سعف  �لإنق�سام  هذ�  �أن 

�لو�سيط. كادره  من  به  لي�ستهان 
�لف�سل  عرب  �لق�سائية  و�ل�سلطة  �لنظامية  و�لقو�ت  �ملدنية  للخدمة  �مل�ستمر  .�لنزيف    5     
�أ�سحاب  من  بدًل  �لولء  باأهل  بالدولة  �لوظائف  و��سغال  �ملنظم  وغري  �ملنظم  و�لت�رشيد 
�لوقت،  نف�س  مو�لية وفاعلة يف  بديلة  �آلة  بناء  �لدولة وف�سل يف  �آلة  �إىل حتطيم  �أدى  �لكفاءة، 
م�سنود  ف�ساد  يف  �لدولة  و�أغرق  و�ملح�سوبية  �لر�سوة  و�نت�سار  �لنا�س  م�سالح  ل�سياع  وقاد 
�ل�سفافية  منظمة  تقرير  يف  د�ئمة  ب�سفة  �لأخرية  �خلم�س  �ملر�كز  �أحد  تتبو�أ  جعلها  وحممي 
و�لفا�سدة  �لفا�سلة  و�لدولة  �لفا�سلة،  للدولة  �لأ�سا�سية  �ملظاهر  �أحد  هو  و�لف�ساد  �لدولية. 
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�لقوة. باأهد�ب  مت�سكت  مهما  �سعيفة  دولة 
�لوطني  �ملوؤمتر  توهم  برغم  ��ستحكامًا  تزد�د  ماز�لت  و�لتي  �لكبرية  �لدولية  .�لعزلة    6     
من  يخفف  �سوف  �لعربي  بالربيع  ماعرف  �إطار  يف  �ل�سلطة  �إىل  �لإ�سالميني  �سعود  باأن 
وهذ�  �لأمريكية،  لالإرهاب  �لر�عية  �لدول  قائمة  يف  مو�سوعة  ماز�لت  فالبالد  �لعزلة،  هذه 
ب�سكل  �لغربية  �لتكنلوجيا  من  ويحرمها  �لدولية  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  من  �لإ�ستد�نة  من  يحرمها 
ب�سكل  �لتنازلت  تقدمي  ي�ستلزم  �أمريكيًا  قبوله  باأن  يفهم  �أن  ليريد  �لوطني  فاملوؤمتر  حتمي. 
م�ستمر و�لإندماج بجوقة �مل�سبحني بحمد �لإد�رة �لأمريكية لياًل ونهار�ً. �إذ لبد له �ن �أر�د 
وخ�سو�سًا  خل�سومه  و��رش�كًا  �لوليدة،  �جلنوب  لدولة  ��ستقر�ر�  م�ستحقاته  يدفع  �أن  تطبيعًا 
للحركة  �لآخر  �لق�سم  وبني  بينه  �لهوة  وجت�سري  �ل�سلطة،  يف  �ل�سعبية  باحلركة  �ل�سمال  قطاع 
�أمور ل ي�ستطيعها �ملوؤمتر �لوطني وبع�سها  �لإ�سالمية �ملقبول د�خليًا وخارجيًا، وهذه بالطبع 

�إر�دته متامًا. خارج عن 
�لدول  بع�س  وتوظيف  �لدولية  �جلنايات  حمكمة  قبل  من  رئي�سه  مالحقة  ��ستمر�ر    .7      
ي�سعف  مما  �أر�دته،  حيث  و�سعته  �أن  بعد  �لوطني  �ملوؤمتر  لإبتز�ز  �ملالحقة  لهذه  �لإ�ستعمارية 
�مل�ساركة  يف  مقدرته  على  قامتة  بظالل  ويلقي  عزلته،  ويعزز  �لوطني  للموؤمتر  �ملناورة  هام�س 
عرب  رفيع  م�ستوى  على  �لدول  مع  �لعالقات  وجت�سري  و�لدولية  �لإقليمية  �لقمم  يف  �لفاعلة 
فتحًا  للبالد  وعودته  �لرئي�س  �سفر  يعترب  بحيث  �مل�سارقة،  �سبيل  على  ل  منتظمة  عالقات 

. مبينًا
يقدر  حيث  وفو�ئده،  �لدين  خدمة  حجم  باإزدياد  للدولة  �خلارجي  �لدين  تنامي   .   8      
�ملديونية  وهذه  �أمريكي.  دولر  مليار  وثالثون  ثمانية  يقارب  مبا  �خلارجية  �ملديونية  �لبع�س 
زر�عته  و�أنهكت  �لإ�سالمية  �لطفيلية  دمرته  منهك  �قت�ساد  على  �ل�سلبي  بثقلها  تلقي 
جنوبًا  �لنفط  رحيل  بعد  �لقا�سية  بال�رشبة  و�سقط  وتطفاًل،  جباية  �حليو�ين  و�نتاجه  و�سناعته 
�لوطني  �ملوؤمتر  يف�سل  �أن  �لطبيعي  ومن  �لفتية.  دولته  وتكوين  �ل�سود�ن  جنوب  �نف�سال  بعد 
مرور  مع  خدمتها  تكلفة  تزد�د  �لتي  بالديون  و�ملثقل  خارجيًا  �ملعزول  وهو  �لهوة  ردم  يف 

دقيقة. كل 
    9.  �لف�سل يف �بتز�ز دولة جنوب �ل�سود�ن �لفتية للح�سول على دفعات مالية �أو ن�سيب 
للخزينة  �أ�سا�سي  كمورد  �لنفط  فقد�ن  عن  �لناجم  �ملتنامي  �لعجز  يغطي  �لنفط  عائد�ت  من 
مايوحي  هناك  ولي�س  للزيادة،  مر�سحة  �أ�سهر  �أربعة  �لآن حلو�ىل  ��ستمر  �لف�سل  وهذ�  �لعامة، 
يف  �أخذنا  �إذ�  خ�سو�سًا  �لر�هن،  �لأ�سابع  ع�س  يف  �أوًل  ت�رشخ  �سوف  �جلنوب  دولة  باأن 
�ملتحدة  �لوليات  مبظلة  وحممية  �ل�سيني  �لتنني  مب�سالح  مرتبطة  �لنفطية  م�ساحلها  �أن  �لإعتبار 
�أدو�ت �ل�سمود لفرت�ت طويلة.  �إقت�ساد �ملوؤمتر �لوطني يف �ل�سمال ل ميتلك  �لأمريكية، و�أن 
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�لأمريكية  لل�رشوط  ��ست�سالمه  �ل�سك يف  يو�تينا  ل  �حلكم،  �لوطني يف  �ملوؤمتر  تاريخ  وبقر�ءة 
قريبًا.

فيما  �مل�رشوط  غري  بالتعاون  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  �أمام  �لكامل  �لإنبطاح   ..10     
�لتعاون  ذلك  م�ستوى  على  �لأمريكية  �لإد�رة  �أثنت  حيث  �لإرهاب،  على  باحلرب  عرف 
لنغلي.  مبنطقة  �يه  �آي  �ل�سي  برئا�سة  مرة  من  لأكرث  �ل�سود�نية  �ملخابر�ت  مدير  و��ستقبلت 
ع�سويتها  بت�سليم  �لوطني  �ملوؤمتر  حلكومة  �ل�سالمية  �حلركات  �تهامات  ذلك  ويع�سد 
قياد�تها  بع�س  بت�سليم  �لليبية  �لإ�سالمية  �حلركة  قياد�ت  بع�س  �تهامات  و�آخرها  للحكام، 
�نتاب  �لذي  �لرعب  مدى  يعك�س  �لتعاون  هذ�  �أن  �سك يف  ول  �سقط.  �لذي  �لقذ�يف  لنظام 
فيما  �لإ�سالمية  �حلركة  �نق�سام  �أعقبت  �لتي  �ل�سهرية  �سبتمرب   11 �أحد�ث  بعد  �لوطني  �ملوؤمتر 

باملفا�سلة. عرف 
     11.. �لتلكوؤ يف �عالن حكومة �ملوؤمتر �لوطني �جلديدة برغم �سيطرته �لتامة على �لربملان 
بع�س  لت�سخ  �ملعار�سة  �لقوى  بع�س  ل�ستدر�ج  و�نتظاره  "�ملخجوجة"،  �لإنتخابات  عرب 
لتوريط  �آن  يف  و�لرتغيب  �لإبتز�ز  �أ�ساليب  جميع  و��ستخد�م   ، �ملتيب�سة  �رش�يينه  يف  �لدماء 
�خلانقة  �لعزلة  وفك  �لبالد،  �إد�رة  يف  و�لقادم  �لآين  �لف�سل  تبعة  حتمل  يف  معه  �سيا�سية  قوى 
�لعزلة �مل�رشوبة حوله د�خليًا وخارجيًا  باأن  �لتي يعاين منها. وهذ� موؤ�رش �سعف كبري و�قر�ر 

حمتملة. وغري  خانقة 
     12.. �ختفاء �خلطاب �جلهادي �ملوجه �سد �أمريكا حتديد�ً وتر�جع �ملو�قف �لآيدلوجية 
�ملت�سددة حول تطبيق �ل�رشيعة �لإ�سالمية، و��سطر�ر �لنظام لرتك خطاب �لت�سدد للجماعات 
له  تكفر  حيث  قوله،  ي�ستطيع  مال  لتقول  �حلاجة  ح�سب  بها  ي�ستعني  و�لتكفريية،  �ل�سلفية 
بن  �أ�سامة  على  �ل�سالة  وتقيم  �لطلب،  ح�سب  �لفتاوى  له  وت�سدر  �ل�سيا�سيني،  خ�سومه 
�ملنا�رشة  بامل�سري�ت كتلك  �لتخلي عن حلفائه  وتعينه يف  لدن يف خطوة رمزية ذ�ت دللة، 

موؤخر�ً. �ل�سوري  لل�سعب 
بعد  �ملايل  �ملركز  وتر�جع  �لإقت�سادية  �حلاجة  �سغط  حتت  ملو�قفه  �لنظام  تغيري    .13       
�سوريا  ع�سوية  تعليق  مع  �لعربية  �جلامعة  يف  �لنظام  ت�سويت  لذلك  مثال  �لإنف�سال. 
حاجة  ولكن  �لوطني،  �ملوؤمتر  لنظام  حليف  نظام  �ل�سوري  �لنظام  �أن  و�ملعروف  باجلامعة. 
��ستغر�ب  هو  و�ملده�س  حليفه.  عن  للتخلي  دفعته  �خلليج،  دول  من  للت�سول  �لوطني  �ملوؤمتر 
لدى  بينًا  �سعفًا  يعك�س  ذلك  لأن  �ل�سود�ين،  �لنظام  موقف  من  �لقمعي  �ل�سوري  �لنظام 

�لبد�ية. منذ  معه  �لذي حتالف  �لإنقاذ  نظام  طبيعة  �ل�سوري يف حتليل  �لقر�ر  �سانع 
    14. . �لقمع �مل�ستمر لقوى �ملعار�سة و��سعال �حلروب لتفادي �لإ�ستحقاقات مع �لإعتقال 
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�ل�سحفيني، يعك�س  �لقبلية عليها و�لت�سييق على  �لرقابة  �ل�سحف وفر�س  و�لتعذيب و�غالق 
�أي عمل منظم معار�س للموؤمتر �لوطني ول يتفق معه  �لر�أي �لآخر ومن  �سيقًا بل خوفًا من 
�لفكر  يف  و�سمور  و�ساآلة  �لع�سالت  يف  كرب�ً  يعك�س  �ل�سلوك  هذ�  ومثل  �لنظر.  وجهة  يف 
�ل�سلطة يحتاج  و�لقدرة على مقارعة �حلجة باحلجة، وهذه م�سيبة كربى لأن �ل�ستمر�ر يف 

�ل�سيف وحده. يكر�سه حمل  �أن  ل�سيف وكتاب ول ميكن 
�لأر��سي  د�خل  �أهد�ف  و�رشب  �لبالد  ل�سيادة  �مل�ستمرة  �ل�رش�ئيلية  �لإنتهاكات    .15      

�ل�سود�نية.
�رش�عاته  �أهملت  �لذي  �لنظام  �سعف  مظاهر  من  �ملزيد  �رشد  يف  �أتو�سع  �أن  �أريد  ل         
�أن  �أود  ولكنني  �ملعلومات،  توفر  حال  يف  لحقًا  ملتابعتها  �ملقام  يت�سع  حتى  عمد�ً  �لد�خلية 
للتغيري و�سعف  �لذ�تي  �لعن�رش  ل�سقوطه، فغياب  �لنظام لوحده غري كاف  �أن �سعف  �إىل  �أنوه 
دولة  وتكوين  جنوبًا  بثقلها  �ل�سعبية  �حلركة  �ن�سحاب  بعد  �زد�د  �لذي  �ل�سيا�سية  �ملعار�سة 
�ملتهالك. �لنظام  يطيل عمر هذ�  �لذي  فاعلة، هو  �جلنوب، مع غياب منظمات جمتمع مدين 
2011/11/26م



24

الثالث الفرع 
املجرب! وجتريب  ال�شودانية  احلكومة 

��ستمرت  �لتي  �لإحتجاجات  قابلت  �ملر�قبني حني  �ل�سود�نية ظن  �حلكومة  تخيب          مل 
�أي  من  �لفزع  حالة  يعك�س  وح�سي  بقمع  �لإقت�سادية،  �لإجر�ء�ت  �سد  �أ�سبوعني  من  لأكرث 
ومنذ  معار�سيها  �أن  �إذ  �أحد�ً  يفاجئ  مل  �حلكومة  �سلوك  �أن  من  وبالرغم  جماهريي.  حترك 
�إل  �ملتوقعة،  �لقمع  حملة  ملو�جهة  �ل�سالح  بقوة  حممية  �إنتفا�سة  عن  يتحدثون  كانو�  �لبد�ية 
لإ�ستخال�س  �ل�سلوك  مظهر  خلف  �لغو�س  يتطلب  �حلاكمة  �ل�سلطة  فعل  رد  طبيعة  حتليل  �أن 
�لعرب و�لدرو�س. فكون �أن �لع�سبة �حلاكمة نهجت نهج �لقر�ءة من نف�س �لكتيب �لإر�سادي 
ليعني  �لديكتاتوريني،  من  وغريهم  مبارك  وح�سني  علي  بن  منه  �لقر�ءة  يف  �سبقها  �لذي 
�لنظم  وقو�عد  �ل�سلطة  طبيعة  ت�ستلزمه  ت�سابهًا  بل  �ل�سلطة،  وهذه  �لأنظمة  تلك  بني  متاثاًل 

يلي: فيما  يتمثل  �ل�سلطة  هذه  و�سع  فخ�سو�سية  عام.  ب�سكل  �ل�سمولية 
بالإ�سافة . 1 فهي  و�ل�سيا�سي،  �لإقت�سادي  �مل�ستويني  على  خانقًا  ح�سار�ً  �ل�سلطة  تعاين 

�لإقت�سادية  لأزمتها  �حللول  �إجرت�ح  عن  وعجزها  �إقت�سادية  ناحية  من  �إفال�سها  �إىل 
�لذي  لالأرهاب  �لد�عمة  �لدول  قائمة  يف  وجودها  وطاأة  حتت  ترزح  �خلانقة، 
من  وجتريدها  �سيا�سيًا  لعزلها  �لأهم  �لأ�سا�س  قي�س  كما  �إقت�ساديًا،  حما�رشتها  حتم 

�لدويل. �ل�سيا�سي  �مل�رشح  يف  للمناورة  �لالزمة  �مل�ساحات 
�ملطارد . 2 �ل�سلطة  ر�أ�س  يتمظهر يف عزل  موؤثر  �سيا�سي  �حلالية من ح�سار  �ل�سلطة  تعاين 

�لتم�سك  �سوى  حني،  �إىل  له  حماية  يجد  لن  وهو  �لعد�لة،  من  هارب  باإعتباره 
ت�سوية  غياب  له يف ظل  بالن�سبة  �لبديل  لأن  رمق،  �آخر  عنها حتى  و�لدفاع  بال�سلطة 
حتى  �لزنازين  �أحد  يف  �لبقاء  ثم  ومن  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �أمام  �ملثول  هو  ما، 
لدى  �ملتوفرة  �لبينات  �أن  وعالقاته  خمابر�ته  عرب  يعلم  �لنظام  وبالطبع  عمره.  نهاية 

�لنظام. ر�أ�س  لإد�نة  كافية  من  �أكرث  �ملحكمة 
�لتي . 3 �ل�سمولية  �لأنظمة  ف�ساد  من  �أكرب  موؤ�س�سي  ف�ساد  من  �حلالية  �ل�سلطة  تعاين 

باإ�ستمر�ر هذه  �إل  له  ف�ساد ل حماية  �لدولية، وهو  �ل�سفافية  منظمة  ب�سهادة  �سقطت 
�لإ�ستماتة  وبخناقها  �لدولة  مبفا�سل  مي�سكون  �لذين  �أركانها  على  يحتم  مما  �ل�سلطة، 
يف �لدفاع عن مو�قعهم، ل بغر�س حماية �لإمتياز�ت فقط، بل للهروب من �مل�ساءلة 

�لبالد. �أمو�ل خارج  من  مالية، وماهربوه  �إقرتفوه من جر�ئم  �جلنائية عما 
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جنوب . 4 جمهورية  وبني  بينها  �لعالقة  معاجلة  يف  زريع  ف�سل  من  �ل�سلطة  تعاين 
�لإقت�سادية  �لأزمة  ملعاجلة  �رشوريًا  مدخاًل  تعترب  معاجلة  وهي  �لوليدة،  �ل�سود�ن 
�إحكامًا،  يزد�د  �لذي  �ملوؤمل  �ل�سيا�سي  �حل�سار  جد�ر  يف  ثغرة  بفتح  �ل�سلطة  ولتعومي 

عنها. ذ�هلة  غري  �ل�سلطة  ملعطيات  وفقًا  للت�ساعد  مر�سح  وهو 
مثل . 5 �لإقت�سادية  �لأزمة  ملعاجلة  �رشورية  قر�ر�ت  �إتخاذ  �إ�ستحالة  من  �ل�سلطة  تعاين 

�لتي  و�لع�سكرية  �لأمنية  �لأجهزة  وخ�سو�سًا  �لدولة  جهاز  على  �لإنفاق  خف�س 
�لأمو�ل  لإ�سرتد�د  �ملف�سدين  حما�سبة  ومثل  �لبالد،  ميز�نية  من   %70 من  �أكرث  تاأكل 
�لأ�سا�س  �لقطاع  �لتخلي عن  ي�ستلزم  �لقر�ر�ت  مثل هذه  �إتخاذ  لأن  �ملنهوبة، وذلك 
تقوم  �أن  يتطلب  وبالتايل  �ل�سلطة،  هرم  �أعلى  حما�سبة  ي�ستلزم  بل  لل�سلطة،  �لد�عم 
بنف�سها  نف�سها  تدمر  �أن  �أي  �لفا�سي،  �ل�سمويل  جوهرها  وتهدمي  ذ�تها  بنفي  �ل�سلطة 

فد�ء. �أكبا�س  تقدمي  دعائيًا عرب  معاجلته  بالإمكان  يعد  �لو�سع مل  لأن 
و�لنيل . 6 كردفان  جنوب  يف  �أ�سعلتها  �لتي  �حلروب  �إيقاف  �سعوبة  من  �ل�سلطة  تعاين 

�لإ�ستحقاقات  ت�سديد  لت�ستطيع  ولأنها  ودوليًا،  �إقليميًا  طابعًا  �أخذت  لأنها  �لأزرق 
يف  و�لتطرف  بال�سلطة  �لتم�سك  يف  �لت�سدد  عليها  يحتم  مما  لت�سويتها،  �ل�سيا�سية 

بالإنهيار. �سلطتها  يهدد  مب�ستوى  �ملعار�سة  �لقوى  متدد  من  خوفًا  �لعنف، 
يف . 7 معها  قاتلت  �لتي  �مللي�سيات  عن  �لتخلي  على  �لقدرة  عدم  من  �ل�سلطة  تعاين 

لإعتبار�ت  ذلك  ولي�س  �جلنوب،  بدولة  �أمنية  �أزمات  ��سطنعتها خللق  و�لتي  د�رفور 
�أخالقية، بل خوفًا من �أن تتمرد هذه �لقوى عليها وتلتحق بركب �ملعار�سة �مل�سلحة 
نف�سها  �سلمت  �لتي  �مللي�سيات  بع�س  حال  �جلنوب  لدولة  �مل�سلحة  للقو�ت  تن�سم  �أو 

موؤخر�ً. باجلنوب  �ل�سعبية  �حلركة  جلي�س 
من�سوبيها . 8 �سد  حتى  �لعنف  �إ�ستخد�م  يف  لترتدد  نخبة  �سيطرة  من  �ل�سلطة  تعاين 

فعقلية  �ملبا�رش.  �لعنف  غري  �ل�سيا�سي  �ل�رش�ع  حل�سم  و�سيلة  تعرف  ل  وهي  �أنف�سهم، 
ول  �ملدين  �ل�سيا�سي  �لعمل  و�سائل  لتعرف  �ل�سلطة،  يف  و�لفاعلة  �ملوؤثرة  �لقياد�ت 
�ل�رشيح  للعنف  �للجوء  د�ئمًا  وت�ست�سهل  باحلجة،  �حلجة  خ�سومها  مقارعة  ت�ستطيع 

�خل�سوم. لك�رش 
طر�أت . 9 �لتي  �ملتغري�ت  بروؤية  لها  ي�سمح  ل  و�سامل  مزمن  نظر  ق�رش  من  �ل�سلطة  تعاين 

�أن جناحها يف �سحق  �ل�سيا�سية �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية، ويوهمها  على �ملعادلت 
يف  وتن�سى  كلل.  وبال  باإ�ستمر�ر  يتكرر  �أن  �ملمكن  من  مرة،  بالعنف  معار�ستها 
�إ�ستقدمتهم  �أن كثري من خ�سومها مل ت�ستطع هزميتهم بالعنف وحده، بل  خ�سم ذلك 
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�لإد�ري  �لدولة  جهاز  ترهل  حتى  معهم  �لكعكعة  و�إقت�سام  �ل�سيا�سية  بالرت�سيات 
�لقومي. �لدخل  معظم  و�بتلع 

و�سائاًل . 10 لتعلم  بطبيعتها  وهي  و�لع�سكرية،  �لأمنية  �لعقلية  �سيطرة  من  �ل�سلطة  تعاين 
متتلك  ل  لأنها  وذلك  فيه،  و�لإفر�ط  �لعنف  �سوى  تو�جهها  �لتي  �مل�سكالت  ملعاجلة 
�أجلها  من  �أ�س�ست  �لتي  �ملهمات  بطبيعة  �مل�سكالت  هذه  ملعاجلة  �أخرى  �آليات 
لالأنظمة  �سمة مالزمة  �لأمنية هو  �لعقليات  �لنوع من  وبالطبع هذ�  تدريبها.  وطريقة 

ل�سمولية. �
�أن  يوؤكد  عنها،  �حلديث  �إرجاء  ف�سلنا  �أخرى  �أ�سباب  من  وغريه  �أ�سباب  من  تقدم  ما        
�إد�رتها  ب�سوء  خلقتها  �لتي  �حلالية  �لأزمات  ملعاجلة  و�سيلة  من  لديها  لي�س  �حلاكمة  �ل�سلطة 
وحمله  �آثارها  �ملو�طن  حتميل  �إل  �لالزمة،  �حللول  تبني  على  قدرتها  و�نعد�م  وف�سادها 
هذه  تنفي  �أن  هو  �لبديل  لأن  وذلك  �ملنطقية.  غري  �لنتيجة  بهذه  �لقبول  على  �ملبا�رش  بالعنف 
على  دميقر�طي  نظام  باإقامة  ت�سمح  ت�سوية  �إىل  لت�سل  طبيعتها  من  وتغري  نف�سها،  �ل�سلطة 
باأن  �أح�ست  �إذ�  �إل  تنازل  هكذ�  لتقدمي  �إ�ستعد�د  لديها  لي�س  �ل�سلطة  هذه  �أن  ومبا  �أنقا�سها. 
�ستو��سل  فاإنها  بزو�ل حتمي،  و�أنها مهدده  �أخرى  �أو  ب�سورة  �سوف يحدث  ماهو مطلوب 
عابئة  غري  �لديكتاتوريني،  من  غريها  منه  قر�أ  �لذي  �لإر�سادي  �لكتيب  نف�س  من  �لقر�ءة  يف 
على  للحفاظ  و�سيلة  ل  �أن  باإعتبار  �لكتيب،  هذ�  مثل  �إ�ستخد�م  على  ترتبت  �لتي  بالنتائج 
قبيلة  �ل�سموليني  �أن  �ل�سلطة �حلاكمة  توؤكد  �سلوكها هذ�  �لقمع. ويف  �ل�سلطة �سوى مزيد من 
غريهم  بتجارب  يتعظون  ول  و�لع�رشين،  �خلام�سة  �ل�ساعة  يف  �إل  يفهمون  ل  وهم  و�حدة، 
ندمان”.  �ملجرب  “من يجرب  �أن  �ملعلوم  �ملجرب، ومن  تعيد جتريب  ملهاة  �لطغاة، يف  من 
�ل�سبل  و�أن جترتح  طبيعتها،  تعرف  �أن  �ل�سلطة،  هذه  تقارع  �لتي  �لوطنية  �لقوى  على  لذلك 
نيابة  ينا�سل  دويل  ملجتمع  تركن  �أو  �ل�سلمي  طابعه  حر�كها  تفقد  �أن  دون  عنفها  ملو�جهة 
حترك  كل  �أن  تتوهم  و�أل  �أهد�فها،  �ملعار�سة  �ل�سيا�سية  �لقوى  حتدد  �أن  هو  فاملطلوب  عنها. 
تتعلم  و�أن  نوعي،  تغيري  �إحد�ث  �أجل  من  �لرت�كم  دور  تفهم  و�أن  �لنظام،  لإ�سقاط  �سيوؤدي 
حمالة  ل  �لذي  �ل�سافر  و�لقمع  �لعنف  مو�جهة  يف  �خل�سائر  لتقليل  تقود  �لتي  �لتكتيكات 

�ل�سلطة. هذه  ت�ستخدمه  �سوف 
فا�سهد. �للهم  بلغت،  هل  �أل 

2012/7/3م
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الرابع الفرع 
الوطني املوؤمتر  ماأزق 

وال�شقوط الف�شل  وحتمية  ال�شيا�شي  الإن�شداد 

       يجتهد �لكثريون يف حماولة فهم �إ�رش�ر �ملوؤمتر �لوطني على �مل�سي قدمًا يف زيادة �أ�سعار 
هذه  حتى  �لأمني  �لت�سدي  وف�سل  لها،  �لو��سع  �ل�سعبي  �لرف�س  من  بالرغم  �ملحروقات 
غري  �ل�سهد�ء  عدد  حيث  من  �لعالية  �لتكلفة  مع  �سدها،  �لإحتجاجات  �إيقاف  يف  �للحظة 
متاهت  قد  �لوطني  �ملوؤمتر  �سلطة  �أن  هو  بب�ساطة  و�لأمر  �سابقة.  �إحتجاجات  �أي  �مل�سبوق يف 
�ل�سيا�سية  �أخطائها  فاتورة  �ل�سود�ين  �ل�سعب  حتمل  �أن  وقررت  �لطفيلية  طبيعتها  مع  متامًا 
�حلزب  لتمكني  و�سعت  �لتي  و��سرت�تيجياتها  �سيا�ساتها  ف�سل  عبء  وحتميله  و�لإقت�سادية، 
م�سكالت  ملعاجلة  �لأ�سا�س  يف  تو�سع  ومل  �ملجتمع،  على  و�ل�سيطرة  �ل�سلطة  من  �ملذكور 
�لوطن و�ملو�طن. فاملوؤمتر �لوطني �تخذ قر�ر �لزيادة مكرهًا ل بطل، حتت �سغط �ملوؤ�س�سات 
قاتلة  لرو�ستتها  وفقًا  �لإقت�ساد  هيكلة  باإعادة  �ملطالبة  �لدويل  �لنقد  ك�سندوق  �ملالية  �لدولية 
�إتخذ �لقر�ر للمحافظة على �سلطته وعلى مركز طفيلييه �لذين ل  �ل�سعوب، ولكنه قبل ذلك 
�ل�سيا�سية.  �سلطته  و�أ�سا�س  �لإجتماعية  قاعدته  ميثلون  لأنهم  �أخطائهم  ي�ستطيع حتميلهم عبء 
ل�رشيحة  للف�ساد  مناخًا  توفر  �لتي  �لعبثية  �ل�رشف على حروبه  يوقف  �أن  مثاًل  ي�ستطيع  ل  فهو 
لأن  �ملنهوبة  �ل�سعب  �أمو�ل  لإ�ستعادة  �لف�ساد  �سد  بحملة  �لقيام  ي�ستطيع  ول  طفيلييه،  من 
�لذمم  و�رش�ء  د�ستورييه  على  �ل�رشف  �إيقاف  ي�ستطيع  ول  نهبوها،  من  هم  وقياد�ته  من�سوبيه 
�أجهزته  على  �لبذخي  �ل�رشف  �إيقاف  ي�ستطيع  ل  �أنه  كما  د�عميه،  فقد�ن  يعني  ذلك  لأن 
�مل�سئول،  �ل�رشف غري  لهذ�  �لعامة ل تكفي  �أن مو�رد �خلزينة  �لتي حتمي نظامه. ومبا  �لأمنية 
كان ل بد من رفدها باأمو�ل مل يجد �لنظام �حلاكم م�سدر�ً لها �سوى زيادة �أ�سعار �ملحروقات 
مهما  �إفقاره  وتكري�س  �أمره  على  �ملغلوب  �ملو�طن  كاهل  و�إثقال  �لدعم،  رفع  دعاوى  حتت 

على حمايته. قادرة  �لنظام  قبل  من  �ملجهزة  �لقمع  �آلة  �أن  على  تعوياًل  �لنتائج،  كانت 
له  ت�سمح  �أخرى  بد�ئل  وجود  لعدم  �لإنتحارية  �لعملية  بهذه  يقوم  �لوطني  فاملوؤمتر        
تكفي  تعد  مل  عليها،  يتطفل  وماز�ل  كان  �لتي  �لإنتاجية  فالعملية  �لتطفل.  يف  بالإ�ستمر�ر 
و��سرت�تيجيته  ذلك.  من  ميكنها  ل  �لإنهاك  من  حد�ً  و�سلت  �أن  بعد  �لعامة  خزينته  مللء 
�لقائمة على �إبتز�ز دولة �جلنوب و�لتعويل على دعم �ملجتمع �لدويل وفقًا للوعود �لأمريكية 
�جلنوب  دولة  �إبتز�ز  فال  ذريعًا.  ف�ساًل  ف�سلت  �جلنوب،  لف�سل  ت�سجيعًا  �ملقدمة  و�لإقليمية 
�أرباع  ثالثة  هجرة  بعد  �حلدوث  حتمي  �مليز�نية  عجز  ل�سد  �ملطلوب  �لدخل  حقق  �لفتية 
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متوقع  كان  �أمر  وهذ�  حتققت.  وحلفائه  �لإمربيايل  �ملع�سكر  وعود  ول  جنوبًا،  �لنفط  دخل 
�إبتز�ز دولة �جلنوب �ملدعومة من �لغرب ووثيقة �لعالقات �لإقت�سادية بالتنني  �حلدوث، لأن 
�ل�سيني �أمر على �أقل تقدير حمفوف مبخاطر �لف�سل، كما �أن توهم �أن �ملجتمع �لدويل �لد�عم 
�لإ�ستحالة.  غاية  يف  �أمر  �ملقبول  غري  �لإبتز�ز  هذ�  ظل  يف  بوعوده  يفي  �سوف  �لدولة  لهذه 
و�حدة.  �إ�سرت�تيجية  يف  �ملتناق�سني  هذين  بني  �جلمع  �لوطني  �ملوؤمتر  متكن  كيف  ندري  ول 
يوؤدي حتمًا  مما  �لدوليني،  �جلنوب لإ�ستعد�ء حلفائها  �إبتز�ز دولة  يقود  �أن  �لبدهي  �أن من  �إذ 
ولكن  لها.  بوعودهم  �لوفاء  من  بدًل  ومعاقبتها  �لوطني  �ملوؤمتر  حلكومة  عزلهم  لت�سديد 
�لفتية  �جلنوب  دولة  على  �ل�سغط  �أن  �إثم-  �لظن  وبع�س   – ظن  قد  �لوطني  �ملوؤمتر  �أن  يبدو 
�لإ�ستمر�ر  على  قدرتها  وعدم  �سقوطها  من  خلوفهم  �أنف�سهم  د�عميها  باإبتز�ز  ي�سمح  �سوف 
ت�ستطيع دعم نظام دولة  �ملعنية  �لإمربيالية  �لدول  �أن  يتجاهل حقيقة  �لظن  بدون نفط. وهذ� 
�جلنوب  دولة  ربط  هما:  و�حد  هدف  من  بدًل  هدفني  بذلك  وحتقق  طويلة  لفرتة  �جلنوب 
�أخرى،  و�أمور  وخدماتها  �لقرو�س  عرب  لها  حياة  �رشيان  تعترب  �لتي  �لإمربيالية  بالدول  بقوة 
من  �لذي  �لأ�سابع  ع�س  �إطار  يف  �لوقت  نف�س  يف  �لوطني  �ملوؤمتر  حكومة  على  و�ل�سغط 
�سعبها  ملو�جهة  ��سطرت  �لتي  �لوطني  �ملوؤمتر  حكومة  هو  فيه  �أوًل  �رشخ  من  �أن  �لو��سح 

�لأعزل يف حرب مفتوحة من جانب و�حد. 
�لعبثية  �إ�ستحقاق متويل حروبه  �أمام  تامة  نف�سه وحيد�ً ويف عزلة  �لوطني  �ملوؤمتر          وجد 
يف د�رفور وجنوب كردفان وجنوب �لنيل �لأزرق. فهو يف �إطار تقليم �أظافر دولة �جلنوب 
بالهجوم  �لإنف�سال  ومبجرد  قام  �لإبتز�ز،  �إ�سرت�تيجية  تنفيذ  بهدف  عليها  �حل�سار  وفر�س 
قطاع  �ل�سعبية  �حلركة  ت�سفية  بهدف  �ملنتخب،  حاكمها  لإ�سقاط  �لأزرق  �لنيل  ولية  على 
نف�س  وهي  قليلة.  �أ�سابيع  يف  �حلرب  هذه  �إنهاء  على  تقوم  ح�ساباته  كانت  حيث  �ل�سمال، 
تع�سم  ذلك،  �إىل  بالإ�سافة  كردفان.  جنوب  يف  حربه  عليها  تقوم  كانت  �لتي  �حل�سابات 
دولية  برعاية  حظيت  �لتي  �لدوحة  �إتفاقية  عرب  د�رفور  حركات  �إحتو�ء  يف  �لوطني  �ملوؤمتر 
�لنيل  فاحلرب يف جنوبي  �أنها خاطئة جمدد�ً.  ثبت  �لوطني  �ملوؤمتر  و�إقليمية. ولكن ح�سابات 
�أم  مدينة  مرة حتى  ولأول  و�سلت  كردفان  �أن حرب  بل  قائمة،  ماز�لت  وكردفان  �لأزرق 
توقع  مل  جميعها  ميد�نيًا  �لفاعلة  د�رفور  وف�سائل  كبرية.  هز�ئم  �جلي�س  فيها  وتكبد  رو�بة 
هذه  مناوي.  ف�سيل  هو  �ل�سلطة  من  جزء�ً  كان  فاعل  ف�سيل  �إليها  �إن�سم  بل  �لدوحة  �إتفاقية 
�لتاريخ  من  جزء  �ست�سبح  �أنها  �ملتوهم  �لوطني  �ملوؤمتر  ح�سبان  يف  تكن  مل  �لتي  �حلروب 
دولية  برعاية  �سيا�سية  ت�سوية  وعرب  �ملناطق  بع�س  يف  �ل�رشيع  �لع�سكري  �حل�سم  خالل  من 
ودعم  �جلنوب  دولة  فاإبتز�ز  لتمويلها.  م�ستعد�ً  �لوطني  �ملوؤمتر  يكن  مل  �أخرى،  مناطق  يف 
�لوطني  �ملوؤمتر  ملن�سوبي  �لتطفل  قاعدة  تو�سيع  منه  �ملق�سود  كان  حتقق،  و�إن  حتى  �لإمربيالية 
مينع  ل  هذ�  ولكن  حتديد�ً.  �حلروب  لهذه  خم�س�سًا  يكن  ومل  قلوبهم،  و�ملوؤلفة  وحمازبيه 
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�لبولي�سية. للدولة  و�لتطوير  �لقمع  من  ملزيد  تكري�سه  �أو  جديدة  حلروب  بع�سه  تخ�سي�س 
�أ�سعار  �أجهزته �لأمنية �ملتعددة على زيادة  �لوطني �رشورة متويل  �ملوؤمتر  �أجربت         كذلك 
عن  و�ملف�سحة  و�ملكر�سة  بطبيعتها  �ل�سود�ين  لل�سعب  �ملعادية  �لأجهزة  فهذه  �ملحروقات. 
لأنه  حديدية  وقب�سة  �أمنية  حماية  ظل  يف  �إل  يحيا  �أن  ميكن  ل  �لذي  �ل�سمويل  �لنظام  طبيعة 
م�ستمر  ب�سكل  و�رش�وؤها  جيد�ً  متويلها  من  لبد  �مل�ستغل،  �ل�سعب  من  عنه  مر�سي  غري  د�ئمًا 
متعددة  �لأجهزة  هذه  �أن  ومبا  �لوطني.  للموؤمتر  ولئها  و�سمان  �سعبها  من  ف�سلها  يتم  حتى 
متويلها  وبنود  باإ�سطر�د  زيادة  يف  �أعد�دها  و�أن  ملي�سياوي،  تنظيمي  و�لآخر  نظامي  بع�سها 
ميز�نية  وعلى  �حلزب  على  كبري�ً  ماليًا  عبئًا  ت�سكل  فهي  للرقابة،  خا�سعة  وغري  مفتوحة 
�لدولة. فاإذ� �أ�سفنا �إىل ذلك �أن �حلزب بجميع موؤ�س�ساته يحيا على مو�رد �لدولة وي�ستنزف 
�أن  عليه  لز�مًا  ي�سبح  فردي،  مب�ستوى  و�ملح�سوبية  �لف�ساد  وعرب  موؤ�س�سي،  ب�سكل  مو�ردها 
من  يتوهم  كما  حتميه  �لتي  �أمنه  �أجهزة  منت�سبي  من  �جلر�ر  �جلي�س  هذ�  لتمويل  مو�رد�ً  يجد 
ينقلب عليه قطاع موؤثر منه. وهذ� �لأمر  �إبتد�ء�ً يف حكمه، حتى ل  غ�سبة �سعب مل يفو�سه 
ول  �حلكومة  يتبع  حزب  لأنه  �حلاكم  �لتنظيم  ولي�س  �حلكومة  تنظيم  ع�سوية  على  ين�سحب 
باآيدلوجيته  �إميانًا  ل  �ل�سلطة  مغامن  لإقت�سام  �إليه  �إنت�سبت  �لتنظيم  هذ�  ع�سوية  فغالبية  يحكم. 

�إن وجد.  �ل�سيا�سي-  بربناجمه  �أو 
        مفاد ما تقدم هو �أن �ملوؤمتر �لوطني �سوف ي�ستميت يف �إنفاذ زيادة �أ�سعار �ملحروقات مامل 
بالإنهيار.  مهدد  نظامه  و�أن  �سيطرته  عن  �سدها خرجت  �لإحتجاجات  باأن  قناعة  �إىل  ي�سل 
�إمتياز�ت  على  للمحافظة  ول  �لطفيلية  دولته  �آلة  لتمويل  عنها  بدياًل  ميلك  ل  لأنه  وذلك 
يرفع  �أن  تعني  كلها  �إقت�ساديًا  �ملطروحة  فالبد�ئل  ميثلها.  �لتي  �لطفيلية  �لإجتماعية  �ل�رشيحة 
يف  �حلاكم(  �حلزب  )�أي  �لطفيلية  �لر�أ�سمالية  �رشيحة  لتتحمله  �ملو�طن  كاهل  عن  �لعبء 
�أمام  �لطريق  لينفتح  �إقت�ساديًا  �ل�رشيحة  هذه  ت�سفية  يتم  �أن  �أو  �حلزب،  لهذ�  �لأحو�ل  �أف�سل 
�لطفيليني.  قب�سة  �إ�ستمر�رية  ل  �ل�سود�ين  �ل�سعب  رفاهية  فعاًل  ي�ستهدف  �إقت�سادي  �إ�سالح 
و��سرتد�د  �لفا�سدين  وحما�سبة  �لطفيلي  �لن�ساط  موؤ�س�سات  ت�سفية  يعني،  فيما  يعني  وهذ� 
مزعوم،  �أمني  قوي  ومن كل  �ملتو�سئة  �لأيادي  �أ�سحاب  �لر�ساليني  قبل  من  �ملنهوبة  �لأمو�ل 

و�إ�سقاطه.  �لوطني  �ملوؤمتر  نظام  ت�سفية  بب�ساطة  �أي 
�لبحث  �أو  للمناورة  له هام�سًا  �ملرعبة له، مل ترتك  �لوطني بهذه �حلقيقة  �ملوؤمتر            وعي 
لن  و�لإقت�سادية  �ل�سيا�سية  �إخفاقاته  عبء  �ل�سعب  حتميل  �أن  يعلم  فهو  تو�فقية،  حلول  عن 
�إ�ستعد�د كامل للقيام بهذه �مل�ساألة للحفاظ على  �إغر�ق �ل�سارع يف �لدم، وهو على  مير دون 
ن�ساطه  فاتورة  دفع  من  حقيقيًا  رعبًا  يعك�س  �لعنيف  و�سلوكه  �لطفيليني.  وحماية  �سلطته 
و�لتي  لل�سعب  �ملعادية  �لإجتماعية  طبيعته  قاطعة  ب�سفة  ويوؤكد  حكمه،  فرتة  طو�ل  �لطفيلي 
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عاريًا  وتركته  �لتوت  �أور�ق  ت�سقط  كما  �سقطت  دينية  �سعار�ت  حتت  �إخفائها  يحاول  كان 
�سالح  غازي  د.  �أمثال  من  قياد�ته  من  عدد  دفع  �ل�سفور،  وهذ�  �لقبيح.  وجهه  عن  م�سفر�ً 
�أ�سعار  زيادة  عن  بالرت�جع  تطالب  �جلمهورية  لرئا�سة  ورف�س  �إحتجاج  مذكرة  لرفع  �لدين 
�لتي  �ملوؤدجلة  �حلزب  عنا�رش  من  �لكثري  بها  �لتي  �سائحون  جمموعة  دفع  كما  �ملحروقات، 
يقابل  �أن  طبيعيًا  وكان  �لأزمة.  معاجلة  يف  �حلكومة  طريقة  لرف�س  �أي�سًا  �ل�سفور  �أمر  هالها 
�ملوؤمتر �لوطني هذه �لأ�سكال من �لإحتجاجات بالتوعد مبحا�سبة جمموعة د. غازي و�إهمال 
�لوطني  �ملوؤمتر  �لرد عليه.  ولكن هذه �لإحتجاجات من منا�رشي  �ل�سائحون وعدم  مايقوله 
هذ�  منها  يعاين  �لتي  �خلانقة  و�لعزلة  �مل�ستحكمة  �ل�سيا�سية  �لأزمة  تعك�س  قياد�ته،  وبع�س 
�لبع�س منه ومن طبيعته �ملعادية لل�سعب يف حال ت�ساعد  �إجتاه تربوؤ  �لتنظيم. وهي خطوة يف 

�ل�سقوط. نذر  ظهور  وبد�ية  �لإحتجاجات 
         خال�سة �لأمر هي �أن �ملوؤمتر �لوطني قد �أ�سفر عن طبيعته �لطفيلية ب�سكل و��سح ووقح، 
ذلك  ويد�ري  ونهبه  �لآخر  عرق  على  يحيا  مبن  يليق  و�سلف  �سافر  باإ�ستفز�ز  �سعبه  وحتدى 
ي�سمح  للمناورة  هام�س  ميلك  ل  وهو  دينية.  باإدعاء�ت  �ملت�رشبلة  وبالأكاذيب  عليه  بالتعايل 
لدولته  �سلمي  تفكيك  بالبدء يف  �لقبول  �لأحو�ل  �أف�سل  له يف  يعني  تر�جعه  بالرت�جع لأن  له 
ذ�ته  بنفي  �لوطني  �ملوؤمتر  يبد�أ  �أن  يعني  وهذ�  �لإقت�سادية.  �لأزمة  عبء  طفيلييه  وحتميل 
هام�س  �أن  فطاملا  م�ستحيل.  �أمر  وهو  �لطفيلية،  �لر�أ�سمالية  غري  �أخرى  لقوى  ملمثل  و�لتحول 
�ستقاوم  فاإنها  موجودة،  غري  تنازلت  تقدمي  و�أمكانية  �لطفيلية،  للر�أ�سمالية  معدوم  �ملناورة 
تاأكيد قدرتها مهما كانت  ب�رش��سة، وهذ� ما يحدث حاليًا. ولكن بكل  �سلطتها  وتد�فع عن 
لفرتة  و��ستمر�رها  مر�كزها  وتعدد  �لإحتجاجات  �إت�ساع  حال  ففي  �سقوف.  ولها  حمدودة 
�لقمع.  على  مقدر�تها  كانت  مهما  قمعها  �آلة  وتنهك  �لأمنية  �لقب�سة  تنهار  �سوف  معقولة، 
عن  �لأمنية  �لجهزة  بع�س  ورمبا  �لنظامية  �لقو�ت  قطاعات  بع�س  تن�سق  �أن  ي�ستبعد  ول 
و�إر�سال  �لطفيلي  �لنظام  هذ�  �إ�سقاط  �سوى  �ل�سود�ين  �ل�سعب  �أمام  حل  ل  ولذلك  �لنظام. 
�ل�سامل. �خلر�ب  هو  �لبديل  لأن  �لت�سحيات،  كانت  مهما  �لتاريخ  مزبلة  �إىل  �لوطني  �ملوؤمتر 

�لن�سال. �إىل  فهلمو� 
�لعظيم ل�سعبنا  و�لإنت�سار  �لأبر�ر،  ل�سهد�ئنا  و�خللود  �ملجد 

�لطفيلية �لر�أ�سمالية  خدم  جلالديهم،  و�لهزمية  و�لعار  و�خلزي 
         2013/9/30م       



31

اخلام�ص الفرع 
تكتيكي؟( متو�شع  اأم  اإ�شرتاتيجي  )حتول  ال�شوداين  النظام 

)1(
قام  حني  بالذهول  �ملر�قبني  من  كثري  �إ�سابة  من  �ل�سود�ين  �لنظام  متكن  �سك  بدون          
عا�سفة  يف  و�حدة  دفعة  و�سارك  �ملرة،  هذه  �خلارجية  �لعالقات  م�ستوى  على  جديدة  بوثبة 
)�حلوثيون(.  �ليمنية  �هلل  �أن�سار  حركة  �سد  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �أعلنتها  �لتي  �حلزم 
مو�قع  من  متهيد،  �أو  مقدمات  دون  �لنظام  بها  قام  �لتي  �ملفاجئة  �لنقلة  هو  �لذهول  و�سبب 
حرب  يف  �لإنخر�ط  �إىل  �لإير�نية،  �لإ�سالمية  �جلمهورية  مع  �لعميقة  �لإ�سرت�تيجية  �لعالقة 
�لنقي�س  �ملع�سكر  �لفاعلة يف حرب  �ملوثوقني، و�مل�ساركة  �أحد حلفائها  �ساخنة ومبا�رشة �سد 
�لنظام  لأد�ء  �لل�سيق  �ملر�قب  ولكن  �لإير�نية.  �لثقافية  �ملوؤ�س�سات  وطرد  بل  و�ملناف�س، 
هذ�  يده�سه  �أن  ميكن  ل  �لإجتماعية،  وقو�ه  �لنظام  طبيعة  يدرك  �لذي  و�ملحلل  �ل�سود�ين 

و�أمثاله. �لنظام  هذ�  متامًا  ي�سبه  �لذي  �لتحول 
)2(

لالإنتاج  �ملعادية  �لطفيلية  للر�أ�سمالية  نظام  هو  �لإجتماعية  �لبنية  حيث  من  فالنظام          
�لإجتماعية. ويف  وقو�ه  و�رش�ئحه  فئاته  بكافة  �ل�سود�ين  لل�سعب  و�مل�ستغلة  �ملنتجة،  وللقوى 
�أو  �أخالق  �أو  قيم  �أو  �سقوف  ل  �لتطفل،  من  طفيلييه  ومتكني  �لإ�ستغالل  هذ�  تكري�س  �سبيل 
على  فهو  طريقه.  يف  تقف  �أو  تقيده  �أن  �ملمكن  من  قو�عد  �أي  �أو  دين  �أو  �سيا�سي  برنامج 
ول  حتكمه  قيم  منظومة  ول  له  لثو�بت  �لإنتاجية،  �لعملية  يف  �ملنخرطة  �لر�أ�سمالية  عك�س 
ولذلك  للجماهري.  �ملعادي  �لنهب  برنامج  �إل  ب�سعبه،  يربطه  �إجتماعي  �أو  �سيا�سي  م�رشوع 
بدماء  وميدهم  طفيلييه  مكانة  ويعزز  �سلطته،  ويوطد  �أقد�مه  يثبت  ما  كل  لفعل  م�ستعد  هو 
لذلك  و�لتطفل.  �لنهب  من  �لعائدة  �لأرباح  من  �لوقت ومزيد  من  مبزيد  لهم  ت�سمح  جديدة 
�أن  ودون  جفن،  له  يطرف  �أن  دون  �لي�سار  �أق�سى  �إىل  �ليمني  �أق�سى  من  للقفز  م�ستعد  هو 
وكذب  ديني  بخطاب  �ملتناق�سني  �ملوقفني  لتربير  د�ئم  ��ستعد�د  ومع  تناق�س،  باأي  يح�س 

ومتكرر. وممل  مف�سوح 
)3(

�لإ�سالمية  �جلمهورية  مع  �لوطيد  حتالفه  برغم  فالنظام  �لعام،  �لو�سع  ناحية  من  �أما            
و�لإ�ستخبار�تية،  �لأمنية  �خلرب�ت  ونقل  �لع�سكرية  �سناعته  تطوير  عنه  نتج  �لذي  �لإير�نية 
�لنظام  لإ�ستقر�ر  توؤ�س�س  �لتي  �لأخرى  �جلو�نب  يف  �لتحالف  هذ�  من  ي�ستفد  مل  �أنه  �إل 
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�لذي  لل�سعب  �ملعادي  �لنهب  برنامج  طبيعة  يف  يكمن  �لإ�ستفادة  عدم  و�سبب  �ل�سيا�سي. 
�لنظام  فربنامج  ثانيًا.  �لتحالف  من  �لإير�ين  �لنظام  �أهد�ف  ويف  �أوًل،  نف�سه  �لنظام  تبناه 
من  مينعه  مب�ستوى  للجماهري  بطبيعته  معاد  لأنه  لل�سلطة  �إ�ستقر�ر�ً  ينتج  �أن  لميكن  �ل�سود�ين 
�ل�سعبي  �لبعد  ليهمه  �إ�سرت�تيجي  تو�سعي  بعد  ذ�ت  �إير�ن  و�أهد�ف  �إحتياجاتها،  �أدنى  تلبية 
وهذ�  عليها.  �ملفرو�س  و�حل�سار  �لدقيق  و�سعها  �لإعتبار  يف  �أخذنا  �إذ�  خ�سو�سًا  �سئ،  يف 
بع�س  يف  �أقليات  متثل  �لتي  �ل�سيعية  �ملجتمعات  يف  �مل�سهودة  م�ساهماتها  مينع  ل  بالطبع 
�لدول �لعربية لأ�سباب لي�س هنا جمال ذكرها. وبكل تاأكيد مل يكن �لنظام �ل�سود�ين مهمومًا 
لدعم  يحتاجها  كان  بقدرما  �لأ�سا�سية  �لإحتياجات  تلبية  ق�سايا  يف  �إير�ن  من  بالإ�ستفادة 
كانت  �لأدنى  حدها  يف  �لأ�سا�سية  �لإحتياجات  لأن  �سعبه،  على  وحروبه  �لع�سكري  جهده 

ن�سبيًا. متوفرة 
)4(

�إقت�سادي  و�إنهيار  م�سى،  وقت  �أي  من  �أكرث  وخانقة  �ساملة  عزلة  يو�جه  �لنظام  �لآن          
�لنخبة  متار�سه  �لذي  �لتطفل  منط  �أ�سا�سه  بل  فقط،  �جلنوب  �إنف�سال  �سببه  لي�س  �سامل 
عدم  تو�جه  فهي  �لدولة.  مقدر�ت  ونهب  و�لزر�عي  �ل�سناعي  لالإنتاج  وتدمريها  �حلاكمة 
من  خمزونها  يف  و�نح�سار  �خلبز،  توفري  على  قدرتها  وعدم  �لطهي،  غاز  توفري  على  قدرتها 
جهازها  على  �لإنفاق  يف  تو�سع  مع  �لو�رد  متويل  على  قدرتها  وعدم  �ل�سعبة،  �لعمالت 
ف�سلها  بعد  خانقة  د�خلية  عزلة  تو�جه  كذلك  حروبها.  د�ئرة  وتو�سيع  و�لع�سكري  �لأمني 
نف�سها،  فيها  تناف�س  �إنتخابات  لل�سري يف طريق  و�إ�سطر�رها  �لكاذب،  �لوثبة  مترير حو�ر  يف 
وفوق  �ل�سود�ن.  ند�ء  لوثيقة  وفقًا  و�لع�سكري  �ملدين  ب�سقيها  توحدت  ملعار�سة  ومو�جهتها 
لدى  �ملطلوب  رئي�سه  من  �لنفور  مظاهرها  من  ودولية  �إقليمية  عزلة  من  �لنظام  يعاين  ذلك 
م�سارفه  على  عزلة  فر�س  لدرجة  �لإقليمية  بالدول  عالقاته  يف  وتدهور  �لدولية،  �لعد�لة 
طويل،  زمن  من  عليه  مفرو�س  وح�سار  �أمريكية  عقوبات  مع  �لأمو�ل،  حتويل  يف  وف�سلها 

�جلو�ر.  دول  كافة  ف�ساد�ً يف  تعيث  �لتي  �لأ�سولية  باجلماعات  لإرتباطه  �إ�سافة 
)5(

�لهيئات �لدولية  �لتي رف�ست معظم  �لنظام  �إنتخابات  �إقرت�ب موعد            هذ� �لو�سع مع 
عن  �لبحث  �حلاكمة  �لطفيلية  على  حتم  مقاطعتها،  �ل�سود�نية  �ملعار�سة  وقررت  مر�قبتها 
�لأخو�ن  حلركة  �لتنكر  حد  و�سل  مب�ستوى  �مل�رشي  للنظام  تنازلتها  تو�لت  لذلك  خمرج. 
دون  للم�ساعدة  طلبًا  �خلليج  لدول  رحالتها  وتكررت  رحمها،  من  خرجت  �لتي  �مل�سلمني 
�لأمريكية  �ملتحدة  للوليات  وتو�سلت  حتديد�ً(،  و�لإمار�ت  �ل�سعودية  )�ملق�سود  جدوى 
من  عدد  دعوة  ذلك  تد�عيات  من  وكان  تطلبه،  ثمن  �أي  مقابل  عنها  �لعقوبات  لرفع 
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على  �إير�ن  قدرة  عدم  مع  تقدم  ما  كل  ونتاج  موؤخر�ً.  �ملتحدة  �لوليات  لزيارة  قيادييها 
�إ�ستد�رة  يكون  �أن  لبد  كان  و�مللحة،  �لر�هنة  �أزمته  من  يخرجه  مب�ستوى  �لنظام  م�ساعدة 
ع�سكري  و�سع  يف  �أنه  �لآن  يتوهم  فالنظام  �لآخر.  للمع�سكر  و�لإن�سمام  للخروج  كاملة 
لالأزمة  �لآن  �لأولوية  لذلك  ع�سكريًا،  على ح�سمها  قادر  و�أنه  �مل�سلحة  �حلركات  من  �أف�سل 
�ملو�قف.  تغيري  �سبيل حلها لمانع من  �أكرب عليه، ويف  ت�سكل خطر�ً  �لتي  �خلانقة  �لإقت�سادية 
م�رشوع  وبال  �إ�سرت�تيجية  بال  بالأ�سا�س  �لنظام  �أن  �لإعتبار  يف  �أخذنا  �إذ�  ي�سري  �لتغيري  وهذ� 
تكتيكيًا  حتالفًا  كان  �إير�ن  مع  فتحالفه  �إ�سرت�تيجية.  �أ�سا�سه حتالفات  على  تبنى  �أن  �ملمكن  من 
جديد  تكتيكي  لتحالف  ينتقل  و�لآن  �لأولوية،  ذ�ت  و�لأمنية  �لع�سكرية  �حلاجة  على  مبني 

باليوم”. �ليوم  “رزق  ل�سيا�سة  وفقًا  �لر�هنة  �مللحة  �مل�سكالت  ح�سب 
)6( 

        فالنظام �لآن يعيد متو�سعه ب�سورة تكتيكية، ت�سمح له بتجاوز �أزمته �لآنية، وقد يكتفي 
�لكبري.  �لتحول  بهذ�  للقيام  �سعبة  وعملة  وغاز  خبز  من  �لأ�سا�سية  �لإحتياجات  بتمويل 
�سمن  به  و�لقبول  �لعزلة  بفك  �سيكتفي  ولكنه  عنه،  فور�ً  �لعقوبات  رفع  يف  يطمح  ل  فهو 
�ل�سالح  ويهرب  ي�سنع  كان  �لذين  حلفائه  ل�رشب  كان  و�إن  حتى  �إقليمي  ع�سكري  حتالف 
باإنتخاباته  و�لإعرت�ف  �إقت�سادية  �آنية  م�ساعد�ت  تقدمي  مع  �لعاملية،  �ل�سحافة  تقول  كما  لهم 
من  �رشعيًا  رئي�سًا  �لب�سري  من  �ستجعل  و�لتي  2015م،  �أبريل  �سهر  خالل  �لقادمة  �لوهمية 
و�لتدخل  �ل�رشعية  على  �حلفاظ  يف  م�ساعدته  �ملاثل  �لتحالف  نف�س  من  يطلب  �أن  �ملمكن 
نظام  �أن  �أي  عليه.  ��ستع�ست  �لتي  كاود�  يف  �ل�سالة  من  ومتكينه  �ملتمردة  �حلركات  ل�رشب 
قوة  �أي  لميتلك  بحيث  �لآن  حالته  �أ�سو�أ  يف  هو  �ل�سود�ن  يف  �حلاكم  �لطفيلية  �لر�أ�سمالية 
يطمح  قد  فهو  حال.  باأية  مكلفًا  �جلديد  موقفه  �رش�ء  ثمن  يكن  ولن  و�لتفاو�س،  للم�ساومة 
�لدولية،  �لعد�لة  من  �لهارب  رئي�سه  م�سكلة  وحل  �لعالقات  وتطبيع  �لعقوبات  رفع  يف 
بالتاأكيد  فهو  لذلك  �آنيًا،  ذلك  على  للح�سول  بامل�ساومة  له  ي�سمح  و�سع  يف  لي�س  ولكنه 

�مللحة. �ملالية  �مل�ساعدة  تعجيل  مع  �ل�ساأن،  هذ�  يف  بوعود  رمبا  �سيكتفى 

)7(
�لتحالف  يف  و�إنخر�طه  �حلايل  �ل�سود�ين  �لنظام  موقف  �أن  هو  �أعاله،  مذكور  ماهو  موؤدى 
بال�رش�ع بني  له  لي�س منطلقه مبدئي ولعالقة  �ليمنية )�حلوثيون(،  �هلل  �أن�سار  �ملعادي حلركة 
�ل�سود�ين  �لنظام  �أن  �إذ  بعيد.  �أو  قريب  من  �لإير�نية  �لهيمنة  ي�ستهدف  هو  ول  و�سنة،  �سيعة 
�إفرت�سنا جدًل وجود هذه �ملبادئ  �ألبتة. و�إن  له  �أنه ل مبادئ  �أثبت  �أكرث من ربع قرن  خالل 
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لأنها  �ل�سيعي  �ل�سني  �ل�رش�ع  من  موقف  لها  يكن  مل  �لإ�سالمية  فاحلركة  رجعي،  باأثر 
�ملذ�هب،  بني  �لتقريب  يف  ن�سط  ب�سكل  �لبنا  ح�سن  �لتاريخي  �ملوؤ�س�س  وعمل  عنه،  ترفعت 
فقط.  ودولتها  �ل�رشيعة  على  دعوته  وق�رش  تفرق  لأنها  �لعقيدة  باأ�سول  �لإهتمام  و��ستنكف 
�لآن،  �لإنتخابية  قو�س يف حملته  به �سالح  ينادي  �لذي  �حليادي  �ملوقف  �أ�سا�س هذ�  وعلى 
�لت�سليح  كان  حني  م�رش�عيه  على  �ل�سود�ن  �أبو�ب  لها  وفتح  �إير�ن  مع  عالقته  �لنظام  وثق 
وتدفق  �مللحة  �حلاجة  هي  �حلادة  �لإقت�سادية  و�لأزمة  �لآن  �أما  �أولويته.  �لأمني  و�لتدريب 
غطاء حماية  كاملة حتت  باإ�ستد�رة  �لقيام  لي�ستنكف  �لنظام  فاإن  �لعاجل،  �لأمر  هو  �لأمو�ل 
له  يهيئ  خمجل  تذ�كي  يف  �لآنية،  عرثته  تقيل  �لتي  �لهبات  ببع�س  للقبول  �مل�سلمني،  قبلة 
له  ويحقق  م�ستقباًل  �ل�سقف  يرتفع  مامل  م�ستجد�ت،  �أي  عند  �أخرى  مرة  �لإ�ستد�رة  �إمكانية 

�لآن. بعيدة  �أحالمه �لأخرى، وهي ماز�لت 
 )8( 

هو  ثمنه  �ملاثل،  �لتكتيكي  ومتو�سعه  �لكاملة  �لنظام  �إ�ستد�رة  �أن  هي  �لقول  خال�سة          
�لتي  �لآنية  �لإقت�سادية  �لأزمة  عبور  على  وم�ساعدته  �لتحالف،  يف  بقبوله  جزئيًا  �لعزلة  فك 
تع�سف به، وقبول رئي�سه بعد فوزه يف �لإنتخابات كرئي�س �رشعي حتى يحتمي برئا�سته من 
مطاردة حمكمة �جلنايات �لدولية، مع �لتلويح فقط بوعود فك �لعزلة ب�سكل كلي و�لإندماج 
�لإقت�سادية  �أزمته  باإ�ستمر�ر  مرهون  �لتكتيكي  �لتمو�سع  وهذ�  م�ستقباًل.  �لدويل  �ملجتمع  يف 
�أزمات  ملعاجلة  متو�سعه  �سيعيد  �لنظام  �أن  يعني  زو�لها  لأن  ر�هنًا،  لها  حل  �أي  يلوح  ل  �لتي 
�حلاجة  كانت  �إذ�  ماوية  مارك�سية  حروب  يف  لالإنخر�ط  �لأمر  �إ�سطره  لو  حتى  �أخرى، 

ملحة. لل�سني 
           2015/3/29م
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ال�شاد�ص الفرع 
الإ�شتثمار؟ على  ت�شجيعهم  اأم  املغرتبني  نهب 

�إىل  �لإنقاذ،  �حلركي  �لإ�سم  �ساحبة  بال�سود�ن  �لطفيلي  �لر�أ�سمال  حكومة  عادت           
جتابه  حلقائق  �آبهة  غري  بالبالد،  مدخر�تهم  �إ�ستثمار  على  �ملغرتبني  ت�سجيع  وتر  على  �لعزف 
�ملنكوبة  بالدنا  يف  �لإ�ستثمار  ليقرر  �حلقيقة  يف  �لتفكري  عن  يتوقف  �أو  للحظة  يفكر  من  كل 
�إن  �أو  �ملغرتبني  خد�ع  يف  �حلكومة  هذه  تتمادى  ل  حتي  و  �ل�سيا�سي.  �لإ�سالم  بحكومة 
لأنها  فيها حتمًا  توؤثر  لن  بحقائق �سادمة  نذكرها  �أن  بالدهم، لبد  �ملهجرين من  �لدقة  �سئنا 
�لقدمية. �جلديدة  �لنهب  بعملية  �مل�ستهدف  �لقطاع  �أذهان  تفتح  لكنها  و  �ليقني،  علم  تعلمها 

)1(
�ملناخ  بالإ�ستثمار. وهذ�  ي�سمح  ت�ستلزم وجود مناخ  �أي دولة  �لإ�ستثمار يف          بدهيات 
يتوهم  كما  لالأجانب  �لوطن  �أر��سي  بيع  عربه  يتم  �لذي  �لإ�ستثمار  قانون  هو  لي�س  باحلتم 
م�ستد�مة  �سلطة  ظل  يف  �ل�سيا�سي  �لإ�ستقر�ر  �أوًل  يعني  فهو  �لو�قع.  �لأمر  بحكم  حكامنا 
للمبادر�ت  وت�سمح  �لإجتماعية،  و�لعد�لة  و�لإ�ستقر�ر  �ل�سالم  تن�رش  �سعبها،  عنها  ير�سى 
�لطفيلية  �لإنقاذ  و�سلطة  �لعلمي.  �لبحث  حرية  وتدعم  �لإبتكار  وت�سجع  لو�قع  بالتحول 
�لأجهزة  وجترب  �ل�سالح  بقوة  �سعبها  على  مفرو�سة  �سلطة  فهي  متامًا.  لذلك  �لنقي�س  هي 
�حلروب،  د�ئرة  من  و�سعت  �ملوبقات.  جميع  �إرتكاب  يف  �جلنجويد  وحرية  �لأمنية 
ووزعته  �لعام  قطاعها  ودمرت  �لإقت�سادية  مو�ردها  من  �لكثري  و�أفقدتها  �لبالد  وق�سمت 
بل  و�ل�سناعية  �لزر�عية  �ملنتجة  �لقطاعات  جميع  وخربت  وحلفائها،  من�سوبيها  على  غنائم 
�إ�ستثمار،  �أ�سا�سيًا لأي عملية  تعترب �رشطًا  بنية حتتية  �إن�ساء  �لرعوية. وف�سلت كذلك يف  وحتى 
�لديون  من  مبزيد  �لبالد  كبلت  �أنها  على  تزد  مل  وهمية  م�ساريع  يف  �لبالد  مو�رد  و�أهدرت 
�ملحمي  �ملوؤ�س�سي  �لف�ساد  قننت  ذلك،  وفوق  �ملتدحرجة.  و�لفو�ئد  �لعالية  �خلدمة  ذ�ت 
�لطبيعية لأي  �ل�سمة  �لف�ساد  �أ�سبح  �لطفيلي، بحيث  �ملال  لر�أ�س  �ملطلقة  �ل�سلطة  ف�ساد  بحكم 
�سنويًا  �ملر�كز  �أ�سو�أ  تتبو�أ  بالدنا  و�أ�سبحت  �لدولة،  مع جهاز  معاملة  �أي  �أو  �إقت�سادي  ن�ساط 
�ل�سيا�سي  �لإ�ستقر�ر  غياب  باأن  للقول  حاجة  يف  ول�سنا  �لدولية.  �ل�سفافية  منظمة  تقرير  يف 
لأي  �لقاتلة  �لعنا�رش  تعترب  �مل�ستحكم،  �لف�ساد  مع  وجودها  عدم  �أو  �لتحتية  �لبنية  و�سعف 
�إ�ستثمار  �سينجح  كيف  �لطفيلية:  �لإنقاذ  ل�سلطة  �ملبا�رش  و�ل�سوؤ�ل  نوعه.  كان  مهما  �إ�ستثمار 
و��سح،  حتتية  بنية  غياب  �لدنيا، ويف  لكل  �ملعلوم  �ل�سيا�سي  �لإ�ستقر�ر  عدم  �ملغرتب يف ظل 

�أزكم �لأنوف و فاحت ر�ئحته يف كل �أرجاء �لكون؟ و يف ظل ف�ساد 
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        �لإ�ستثمار يتطلب وجود �سوق فعلية تخ�سع لقو�نني �ل�سوق �ملعروفة من عر�س وطلب 
ونزيه  م�ستقل  وق�ساء  �لقانون،  �أمام  �لنا�س  بني  ت�ساوي  حكومية  و�إجر�ء�ت  حرة  ومناف�سة 
�أن  يف  ولجد�ل  �مل�ستثمر.  نف�س  يف  �لطماأنينة  تبعث  �ملنازعات  لف�س  ونظم  �حلقوق  يحمي 
لقو�عد  ليخ�سع  �سوق  فهو  ووهمي!  �إفرت��سي  �سوق  �لآن  �ل�سود�ن  يف  �ملوجود  �ل�سوق 
فامل�ستثمر  كاملة.  �سيطرة  �لطفيلي  �لر�أ�سمال  قبل  من  عليه  م�سيطر  لأنه  �ل�سوق  وقو�نني 
�إفقاره  على  و�ملعتا�سة  �ل�سعب  على  �ملتطفلة  �لدولة  من  �لطاقة  ي�سرتي  �لإنتاج،  قطاع  يف 
�إحتكار  يتم  من  عرب  �أو  مبا�رشًة  �إما  �إنتاجه  مدخالت  �لطفيلي  نف�س  من  وي�سرتي  و�رشقته، 
قطاع  يف  يناف�سه  �أي�سًا  وهو  �خلارج،  من  �مل�ستوردة  تلك  وخ�سو�سًا  مل�سلحته  �ملدخالت 
�سكاًل  و�خلا�سة  جوهر�ً  �حلكومية  �رشكاته  عرب  نف�سه  �لطفيلي  �خلدمي  �أو  �لإنتاجي  ن�ساطه 
�ملو�طن  ح�ساب  على  حتتاج  ما  كل  لها  وموفر  �لإنتاج  ور�سوم  �ل�رش�ئب  من  معفية  وهي 
من  �جلبايات  �أنو�ع  جلميع  خا�سع  كذلك  وهو  �لأمن.  جلهاز  �لتابعة  �ل�رشكات  ومثالها 
يوم.  كل  تبتدع  معلومة  غري  و�أخرى  معلومة  و�أتاو�ت  وزكاة  مبا�رشة  وغري  مبا�رشة  �رش�ئب 
�لتوزيع  �إعادة  �لطفيلي على عملية  �لر�أ�سمال  ل�سيطرة  وفوق ذلك عند ت�سويق منتجه يخ�سع 
�مل�ستثمر  �أن  يعني  وهذ�  �أي�سًا.  �ل�سادر  جتارة  على  �سيطرته  مع  برمته،  �لتجاري  و�لن�ساط 
يف  يتحكم  ولكنه  �لإنتاجية،  �لعملية  يف  لي�سارك  �لذي  �لطفيلي  �ملال  لر�أ�س  متامًا  خا�سع 
يحدده  �لذي  بال�سعر  �إنتاجه  مدخالت  للم�ستثمر  يبيع  فهو  وخمرجاتها.  مدخالتها  جميع 
ويفر�س  طفيلي،  دولة  جهاز  لي�سبح  �خلا�س  �لتطفل  ن�ساط  مو�قع  من  حتول  حمتكر  باإعتباره 
من  بها  �هلل  �أنزل  ما  بجبايات لحمدودة  ويقيده  عادلة،  مناف�سة غري حرة وغري  �مل�ستثمر  على 
�أمو�له  جللب  يدعوه  ذلك  من  وبالرغم  ت�سديرها،  ويف  �سلعته  ت�سويق  يف  ويتحكم  �سلطان، 
�إ�ستثمار  �ملغرتب على  ت�سجيع  باإبتالعها، ويجهد يف حماولة  يقوم هو  �لبالد حتى  من خارج 

بالبالد! مدخر�ته 
)3(

م�ستحكم  غباء  عليه  م�سيطر  �ل�سود�ين  �ملغرتب  �أن  �لطفيلية  �لإنقاذ  حكومة  تفرت�س          
�ملغرتب.  هذ�  هو  من  خلد�عه  حما�ستها  قمة  يف  وتن�سى  ذكره،  تقدم  ما  كل  روؤية  من  مينعه 
فمنهم  �لإنقاذ.  �رشدتهم  �لذين  �ل�سود�ين  �ل�سعب  �أبناء  خرية  يوجد  �ل�رشيحة  هذه  ف�سمن 
�أحلت  �لتي  �لتمكني  عملية  �إطار  يف  �لعام  �ل�سالح  بدعوى  �لعامة  �خلدمة  من  طردتهم  من 
و�سلب  �مل�ستمر  �لإفقار  عرب  �لإنقاذ  �رشدتهم  من  ومنهم  �لكفاءة،  �أهل  مكان  �لولء  �أهل 
�سياط  من  د�مية  جروحهم  ماز�لت  من  ومنهم  �لإ�ستثمارية،  ن�ساطاتهم  وتدمري  مدخر�تهم 
يعلمون متامًا  بادية عليهم. وهوؤلء  �آثارها  �لأخرى  �لتعذيب  �لإنقاذ على ظهورهم و�أدو�ت 
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�إ�ستثمار  لقيام  فر�سة  �أي  متنع  �لتي  ممار�ساتها  من  مر�ً  ماز�ل  حلقوهم  وطعم  �لإنقاذ  ماهية 
�أزمته  جتاوز  يف  ورغبته  �لطفيلي  �لر�أ�سمال  م�سلحة  ل  �لوطن  م�سلحة  ي�ستهدف  حقيقي 
�لر�أ�سمال  �سيطرة  مدى  يدركون  فهم  مدخر�تهم.  على  �مل�رشوع  غري  �لهجوم  عرب  �لر�هنة 
�مل�ستحكمة، وغياب �رشط  �لكلي  �لإقت�ساد  �أزمة  �حلياة، ويعرفون  منافذ  �لطفيلي على كامل 
�لكاذب  باحلو�ر  تناور  ماز�لت  �لتي  �لطفيلية  �لإنقاذ  �سلطة  وجود  يف  �ل�سيا�سي  �لإ�ستقر�ر 
�أخرى  ملناطق  �إمتد�دها  و�حتمال  �حلروب  م�سببات  معاجلة  �إ�ستع�ساء  مع  متكنها،  لتكري�س 
�لبالد،  على  �مل�سيطرين  �لطفيليني  �لإ�سالميني  ف�ساد  مدى  غيبًا  يعلمون  كذلك  �لبالد.  يف 
من  لأكرث  �إ�ستمرت  معهم  مرة  جتربة  عرب  �ملو�طنني  �أمو�ل  من  �ملزيد  لإبتالع  نهمهم  ومدى 
تقدمي  على  قادر  وغري  متهالك  بالبالد  �مل�رشيف  �لن�ساط  �أن  يدركون  �أي�سًا  وهم  قرن.  ربع 
�إن  �إ�ستثمارهم-  حا�سل  من  �لإ�ستفادة  ي�ستطيعو�  لن  كذلك  و�أنهم  �لإنتاجية،  للعملية  متويل 
�لوطن  خارج  �حلالية  �إ�ستثمار�تهم  لدعم  للخارج  بتحويله  خري-  فاعلي  ي�سبحو�  ومل  وجد 
لالإ�ستثمار معظمهم  �ملوؤهلني  �ملغرتبني  �أن  باخلارج. ومبا  �إ�ستثمار�ت  لديهم  بالطبع ملن  ، هذ� 
باجلنون  �سي�ساب  �أحدهم  �أن  لنظن  �أعاله،  و�حلكمة  �ملعرفة  و�سف  عليهم  ي�سدق  ممن 

�حلاكم. �لطفيلي  �لر�أ�سمال  مل�سلحة  �أمو�له  وي�ستثمر 
)4(

هذ�  �أن  �إىل  تفطن  ومل  مدخر�ت،  للمغرتبني  �أن  �فرت�ست  �لطفيلية  �لإنقاذ  �سلطة          
لديهم  لي�س  �ل�سود�نيني  �ملغرتبني  معظم  �أن  هي  و�حلقيقة  �سحيحًا.  يكون  ل  قد  �لإفرت��س 
من  تتمكن  حتى  م�سنيًا  ن�ساًل  وتنا�سل  �لعي�س  تكابد  �ملغرتبني  من  فالأغلبية  مدخر�ت. 
�إقت�ساد  دمرت  �لتي  �لإ�سالمية  �لطفيلية  �إليها  �أجلاأتها  قا�سية  غربة  يف  حياتها  متطلبات  توفري 
�سماعة  على  �لأمر  باإلقاء  �خلر�ب  يف  دورها  من  تتن�سل  �أن  وحتاول  �لطفيلي  بنهجها  �لبالد 
ليوؤذي  �لآخرين  جهد  و�رشقة  �لتطفل  باأن  تقول  �أن  تريد  بها  وكاأننا  �لإقت�سادي.  �حل�سار 
�سحتها،  �فرت�سنا  �إذ�  �لفرية،  هذه  خطاأ  وعلى  �لأزمة.  �سبب  هو  �حل�سار  ولكن  �لإقت�ساد 
�ملتاأ�سلمة  من �لذي جلب �حل�سار �لإقت�سادي على �لبالد؟ هل هو �سلطة ر�أ�س �ملال �لطفيلي 
بالباطل؟  �ل�سعب  �أمو�ل  �أكل  رف�س  هو  �لوحيد  ذنبها  و�لتي  بالإحلاد  �ملتهمة  �ملعار�سة  �أم 
معزول  �إقت�ساد  ظل  يف  �لنجاح  له  يقي�س  لن  نوعه  كان  مهما  �إ�ستثمار  �أي  �أن  هو  و�ملعلوم 
�لعاملية  �لأ�سو�ق  يف  �خلدمات  و  �ل�سلع  تبادل  عملية  يف  طرفًا  يكون  �أن  لي�ستطيع  وحما�رش 
�لإ�رش�ف،  حيث  من  �لدويل  �لنقد  ل�سندوق  �لتابع  فاإقت�سادنا  خدماتها.  من  ي�ستفيد  ول 
�ملركز  لرغبة  نتيجة  �إقت�ساديًا  و�ملحا�رش  �لإ�سالمي،  �لطفيلي  �ملال  ر�أ�س  من  و�ملختطف 
ي�سمح  لن  �لتمرد،  من  ومنعه  و�إ�ستيعابه  �لطفيلي  �لر�أ�سمال  �سبط  يف  �لعاملي  �لر�أ�سمايل 
ومتويل  باخلارج،  �إحتياجاته  مو�جهة  عرب  ماليًا  �ملنهك  و�ملغرتب  �أي�سًا.  �لإ�ستثمار  بنجاح 
حياتهم  �إد�رة  يف  ف�سلو�  �لذين  بالد�خل  ومعارفه  و�إ�سدقائه  بل  �ملمتدة  �أ�رشته  �إحتياجات 
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لي�ستثمرها.  بالأ�سا�س  مدخر�ت  ميتلك  ل  لهم،  �مل�ستمر  �لطفيلي  �ملال  ر�أ�س  لنهب  نتيجة 
�لطفيلي،  �لإنقاذ  معرفة  يف  متر�ست  فهي  �لإ�ستثمار،  ي�ستحق  ما  متتلك  �لتي  �لقليلة  �لقلة  �أما 
وكيف  �لإ�ستثمار  جتلب  كيف  تعرف  ودول  بنظم  باإحتكاكها  و��سعة  خرب�ت  و�كت�سبت 
توفري  عرب  �ل�سود�ن  يف  �أهلها  يخدم  �لوطن  خارج  �أمو�لها  �إ�ستثمار  �أن  متامًا  وتدرك  حتميه، 
�أن من  يعني  �لإ�سالمي. وهذ�  �لطفيلي  �لر�أ�سمال  بدًل من دعم  مبا�رشة  لدعمهم  �لالزم  �ملال 
�أجرم  قد  يكون  �حلالية،  �لظروف  �ل�سود�ن يف  �أمو�له يف  وي�ستثمر  �لإنقاذ  ين�ساع لأكاذيب 

�لأمر. من  وبينة  علم  على  �إقت�ساديًا  و�أنتحر  نف�سه  يف حق 
)5( 

        موؤدى ماتقدم هو �أن �جلهد �لذي تبذله �لإنقاذ �لطفيلية �سارقة قوت �ل�سعب �لآن من 
تدير حو�ر�ً دون  �أن  تريد  �أنها  �ملغرتبني، هو جهد �سائع. لأنها كما  جهد جلذب مدخر�ت 
ومتطلباته.  �رشوطه  توفر  �أن  دون  �إ�ستثمار�ً  ت�سجع  �أن  تريد  متطلباته،  وتوفري  م�ستحقاته  دفع 
كافة  يف  و�ملنتج  �لفعلي  �لن�ساط  بعبء  يلقي  فهو  �لطفيلي،  �ملال  لر�أ�س  �أ�سيلة  �سمة  وهذه 
و�ل�سيطرة  منتوجها  و�إبتالع  �لعملية  على  بالتطفل  هو  ويكتفي  �لآخر،  على  �حلياة  �أوجه 
و�لذي  �لوهمي  �لوثبة  �ل�سود�نيني يف حو�ر  ووقت  باإهد�ر جهد  قام  فكما  على خمرجاتها. 
لتنفيذها  �آليات  ول  �سبيل  ل  �سكلية  وتو�سيات  عامة  ن�سو�س  يف  قريبًا  خمرجاته  �ستخرج 
�إ�ستثمار  بدعوى  �ملغرتبني  مدخر�ت  يجمع  �أن  يريد  �لطفيلي،  �لر�أ�سمال  �سلطة  لتكري�س 
ريع  يف  فرطو�  �لذين  �أفر�ده  بني  ويق�سمها  عليها  ليجهز  غائبة،  و�رشوطه  متوفر  غري  مناخه 
�أن  هو  و�لو��سح  عليه.  يتطفلون  ما  ماعون  لتو�سعة  ما�سة  بحاجة  وهم  �جلنوب  برتول 
عرفو�  بالدهم،  من  ق�رش�ً  �ملهجرين  �أو  �ملغرتبني  لأن  م�سعاها،  يف  تنجح  لن  �لطفيلية  �لإنقاذ 
باإختفاء  �إ�ستثمار�تهم  فقد�ن  وعرفو�  �سند�س،  م�رشوع  مثل  منهوبة  م�ساريع  يف  �لإ�ستثمار 
ما ميلك  بع�سهم لكامل  بال�سود�ن وفقد�ن  �ل�سغرية  نيما، كما عرفو� ف�سل م�رشوعاتهم  بنك 
�لطفيلية من  �لإ�سالمية  �لإنقاذ  للوطن. لذلك �سوف لن جتد  �لعو�قب  بعد عودة غري حم�سوبة 
�أتاو�ت  �إعادة  عازمة على  فهي  �جلبايات،  بالتطفل عرب  �لقدمية  لأ�ساليبها  �لعودة  �سوى  �سبيل 
ف�سلها �حلتمي  بعد  �ملغرتبني و�ملهجرين  �أ�ساليب جديدة لإبتز�ز  �إبتد�ع  �أ�سقط، وعلى  بع�سها 

غالب!! �هلل  ولكن  مدخر�تهم.  �إ�ستقطاب  يف 
)6(

�ملال  ر�أ�س  ندعو ع�سابة  نحن  �إبتز�زهم،  �أو  �إ�ستدر�جهم  �ملغرتبني عرب  نهب  من  بدًل          
كل-  ولي�س  بع�س  نكرر   – بع�س  لإعادة  �لعام  �ملال  ل�سو�س  من  من�سوبيها  لدعوة  �لطفيلي 
يف  باملتبقي  بالإحتفاظ  لهم  �ل�سماح  مع  ماليزيا،  يف  فقط  و�مل�ستثمرة  نهبوها  �لتي  �لأمو�ل 
من  �ملتوهمة  �ملغرتبني  مدخر�ت  من  �أكرث  هو  قل  مهما  �لبع�س  هذ�  لأن  وذلك  �خلارج. 
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منها  هم جزء�ً  �لتي  �لف�ساد  مبوؤ�س�سة  يكون حمميًا  �سوف  �إ�ستثماره  �أخرى  ناحية  ومن  ناحية، 
يكون  و�سوف  �لنهب.  من  �ملزيد  يف  جناحه  يحتم  مما  باأكمله،  �لدولة  جهاز  له  وم�سخر�ً 
و�أنها  �لإ�ستمر�ر  على  قادرة  حاليًا  �ملاأزومة  �سلطتهم  باأن  �لل�سو�س  هوؤلء  �إقناع  فقط  عليها 
يف  �لرعب  �أدخلت  2013م  �سبتمرب  �إنتفا�سة  لأن  �سعبة  مهمة  وهذه  لل�سقوط.  �آيلة  غري 
�أ�سهل  بالقطع  ولكنه  فا�سلة.  مناورة  �أنها  يعرف  من  �أول  هم  �لوثبة  حو�ر  متثيلية  و  قلوبهم 
�لر�أ�سمال  ي�ستمر  �لذين  ومعارفهم  �أ�رشهم  و�سند  عيالهم  قوت  برمي  �ملغرتبني  �إقناع  من 
�لنهمني  �لل�سو�س  �لغول من  يد هذ�  �ساعة، يف  ر�أ�س كل  و�إفقارهم على  نهبهم  �لطفيلي يف 
و�إنتمائهم  �لإجتماعي  و�سعهم  بطبيعة  فهم  نهبهم.  د�ئرة  �ت�سعت  مهما  ي�سبعو�  لن  �لذين 
وي�ستمرئون  �لقلوب  وق�ساوة  �لإح�سا�س  بتبلد  يتمتعون  �سعبها،  دماء  على  تقتات  ل�رشيحة 
�سحوته  حلظة  من  رعبًا  وميتلئون  �حلليم  �ل�سعب  هذ�  غ�سبة  من  يخافون  ولكنهم  �لفهلوة، 
�أن يكتب  �ل�ساعة، و  و�نتفا�سته. لذ� نقرتح على حكومتهم طماأنتهم على بقائها حتى تقوم 
يتو�سل  �جلنوب  حكومة  لل�سو�س  �سلفاكري  كتبها  �لتي  بتلك  �سبيهة  خطابات  لهم  رئي�سها 
لأولدهم،  منها  جزء  برتك  و  �ملحا�سبة  بعدم  ويعدهم  �ملنهوبة،  �لبرتول  �أمو�ل  �إعادة  �إليهم 
باخلارج،  لأولدهم  معظمها  ترك  و  �لأمو�ل  تلك  من  �إعادة جزء  لت�سبح  �ل�سيغة  تعديل  مع 
للع�سابة  قبلهم  من  �جلميل  رد  من  هذ� جزء�ً  يكون  �أن  على  �ملحا�سبة.  عدم  على  �لتاأكيد  مع 
لنظامها  �لوقت  بع�س  ت�سرتي  �أن  ت�ستطيع  حتى  �لنا�س،  رقاب  من  ومكنتهم  �سنعتهم  �لتي 
لإقناع  ندعوها  ذلك  وقبل  �حلتمي.  �ل�سقوط  من  �أدنى  �أو  قو�سني  قاب  هو  �لذي  �ملتهالك 
للخارج  �ملنهوبة  �لأمو�ل  تهريب  عن  بالتوقف  �لطفيلي  �ملال  ر�أ�س  ل�سو�س  من  من�سوبيها 
ت�سارع  يف  حماها  و��سبحت  موؤخر�ً  وتريتها  �إرتفعت  ظاهرة  وهي  حمليًا،  و��ستثمارها 
�أن ندعو جميع �ملغرتبني �لذين لديهم  و��سح وجلي، تعلمه ع�سابة �لإنقاذ جيد�ً. ول نن�سى 
�ملخاطر  ح�ساب  فيها  ميكن  فعلية  �أ�سو�ق  يف  �أو  يعي�سون،  حيث  ي�ستثمروها  �أن  مدخر�ت 
�لإ�سالمية  �لطفيلية  �لر�أ�سمالية  �أيدي  �أعمارهم يف  باأمو�لهم و�سقاء  يلقو�  ب�سورة علمية، و�أل 

بالإنقاذ. �مل�سماة  �لنهمة 
2016/2/27م
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الثاين الق�سم 
الأزمة  مظاهر 

منوذجًا( الب�سري  )رئا�سة 
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الأول الفرع 
الدولية اجلنائية  املحكمة 

الت�شيي�ص وتداعيات  مفارقات 

�لدولية بدًل من  لقر�ر حمكمة �جلنايات  �ل�سود�نية  ت�سيي�س �حلكومة  �أن        يخطئ من يظن 
باإقليم  �ملرتكبة  �جلر�ئم  باإحالة  بادرت  �لتي  �لدول  ملخطط  هزمية  يعترب  قانونيًا،  معه  �لتعاطي 
ما  هو  �ل�سود�نية  �حلكومة  �سلكته  �لذي  �لطريق  �أن  يوؤكد  فالو�قع  �ملحكمة.  لتلك  د�رفور 
�جلنائية  �ملحكمة  قر�ر�ت  توظيف  قررت  حني  دفعًا  �إليه  تدفعها  �أن  �لدول  تلك  �أر�دت 
ون�ساطها  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  قر�ر�ت  بني  نفرق  �أن  نود  ن�سرت�سل  �أن  وقبل  �سيا�سيًا. 
بع�س  حماولة  وبني  حال،  باأية  �سيا�سي  ولي�س  وق�سائي  قانوين  ن�ساط  تقديرنا  يف  هو  �لذي 
يخ�س  فيما  �ملذكورة  �ملحكمة  فن�ساط  �لن�ساط.  هذ�  ت�سيي�س  �ل�سود�ن  �سمنها  ومن  �لدول 
ذلك  �إىل  �إ�ستناد�  طلب  تقدمي  ثم  ومن  �أدلة  وجمع  وحتقيق  حتر  على  �إنبنى  د�رفور،  جر�ئم 
يف  �جلماعية  بالإبادة  �تهام  توجيه  قبول  ورف�ست  �لأمر  يف  نظرت  �لتي  �لإخت�سا�س،  جلهة 
�جلنائي  �لق�سد  �أن  باإعتبار  �لإن�سانية،  �سد  و�جلر�ئم  �حلرب  جر�ئم  بخ�سو�س  وجهته  حني 
�لأدلة  فح�ست  قد  �ملحكمة  �أن  ذلك  ومعني  متوفر.  غري  بالإبادة  �لإتهام  لتوجيه  �ملطلوب 
ذلك  و��ستكملت  �ل�سببية  ذلك  يف  مبا  �ملادي  �لعن�رش  وتو�فر  �جلر�ئم  وقوع  من  وتاأكدت 
�جلر�ئم  يخ�س  فيما  �لإتهام  لتوجيه  يكفي  مب�ستوى  �لعن�رشين  وتطابق  �ملعنوي  �لعن�رش  بتوفر 
قانوين  ق�سائي  ن�ساط  �إجر�ء�ت هو  مامت من  �أن  �إتهامات. وموؤدى هذ�  ب�ساأنها  �لتي وجهت 
�ملقدمة  �لبينات  �أن  لإثبات  �لإخت�سا�س  جهة  لدى  �لطعن  هو  ملجابهته  �ل�سبيل  ومهني، 
قر�ر  �أن  عن  �حلديث  ي�سح  فقط،  �لطعن  بهذ�  �لأخذ  حالة  ويف  �لإتهام.  لتوجيه  كافية  غري 
�ملحكمة رمبا يكون �سيا�سيًا. و�أقول رمبا لأن هنالك �إحتمال �أل يتعدى �لأمر �خلطاأ يف وزن 
وبينات،  �أدلة  من  تقدميه  مامت  معرفة  ودون  ذلك  قبل  �أما  �لإتهام.  لتوجيه  �ملوؤ�س�سة  �لبينات 
�ملحكمة  ت�سيي�س  يف  م�ساهمة  �أحو�له  �أح�سن  يف  �سيا�سية  �ملحكمة  �أن  عن  �حلديث  يكون 

ق�سائي. عمل  من  مامتار�سه  على  �لقانوين  �لرد  �إ�ستحقاق  لتفادي 
الت�شيي�ص؟ طريق  ال�شودان  اإختار  ملاذا 

�ملحكمة  ن�ساط  باأن  �لتام  علمها  برغم  �ل�سود�ن  حكومة  �أن  �ملتو��سع  تقديرنا  يف          
�أ�سوًة  �لن�ساط  هذ�  ت�سيي�س  �إختارت  �أنها  �إل  حم�س،  وقانوين  ق�سائي  ن�ساط  �لدولية  �جلنائية 

يلي:- فيما  جنملها  �أ�سباب  لعدة  وفرن�سا  وبريطانيا  �لأمريكية  �ملتحدة  بالوليات 



42

نتيجة . 1 للمحكمة،  و�لق�سائي  �لقانوين  �لن�ساط  مو�جهة  �إ�ستحالة  يكن  مل  �إن  �سعوبة 
�لتي  �لتقا�سي،  مو�سوع  �جلر�ئم  بوقوع  �خلا�سة  �لإدعاء�ت  �سحة  �حلكومة  ملعرفة 
�لق�ساء  رئي�س  جلنة  ر�أ�سها  وعلى  بنف�سها  هي  كونتها  �لتي  �للجان  حتى  وثقتها 
ميلك  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  مدعي  باأن  وقناعتها  يو�سف،  �حلاج  �هلل  دفع  �لأ�سبق 
للعد�لة  تقدميهم  جمرد  عن  ناهيك  �ملتهمني  بع�س  لإد�نة  تكفي  �لتي  �لأدلة  من  �لكثري 

تهامهم. و�إ
فقرية . 2 �لبدء  منذ  �أثارتها  �لتي  �لقانونية  دفوعها  �أن  من  �ل�سود�نية  �حلكومة  تاأكد 

�أن  لو�قعة  �إ�ستناد�  �ملحكمة  �إخت�سا�س  بعدم  فالدفع  منها.  لالإ�ستفادة  ول�سبيل 
بالأمم  �ل�سود�ن  ع�سوية  �لأ�سا�س  من  يهدمه  روما،  مبيثاق  ع�سو�ً  لي�س  �ل�سود�ن 
�لإخت�سا�س  ت�ستمد  بحيث  للمحكمة،  �لأمن  جمل�س  من  �لدعوى  و�إحالة  �ملتحدة 
�ل�سيادة  عن  �حلديث  �أما  �ملتحدة.  �لأمم  ميثاق  مبوجب  �ل�سود�ن  ويلزم  ميثاقها  من 
و�لتي  �ملتحدة،  �لأمم  ميثاق  من  �ل�سابعة  �لفقرة   )2( باملادة  وتف�سياًل  جملًة  فمردود 
�لبند  �إتخاذ قر�ر�ته حتت  تنازلت مبوجبها �لدول عن �سيادتها ملجل�س �لأمن يف حال 
�أن جميع �حل�سانات ت�سقط ب�سقوط  �ل�سابع وهو ماحدث يف قر�ر �لإحالة. وباحلتم 
وت�ستمد  �ل�سيادة  هذه  مع  وعدمًا  وجود�ً  تدور  باإعتبارها  �ل�سيادة  حول  �لإدعاء�ت 

  . منها
�إدر�ك �حلكومة �ل�سود�نية لو�قعة �أن �لدول �لثالث �لتي تقف خلف �لإحالة مبجل�س . 3

�ملحكمة  ن�ساط  توظيف  يف  ر�غبة  هي  بل  �لعد�لة،  حتقيق  يف  جادة  لي�ست  �لأمن 
�لتنازلت.  من  مزيد  تقدمي  بهدف  عليها  �ل�سغوط  من  مزيد  لو�سع  �سيا�سيًا  �لدولية 
وعلى  �لدول،  هذه  مع  �ملبا�رشة  وغري  �ملبا�رشة  �ملفاو�سات  على  مبني  �لإدر�ك  وهذ� 
على  و�لإ�ستقر�ر  لل�سالم  تقدميها  حول  لآخر  حني  من  تطلقها  �لتي  �لت�رشيحات 
وتكر�ر�ً. مر�ر�ً  �لإن�سان  حقوق  منظمات  �إنتقدتها  �لتي  �لت�رشيحات  تلك  �لعد�لة، 

�خلطورة  غاية  يف  �أمر�ً  �لق�سائية  للمنازلة  �ل�سود�نية  �حلكومة  �إختيار  يجعل  تقدم  ما        
�جلنايات  ملحكمة  ت�سليمهم  حالة  يف  �لر�جحة  �لإد�نة  لياأمنون  �لذين  ملن�سوبيها،  بالن�سبة 
ينقل  فهو  برمته،  �لق�سائي  �لن�ساط  ت�سيي�س  وم�سار  �ل�سيا�سي  �مل�سار  �إختيار  �أما  �لدولية. 
مار�سته  �أمر  وهو  �ملتبادلة،  و�لتنازلت  �ل�سيا�سية  �مل�ساومات  د�ئرة  �إىل  برمتها  �مل�ساألة 
ماتريده  بال�سبط  وهذ�  �ملتتابعة.  �أزماتها  �إد�رة  يف  متار�سه  وماز�لت  �ل�سود�نية  �حلكومة 
ق�سائي  كن�ساط  بالن�ساط  �لإحتفاظ  تود  �لأخرية  كانت  و�إن  �لذكر،  �سابقة  �لثالث  �لدول 
�لن�ساط  كامل  و�سم  تف�سل  �ل�سود�نية  �حلكومة  حني  يف  �سيا�سيًا،  لتوظيفه  ي�سلح  حم�س 
�لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �سد  �لالزمة  �لتجيي�س  �أدو�ت  لها  تتوفر  حتى  �سيا�سي  ن�ساط  باأنه 
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�ملحكمة  لن�ساط  �ل�سيا�سي  �لتوظيف  حماولة  يف  يكمن  هنا  و�لفرق  قر�ر�تها.  �سد  وبالتبعية 
و�أ�سا�سه  �ل�سود�نية،  �حلكومة  قبل  من  �ل�سامل  �لت�سيي�س  وحماولة  �لثالث،  �لدول  قبل  من 
�لأول  للفريق  �لالزمة  �ل�سغط  �أدو�ت  يوفر  للمحكمة  و�ملهني  �ملح�س  �لق�سائي  �لن�ساط  �أن 
هام�س  �أي  من  �ل�سود�نية  �حلكومة  يحرم  �لوقت  نف�س  للتدخل يف عملها، ويف  دون حاجة 

برمته.  �ملعبد  هدم  ملحاولة  ممايدفعها  للمناورة 
الب�شري اخلداع  وحماولت  الت�شيي�ص  مفارقات 

تنتج عنه مفارقات متعددة، بع�سها  �لدولية،  لن�ساط �ملحكمة �جلنائية  �لت�سيي�س  ن�ساط          
مايلي: منه  نر�سد  لالإهتمام  مثري 

�مل�ساألة . أ �أن  يف  بالإحالة  بادرت  �لتي  �لثالث  �لدول  مع  �ل�سود�نية  �حلكومة  تالقي 
�لنهاية، بحيث  �ل�سيا�سية يف  �مل�ساومات  �إطار  �أن حتل يف  �سيا�سية و�أنها يجب  برمتها 
ينح�رش �ل�رش�ع يف حماولة �لأوىل هدم �ملحكمة �جلنائية نف�سها من �لأ�سا�س، وحماولة 
�أن ن�ساط �لأوىل �سوف يف�سل و�إن جنحت  �لثانية �لإ�ستمر�ر يف �لتوظيف مع ثقة يف 
مب�ستقبل  معنية  لي�ست  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  �أن  يالحظ  �إبتد�ء�ً.  �لتجيي�س  يف 

�ملطاف. نهاية  �لوجود يف  ز�لت عن  �إن هي  يهمها  �إ�ستمر�ريتها ول  �أو  �ملحكمة 
باإزدو�جية . ب �إياها  متهمًة  للمحكمة  بالأ�سا�س  هجومها  �ل�سود�نية  �حلكومة  توجه 

تعلم  �أنها  حني  يف  �إنتقائية،  عد�لتها  ولأن  �ل�سعفاء  �سوى  لحتاكم  لأنها  �ملعايري 
للمحكمة.  ولي�س  �لأمن  ملجل�س  تن�سب  �أن  يجب  �ملعايري  �إزدو�جية  �أن  �ليقني  علم 
روما  مبيثاق  ع�سو�ً  لي�ست  لأنها  �إ�رش�ئيل  جر�ئم  يف  بالنظر  خمت�سة  لي�ست  فاملحكمة 
�ساأنها �ساأن �ل�سود�ن. ول ميكن لها نظر �لدعاوى يف مو�جهتها �إل يف حال �إحالتها 
�أو  يحيل  من  هو  �لأمن  �أن جمل�س  ومبا  �ل�سود�ن.  �أحال  مثلما  متامًا  �لأمن،  من جمل�س 
�لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  ولي�س  مزدوجة  معايري  ي�ستخدم  من  هو  ي�سبح  ليحيل، 
�ملحكمة وجتيي�س وتعبئة  �إ�سعاف موقف  منه  �لغر�س  �ملتعمد،  باأية حال. هذ� �خللط 
�لإجر�ء�ت  هو  �لآين  خ�سمها  �أن  �ل�سود�نية  �حلكومة  ليقني  �سدها،  �لثالث  �لعامل 

�لأمن. جمل�س  مو�جهة  يف  �لتعبئة  جدوى  عدم  و�إدر�كها  �لق�سائية، 
جمل�س . ج من  بدًل  �لدولية  �جلنائية  باملحكمة  وربطها  �ملعايري  �إزدو�جية  عن  �حلديث 

حالت  على  وليق�رشه  �ملحكمة  ن�ساط  جممل  على  �لإزدو�جية  هذه  يعمم  �لأمن، 
�لإحالة من جمل�س �لأمن فقط، ويخفي ذلك حقيقة �أن هنالك 108 دولة )�أي �أغلبية 
بنظر  �ملحكمة  وتخت�س  �مل�ساو�ة  قدم  على  تعامل  روما  ميثاق  �لعامل( ع�سو يف  دول 
�لدول،  هذه  ل�سعوب  و�لعد�لة  �حلماية  توفر  �ملحكمة  �أن  ذلك  وموؤدى  دعاو�ها. 
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�إخفاء  وبالطبع  �ملزدوجة.  �ملعايري  �ساحب  �لأمن  جمل�س  يحيلها  �لتي  لتلك  بالإ�سافة 
�أ�س�ست  حمكمة  �سد  �أمرها  على  مغلوبة  �سعوب  تعبئة  منه  �لغر�س  �حلقيقة  هذه 
�لقانونية.  بنظمها  �لعد�لة  هذه  مثل  غياب  حال  يف  لها  �لعد�لة  وتوفري  حلمايتها 
�ألبتة يف �لوقوف �سد �ملحكمة �جلنائية �لدولية،  �ل�سود�ن لي�س لديه م�سلحة  و�سعب 
عليها  �لو�سف  تعميم  ولي�سح  �ل�سعوب  هذه  لكل  �لعد�لة  حتقق  �أن  ينتظر  �لتي 

�لأمن. جمل�س  بها  يو�سف  �أن  يجب  �لتي  بالإنتقائية 
�ملنطقة . د لدول  معاك�سة  �إنعطافة  مع  يتز�من  �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة  على  �لهجوم 

تدر�س  بد�أت  �ملثال،  �سبيل  على  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  فدول  �ملحكمة.  تلك  نحو 
جديًا �إمكانية �لإن�سمام مليثاق روما. فحتى تاريخه – �إن مل �أكن خمطئًا- �لأردن هو 

روما. مليثاق  �إن�سمت  �لتي  �لوحيدة  �لعربية  �لدولة 
الأطراف  وح�شابات  الت�شيي�ص  تداعيات 

�لإحالة  تلك  من  �أر�دت  قد  �لإحالة،  مبادرة  �ساحبة  �لثالث  �لدول  �أن  �لو��سح  من          
من  �إ�ستفادت  فهي  خريية.  موؤ�س�سات  لي�ست  �أنها  �لإعتبار  يف  �أخذ�ً  �سيا�سية  �أهد�ف  حتقيق 
للعد�لة  تام  �إنكار  مع  د�رفور  باإقليم  وب�ساعات  جلر�ئم  و�إرتكابه  �ل�سود�ين  �لنظام  �أخطاء 
لإ�ستخد�مها  توطئة  �سده،  �سحيحة  ق�سائية  لإجر�ء�ت  وقي�ست  للمجرمني،  وحماية 
�ل�سود�ين  �لنظام  ح�رشت  هي  وبالطبع  �ملذكورة.  �أهد�فها  حتقيق  �أجل  من  �سغط  كاأدو�ت 
مع  �لتعاون  على  جتروؤ  لن  �ل�سود�نية  �حلكومة  �أن  من  ثقة  على  كانت  فهي  تريده.  حيث 
تعاونها  عدم  بدللة  رئي�سها،  مو�جهة  توقيف يف  �أمر  �سدور  �لدولية حال  �جلنايات  حمكمة 
حني �سدور مثل هذه �لأو�مر يف مو�جهة هارون وكو�سيب، وبالتايل �سيكون لها ما �أر�دت 
هو  �لآن  �ل�سود�نية  �حلكومة  من  فاملطلوب  �سيا�سيًا.  توظيفًا  �لق�سائية  �لقر�ر�ت  توظيف  من 
لإ�ستقر�ره  يقود  د�رفور  �إقليم  مل�سكلة  حل  �إيجاد  يف  �ملتمثل  �لدول  هذه  ملخطط  تن�ساع  �أن 
وميهد لنهب ماتريد هذه �لدول نهبه من ثرو�ته، ويهيئ لإ�ستقر�ر �سيا�سي بدولة ت�ساد ي�سمح 
وفقًا  �سود�نية  حكومة  لتكوين  بالإ�سافة  هناك،  و��ستثمار�تها  م�ساحلها  بحماية  لفرن�سا 
وتكوين  وجوده،  جدوى  لعدم  كفرد  �لب�سري  عمر  �إخر�ج  ت�سرتط  �لتي  �لأمريكية  للهند�سة 
ورمبا  د�رفور  وحركات  �ل�رشق  وجبهة  �ل�سعبية  و�حلركة  �لوطني  �ملوؤمتر  من  �إنتخابي  حتالف 
و��سنطون  مع  �لتحالف  ر�غبة يف  �أغلبية  ذ�ت  ي�سمن وجود حكومة  �لدميقر�طي،  �لإحتادي 

لها وملخططاتها. معادية  �لأقل غري  على  �أو 
�لإ�ستحقاقات  من  �لهروب  فر�سة  يعطيها  �لت�سيي�س  فاإن  �ل�سود�نية،  �حلكومة  �أما          
�سد  و�لتعبئة  بالتجيي�س  لها  وي�سمح  �لدولية،  �جلنايات  حمكمة  �أمام  و�ملثول  �لقانونية 
�جللو�س  لها  يت�سنى  حني  �لتفاو�سي  موقفها  لتح�سني  �لت�سعيد  مع  �لق�سائية،  �لقر�ر�ت 
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مبا�رشة �أو ب�سورة غري مبا�رشة مع �لدول �ملذكورة �أعاله. ولذلك هي بادرت بطرد منظمات 
من  �لق�سية  �سحب  وطلبت  لعام  تاأجيل  بطلب  �لتقدم  �إقرت�حات  حتى  ورف�ست  دولية، 
يف  ولكنها  �مل�سكلة.  ملناق�سة  دويل  موؤمتر  لعقد  م�رش  مبادرة  رف�ست  كما  �ملحكمة،  �أمام 
�لأخرية  موقف  برغم  د�رفور  مع حركات  للمفاو�سات  �لدوحة  مبنرب  مت�سكت  �لوقت  نف�س 
كان  �إن  �سيا�سية  تنازلت  لتقدمي  م�ستعدة  �أنها  �إىل  �سمنية  ر�سالة  يف  �لتوقيف،  لقر�ر  �لد�عم 
ذلك �سيوؤدي �إىل �إغالق هذ� �مللف. و�مل�ساألة �لآن لي�ست فيما �إذ� كانت �حلكومة �ل�سود�نية 
و�سقوفها  �لتنازلت  هذه  بحجم  تتعلق  ولكنها  حم�سومة،  فهذه  ل،  �أم  تنازلت  تقدم  �سوف 
 1706 رقم  �لقر�ر  مع  جتربتها  �لت�سيي�سي  ن�ساطها  يف  ت�ست�سحب  فاحلكومة  وتوقيتها. 
نف�س  متثيل  �إعادة  حتاول  وهي  تعديله،  مت  ثم  ومن  وجذب  و�سد  مل�ساومات  خ�سع  �لذي 
ي�سنف كهارب  رئي�سها  �أ�سبح  �أن  بعد  ماتغري من ظروف  تدرك  �أن  �ل�سيناريو ولكنها يجب 

�لعد�لة. من 
�لدولية، هو رغبة م�سرتكة  لن�ساط �ملحكمة �جلنائية  �لت�سيي�س  �أن  �لقول هي            خال�سة 
ترغب  بحيث  �ل�سود�ن،  وحكومة  للمحكمة  �مللف  باإحالة  بادرت  �لتي  �لثالث  �لدول  بني 
على  م�سد�قيتها  �ملحكمة  �إفقاد  يف  �لثانية  وترغب  �لق�سائية،  �لقر�ر�ت  توظيف  يف  �لأوىل 
عن  �لدفاع  هو  �حلالة  هذه  يف  �ل�سحيح  و�ملوقف  �لوجود.  من  �إز�لتها  يكن  مل  �إن  �لأقل 
�أن  ينتظر  �لعد�لة  من  �لهروب  منع  �سبيل  يف  لالإن�سانية  كبري�ً  ن�رش�ً  تعترب  �لتي  �ملحكمة  هذه 
وم�سالح  يتعار�س  مبا  �سيا�سيًا  قر�ر�تها  توظيف  منع  �لوقت  نف�س  يهدم، ويف  �أن  ل  ي�ستكمل 
حلني  ونافذ�ً  �سحيحًا  يظل  �لب�سري  �لرئي�س  مو�جهة  يف  �ل�سادر  �لق�سائي  فالقر�ر  �ل�سعوب. 
بتدمري  �لقيام  �ل�سود�ن  حلكومة  �ل�سماح  يجب  ول  �ملتاحة،  �لق�سائية  بال�سبل  مناه�سته 
�لإ�ستعمارية  للدول  �ل�سماح  عدم  يجب  كذلك  و  ب�سببه،  �لدولية  �جلنائية  �لعد�لة  حمكمة 
�لإجر�ء�ت  تعليق  �لأمر  تطلب  و�إن  حتى  �لإ�ستعمارية  م�ساريعها  لتنفيذ  كاأد�ة  باإ�ستخد�مه 

�لوقت.  نف�س  �لعد�لة يف  و�إهد�ر 
2009/3/9م
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الثاين الفرع 
بعد! التنفيذ  اأوان  يحن  مل  الب�شري-  توقيف  اأمر 

تنفيذ  حول  �لدولية  �جلنايات  حمكمة  مدعي  ت�رشيحات  على  ب�سدة  �لبع�س  ير�هن          
�لب�سري  مغادرة  حال  �لقر�ر  بتنفيذ  ما  دولة  تقوم  �أن  ويتوقعون  �لب�سري،  توقيف  مذكرة 
�جلنائية  باملحكمة  �لظن  ح�سن  على  �لغالب  يف  مبني  �لرهان  وهذ�  �ل�سود�نية.  �لأر��سي 
�أمر�ً جوهريًا  يتنا�سى  ولكنه  – وهو ح�سن ظن يف حمله،  �لعد�لة  تطبيق  �لدولية وجديتها يف 
فمذكر�ت  بنف�سها.  �لتوقيف  مذكرة  لتنفيذ  �لالزمة  �لو�سائل  لمتتلك  �ملحكمة  �أن  يف  يتمثل 
بل  �ملحاكم  بو��سطة  لتنفذ  �لد�خلية  �لقانونية  �لنظم  يف  حتى  �لقب�س  �أو�مر  �أو  �لتوقيف 
تنفيذها  من  منا�س  فال  �لدويل  �مل�ستوى  على  �أما  )�ل�رشطة(،  �لتنفيذية  �ل�سلطة  بو��سطة 
�حلاكمة جلهة  �ل�سيا�سية  لالإر�دة  �لتنفيذ  يخ�سع  �أن  �ملمكن  من  �حلالتني  �لدول. ويف  بو��سطة 
خمالفًا  �إحجامها  كان  و�إن  حتى  �لتنفيذ  عن  �ملعنية  �جلهة  حتجم  �أن  �ل�سهل  من  �إذ  �لتنفيذ، 

�لعد�لة. ومقت�سى  للقو�نني 
تخ�سع  �سوف  ولهذ�  �لقاعدة،  لهذه  �إ�ستثناء�ً  لت�سكل  �لب�سري،  توقيف  ومذكرة          
�لثالث  بالدول  بد�أنا  و�إذ�  بتنفيذها.  �ملعنية  للدول  �ل�سيا�سية،  �أكرر  �ل�سيا�سية-  لالإر�دة 
�ملتحدة  )�لوليات  �لدولية  �جلنايات  حمكمة  �إىل  د�رفور  جر�ئم  �إحالة  ور�ء  كانت  �لتي 
�لوقت  يف  �ملذكرة  هذه  بتنفيذ  معنية  غري  �أنها  نرى  فاإننا  وفرن�سا(،  وبريطانيا  �لأمريكية 
على  حري�سة  لي�ست  �لبدء،  ومنذ  �لثالث  �لدول  هذه  �أن  من  تنطلق  هذه  وروؤيتنا  �لر�هن. 
وهذ�  �سيا�سية.  ب�سورة  �لق�سائي  �لن�ساط  توظيف  على  حري�سة  هي  بقدرما  �لعد�لة  تطبيق 
يف  �أخذ�ً  مبوجبها،  �ملذكرة  �سدرت  �لتي  �لق�سائية  �لإجر�ء�ت  �سحة  يف  ليقدح  بالطبع 
�سيا�سيًا  �إ�ستغاللها  من  لمينع  �سحيحة،  قانونية  لإجر�ء�ت  وفقًا  �ملذكرة  �سدور  �أن  �لإعتبار 
�لو�سول  �أنها ر�غبة يف  �لدول،  ن�ساط هذه  فالو��سح من  �لتوقيف.  تنفيذ مذكرة  يف مرحلة 
 )16( �ملادة  لن�س  وفقًا  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �إجر�ء�ت  تعليق  عربها  يتم  �سيا�سية  لت�سوية 
وهند�ستها  �لدول  هذه  لت�سور  �ل�سود�نية  �حلكومة  تن�ساع  �أن  ب�رشط  �لأ�سا�سي،  نظامها  من 
�لإن�سان.  حقوق  جماعات  و�نتقدتها  مرة  من  �أكرث  �أعلنت  �لرغبة  وهذه  �ل�سود�ين.  لل�ساأن 
 crypto( �ملعلنة  غري  �لدبلوما�سية  عالقاتها  وعرب  �ملذكورة  �لدول  �أن  من  �سك  يف  ول�سنا 
ب�سكل مبا�رش وغري مبا�رش مع �حلكومة �ل�سود�نية للتحقق من مدى  نا�سطة   ،)diplomacy
�سيغ  �إيجاد  من  �لتمكن  حني  تباعًا  تظهر  �سوف  لها،  موجعة  تنازلت  لتقدمي  �إ�ستعد�دها 
�أن  من  لبد  و�ل�سغط،  للتخويف  �لتوقيف  �أمر  �إ�ستخد�م  �أن  �إذ  للعلن.  لإخر�جها  مالئمة 
وجتاربها  �ل�سود�نية  �حلكومة  ملو�قف  وقر�ءتها  تقديرها  ح�سب  لها  مر�سية  نتائج  عن  ي�سفر 
بال�سياح  وجتاأر  رهاناتها  �سقوف  ماترفع  د�ئمًا  �ل�سود�ن  حكومة  �أن  تقول  فالتجربة  معها. 
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�ملمانعة  من  �سئ  �إبد�ء  مع  �ل�سغوط  �إ�ستد�د  عند  �ملطلوبة  �لتنازلت  تقدم  ولكنها  و�لتحدي، 
�لدول. لدى هذه  �ملقبولة 

�لدول  لدى  �ملتوفرة  �ل�سغط  �أدو�ت  �أهم  باإعتبارها  �لتوقيف  مذكرة  �إىل  وبالنظر          
قبل  تنفيذها  عرب  لفقد�نها  �لدول  هذه  يدعو  منطق  هنالك  لي�س  �أنه  يت�سح  �ملعنية،  �لإمربيالية 
وتخويف،  �سغط  كاأد�ة  طابعها  يفقدها  �لآن  �ملذكرة  فتنفيذ  �ل�سيا�سية.  �أغر��سها  ت�ستنفذ  �أن 
�لأمر  وهذ�  مقابل.  �أي  على  حت�سل  �أن  دون  �مل�ساومة  �أدو�ت  �أهم  �لدول  هذه  وي�سلب 
يف  �أو  �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  طوعًا  نف�سه  �لب�سري  ت�سليم  حال  يف  �أي�سًا  حدوثه  ميكن 
�ملركز  ي�سعف  �لتوقيف،  مذكرة  تهديد  ف�سقوط  ت�سليمه.  �ل�سود�نية  �حلكومة  قررت  حال 
�ملحكمة  لدى  بهم  �مل�ستبه  قائمة  �أن  باإعتبار  متامًا  ليهزمها  ولكنه  �ملعنية،  للدول  �لتفاو�سي 
جديدة  وقائع  عن  �لب�سري  حماكمة  تد�عيات  ت�سفر  �أن  �ملمكن  ومن  طويلة،  �لدولية  �جلنائية 
وهذ�  عليهم.  �لقب�س  مطلوب  كمتهمني  �لو�جهة  �إىل  �ل�سلطة  يف  نافذة  بقياد�ت  تدفع 
�لق�سائي  �ملحكمة  ن�ساط  مع  �لقانوين  �لتعاطي  �ل�سود�نية  �حلكومة  رف�س  مناط  هو  بال�سبط 

�مل�ساد. �ل�سيا�سي  �لتوظيف  مقابل  يف  ت�سيي�سه  يف  و�إ�رش�فها 
          فالدول �لثالث �ملعنية لي�ست من �لغباء بحيث تفرط يف �أهم �أدو�ت �ل�سغط �لتي لديها، 
بها  معنية  غري  هي  عد�لة  حتقيق  لتنتظر  بالهاي  �ل�سجن  و�إيد�عه  �لب�سري  على  بالقب�س  وتقوم 
مزيد�ً  لتقدمي  لدفعه  �لتوقيف  مذكرة  ت�ستخدم  �أن  �ملمكن  من  �أنها  حني  يف  �سنو�ت،  لعدة 
ترتيث  �سوف  �لآن  �لدول  هذه  �أن  يقول  �ملنطق  معه.  جتربتها  ح�سب  �ملمكنة  �لتنازلت  من 
�أن  ميكن  �لتنازلت  من  م�ستوى  و�أي  �لتوقيف،  مذكرة  �إ�ستغالل  ميكنها  مدى  �أي  �إىل  لرتى 
�لتوقيف.  مذكرة  تنفيذ  تكمن يف  م�سلحتها  �أن  تقرر  �أن  قبل  �ل�سود�نية،  �حلكومة  �إليه  ت�سل 
�لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  تركت  متامًا.  �أر�دت  �ل�سود�ين حيث  �لنظام  قد ح�رشت  �لآن  فهي 
وكم  لديها  �لتي  �ملتحدة  �لأمم  تقارير  من  و�ثقة  لأنها  مهني  ب�سكل  �لق�سائي  بعملها  تقوم 
ولأنها  �لتوقيف،  مذكرة  �إ�سد�ر  من  منا�سًا  جتد  لن  �ملحكمة  �أن  �لإ�ستخبارية،  �ملعلومات 
كذلك و�ثقة من �أن �حلكومة �ل�سود�نية لن ت�ستطع �إتخاذ �لطريق �لق�سائي لعلمها �أن �لإد�نة 
لتحديد  �ل�سغوط  ممار�سة  مرحلة  هي  �لآن  �ملرحلة  �إذ�ً  ر�جحة.  �ملذكرة  مو�سوع  باجلر�ئم 
هذه  توظيف  بد�أت يف  ولذلك  باأية حال،  �ملذكرة  تنفيذ  مرحلة  ولي�ست  �لتنازلت  �سقوف 
يحاول  �لذي  �ل�سود�ين،  للنظام  بالن�سبة  �لأ�سو�أ  هو  �لو�سع  هذ�  وبالطبع  �سيا�سيًا.  �ملذكرة 
�لتفاو�سية رغم �ل�سجيج �لإعالمي  جاهدَ� مع �ملنظمات �لإقليمية ودول �جلو�ر رفع قدر�ته 
لقياد�ت  �لن�سط  و�لدبلوما�سي  �ل�سيا�سي  للحر�ك  فاملالحظ  �لإن�ساين.  �لعون  منظمات  وطرد 
�لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �ستم  منه  �لهدف  لي�س  �حلر�ك  هذ�  �أن  ي�ستنتج  �أن  ي�ستطيع  �لنظام، 
�إ�سار�ت  مع  �جلنائية  �ملحكمة  على  مركز  �لهجوم  �أن  )يالحظ  �خلرطوم  من  �ملعلن  وحتديها 
جمل�س  على  للهجوم  تام  �إنعد�م  مع  �سيا�سيًا،  ن�ساطها  توظيف  ترغب يف  �لتي  للدول  خجولة 
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�أر�دت!(. �إن  �لق�سائي  �لن�ساط  ت�سي�س  �لتي  �جلهة  وهو  �لأمن 
نفوذ كوين وعالقات  �أعاله، �ساحبة  �ملذكورة  �لثالث  �لدول  �أن  ماتقدم  �إىل  ي�ساف          
�لب�سري،  توقيف  ملنع  وعالقاتها  نفوذها  توظيف  على  قادرة  وهي  �لعامل،  دول  كل  مع  وثيقة 
�إذ�  ن�سيب  ولعلنا  �لتوقيف.  ملذكرة  �ل�سيا�سي  �لإ�ستغالل  �سور  كافة  �إ�ستنفاذ  �إىل  ت�سل  حتى 
تنازلت  تقدمي  عدم  يف  جاد  �أنه  من  متامًا  تتاأكد  حتى  �لب�سري،  بتوقيف  ت�سمح  لن  �إنها  قلنا 

ت�ساء.  كما  �ل�سود�ن  لو�قع  هند�ستها  بتمرير  ت�سمح  كافية 
        و�لأرجح هو �أن يتم تقدمي �لتنازلت �ملطلوبة، و�أل يتم تنفيذ مذكرة �لتوقيف، بل تتجه 
معاهدة  من   )16( للمادة  وفقًا  �لأمن  جمل�س  عرب  �لإجر�ء�ت  لتعليق  لحقًا  �لثالث  �لدول 
توقيف  مذكرة  �أن  يعني  وهذ�  �لعد�لة.  على  �ل�سالم  �إعتبار�ت  تغليب  دعاوى  حتت  روما 
�أمر مي�سور للدول �لثالث- يف حال مل يقدم �لتنازلت �ملطلوبة  �لب�سري �ستنفذ بالقوة- وهو 
�ملبا�رشة  وغري  �ملبا�رشة  �ل�رشية  �ملفاو�سات  �أن  طاملا  ولهذ�  تالعب.  �أو  م�ساومات  دون  منه 
�إحر�ج  ير�ع عدم  �أن  عليه  فقط  ي�ساء،  ي�سافر خارج بالده كما  �أن  �لب�سري  ي�ستطيع  م�ستمرة، 
للخارج  �لب�سري  ف�سفر  روما.  نظام  يف  �لأع�ساء  �لدول  يتفادى  و�أن  بزيار�ته،  �ملعنية  �لدول 
�أن �ملفاو�سات غري  �أبعد، لن يعر�سه خلطر �لتوقيف طاملا  �لآن لدول �جلو�ر �أو حتى لأماكن 
�إل  �ل�سود�ن وحقوقه وم�ستقبله م�ستمر،  �سعب  �ملو�قف على ح�ساب  �ملعلنة م�ستمرة وتليني 

عليه. �لقب�س  �ست�ستمر حتى يف حال  �لتنازلت  باأن  �لثالث  �لدول  �إقتنعت  �إذ� 
يف  ر�غبة  دول  به  تقوم  �لتنفيذ  لأن  �لآن  تنفذ  لن  �لب�سري  توقيف  مذكرة  باإخت�سار        
�ملحكمة  وجدية  مهنية  يف  ليقدح  بالطبع  وهذ�  �لإمكان،  قدر  منها  و�لإ�ستفادة  ت�سيي�سها 
�لدول  يقدح يف مدى جدية  �ملذكرة، ولكنه  و�أ�سدرت  ماعليها  فعلت  �لتي  �لدولية  �جلنائية 
د�خل  توقيف  مذكرة  �أو  قب�س  �أمر  لإ�سد�ر  م�سابه  فالأمر  �لعد�لة.  ورغبتها يف حتقيق  �ملعنية 
�أو  �ملذكرة  �أن  فهذ� ليعني  تنفيذه.  �لد�خلية  لوز�رة  �لتابعة  �ل�رشطة  ترف�س  قانوين،  نظام  �أي 
للق�ساء  �ملعنية  �جلهة  �إحرت�م  عدم  يوؤكد  ولكنه  �سحيحة،  غري  ب�سورة  �سدر  قد  �لقب�س  �أمر 

له. و�إزدر�ئها 
2009/3/25م
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الثالث الفرع 
الب�شري توقيف  مذكرة  تداعيات  اأوىل  الإنتخابات  تاأجيل 

ماعد�  مبجملها  �ل�سود�نية  �ل�سيا�سية  �لقوى  �سمت  �إىل  ينظر  حني  �ملرء  ينده�س          
�أعلنته  �لذي  �لقادم  �لعام  من  فرب�ير  حتى  �لعامة  �لإنتخابات  تاأجيل  قر�ر  جتاه  �لرت�بي،  د. 
خرقا  ي�سكل  �ملذكور،  �لتاأجيل  �أن  هو  مكمنها  و�لده�سة  �لإنتخابات.  على  �لإ�رش�ف  جهة 
و��سحًا ومبا�رش� للمادة )216( من �لد�ستور �لإنتقايل، �لتي ن�ست على �أن جترى �إنتخابات 
�لإنتقالية.  �لفرتة  من  �لر�بع  �لعام  نهاية  ليتجاوز  موعد  �حلكم يف  م�ستويات  كل  على  عامة 
�أن فرتة ما  وبالرجوع لإتفاقية نيفا�سا �لتي وقعت يف يناير  من �لعام 2005 م ون�ست على 
�لتي متتد ل�ست �سنو�ت،  �لإنتقالية  �لفرتة  تبد�أ يف نهايتها  �أ�سهر   6 �لإنتقالية مدتها  �لفرتة  قبل 
2009م.  �جلاري  �لعام  من  يوليو  �سهر  يف  تقع  �لفرتة  هذه  من  �لر�بع  �لعام  نهاية  �أن  جند 
يعك�س  �ملريب،  �ل�سود�نية  �ل�سيا�سية  �لقوى  �سمت  �أن  �إىل  للقول  حاجة  يف  ل�سنا  ولعلنا 
�سمني  باإعرت�ف  وي�سي  ملركزيته،  كامل   �إحرت�م  وعدم  �لد�ستور  خرق  على  �سمنية  مو�فقة 
و�إن مت هذ�  �أر�د�، حتى  ما  متى  �حلق يف جتاوزه  لل�رشيكني  منحة،  د�ستور  �لد�ستور  باأن هذ� 
�أهميته،  لعدم  مذل  توكيد  يف  باإحرت�مه،  ت�سمح  �لد�ستور  لتعديل  �آلية  وجود  برغم  �لتجاوز 
وتكذيب مبا�رش لدعاوى �لتحول �لدميقر�طي. يعزز ذلك �ل�سمت على �خلرق �لآخر �ملتمثل 
�سكاين يف  �إح�ساء  يجرى  �أن  على  ن�ست  �لتي  نف�سه،  �لد�ستور  من   )215( �ملادة  خمالفة  يف 
و�لفر�غ  �لإنتقالية.  �لفرتة  من  �لثانية  �ل�سنة  نهاية  يف  منه  �لفر�غ  ويتم  �ل�سود�ن  �أنحاء  كل 
يف  لإ�ستخد�مها  توطئة  �لنتائج،  �إعالن  فيها  مبا  �لإح�ساء  �إجر�ء�ت  كافة  �إنتهاء  يعني  باحلتم 
�لتعد�د  ذلك  من  عامني  بعد  تاأتي  �لتي  لالإنتخابات  �لإعد�د  ومنها  لها  �ملخ�س�سة  �لأغر��س 
مل  �ل�سعبية«،  و«�حلركة  �لوطني«  »�ملوؤمتر  �حلاكمان  و�ل�رشيكان  �لد�ستور.  لن�سو�س  وفقًا 
�لإنتخابات  �مل�رشفة على  للجهة  �لإح�ساء، بل �سمحا  نتيجة  �إعالن  تاريخه بعدم  يكتفيا حتى 
للد�ستور كمربر خلرقه  بالطبع هو كيف ي�ستخدم �خلرق  لتاأجيلها! و�ل�سوؤ�ل  �سببًا  باإ�ستخد�مه 

�ساكنًا؟ �ل�سيا�سية  �لقوى  �أن حترك  دون  جمدد� 
�أنه برغم وجود خالفات حقيقية بني �رشيكي �حلكم حول نتيجة          يف تقديرنا �ملتو��سع 
�سببًا  لت�سلح  �خلالفات  هذه  �أن  �إل  �إعالنها،  لتاأخري  �أدى  مما  �ل�سكاين  �لتعد�د  �أو  �لإح�ساء 
�لد�ستور فقط، ولكن لأنها مل متنع �ملوؤمتر �لوطني  لتاأجيل �لإنتخابات، ل لأنها قادت خلرق 
باإتهام  كللها  �إنتخابية  تعبئة  يف  و�لبد�ية  �لقوى،  وح�سد  لالإنتخابات  �جلاد  �لإ�ستعد�د  من 
دون  �إنتخابات  لقيام  �لتوجه  وعلى  �لإنتخابات  قانون  على  �إحتجت  �لتي  �لأخرى  �لقوى 
ما  �أول  لذلك،  و�لناظر  �لدميقر�طي!  �لتناف�س  من  و�خلوف  بال�سعف  د�رفور  مع�سلة  حل 
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�لإنتخابات  لتاأجيل  �لوطني  �ملوؤمتر  دفعت  �لتي  �مل�ستجد�ت  عن  �ل�سوؤ�ل  هو  لذهنه  يتبادر 
باملخالفة للد�ستور ودون �أن يكلف نف�سه عبء تعديل �لد�ستور و�لإتفاقية، يف �إتفاق �سمني 
جهد  بدون  تاأتي  و�لإجابة  �ل�سيا�سية.  �لقوى  من  مريب  �سمت  و�سط  و  �لآخر  �ل�رشيك  مع 
جعلت  �لتي  �ملذكرة  هذه  �لب�سري.  �لرئي�س  توقيف  مذكرة  هو  �لرئي�س  �مل�ستجد  باأن  يذكر، 
مر،  �أحالهما  خيارين  بني  �لوطني  �ملوؤمتر  وو�سعت  �لدولية،  �لعد�لة  من  هاربًا  �لرئي�س  من 
�لأمن  جمل�س  ر�أ�سها  وعلى  وموؤ�س�ساته  �لدويل  �ملجتمع  ومو�جهة  حتدي  يف  ي�ستمر  �أن  فاإما 
مع  لت�سوية  ي�سل  �أن  �أو  �جلمهورية،  لرئا�سة  كمر�سح  بالب�سري  بالإحتفاظ  �لت�سعيد  ويو�يل 
فاإن  �لدويل،  �ملجتمع  �سد  �لعامة  و�لتعبئة  و�لتجيي�س  �لهتافية  من  وبالرغم  �ملوؤ�س�سات.  هذه 
فتاأجيل  معًا.  �خليارين  يفح�س  ماز�ل  �لوطني  �ملوؤمتر  �أن  بجالء  يو�سح  �لإنتخابات  تاأجيل 
�ملفاو�سات  �إ�ستكمال  �ملتمثلة يف  �لت�سوية  تفعيل مقت�سيات  �لوطني  للموؤمتر  يتيح  �لإنتخابات 
لي�س  �لأطر�ف،  جلميع  مر�سية  �سيا�سية  ت�سوية  �إىل  للو�سول  �مل�سلحة  د�رفور  حركات  مع 
�إعادة  له  يتيح  كما  �إ�ستقر�ر،  �إىل  وتقود  �حلرب  توقف  �أن  يكفي  بل  عادلة  تكون  �أن  �رشطًا 
معاجلة  �إىل  للو�سول  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  مبافيها  �لدولية  �ملوؤ�س�سات  مع  �لعالقة  ترتيب 
�ملحكمة  مع  مبا�رشة  �إت�سالت  هنالك  تكن  مل  و�إن  حتى  �ملطلوبني،  وبقية  �لب�سري  لو�سع 

�ملذكورة. 
�أن �مل�سلحة  �أن �حل�سابات �لإنتخابية �ملجردة، توؤكد  �أعاله، هو          ومايعزز وجهة �لنظر 
�أنه  �إذ  تاأجيلها،  ولي�س  مو�عيدها  يف  �لإنتخابات  قيام  يف  هي  �لوطني  للموؤمتر  �لإنتخابية 
مع  تعاطفًا  وك�سب  غربية،  �إ�ستعمارية  لهجمة  ك�سحية  نف�سه  ت�سوير  يف  ما  حد  �إىل  جنح  قد 
�إ�ستعد�د  �سعف  ذلك  �إىل  ي�ساف  �لهجمة.  لتلك  �سحية  بت�سويره  للعد�لة  �ملطلوب  رئي�سه 
�لعيوب  �لإعتبار  يف  �لأخذ  مع  �لإنتخابية،  للمعركة  �إ�ستعد�دها  وه�سا�سة  �ملناف�سة  �لقوى 
�لوطني  �ملوؤمتر  و�سيطرة  �لأحز�ب،  ت�سجيل  قانون  قبله  ومن  �لإنتخابات  قانون  يف  �لقاتلة 
جلب  ذلك  وفوق  �لإنتخابية.  حملته  يف  و�آلياتها  مو�ردها  و�إ�ستخد�م  �لدولة  جهاز  على 
به  فاعلة  تنظيمية  وهيئات  موؤ�س�سات  وتخ�سي�س  وتدريبه  وح�سده  لكادره  �ملذكور  �لتنظيم 
لالإ�ستعد�د لالإنتخابات. فمن ناحية تقييم �ملوؤمتر �لوطني كقوى �إنتخابية، تاأجيل �لإنتخابات 
يعترب  �ل�سلطة،  يف  تبقيه  حتالفات  باإجناز  ت�سمح  �لإ�ستعمارية  �لدول  مع  �سفقة  تو�كبه  مامل 
�لتناف�س  يف  متقدم  مركز  لتحقيق  ثمينة  لفر�سة  و�إ�ساعة  �لإنتخابي  ملركزه  و��سحًا  �إ�سعافًا 
�ملعركة  يف  �ملجرد  و�خل�سارة  �لك�سب  حل�ساب  �لركون  �لوقت  نف�س  يف  ولكن  �لإنتخابي. 
�أكرب ل�سبيل  ماأزقًا  ي�سبح  �إنتخابي  لن�رش  يقود  قد  �لتاريخي،  �سياقها  باإخر�جها من  �لإنتخابية 
وفوز  �لقادم  يوليو  قبل  تتم  د�ستورية  �إنتخابات  يف  �لوطني  �ملوؤمتر  فنجاح  منه.  للخروج 
�ل�ساملة  �ملو�جهة  طريق  يف  �ل�سري  يعني  �جلمهورية،  رئي�س  من�سب  على  �لتناف�س  يف  �لب�سري 
�لنهاية بادية للعيان من جتارب �لآخرين.  �إىل نهاية �لطريق، ومناذج هذه  مع �ملجتمع �لدويل 
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بت�سوية  ت�سمح  حلول  �إىل  للو�سول  للم�ساومة  ول�سبيل  �لت�سعيد  عن  رجعة  �أل  يعني  وهو 
�ملوؤمتر  وم�سرية  �ملعلنة.  �لعالية  �ل�سقوف  عربها  وتخف�س  تنازلت  خاللها  تقدم  عليها،  يتفق 
�لوطني وعالقته �مل�سطربة باملجتمع �لدويل تقول غري ذلك. فهي تبد�أ بالت�سعيد ثم �لتفاو�س 
ولنظن  عليها،  متفق  ت�سوية  باإجناز  ت�سمح  م�سرتكة  منطقة  �إىل  للو�سول  �لتنازلت  وتقدمي 

�لقاعدة. لهذه  �إ�ستثناء�ً  تكون  �سوف  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �أزمة  باأن 
على  �ل�سابق  �إ�رش�ره  رغم  �لإنتخابات  بتاأجيله  �لوطني  �ملوؤمتر  �أن  تقدم  مما  يت�سح          
�ملوقف  عن  �لتدريجي  �لإن�سحاب  يف  ر�غبًا  بر�غماتيًا  موقفا  ي�سكل  مو�عيدها،  يف  قيامها 
مع  �لتعامل  ليجب  ولكن  �ملو�جهة.  خيار  على  �لت�سوية  خليار  مف�ساًل  �ملعلن،  �لت�سعيدي 
�لتنازلت  بحجم  ي�سطدم  �سوف  بالطبع  لأنه  ونهائي،  د�ئم  موقف  �أنه  على  �ملوقف  هذ� 
غري  �آخر  خمرج  من  له  لي�سبح  بحيث  تقدميها،  �ملذكور  �لتنظيم  لي�ستطيع  رمبا  �لتي  �ملطلوبة 
يو�جهه،  �سوف  �سعبًا  �إمتحانًا  هنالك  �أن  فالو��سح  �ملو�جهة.  وتفعيل خيار  للت�سعيد  �لعودة 
يتمثل يف �لتنازلت �لتي �سوف ي�سطر �إىل تقدميها للحركات �مل�سلحة بد�رفور للو�سول �إىل 
لرئا�سة  �إنتخابي  كمر�سح  �لب�سري  من  �لتخل�س  كيفية  هو  �لأ�سعب  �لإمتحان  ولكن  ت�سوية، 
منه،  �لتخل�س  ت�سوية دون  �لدخول يف  �لدويل على رف�س  �ملجتمع  �أ�رش  �جلمهورية يف حال 
�لب�سري مطلوب للعد�لة لإرتكابه جر�ئم  �أن  باإعتبار  ومت�سكت حركات د�رفور بذلك �ل�رشط 
�ملوؤمتر  عودة  �أن  يف  �سك  ول  �سيا�سية.  ت�سوية  �أي  من  �أ�سيل  جزء  �لعد�لة  وحتقيق  بالإقليم، 
�سيو��سل  �أنه  باإعتبار  ومي�رش  متاح  ذلك  �أن  خ�سو�سًا  متوقعة،  و�ملو�جهة  للت�سدد  �لوطني 
ر�بحة  يظنها  باأور�ق  مم�سكًا  يظل  وحتى  �لت�سوية،  لف�سل  حت�سبًا  للمو�جهة  �ل�سيا�سية  تعبئته 
�أل  هو  فاملرجح  �مل�ساومة.  على  مقدرته  وترفع  �لتفاو�سي  موقفه  تدعم  �لت�سعيد،  جوهرها 
ن�سهد  بقدرما  �لتنظيم،  لهذ�  �ل�سيا�سي  �خلطاب  يف  حتوًل  �لعاجلة  �لقريبة  �لأيام  يف  ن�سهد 
ولن  �لإنتخابات.  بتاأجيل  �ملاثل  كالقر�ر  �خلطاب،  لذلك  مفارقة  وممار�سة  عملية  قر�ر�ت 
�إتفاقًا  هنالك  كان  طاملا  نف�سها،  نيفا�سا  �إتفاقية  �أو  �لد�ستور  خرق  يف  �لوطني  �ملوؤمتر  يتو�ن 
�إقت�سام  على  �لقائمة  نيفا�سا  وجوهر  روح  يعك�س  �ل�سعبية  �حلركة  مع  وم�سمر�ً  �سمنيًا 

�لإتفاقية. عليها  قامت  �لتي  جنوب/�سمال  لقاعدة  وفقًا  �لكعكة 
نتيجة �لإح�ساء  �إعالن  �لإنتخابات مل يكن ب�سبب عدم  تاأجيل  �أن  �لقول هي          ق�سارى 
بالتاأجيل  للد�ستور  خرقها  �سببت  و�لتي  �لتاأجيل،  �أعلنت  �لتي  �جلهة  زعمت  كما  �ل�سكاين 
خالفات  وجود  من  بالرغم  وذلك  �ملذكور،  �لإح�ساء  من  �لفر�غ  عدم  هو  �آخر  بخرق 
مع  �ملو�جهة  ت�سعيد  تفادي  �إطار  يف  ياأتي  �لتاأجيل  ولكن  �لإح�ساء.  نتيجة  حول  حقيقية 
د�رفور  مفاو�سات  �إ�ستكمال  بو�بة  عرب  تاأتي  لت�سوية  �ملجال  ولإف�ساح  �لدويل  �ملجتمع 
�لدولية،  لت�سوية �خلالف مع �ملحكمة �جلنائية  ينهي �حلرب، متهد  �سيا�سي  و�لو�سول لإتفاق 
من  �خلروج  �سبيل  متبادلة. ويف  تنازلت  �إطار  �لدويل  يف  للمجتمع  �ملقبولة  �لقو�عد  �سمن 
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�إرتكاب  �لوطني يف  �ملوؤمتر  يتو�ن  لن  �إ�ستتبعها،  �لذي  و�حل�سار  �لب�سري  توقيف  مذكرة  ماأزق 
�لقوى  فعل  بردة  يعباأ  �أن  ودون  �ل�رشيك،  جانب  �أمن  طاملا  للد�ستور،  �خلروقات  من  مزيد 
جتعل  �خلروقات  هذه  ومثل  �لن�س.  هذ�  كتابة  حلظة  حتى  تعرت�س  �أل  قررت  �لتي  �لأخرى 
�ل�سوؤ�ل �ملم�س قائمًا، هل هناك بالفعل حتول دميقر�طي يف �ل�سود�ن كما ظللنا ن�سمع طو�ل 
�لبدء ولكننا نطمع يف رد من يخالفوننا  بالنفي منذ  �إجابتنا  �ل�سابقة؟ كانت  �ل�سنو�ت �لأربع 
مماهو  حذرنا  �أن  �سبق  �أمر  وهو  �لتحول،  رو�فع  �إحدى  لتاأجيل  �لد�ستور  خرق  بعد  �لر�أي 

�لإنتخابات.  �إلغاء هذه  على  �ل�رشيكني  �إتفاق  منه، وهو  �أكرث 
2009/4/6م
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الرابع الفرع 
رباين فتح  اإىل  الف�شيحة  حتويل  يف 

اأفريقيا ما جرى يف جنوب  مالحظات حول 

)1(
�لإعالم  باأجهزة  و�لإنفر�د  �لآخر  �لر�أي  م�سادرة  عرب  �لوطني  �ملوؤمتر  حكومة  حتاول          
�مل�سرية بو��سطة �لت�سليل و�لرقابة من جهاز �لأمن، �أن تبيع �لوهم جلماهري �ل�سعب �ل�سود�ين، 
به يف خ�سو�س ما جرى يف  تقوم  �لعقول. وما  �إد�رتها لآليات ع�سف  ل�سوء  تف�سل  ولكنها 
ن�رش�ً  حققت  �أنها  على  ت�رش  فهي  نقول.  ما  على  مثال  �أ�سدق  هو  لرئي�سها،  �أفريقيا  جنوب 
رئي�س  من  مرتبته  و�أنزلت  هيبته  �أهدرت   ، ع�سيبة  بفرتة  مر  قد  �لرئي�س  �أن  من  بالرغم  مبينًا، 
– و�لبون  عليه  �لقب�س  طلب  يف  �لف�سل  حلني  �ل�سفر  من  ممنوع  �إىل  �أفريقية،  قمة  يف  ي�سارك 
وحده  وهو  �إخفاوؤه،  ميكن  ول  عينني  ذي  لكل  و��سح  �أمر  .وهذ�   – �سا�سع  �لو�سعني  بني 
يوؤكد مدى �لف�سيحة �لتي حدثت للحكومة، دون �لأخذ يف �لإعتبار و�قعة �لهروب �لكبري 

�مل�سيفة.   �لدولة  يف  �لق�ساء  و�إهانة 

)2(
بريتوريا يف مو�جهة  �أمام حمكمة  �إتخاذها  �لتي مت  �أكدت �لإجر�ء�ت           وقبل كل �سئ، 
يف  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  من  �ل�سادرة  �لقب�س  �أو  �لتوقيف  �أو�مر  �أن  �لب�سري،  �لرئي�س 
�أفريقيا  جنوب  بحجم  دولة  يف  �لوطني  �لق�ساء  �أن  بدللة  وفاعلة.  معتربة  �لرئي�س،  مو�جهة 
بتنفيذها من عدمه.  قر�ره  �إتخاذ  �إليها حلني  �إ�ستناد�ً  �لب�سري  �لرئي�س  �سفر  مبنع  قر�ر�ً  �أ�سدر  قد 
قر�ر  �إىل �سدور  �أدت  �لب�سري  �لرئي�س  مو�جهة  ق�سائية يف  �أ�سا�سًا لإجر�ء�ت  �سكلت  �أنها  �أي 
مبنعه من �ل�سفر. ول يقول قائل �أن منع �ل�سفر من �ملمكن �أن ي�سدر حتى يف حالة �ملنازعات 
ولأن  �أوًل،  جنائية  �إجر�ء�ت  يف  �سدر  �لقر�ر  لأن  وذلك  �لقر�ر،  �أهمية  لإ�سعاف  �ملدنية 
�أ�سا�س �سدوره. وهذ� يعني بب�ساطة �أن �حلكومة �ل�سود�نية  �ملهم �أن �لأو�مر �ملذكورة كانت 
حني  �ملبالغة  يف  عري�سًا  وتذهب  �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة  هزمت  �إنها  تقول  حني  تكذب 

دفنتها.  �أنها  تقول 
�لب�سري  �لرئي�س  على  بالقب�س  �أمر  �سدور  طلب  نظر  �إجر�ء�ت  �أن  ذلك  �إىل  ي�ساف         
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�أن  يعني  وهذ�  بربيتوريا،  �ملحكمة  �أمام  قائمة  ماز�لت  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  وت�سليمه 
حال  يف  �لب�سري  على  بالقب�س  �أمر�ً  ي�سدر  �أن  �ملمكن  من  �أفريقيا  بجنوب  �لوطني  �لق�ساء 
�أول  هذه  تكون  �سوف  ذلك  حدث  و�إن  فيها.  تو�جد  �أو  �لبالد  تلك  تر�ب  �أقد�مه  وطاأت 
على  وهو  �أخرى  دولة  رئي�س  على  �لقب�س  باإلقاء  �أمر�ً  وطني  ق�ساء  ي�سدر  �لتاريخ  يف  مرة 
وو�جبة  ملزمة  �لب�سري  �لرئي�س  مو�جهة  يف  �لقب�س  �أو�مر  �أن  فعليًا  يعني  مما  عمله،  ر�أ�س 
�مل�سيف  �لبلد  حكومة  ومطالبة  �لإجر�ء�ت  يف  �لإ�ستمر�ر  مع  �ملنع  �أمر  و�سدور  �لتنفيذ. 
باأن  يوؤكد  �ملحكمة،  لأمر  باملخالفة  بال�سفر  للب�سري  �سمح  تو�سح كيف  باأن  �ملحكمة  قبل  من 
مثلما  �لهارب  جمرمها  على  �لقب�س  من  قريبة  تاريخها  يف  تكن  مل  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة 
�أنه على عك�س ما ت�سنف به حكومة �ل�سود�ن �آذ�ن �لنا�س من  �أفريقيا. �أي  كانت يف جنوب 
�إىل  طائرة وحتمله  ت�سعه يف  �أن  �ملحكمة  �أو�سكت  �ملذكورة،  �ملحكمة  على  �نت�رش  �لب�سري  �أن 

مقرها.

)3(
لتعقيد�ت  �ل�سود�نية  �حلكومة  تقدير  و��سحًا يف  يظهر �سعفًا  �أفريقيا  بجنوب  ما جرى        
وتتنا�سى  �ل�سيا�سية،  �لأمنية  �لعو�مل  خلف  بثقلها  ت�سع  فهي  جنائيًا،  �ملطارد  رئي�سها  و�سع 
�لتعويل فيه على قر�ر  �أن �سفر رئي�سها للقمة قد مت  �أنه من �لو��سح  �إذ  �لقانوين متامًا.  �جلانب 
ما�سدر  وعلى  معها،  �لتعاون  وعدم  �ملعنية  للمحكمة  �لروؤ�ساء  ت�سليم  بعدم  �لأفريقية  �لقمة 
ن�رشت  �لقمة  يف  �مل�ساركة  للوفود  منحت  ح�سانة  من  �أفريقيا  بجنوب  �ملخت�س  �لوزير  من 
�أكرث على ما هو خلف هذه �لأدو�ت، من تو�طوؤ جمرمي  يف �جلريدة �لر�سمية. ولكنه �عتمد 
جتعلهم  وت�سليم  قب�س  �سابقة  حدوث  عدم  على  �ملنكوبة  بلد�نها  ير�أ�سون  �لذين  �أفريقيا 
�أي  �أن  تنا�سي  �لأدو�ت. ومت  بهذه  �أفريقيا  �إلتز�م جنوب  �إجر�ء�ت، وعلى  عر�سة ملثل هكذ� 
�مل�سادقة  مبوجبه  مت  �لذي  �لقانون  مو�جهة  يف  �لأدو�ت  هذه  ت�سع  �سوف  ق�سائية  �إجر�ء�ت 
�لأمن  جمل�س  وقر�ر  �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  �أفريقيا  جنوب  و�ن�سمام  روما  ميثاق  على 
بالرقم 1593 و�لذي �أ�سقط �حل�سانة عن �لرئي�س �لب�سري وطالب حكومة �ل�سود�ن بالتعاون 

�لدولية.  �جلنائية  للمحكمة  �ملطلوبة  �مل�ساعدة  وتقدمي  �لتام 

)4(
بجنوب  �ملخت�س  �لوزير  قر�ر  مبوجب  �لب�سري  للرئي�س  �ملعطاة  �حل�سانة  تعار�س  عند          
�أفريقيا وقر�ر �لقمة �لأفريقية بعدم �لت�سليم مع قر�ر جمل�س �لأمن �لذي نزع �حل�سانة وميثاق 
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�أقل تقدير  �أفريقيا، ي�سبح �لأمر على  �أ�سبح جزء�ً ��سياًل من قو�نني دولة جنوب  �لذي  روما 
قد  �ل�سود�ن  حكومة  �أن  �أي  يغلب.  �أن  يريد  جانب  و�أي  �لتقديرية  �لق�ساء  ل�سلطة  خا�سعًا 
�إذ�  فيما  عليه  �لقب�س  خلطر  وعر�سته  �أفريقيا  جنوب  حماكم  �سلطة  حتت  رئي�سها  و�سعت 
يف  �أخذنا  و�إذ�  �ملذكور.  �لأمن  جمل�س  وقر�ر  روما  ميثاق  تغلب  �أن  �ملحاكم  هذه  قررت 
�حل�سانة  �لرئي�س  �أعطى  �لذي  �ملعني  �لوزير  قر�ر  �أن  حول  و��سعًا  حديثًا  هنالك  �أن  �لإعتبار 
هو  �لأرجح  ي�سبح  �أفريقيا،  جنوب  لد�ستور  خمالفًا  �لأفريقي  �لإحتاد  مع  �إتفاق  على  و�ملبني 
و�أن  �ل�سلة،  ذو  �لأمن  جمل�س  وقر�ر  �أفريقيا  جنوب  بو�جبات  �ملخت�سة  �ملحكمة  تاأخذ  �أن 
�أن  ترجح  �لرئي�س  لو�سع  �لقانونية  �لقر�ءة  �أن  �أي  �لب�سري.  �لرئي�س  على  �لقب�س  باإلقاء  تاأمر 
بدًل من  �لتعويل عليها  �لتي كان يجب  �لقر�ءة  �أفريقيا، وهي  بدولة جنوب  �لقب�س عليه  يتم 
�ملقام  يف  يو�جه  �لب�سري  �لرئي�س  لأن  بب�ساطة  وذلك  و�ل�سيا�سية.  �لأمنية  �لإعتبار�ت  تغليب 
�لتفكري  �أوًل عند  �لقانونية  للتعقيد�ت  �أبعاد �سيا�سية، مما يحتم �لإنتباه  �أزمة قانونية لها  �لأول 
�جلنائية  �ملحكمة  مع  معركتها  �إد�رة  �لبد�ية  منذ  �آثرت  �ل�سود�نية  �حلكومة  ولكن  �سفره.  يف 
�أد�رتها على  �إن هي  �أن خ�سارتها حتمية  �أنها معركة �سيا�سية، لأنها تعلم  �أ�سا�س  �لدولية على 
�لقانوين من  �إىل �جلانب  �لنظر  �أ�سا�س قانوين من حيث �ملو�سوع. وهذ� ل يعفيها بالطبع من 
مو�جهته.  يف  �ل�سادرة  و�لقب�س  �لتوقيف  و�أو�مر  رئي�سها  ب�سفر  يتعلق  فيما  �إجر�ئية  ناحية 
ذريعًا  ف�ساًل  ف�سلت  قد  للقمة،  �ل�سفر  للرئي�س  زينت  �لتي  �حلكومة  �أن  هو  ذلك  وموؤدى 
و��سحة  بخ�سائر  �إل  جتاوزها  تنجح يف  مل  �أزمة  �إىل  �لذي حتول  �ل�سفر  هذ�  �إد�رة خماطر  يف 

هنا؟ �لرباين  �لفتح  فاأين  لها لحقًا،  نعر�س  �سوف  وكبرية 

)5(
        �سفر �لرئي�س �لب�سري عائد�ً من جنوب �أفريقيا �أو هروبه كما ت�سميه �ل�سحافة �لعاملية، هو 
�لبلد  ذلك  يف  �لق�سائي  للنظام  وجتاهل  �أفريقيا،  جنوب  لق�ساء  و��سحة  �إحرت�م  عدم  ر�سالة 
و�أوجب  تام،  �إ�ستقالل  يف  �لق�سائية  �لإجر�ء�ت  �إتخاذ  يف  �ل�سلطة  �لد�ستور  له  كفل  �لذي 
�لعظيم  �أفريقيا  جنوب  ل�سعب  مبا�رشة  �إهانة  وهذه  قر�ر�ته.  تنفيذ  �لتنفيذية  �ل�سلطة  على 
�لرئي�س  �لتنفيذية  �ل�سلطة  م�ساعدة  �أمر  �أما  �ملذكور.  �لد�ستور  وم�سدر  �ل�سيافة  �ساحب 
فاإنه   – �لتحقيق  قيد  ماز�ل  وهو   – ثبت  �إن  �ملحكمة  لأمر  باملخالفة  �ملغادرة  على  �لب�سري 
�ملغادرة  على  �لب�سري  للرئي�س  مب�ساعدتها  �لد�ستور  خالفت  قد  �لتنفيذية  �ل�سلطة  �أن  يعني 
فيه  �أوقعها  �لذي  �حلرج  تفادي  حتاول  �للحظة  هذه  حتى  وهي  �ملحكمة.  �أمر  تنفيذ  وعدم 
وغادر  هرب  �أنه  �أي  �لرئا�سية،  بالطائرة  �ملغادرين  �سمن  يكن  مل  �إ�سمه  �إن  بالقول  �لب�سري 
�أفريقيا برغم  �لب�سري جنوب  �لرئي�س  �لبالد ب�سورة غري م�رشوعة. ويف كل �لأحو�ل، مغادرة 
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�مل�سيف،  �أفريقيا  جنوب  ل�سعب  مهني  �أمر  مو�جهته،  يف  �ملغادرة  بعدم  ق�سائي  �أمر  وجود 
عنه  حتدثنا  �لذي  �لرباين  �لفتح  هو  هذ�  فهل  �إ�ست�سافته،  �لتي  للحكومة  للحرج  وجالب 

�ل�سود�ن؟ حكومة 
�أن �سفر �لرئي�س �لب�سري للقمة �لأفريقية كان قر�ر�ً خاطئًا نتجت عنه          مفاد ما تقدم هو 
�إىل  حتتكم  مو�سوعية  نظرة  �إليه  �لنظر  حال  يف  حلكومته  مدٍو  وف�سل  �لد�سم،  كاملة  ف�سيحة 
 – لت�سويرها  �أي حماولة  و�أن  �لعامل.  يعرفها  �لدول كما  �لدبلوما�سية بني  �لقو�نني و�لعالقات 
هي  �لق�سائية،  �لإجر�ء�ت  من  �لهروب  يف  �لرئي�س  جناح  ملجرد  جناح  باأنها  �لف�سيحة-  �أي 

فا�سلة. من  �أكرث  حماولة 
2015/6/18م
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اخلام�ص الفرع 
ال�شوداين الداخل  يف  اأفريقيا  جنوب  ف�شيحة  تداعيات 

        من �لو��سح لكل ذي عينني، �أن ما جرى يف جنوب �أفريقيا له تد�عيات على �ل�سيا�سة 
�لأثر  �أن  جند  �ملعلنة،  �حلكومية  و�لت�سليل  �لإنكار  حالة  جتاوزنا  فاإذ�  �ل�سود�نية.  �لد�خلية 
لل�سلطة  هيبة  من  تبقى  ما  زو�ل  �حلتمية  تد�عياتها  فمن  وجلي.  و��سح  �لأزمة  خلفته  �لذي 
باأمر  �ل�سفر  من  ممنوع  �إىل  �هلل  باأمر  حاكم  من  و�سعه  تدهور  بعد  �مل�ستبد،  ورمزها  �لباط�سة 
�ل�سفر.  من  ق�سائي  باأمر  �ملحاكم  متنعهم  �لذين  �هلل  خلق  �سائر  مثل  مثله  بريتوريا  يف  حمكمة 
يف  �ملخيف  �حلاكم  هذ�  لطبيعة  حتويل  بال�سك  ي�ستتبعه  �لقانوين،  �ملركز  يف  �لتدهور  وهذ� 
وت�سجعهم  م�سطهديه  لدى  �خلوف  حاجز  ك�رش  على  ت�ساعد  م�سطهديه،  ونف�سية  خميلة 
�أن جمرد �سدور  �أفعاله بل و�لإنتفا�س �سده لحقًا. وهذ� يعني  على حتديه و�لإحتجاج على 
�لقمع  على  �لقائمة  �سلطته  وعلى  �سورته  على  وب�سدة  يوؤثر  �لب�سري،  �لرئي�س  �سفر  مبنع  �أمر 
ما  �أن  �أ�سا�س  على  له  منا�رشين  جتميع  حماولة  �خل�سارة  هذه  يعادل  ول  و�لإ�ستبد�د،  و�لزجر 

�أكرب. فاخل�سارة  بها،  �ل�سود�ن  �سعب  يرت�سي  �أن  يجوز  يتم هو حقارة ل 
�لردع  قوة  وتر�جع  مركزه  �لتدهور يف  هذ�  ملقابلة  و�سيلة  من  �لب�سري  للرئي�س  ولي�س           
و�ملتوقع  و�ملتع�سفة.  �لإ�ستبد�دية  �لإجر�ء�ت  من  �ملزيد  باإتخاذ  �إل  هيبة،  ن�سميها جتاوز�ً  �لتي 
�لإعتقالت  تتمادى يف  و�أن  �أي حتركات جماهريية،  قمع  من  مزيد  �إىل  �سلطته  تلجاأ  �أن  هو 
�سوف  كذلك  �لوثبة.  حلو�ر  �لر�ف�سة  �لوطنية  �ملعار�سة  مو�جهة  يف  تت�سدد  و�أن  �لتع�سفية، 
�سلطة  وتاأكيد  لها،  �ملمنوح  للحريات  �ل�سئيل  �لهام�س  وت�سييق  �ل�سحافة،  على  �لت�سديد  يتم 
�جلماعية  �مل�سادرة  مبد�أ  لرت�سيخ  �مل�سادرة  د�ئرة  تت�سع  ورمبا  م�سادرتها.  على  �لأمن  جهاز 
�لدعم  “قو�ت  �لإعتماد على �جلنجويد  �إزدياد  �ملتوقع  �أي�سًا من  �إتباعه.  بد�أ �جلهاز يف  �لذي 
�ل�رشيع” يف �لت�سدي لأي حترك مدين �أو جماهريي، مع �إ�ستخد�م �لر�سا�س �حلي يف مو�جهة 
تو�سيع  من  لبد  لذلك،  وباملو�ز�ة  غيها.  يف  ومتاديها  �ل�سلطة  ع�سف  على  يحتج  من  كل 
�لتي حركت كل هذه  �ملاأ�ساة،  د�ئرة �حلرب وتن�سيط �جلبهات خ�سو�سًا يف د�رفور �ساحبة 
�لإجر�ء�ت ودهورت و�سع �لرئي�س و�أ�سقطت هيبته. وهذ� يتطلب مزيد�ً من �لإعتماد على 
�لنوبة،  وجبال  د�رفور  يف  للمدنيني  �ملعاناة  من  مزيد  مع  �لع�سكرية،  �ملهام  يف  �جلنجويد 
�لعزل.  باملو�طنني  �لإنفر�د  �أجل  �ليوناميد، من  �لتعامل مع قو�ت  �ملرونة يف  و�لت�سدد وعدم 
ن�سهد  ورمبا  �لإغاثة،  يف  �لعاملة  �لدولية  �ملنظمات  على  �أكرث  ت�سييق  يتم  �أن  �أي�سًا  ويتوقع 
طرد�ً لبع�سها �أو منعًا لها على �لأقل من �لقيام بدورها يف �إغاثة �ملنكوبني يف �أماكن �لنز�ع.
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�آليات �لإ�ستيعاب و�لإحتو�ء، ومغازلة �ملجتمع �لدويل يف حماولة لإحياء          ولكن لتعزيز 
رماح  �أ�سنة  حتت  �حلو�ر  �رت�ست  �لتي  بالقوى  ولالإحتفاظ  للنظام،  �لناعم  �لهبوط  خمطط 
�لإ�ستيعابي.  ملنظوره  وفقًا  �لوثبة  حو�ر  حتريك  يف  �حلاكم  �لنظام  يبد�أ  �سوف  �جلنجويد، 
حيث  من  �أملانيا  مثل  �لدول  بع�س  وم�ساهمات  للحو�ر  �لدولية  �ملبادر�ت  يقبل  �أن  ويتوقع 
�ملقيدة  �لقو�نني  يلغ  ولن  �لتكافوؤ،  على  �لقائمة  �حلو�ر  مبتطلبات  �أبد�ً  يوف  لن  ولكنه  �ملبد�أ. 
للحريات، كما لن يوقف �حلرب، ولن يطلق �رش�ح �ملعتقلني �ل�سيا�سيني، ولن يوقف �لإعتقال 
بل  حقوقهم،  وينتهك  يعتقلهم  �لذي  �لأمن  جلهاز  �لإعتذ�ر  على  �سده  �لنا�سطني  و�إجبار 
�ملزعوم،  و�حلو�ر  �لتنازلت.  تقدمي  على  و�لإرغام  �لإعتقالت  د�ئرة  تت�سع  �أن  هو  �لأرجح 
�إليه،  �لأن�سار  �إمام  جر  حماولة  مع  فيه،  منخرطة  بالأ�سا�س  هي  بعينها  قوى  ي�ستهدف  �سوف 
مو�جهته  يف  �إجر�ء�ت  �إتخاذ  وعدم  وطنيته  عن  باحلديث  �لآن  منذ  بد�أت  حماولة  وهي 
�إحياء  هي  حو�ر  هكذ�  ملثل  �مل�ستهدفة  و�لنتيجة  �أفريقيا.  جنوب  �أزمة  �إبان  ملوقفه  �إ�ستناد�ً 
�سورة  باأي  �لر�هنة  �ل�سود�ن  مل�ساكل  حلول  �أي  يقدم  لن  �لذي  �لقبلة،  �أهل  وحدة  م�رشوع 
بطبيعة  وحتمي،  ذريع  ف�سل  �إىل  وينتهي  �ل�سيا�سية  �حلالة  لتعقيد  �سيقود  بل  �ل�سور،  من 

�أطر�فه.  فيها  يت�سارك  �سوف  �لتي  �ل�سيا�سية  �ل�سلطة  وطبيعة  يجمعها  �سوف  �لتي  �لقوى 
�أن  لبد  �أفريقيا،  جنوب  يف  �إليه  وجهت  �لتي  �لإهانة  بعد  �لب�سري  �لرئي�س  وم�سار          
ب�رشوطه هو وي�رش  تعوميها  �إىل  تفكيكها وي�سعى  يرف�س  �لتي  �سلطته  �لدفاع عن  يكون م�سار 
نرى  �سوف  �أي�سًا  �لهجومية  �لدفاع  و�سائل  ومن  ب�رشوطه.  �إلتز�مه  على  �لدويل  �ملجتمع 
وبينه،  بينها  �لعالقة  �مل�سكالت  حلل  وحماولت  �لنظام  مع  �ملتحالفة  �لقوى  لدور  تفعياًل 
برزت  و�لتي  �لدميقر�طي،  �ل�رشق  وحزب  بد�رفور  �ل�سي�سي  جبهة  مع  �لطارئة  كامل�سكلة 
لي�ست  لأنها  للحل  قابلة  م�ساكل  وهي  �جلديدة.  �حلكومة  يف  �لوز�رة  مقاعد  لتق�سيم  نتيجة 
بالنظام  �أكرث  ربطها  ي�ستلزم  �لتفعيل  وهذ�  حما�س�سة.  م�ساكل  هي  بل  �آيدلوجية  �أو  بر�جمية 
�لب�سري  حزب  ل�رشوط  ر�سوخها  عدم  �أو  ف�سلها  حال  ويف  بها،  للقيام  لها  �أدو�ر  وتوزيع 
مب�ستوى يف�سل خمطط �لإ�ستفادة منها، �سوف يكون م�سريها �لدخول يف دو�مة �لإنق�سامات 
حاليًا  موجود  هو  مبا  �لنظام  يكتف  لن  �لتوجه  هذ�  ولتدعيم  مف�سوح.  �أمني  لن�ساط  نتيجة 
�لإجتهاد  مع  لتو�سيعه  �سي�سعى  بل  �مل�سلحة،  للحركات  و�إ�ستخبار�تية  �أمنية  �إخرت�قات  من 
تنخرط  مل  و�إن  حتى  �ل�سالح  حلمل  ر�ف�سة  مو�زية  منظمات  وخلق  �لإنق�سامات  تن�سيط  يف 

د�رفور. يخ�س  فيما  �لدوحة  لوثيقة  �لقابلة  �لقوى  �سمن 
�لنظام ورئي�سه  نتيجة لرغبة  �أفريقيا حدثت  �أن ف�سيحة جنوب  �لإعتبار  �أخذنا يف         و�إذ� 
د�خلية  �إجر�ء�ت  هناك  �أن  �إىل  �لو�سول  من  منا�س  فال  �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة  حتدي  يف 
هو  بالتحدي  �لقر�ر  هذ�  م�سدر  يكون  �أن  فاإما  �إتخاذها.  من  لبد  �لنظام  بنية  بخ�سو�س 
�مل�سئولية  تقع  �حلالة  هذه  ويف  وحزبه،  �لأمنية  و�أجهزتها  حكومته  له  وزينته  نف�سه  �لرئي�س 
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�لرئي�س  �سلل  من  هي  و�لأجهزة  �حلكومة  تكون  �أن  �أو  �لتزيني،  حدود  يف  زينو�  من  على 
�لثمن.  �سيدفع  �مل�سئولية ومن  يتحمل  �حلالتني هناك من  �لتحدي. ويف  �ملطارد و�سجعه على 
حتى  وقتها  �ستاأخذ  عملية  هي  بل  و�رشيع،  �آين  ب�سكل  �ملحا�سبة  هذه  تتم  �أن  نتوقع  ل  ولكننا 
متا�سك  ت�سعف  ل  وحتى  ناحية،  من  �لإنت�سار  على  �لقائمة  �لر�سمية  �لرو�ية  ت�سعف  ل 
جميع  يف  �ملرتاب  �لب�سري  �لرئي�س  ولكن  �حل�سا�سة.  �ملرحلة  هذه  يف  و�لأجهزة  �حلكومة 
�أن  نود  عمومًا  �أخرى.  مرة  ما حدث  لتفادي حدوث  �ملوقف  قر�ءة  يعيد  �سوف  �لأحو�ل، 
��سبحت  �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  �ملن�سمة  غري  �لدول  بع�س  حتى  �أن  �إىل  �لب�سري  ننوه 
قر�ر�ً  ب�سفته  �لأمن،  جمل�س  من  �ل�سادر   1593 للقر�ر  تنفيذ�ً  عليه  بالقب�س  �ملنادين  من 
�ل�سدد بخطاب �سامانثا باور  �لع�سوية بالأمم �ملتحدة. ونذكره يف هذ�  ملزمًا للدول �ساحبة 
�أمام  2014م  يونيو   17 �لثالثاء  بتاريخ  �لأمن  مبجل�س  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  مندوبة 
برغم  �لقر�ر،  ذلك  مبوجب  عليه  �لقب�س  �إجر�ء�ت  بتفعيل  فيه  طالبت  و�لذي  �لأمن،  جمل�س 

عليه. �لقب�س  �إلقاء  ماز�لت غري جادة يف  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  باأن  نوؤمن  �أننا 
       خال�سة ما تقدم هي �أن �لرئي�س �لب�سري يف �سبيل �إ�ستعادة جزء من هيبته �ملهدرة وتثبيت 
�لقمع  من  مزيد  نحو  �لإجتاه  �سوى  �أمامه  لي�س  �أفريقيا،  جنوب  ف�سيحة  بعد  نظامه  دعائم 
باملو�ز�ة  �لإعالمي،  و�لت�سليل  �لآخر  �لر�أي  تغييب  د�ئرة  يف  تو�سع  مع  د�خليًا،  و�لإ�ستبد�د 
من  �أنه  �أظن  ل  ولكن  �ملحلي.  لالإ�ستهالك  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �لتحدي  نربة  لرفع 
تلقى  و�إن  حتى  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  من�سمة  دولة  �إىل  ي�سافر  يجعله  مبكان  �لتهور 

معًا. وحماكمها  حكومتها  من  �سمانات 
2015/6/20م
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ال�شاد�ص الفرع 
الرئي�ص فخامة 

ورهينتها الطفيلية  الراأ�شمالية  ممثل 

يف  رغبته  عدم  �ل�سود�ين  �لرئي�س  زعم  بعد  وخ�سو�سًا  �لأخرية  �لفرتة  يف  �حلديث  كرث        
�إطار  يف  �لرئي�س  يلعبه  �أن  �ملمكن  من  دور  حول  �لقادمة،  �لرئا�سية  لالإنتخابات  �لرت�سح 
�إجر�ء  و�تخاذ  �إنتقالية  حكومة  تكوين  عرب  �إجتماعي،  تربوي  ن�ساط  �أو  تاريخية  م�ساومة 
�لدعاة  جميع  �أن  هو  و�ملده�س  �لوطن.  دولة  لبناء  و�لتمهيد  �حلزب  دولة  بتفكيك  تاريخي 
مثل  لعب  يف  ر�غب  �لرئي�س  هل  دعاو�هم،  بذل  قبل  ليت�ساءلو�  يقفو�  مل  متباينة  مو�قع  من 
هذ� �لدور؟ و�إن كانت �لإجابة بنعم، هل يف مقدوره �أن يلعبه؟ ولأننا نرى �أن هذه �لأ�سئلة 

عليها. �لإجابة  نحاول  �سوف  ور�هنة،  مف�سلية 
ثم  �أوًل، ومن  �لإعتبارية  ب�سفته  �لرئي�س  نعرف  �أن  �لأ�سئلة، لبد          ولالإجابة على هذه 
ممثل  هو  ب�سفته،  �لرئي�س  �أي  �إعتبارية-  ناحية  من  فالرئي�س  ثانيًا.  �ل�سخ�سية  ل�سفاته  ندلف 
�لقوى  هذه  �سلطته.  حماية  على  وثابرت  من�سبه  �إىل  به  دفعت  حاكمة،  �إجتماعية  لقوى 
�لتمويل  قطاع  يف  �لإقت�سادي  �لن�ساط  على  هيمنت  �لتي  �لطفيلية،  �لر�أ�سمالية  �رشيحة  هي 
ومن  �خل�سخ�سة  عملية  من  و��ستفادت  �لإقت�سادية،  �لدولة  وموؤ�س�سات  و�لو�رد  و�ل�سادر 
�لدولة  جهاز  وجتيري  و�ملح�سوبية  و�ل�سيا�سي  �لإد�ري  �لف�ساد  ومن  �لعبثية  �ل�سلطة  حروب 
�لإنتاجية  �لعملية  مدخالت  على  و�ل�سيطرة  باجلبايات  �ملنتجني  و�إرهاق  �لعمولت،  لنيل 
�لعام،  للمال  �ملمنهج  و�لإختال�س  وتهريبها  �لأمو�ل  غ�سيل  عمليات  و�إد�رة   ، وخمرجاتها 
ويف  �لدولة  جهاز  د�خل  �لع�سكرية،  و�سبه  و�لع�سكرية  �لأمنية  �لبريوقر�طية  مع  بالتحالف 
للحركة  �خلا�س  �لكيان  �أو  �لوطني  �ملوؤمتر  م�ستوى  على  ذلك  �أكان  �سو�ء  �حلكومة،  حزب 
�لعام،  �لهدف  يف  موحدة  �رشيحة  �أنها  برغم  �لرئي�س،  ميثلها  �لتي  �لقوى  هذه  �لإ�سالمية. 
عند  تناحريًا  طابعًا  تاأخذ  ثانوية،  تناق�سات  بينها  حتدث  متعددة  فئات  من  تتكون  �أنها  �إل 
�ل�رش�ع  يف  مر�كزها  لدعم  بها  وت�ستعني  توظفها  �لتي  �لقوى  مر�كز  بني  �مل�سالح  تعار�س 
و�نح�سار  �لتطفل  م�ساحة  �سيق  عند  خ�سو�سًا  مفا�سلها،  من  و�لتمكن  �ل�سلطة  على 
�أو ب�سبب خارجي  �لقطاع �لإنتاجي ب�سبب �لإنهاك �مل�ستمر من قبل ر�أ�س �ملال �لطفيلي له، 
من  وجزء  طفيلي  ر�أ�سمال  لهكذ�  كممثل  و�لرئي�س  معًا.  بال�سببني  �أو  �جلنوب  كاإنف�سال 
�إطار  خارج  قر�ر�ً  يتخذ  �أن  �أو  يفكر  �أو  يعمل  �أن  ي�ستطيع  ل  �ملوؤ�س�سي،  وف�ساده  �إ�ستغالله 
�أن  بد  ل  قر�ر�ته،  �إ�سد�ر  عند  �أبى  �أم  �ساء  فهو  ميثلها.  �لتي  �لإجتماعية  �لقوى  تو�زنات 
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وحتمي  مل�سلحته  �للعبة  تدير  �لتي  �لقوى  مر�كز  وم�سالح  هو  مل�ساحله  حتقيقها  مدى  ير�عي 
ي�سبح  �أن  رف�س  �لذي  �سيخه  قبل  من  فقدها  كما  �سلطته  بفقد�ن  �سيغامر  فاإنه  و�إل  �سلطته، 
لف�ساده،  ومتحماًل  لإ�ستبد�ده  وحاميًا  �سلطته  عن  مد�فعًا  �لطفيلي،  �ملال  لر�أ�س  �رشيحًا  ممثاًل 
�سحة  عن  �لنظر  بغ�س  منه،  مطلوب  ماهو  مع  يتناق�س  خا�سًا  م�رشوعًا  لديه  �أن  باإعتبار 

من عدمه. �مل�رشوع 
وحماية  �سلطته،  بقاء  غري  �آخر  م�رشوع  �أي  للرئي�س  لي�س  �ل�سيخ،  عك�س  وعلى           
قادرة  وهي  ميثلها،  �لتي  �لقوى  م�سالح  رعاية  من  لبد  ذلك،  ولتحقيق  �ل�سخ�سية.  م�ساحله 
م�ساحلها.  ير�عي  بديل  و�إيجاد  منه  �لتخل�س  على  و�لإر�دة،  لديها  �لقناعة  توفر  حال  يف 
ي�ستطيع  �أنه  �إذ  �أخرى.  بقوى  ي�ستبدلها  �أن  �أو  منها  يتخل�س  �أن  ي�ستطيع  ل  باحلتم  وهو 
لن  ولكنه  �سدها،  �لتاآمر  �أو  حتييدها  �أو  �أخرى  فئات  �رشب  فئاتها  بع�س  مع  بالتحالف 
و�لع�سكرية،  �لأمنية  وموؤ�س�ساتها  قو�ها  ومبركز  مبجملها  �ل�رشيحة  من  يتخل�س  �أن  ي�ستطع 
�لطفيلي  �ملال  فر�أ�س  �لطفيلي.  �ملال  ر�أ�س  دولة  تفكيك  يف  م�سلحة  لديها  بقوى  و��ستبد�لها 
ف�ساده  وحتا�رش  و�لع�سكرية،  �لأمنية  �أجهزته  تفكك  فاعلة  دميقر�طية  دولة  يف  له  م�سلحة  ل 
�لإنتاجية،  �لعملية  على  وتطفله  �ملدمر  ن�ساطه  وتوقف  جر�ئمه،  على  وحتا�سبه  �ملوؤ�س�سي، 
ولذلك  تقدير.  �أقل  على  وحتتويه  حتا�رشه  �أو  ن�ساطه  توقف  �لتي  و�لنظم  �لقو�عد  وت�سع 
غري  يف  �ملعادلة  �إنتاج  يعيد  وفاعل،  حقيقي  تغيري  �أي  رمق،  �آخر  حتى  ب�رش��سة  يقاوم  �سوف 
�سيخ  باأف�سل حاًل من  يكون م�سريه  لن  �لذي  ممثله  بقيادة  �لتغيري  و�إن كان هذ�  �ساحله حتى 
�ل�سيا�سة، لي�س ذ�هاًل عن معطيات  �أمور  �حلركة �لإ�سالمية. و�لرئي�س على حمدودية فهمه يف 
يطلقها  �لتي  قر�ر�ته  من  كثري�ً  عينه  باأم  يرى  وهو  به،  حتيط  �لتي  �ملو�سوعية  �ل�رشوط  هذه 
�حلزب  على  قب�سته  �أن  يعلم  وهو  �لقوى.  مر�كز  من  تنفيذها  رف�س  يتم  مبا�رشة  �لهو�ء  على 
�لبع�س، و�أنها يف كثري من �لأحو�ل  �لتي يظنها  �لع�سكرية و�لأمنية، لي�ست بالقوة  و�ملوؤ�س�سة 
حتكم  كو�جهة  حتتاجه  ماز�لت  �لتي  �ملوؤ�س�سات،  هذه  يف  �لنافذة  �لقوى  تو�زن  عن  نا�سئة 
�للحظة على �حل�سول على قبول د�خلي وخارجي  من ور�ئها لأنها لي�ست قادرة حتى هذه 

و�جهات. دون  حتكم  ويجعلها  �إنت�سارها  يكر�س 
على  �ملهيمن  زعيمها  عرب  �حلزب  على  يدها  و�سعت   ، مثاًل  نافع  د.  فمجموعة           
�لرئي�س  م�ساعد  باإعتباره  فقط  �ل�سيا�سية  �ل�سيطرة  لي�س  له  يتيح  �لذي   ، موقعه  من  �لتنظيم 
�ل�سلطة  �أمو�ل �حلزب و�أجهزته �لأمنية يف  ل�سوؤون �حلزب، بل يجعله يف و�سع مهيمن على 
�ت�سعت  مهما  �لتي  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  على  �لكاملة  �ل�سيطرة  تعوزها  �أنه  ومبا  وخارجها. 
منا�س  ل  فيه،  فئة  عن  ناهيك  للحزب  كامال  ولوؤها  ي�سبح  �أن  ي�ستحيل  فيها  �جلهد  د�ئرة 
لدى  مقبولة  وو�جهة  �لع�سكرية  للموؤ�س�سة  يو�سلها  كج�رش  �لرئي�س  على  �حلفاظ  من  �أمامها 
�أنها ت�ستقوي به يف �رش�عها مع جمموعة  عنا�رش �جلي�س �ملوؤدجلة حتى �لإنقالبيني منهم، كما 
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علي عثمان ،�لتي حتاول جت�سري عالقاتها مع �ملجتمع �لدويل و�لقوى �ملعار�سة لقطع �لطريق 
�ل�سيا�سية،  �ملعار�سة  مع  �ملر�كب  جميع  وحارقة  دوليًا  �حلظوظ  �سعيفة  نافع  جمموعة  �أمام 
على  متردت  �لتي  �ل�سيا�سية  �لأمنية  �ملجموعة  ع�سب  باإعتبارها  �ل�سعبي  �ملوؤمتر  وخ�سو�سًا 
متتابعة  ل�رشبات  تعر�ست  قد  عثمان  علي  جمموعة  �أن  �ملر�قب  على  يخفى  ول  �ل�سيخ. 
�خلا�س  �لكيان  فيها  مبا  و�حلزبية،  و�لع�سكرية  �لأمنية  �لأجهزة  د�خل  نفوذها  �أ�سعفت 
به  ق�سد  �لتي  �لف�ساد  عن  �لت�رشيبات  يف  �سعفها  وجتلى  �لتنفيذية.  لل�سلطة  �لتابع  �لوظيفي 
�ملح�سوبني  بع�س  ف�ساد  �حلز�م وت�رشيب  بال�رشب حتت  عليه  �لرد  منا�رشيها، وحاولت  بع�س 
�لذي  و�لع�سكرية  �لأمنية  �ملوؤ�س�سة  من  و�لت�رشيد  و�لف�سل  �لإعتقالت  ويف  نافع،  د.  على 

منا�رشيها. طال 
�لطفيلي  �ملال  ر�أ�س  تذمر و��سعة د�خل حزبه �سد  �أن هناك حالة  يعلم  �أي�سًا          و�لرئي�س 
هذ�  جتلى  طموحها،  ير�سي  مب�ستوى  منه  م�ستفيدة  لي�ست  ولكنها  طوياًل  خدمته  �رش�ئح  من 
�مل�سمى  �خلا�س  �لكيان  موؤمتر  �أثناء  و�لتمرد  �سائحون،  وجمموعة  �لإ�سالح  حركة  يف  �لتذمر 
�ملحاولة  يف  �أ�سكاله  �أخطر  و�أخذ  �لدين،  �سالح  غازي  د.  تفلتات  ويف  �لإ�سالمية،  �حلركة 
�أن  ي�ستطيع  ل  وهو  من عدمه.  �لنظر عن �سحتها  بغ�س  �ل�سلطة  عنها  �أعلنت  �لتي  �لإنقالبية 
وحزبها  باأمنها  نافع  د.  �إمرب�طورية  خلفه  تاركًا  �ملبعرثة،  �لقوى  هذه  على  بالإعتماد  يغامر 
يد  ويطلق  تارًة  يهادنها  �لتي  �لأخرى  �ملجموعة  م�سالح  وم�ستبعد�ً  �لع�سكرية،  وحتالفاتها 
د. نافع يف �رشبها تارًة �أخرى. فهو جمبور على �ملناورة لالإ�ستفادة من قب�سة جمموعة د. نافع 
و�سع  �أي  مع  �لتعامل  ت�ستطيع  �لتي  عثمان  علي  جمموعة  بر�جماتية  ومن  عليه،  �ملح�سوبة 
حالة  �لإعتبار  يف  ياأخذ  �أن  �لوقت  نف�س  ويف  حمر�ء،  خطوط  دون  �ملبا�رشة  مل�ساحلها  وفقًا 
�لالزمني  و�لتاأهيل  �لقدرة  بنف�سه  ميتلك  ل  �لرئي�س  �أن  ومبا  �إحتو�ئها.  على  ويعمل  �لتذمر 

�ملجموعتني. �إحدى  مايقع يف حبائل وكمائن  كثري�ً  �أخطاء،  دون  �ملعقد  �لدور  بهذ�  للقيام 
�سديدة  �أي�سًا حمكومًا مبعادلة  �أنه  بالرئي�س، جند  �ل�سخ�سي �خلا�س  للجانب          وبالإنتقال 
مو�طنني،  من  )ر�ساوي(  هد�يا  بقبول  وذلك  �لف�ساد  يف  �سخ�سيًا  ولوغه  من  تبد�أ  �لتعقيد، 
عبارة  �أذنه  تطرق  ومل  �للتبية  �بن  بحديث  ي�سمع  مل  وكاأنه  بيتني  �أو  وبيت  مزرعة  يف  متثلت 
�ملن�سوب  �ل�سخم  بالف�ساد  تنتهي  ول  �إليك”،  ليهدى  و�أمك  �أبيك  بيت  يف  جل�ست  “هال 
لزوجته و�أخو�نه، غري �سلوع خاله يف �إثارة �لكر�هية وتهدمي �لن�سيج �لإجتماعي وما يحوم 
حوله من دعاوى ف�ساد. فهو �إن ��ستطاع جتاوز ف�ساده �ل�سخ�سي وحمايته للف�ساد �ملوؤ�س�سي 
�إهد�ر  �ل�سالعني يف  �إخو�نه  �أ�رشته وخ�سو�سًا  �أن يتجاوز ف�ساد  �ل�سيا�سي، ل ي�ستطيع  لتنظيمه 
يف  و�مل�ساركة  �لعطاء�ت  على  للح�سول  �لنفوذ  �إ�ستغالل  من  �لأ�سكال،  بكافة  �لعام  �ملال 
�ل�سخمة  �لعمولت  على  �حل�سول  وحتى  �ملال،  ر�أ�س  يف  م�ساهمة  دون  �لآخرين  �أعمال 
�أ�سا�سه  يجد  �لذي  �أ�رشته  وف�ساد  موؤخر�ً.  دوم  �أم  �أر��سي  كبيع  �مل�سبوهة  �ل�سفقات  لتمرير 
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للمحافظة  �لرئي�س  �سلطة  دو�م  ي�ستلزم  �لتطفل،  ن�ساط  نفوذه يف  وتوظيف  �لرئي�س  موقع  يف 
مر�كز  من  عليه  للهجوم  عر�سة  ي�سبح  �لرئي�س  �سلطة  بدون  فهو  م�ستقباًل.  ولنموه  عليه 
�لقوى �ملت�سارعة، �أو �لت�سحية به يف �إطار حملة تطهرية كاذبة تبعد فا�سدي �أ�رشته من �سوق 

�لوقت.  نف�س  ونظامها يف  �لقوى  مر�كز  وجه  �لتطفل وجتمل  على  �لتناف�س 
�جلنايات  حمكمة  لدى  جماعية  و�إبادة  حرب  كمجرم  مطلوب  �لرئي�س  ذلك،  فوق          
�لوليات  مثل  دول  يد  برمتها يف  للعد�لة  م�ساألة جلبه  يجعل  �ل�سلطة  من  �لدولية، وخروجه 
�لأ�سا�س.  من  �لعد�لة  على  حري�سة  غري  كانت  و�إن  حتى  جانبها  يوؤمتن  ل  �لأمريكية  �ملتحدة 
لتفادي  منه  �ملطلوبة  �لتنازلت  حول  للم�ساومة  فر�سة  يعطيه  �ل�سلطة  يف  �لرئي�س  فوجود 
كل  يفقده  منها  وخروجه  �لوطن،  ح�ساب  على  �أريحية  بكل  يقدمها  و�لتي  �ملحاكمة، 
وهذ�  باملطلق.  وحلفائها  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  رحمة  حتت  ويجعله  �مل�ساومة  �أور�ق 
تر�ه  �لذي  �لوقت  يف  للمحكمة  وت�سليمه  عليه  �لقب�س  يف  مطلقة  تقديرية  �سلطة  يعطيها 
�أنه  ر�أت  �إن  بذلك  تقوم  �أن  يف  ر�دع  �أي  يردعها  ولن  تقدرها.  �لتي  ولالأ�سباب  منا�سبًا 
لدى  �آمنًا  مالذ�ً  له  �ملالحقة ووفرت  بعدم  له  وتعهدت  لها  �سبق  و�إن  م�ساحلها، حتى  يحقق 
�ملتحدة  �لوليات  يثق يف وعود  و�لرئي�س ل  باملنطقة.  �ملنخرطة يف م�رشوعها  �لدول  �إحدى 
قبول  قبل  مرة  من  �أكرث  للرتدد  يدفعه  مما  حمق،  ذلك  يف  وهو   – مالحقته  باإيقاف  �لأمريكية 
تبقى  ذلك  من  وبالرغم  �ل�سلطة.  عن  �لتنازل  له  تزين  و�لتي  �إقليميًا  له  �ملقدمة  �لعرو�س 
�ملمثلة  �حلاكمة  �ل�سلطة  طبيعة  بعد  ثانيًا  ياأتي  �لذي  �لعامل  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  مالحقة 
لالإنتخابات  �لرت�سح  عدم  �أو  بالتنحي  قر�ره  �إتخاذ  من  �لرئي�س  ومينع  �لطفيلي،  �ملال  لر�أ�س 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  وحتديد�ً  �لدويل  �ملجتمع  باأن  يدرك  �أنه  من  فبالرغم  �لقادمة. 
�أ�سا�سها  جتميلية  لعملية  بحاجة  �رشيحته  �سلطة  و�ن  �أغر��سه  �إ�ستنفذ  قد  �أنه  يرى  وحلفائها، 
�إىل  بحاجة  �أنه  �إل  �لعربي،  �لربيع  مبوجة  لإحلاقها  �لزو�يا  وتدوير  �ل�سلطة  من  هو  خروجه 
من  بالرغم  �خلروج  قر�ر  لإنفاذ  وت�ساعده  �ل�سلطة،  من  باخلروج  للقبول  تدفعه  �سمانات 

�ل�سلطة. يف  وجوده  من  �مل�ستفيدة  و�لقوى  �لفئات  معار�سة 
        ولقيا�س �ملحدد�ت و�ل�رشوط �لتي حتيط بتنازل �لرئي�س عن �ل�سلطة، �أطلق بالونة �إختباره 
لإنتخابات  �لرت�سح  يف  رغبته  عدم  عن  معرب�ً  �لقطرية  �ل�رشق  ب�سحيفة  لقائه  يف  �ل�سهرية 
من رحب  فمنها  موقعه.  من  كاًل  و�لأفر�د  �ملجموعات  ماتلقفتها  و�رشعان  �لقادمة،  �لرئا�سة 
بها ب�سكل �سمني وخجول، ومنهم من ذهب لأبعد من ذلك مثل د. غازي �سالح �لدين، 
تاأييد�ً  يعلن  قول  وهو  �حلزب،  موؤ�س�سات  حت�سمه  �لأمر  �إن  بالقول  قبوله  د�رى  من  ومنهم 
رف�سه  �أعلن  من  ومنهم  �لقر�ر.  هذ�  مثل  �إتخاذ  يف  حر�ً  لي�س  �لرئي�س  باأن  تهديد�ً  وي�سمر 
فرف�س  �ملعادلة.  يف  �لأهم  �لفريق  هو  وهذ�  م�ساحله،  على  حفاظًا  �أو  نفاقًا  �لرئي�س  لتنازل 
�إ�ستعد�دهم  عدم  يوؤكد  �لرئا�سة،  يف  �أحقيته  عن  ودفاعهم  �لرئي�س  لتنازل  نافع  د.  جمموعة 
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لإ�ستالم �ل�سلطة علنًا بعد �أن متكنو� منها من ور�ء حجاب، وينذر يف نف�س �لوقت مبقدرتهم 
يف  �سينفرط  �حلزب  عقد  �أن  �إىل  نوه  �لذي  �لبع�س  وحديث  �لتنازل.  من  �لرئي�س  منع  على 
حال ذهاب �لرئي�س، يوؤكد مدى ه�سا�سة �لو�سع وحدة �ل�رش�ع بني �لأجنحة و�ملجموعات 
�ملختلفة، ويبني �أن �ل�رش�ع �لد�خلي ماز�ل حم�سومًا بالنقاط ولي�س بال�رشبة �لقا�سية. وت�رشيح 
ببقائه  �ل�سلطة ويطالبون  �لرئي�س عن  تنحي  يرف�سون  باأن مو�طني وليته  �إفرت�ء�ً  و�يل �جلزيرة 
وحماة  و�ملجرمني  �خلال�سني  �لطفيليني  جمموعة  تن�سيق  مدى  يعك�س  �حلياة،  مدى  رئي�سًا 
جمموعاتهم  بني  تو�زن  لهم  و�جهة  �لرئي�س  بقاء  ل�رشورة  فهمهم  ومدى  بينهم،  فيما  �لف�ساد 

وتطفلهم. ف�سادهم  وحتمي 
هذه  �ل�سلطة  عن  �لتنازل  رغبته يف  �سادقًا يف  يكون  قد  �لرئي�س  �أن  هو  ماتقدم  مفاد          
ونذر  للتنحي  لها  يتعر�س  �لتي  �خلارجية  و�ل�سغوط  �ل�سحية  ظروفه  منها  لأ�سباب  �ملرة، 
�لأخرية،  �لإنقالبية  �ملحاولة  عك�سته  �لذي  �خلا�سة  منظومته  د�خل  من  عليه حتى  �لإنقالب 
فهو  �لتنحي.  مقدوره  يف  كان  �إن  لريى  �أعاله  عنها  �ملنوه  �إختباره  بالونة  لإطالق  دفعه  مما 
باإ�سمه وحتت  عنها وحتكم  نيابًة  يحكم  قوى  ملر�كز  ممثاًل  لي�س  �أنه  له  �ت�سح  �لتجربة  وبحكم 
ولذلك  يخ�سها.  قر�ر�ً  بل  �سخ�سيًا  قر�ر�ً  لي�س  بالتنحي  وقر�ره  رهينتها  �أي�سًا  ولكنه  مظلته، 

�لآتي: يتحقق من  �أن  بعد  �إل  �لتنحي  ي�ستطيع  هو ل 
�أن �ل�رش�ع �لد�خلي حول خالفته قد ح�سم �سو�ء باإنت�سار �أحد �ملجموعتني �أو . 1

�سالمته  ي�سمن  حتى  وذلك  رعايته،  وحتت  �لدويل  �ملجتمع  مبو�فقة  بتو�فقهما 
�ل�سود�ين. �ل�سعب  من  �ملنهوبة  وممتلكاتهما  �أ�رشته  و�سالمة  �ل�سخ�سية 

�لتي . 2 �جلر�ئم  عن  م�ساءلة  �أي  من  باحل�سانة  يتعلق  فيما  �ل�سخ�سية  �أو�ساعه  �أن 
ي�سمل  بالطبع  وهذ�  يرت�سيها.  ب�سمانات  م�سمونة  حكمه  فرتة  طو�ل  �رتكبها 

�لدولية. �جلنايات  حمكمة  يخ�س  فيما  و��سحة  ترتيبات 
�ل�سود�ين . 3 �ل�سعب  بحق  �رتكبتها  �لتي  باجلر�ئم  يتعلق  فيما  �أ�رشته  �أو�ساع  �أن 

و�ملحا�سبة. �مل�ساءلة  من  م�سمونة  ح�سانة  وفق  مرتبة  نهبتها  �لتي  و�لأمو�ل 
�أن نظامه �سي�ستمر جوهريًا بو�جهات �أخرى ت�سمن كل ما تقدم و�ن �أحدثت . 4

�سكلية.   تغيري�ت 
يفكك  حقيقي  تغيري  قيادة  يف  م�سلحة  لديه  لي�س  �لرئي�س  �أن  تبني  �لأخرية  و�لنقطة          
�لأخرية  لأن  �ملو�طنة،  دولة  مل�سلحة  و�لإ�ستبد�د  و�لف�ساد  �لطفيلي  �ملال  ر�أ�س  ودولة  دولته 
ومالذ�ً  �مل�ساءلة،  من  �آمنا  خمرجًا  وع�سابته  ولأ�رشته  له  توفر  �لتي  �ل�رشوط  كل  �سقوط  تعني 
عدم  حال  يف  باأنه  للقول  حاجة  يف  ول�سنا  �ل�سود�ين.  �ل�سعب  من  و�أ�رشته  نهبه  مبا  فيه  يتمتع 
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توفر �سفقة �ساملة ت�سمن �سالمة و�سلطة ر�أ�س �ملال �لطفيلي، لن ت�سمح هذه �ل�رشيحة بكافة 
�أم ل، ل  – �إن كان مدركًا  فئاتها للرئي�س بالتنحي حتى و�إن كانت طاحمة خلالفته. فالرئي�س 

يقول: حالها  ول�سان  ومثلها  مب�ساندتها  �لتي حكم  �لقوى  مي�س  قر�ر  لأنه  تنحيه  قر�ر  ميلك 
 “�إين من �ملالأ �لذين �سيوفهم           قتلت �أخاك و�رشفتك مبقعد”.

         وهي بحق �إنتزعت �ل�سلطة من �حلركة �لإ�سالمية و�سيخها، و�سلمتها لو�جهتها وممثلها 
�لذي لبد له �أن يدرك باأن قر�ره بامل�ساركة يف �لإنقالب وقيادته كو�جهة للحركة �لإ�سالمية 
�ملال  لر�أ�س  �سلطة  باخلروج من  قر�ر  �أي  �أ�سهل كثري�ً من  له، كان  �لفعلي  بالتنفيذ  �لتي قامت 
�لقوى  لتو�زن  رهينة  يظل  فهو  للحماية.  وحاجته  و��ستبد�ده  وق�سوته  جربوته  بكل  �لطفيلي 
حا�سمًا  �إنت�سار�ً  �ملجموعات  �إحدى  �إنت�سار  �أو  خليفته،  على  �لتو�فق  حلني  حزبه  د�خل 
ي�سبقها  مل  �إن  بالطبع  هذ�  �لطفيلي،  �ملال  ر�أ�س  ل�سلطة  وو�جهة  جديد�ً  ممثاًل  مبوجبه  تفر�س 

�لتاريخ. مزبلة  �إىل  وتقذفه  �لنظام  �ركان  تزلزل  باإنتفا�سة  �ل�سود�ين  �ل�سعب 
2013/4/16م  
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الثالث الق�سم 
الأزمة  وتعميق  الإنقاذ  نظام 

احلروب( وتداعيات  بال�سالم  )املناورة   
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الأول الفرع 
التفكك ونذر  ال�شودان 

وال�شمال اجلنوب  دولتي  على  الإنف�شال  خماطر 

        يكاد يجمع �ملر�قبون على �أن �إجازة قانون �لإ�ستفتاء ملمار�سة حق تقرير �مل�سري جلنوب 
�جلنوب،  �إنف�سال  ر�سمية  وب�سفة  د�سن  قد  نيفا�سا،  �إتفاقية  �إ�ستحقاقات  كاأحد  �ل�سود�ن 
�حلركة  ودعوة  �لدينية،  �ل�سمولية  �لوطني  �ملوؤمتر  دولة  �إ�ستمر�رية  �لإعتبار  يف  بالأخذ 
�لوحدة  حتويل  لإ�ستحالة  لالإنف�سال  للت�سويت  �جلنوب  مو�طني  �ل�سود�ن  لتحرير  �ل�سعبية 
�لثانية. ودون  لوحدة جاذبة يف ظل دولة دينية جتعل من غري �مل�سلمني مو�طنني من �لدرجة 
ماآلت  نناق�س  �أن  نود  عدمه،  من  �لإنف�سال  وقوع  حتمية  حول  �جلدل  يف  عميقًا  �خلو�س 
�لإنف�سال  يف  �أن  يظنون  من  �أوهام  لتبديد  �لإنف�سال،  هذ�  وقوع  حال  يف  �ل�سود�ين  �لو�قع 
يعاين  �سوف  جمة  خماطر  به  حتيط  �لإنف�سال  باأن  نزعم  �أننا  �إذ  معًا.  و�ل�سمال  للجنوب  خري�ً 
�ملمكن  �ل�سمال و�جلنوب، من  �أي دولتي  �لإنف�سال،  بعد  �ملفرت�س ظهورهما  �لكيانان  منها 

يلي: فيما  بع�سها  جنمل  �أن 
�لأقوى  جد�ل  بال  هو  �لذي  �لو�حد  �لكيان  ميزة  فقد�ن  �إىل  باحلتم  �لإنف�سال  يوؤدي      .1
فر�سة  من  �لطرفني  ويحرم  و�لثقافية،  و�لب�رشية  �لإقت�سادية  وممكناته  مبو�رده  و�لأغنى 
�لتما�سك بوزن �إقليمي ودويل �أكرب، ويعترب بالتايل تر�جعًا خطري�ً يف زمن �لتكتالت و�لبحث 
�لدولية �ملعقدة.  قابلية ملو�جهة �لأزمات �لإقت�سادية و�ل�سيا�سية  �أكرث  �أكرب تكون  عن كيانات 
على  م�ستع�ٍس  وتناق�س  تباين  �إفرت��س  �أ�سا�س  على  يتم  �سوف  �لذي  �لإنف�سال  �أن  ويالحظ 
�أي  يف  �لتكامل  �أو  �لإيجابي  �لتكتل  �أ�سكال  من  �سكل  �أي  وجود  من  مينع  �سوف  �حلل، 

�سوره. من  �سورة 
بكامل  �لإقت�سادية  �ملو�رد  �إ�ستثمار  فر�سة  على  �لأبد  �إىل  و  ملرة  �لإنف�سال  يق�سي      .2
�لطاقة  مو�رد  توظيف  �إمكانية  وي�سيع  �ل�سود�نيني  جميع  مل�سلحة  �حلايل  �ل�سود�ين  �لرت�ب 
�لفنية  �ملدربة ومن �خلرب�ت  �لعاملة  �لأيدي  و�لإ�ستفادة من  �ل�سا�سعة  �لزر�عية  �مل�ساحات  مع 
�لتي كان حظ �ل�سمال منها �أكرب ن�سبيًا، ويخلق باجلنوب دولة ذ�ت طبيعة مناخية وجغر�فية 
يق�سي  وبالتايل  باجلنوب،  و�جلغر�يف  �ملناخي  �لتنوع  غنى  من  �ل�سمال  يحرم  كما  و�حدة، 

�لتنوع. هذ�  على  تقوم  وو��سعة  متنوعة  �إ�ستثمارية  �إمكانيات  على 
�إىل �لبحر، وهذ� بالقطع  3.    يجعل �لإنف�سال من دولة �جلنوب دولة مغلقة ل منفذ لديها 
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خط  �إن�ساء  هو  �لآخر  فاخليار  بورت�سود�ن.  ميناء  �إىل  �ل�سمال  دولة  عرب  برتولها  مرور  يحتم 
ومايدور  �لتكلفة  �لإعتبار  يف  بالأخذ  عملي  غري  خيار  وهو  �لكيني،  ممبا�سا  مليناء  �أنابيب 
تعتمد  �جلنوب  ميز�نية حكومة  �أن  فقط. ومبا  قادمة  �أعو�م  �ستة  �لبرتول خالل  ن�سوب  حول 
�ملوؤمتر  دولة  لإبتز�ز  تخ�سع  �سوف  �جلنوب  دولة  فاإن  �لبرتول،  عائد�ت  على   %95 بن�سبة 
من  �ل�سمال  دولة  وميكن  �سكليًا،  �إ�ستقاللها  يجعل  مما  برتولها  لت�سويق  �ل�سمال  يف  �لوطني 

�إقت�ساديًا. �إ�سعافها 
بينها  �ملبا�رشة  �ل�سلة  ويقطع  �لأفريقي،  عمقها  من  �ل�سمال  دولة  �لإنف�سال  يحرم      .4
طبعته  يف  �لعربي  �لعامل  بني  و�لتثاقف  �لتما�س  وينهي   ، معظمها  يف  �لنيل  حو�س  دول  وبني 
تو��سل  �أي  �أمام  �لطريق  ويغلق   ، ومابعدها  �لأو��سط  �أفريقيا  وبني  �لأفريقية  �ل�سود�نية 
يوؤ�س�س  �لإن�ساين،  �مل�ستوى  على  وموؤثر  مفيد  �إن�ساين  تو��سل  ببناء  للطرفني  ي�سمح  ح�ساري 
�لإن�سان  يحرتم  �إن�ساين  �لن�سال خللق جمتمع  �أجل  من  �ل�سالت  تعميق  �سبيل  �أف�سل يف  لعالقة 

�لتمييز. �أ�سكال  كافة  عن  بعيد�ً  �إن�سان  مباهو 
حميطها  ويجعل  �لعربي  و�لعامل  �جلنوب  دولة  بني  �ملبا�رش  �لتو��سل  �لإنف�سال  يقطع      .5
و�لإ�سالمية  �لعربية  �لثقافة  مع  �لهادئ  �ل�سعبي  �لتثاقف  من  مينعها  وبالتايل  �رشفًا،  �أفريقيًا 
�ل�سود�ن، ومن  �سمال  �لدينية يف  �ل�سلطة  موؤثر�ت  بعيد�ً عن  �ل�سود�ين  �لعربي غري  و�ملو�طن 
�لذي  �مل�سمر  �لعد�ء  ويكر�س  �لندية  مو�قع  من  �لثقافة  تلك  مقاربة  من  مو�طنها  يحرم  ثم 
�ل�سيا�سي  �لإ�سالم  �أب�سع �سوره لدى دولة  �لذي تكر�س يف  �لأخرق  �لتعايل  له مري�ث  �ورثه 

�ل�سمال. يف 
�لطفيلي  �ملال  ر�أ�س  ومتكني  �ل�سمال  يف  �لدينية  �لدولة  تكري�س  �إىل  �لإنف�سال  يوؤدي      .6
�أ�سبابها  �جلنوب  على  �سطوته  فر�س  يف  ف�سله  �أن  متوهمًا  �ل�سلطة،  على  قب�سته  ت�سديد  من 
فر�س  من  ميكنه  �سوف  �مل�سلمة  باغلبيتها  �لديني  �ل�سمال  دولة  نقاء  و�أن  وعرقية،  دينية 
بالأ�سل  �مل�سكالت  �أن  يتنا�سى  �سوف  وبالطبع  وي�رش.  ب�سهولة  �لإ�سالمية  �لدينية  دولته 
�سالبًا  دفعًا  و�لديني  �لعرقي  �لتمايز  ج�سد  يف  نفخت  و�سيا�سية،  و�إجتماعية  �إقت�سادية  هي 
�سد  �ل�سمال  �أبناء  و�إنتفا�سات  د�رفور  م�سكلة  ذلك  على  و�لدللة  �لدينية،  �لدولة  عمقته 
�إحتجاجات  مثل  مثلها  للت�ساعد  �ملر�سحة  �ملظامل  �سد  �ل�رشق  �أبناء  و�حتجاجات  �ل�سدود 
يدفعه  �سوف  �حلقائق  لهذه  �لوطني  وموؤمتره  �لطفيلي  �ملال  ر�أ�س  �إدر�ك  عدم  كردفان.  �أبناء 
دينية  �سعار�ت  حتت  �ل�سمال  دولة  يف  �ل�سمولية  وتكري�س  �ملعار�سة  وقمع  قهر  ملحاولة 
نتيجة  �مل�سلحة  �ل�رش�عات  من  ملزيد  �ل�سمال  دولة  وير�سح  م�سبقًا،  حمتو�ها  من  �أفرغت 

�ل�سيا�سي. �حلل  �سبل  لإن�سد�د 
تغييب  ويوؤكد  �جلنوب  دولة  يف  �ل�سيا�سية  �لبنية  ه�سا�سة  يف�سح  �سوف  �لإنف�سال      .7
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�ساأن  من  ويعلي  �حلديثة،  و�ملوؤ�س�سات  �حلزبي  �لعمل  و�إ�سعاف  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�س�سات 
يرجح  وهذ�  �ل�سيا�سي،  �لن�ساط  يف  �لأخرى  �لأهلي  �ملجتمع  وموؤ�س�سات  �لقبلي  �لنفوذ 
نظام  لبناء  مرغمة  �ل�سعبية  باحلركة  يدفع  وقد  �لأمني  �لفلتان  و�إ�ستمر�ر  �لإنق�سامات  تعدد 
ديكتاتوري باجلنوب حتى تفر�س �لنظام وتوفر �حلد �لأدنى من �لأمن. وبالتاأكيد لن تكون 

�أمنية حتدث يف �جلنوب. تفلتات  �أو  �أي مترد  بعيدة عن  �لوطني  �ملوؤمتر  �أيادي 
حتمية  مع  �جلنوب  يف  دميقر�طية  وغري  قاب�سة  دولة  لبناء  �ل�سعبية  �حلركة  �إ�سطر�ر      .8
�ل�سود�ين  للمو�طن  كامل  تغييب  يعني  �ل�سمال،  يف  �لوطني  للموؤمتر  �سمولية  دولة  وجود 
�حلدود  تكون  �أن  يرجح  ولهذ�  �لدولتني.  بني  عد�ئية  عالقة  وجود  ويحتم  و�سمالأ،  جنوبًا 
للتفاهم  وو�سوًل  بحر��ستها  مرور�ً  تر�سيمها  حلظة  منذ  د�ئمًا  ملتهبة  حدود  �لدولتني  بني 

�سبطها. حول 
ير  مل  وبع�سهم  بال�سمال  �ملقيمني  �جلنوبيني  من  �لكبري  �لعدد  م�سكلة  يثري  �لإنف�سال      .9
�سوف  وهل  هوؤلء  م�سري  عن  �ل�سوؤ�ل  يثور  �أن  �لطبيعي  ومن  �سيئًا.  عنه  وليعرف  �جلنوب 
�أنهم  �أم  رعايا  قل  �أو  �لثانية  �لدرجة  من  كمو�طنني  �ل�سمال  بدولة  �لبقاء  يف  ي�ستمرون 
و�إن  باجلنوب  �ملقيمني  �ل�سماليني  على  ين�سحب  �لأمر  ونف�س  �جلنوب؟  دولة  �إىل  �سيطردون 
مت  وباك�ستان حني  �لهند  بني  كالتي حدثت  مهولة  �سن�سهد هجرة  هل  �أقل.  �أعد�دهم  كانت 

فيه؟ �لروح  ونفخ  �لدولتني  بني  �لعد�ء  كر�س  ديني  �أ�سا�س  على  �لتق�سيم 
ففي  �لأزرق(.  و�لنيل  �لنوبة  وجبال  )�أبيي  �لثالث  �ملناطق  م�سكلة  يعمق  �لإنف�سال      .10
وطويل  دموي  �رش�ع  يتطور  �سوف  �لأخرى،  هي  لإنف�سالها  �ل�سعبية  �حلركة  دعت  حال 
بالهاي،  �لتحكيم  ولقر�ر  �أبيي  �إ�ستفتاء  لقانون  �مل�سريية  �أبناء  برف�س  �لآن  منذ  نذره  بد�أت 
دينكا  فال  �ل�سعبية(.  و�حلركة  )�حلكومة  لأطر�فه  �سوى  قانونية  ناحية  من  ملزم  غري  وهو 
�لتحكيم يف مو�جهتهم.  ي�سدر حكم  وبالتايل مل  �لنز�ع،  �مل�سريية كانو� طرفًا يف  نقوك ول 
دولته  فر�س  على  مقدرته  �لوطني  �ملوؤمتر  فتوهم  �لنوبة،  وجبال  �لأزرق  �لنيل  منطقة  �أما 
�أح�ست  �إذ�  خ�سو�سًا  �أخرى،  حروب  �إىل  حتمًا  يقود  �سوف  بالقوة،  �أو  �لر�سا  عرب  عليهما 

�لإنف�سال. بعد  �أو  عند  عنهما  �ل�سعبية  �حلركة  بتخلي  �ملنطقتني 
�ملطالبة  على  بالبالد  �ملهم�سة  �ملجموعات  جميع  ي�سجع  �سوف  �جلنوب  �إنف�سال      .11
يف  �لوطني  وموؤمتره  �لطفيلي  �ملال  ر�أ�س  �إ�ستمر�ر  لأن  وذلك  م�سريها،  تقرير  يف  بحقها 
يف  وفاعاًل  حقيقيًا  �إ�رش�كًا  باإ�رش�كها  �ملهم�سة  �ملناطق  م�سكالت  مبعاجلة  ي�سمح  لن  �ل�سلطة، 
وهذ�  فيها.  هو  �لتي  �لوهدة  من  �لهام�س  �إن�سان  تنت�سل  حقيقية  بتنمية  �لقيام  �أو  �ل�سلطة، 
�ملنظم. و�لنهب  �ل�سمولية  لتكري�س  نتيجة  بال�سوملة  مهددة  �لر�سالية  �ل�سمال  دولة  �أن  يعني 
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�لقوى  �حل�سور  مع  �ملدنية  �ملوؤ�س�سات  و�سعف  �جلنوب  يف  �لدولة  هيكل  �سعف      .12
و�ملعززة  تاريخية  �أ�سباب  عن  �لناجتة  �ملزمنة،  �لتخلف  �أو�ساع  و�إنت�سار  �لقبلي  للعامل 
دولة  حكومة  �ستو�جه  �لتي  �لكبرية  �لإقت�سادية  �ل�سعوبات  مع  �لطويلة،  �حلرب  مباخلفته 

�إ�ستقر�ر مزمن. �لأقل عدم  �أو على  �أخرى  �جلنوب مل�رشوع �سوملة  ير�سح دولة  �جلنوب، 
13.    م�سكالت بناء دولة يف �جلنوب بالبدء من مو�قع متخلفة، ت�ستدعي باحلتم �لإ�ستعانة 
�لدعم  هذ�  له  يحقق  �أن  ودون  بال�رشوط  للدعم  م�ستعد  خارج  هنالك  ولي�س  باخلارج، 
و�رشوط  �إ�ستعمارية  �أهد�ف  لها  د�ئمًا  للدعم  �مل�ستعدة  فالدول  و�سيا�سية.  �إقت�سادية  م�سالح 
مثل  ووجود  متخلفة.  مو�قع  من  �لبدء  �و  �ل�سفر  من  �لبناء  حال  يف  لتفاديها  ل�سبيل  جمحفة 
بل  فقط،  و�سيادتها هي  �إ�ستقاللها  على  ي�سكل خطر�ً  لن  �جلنوب  بدولة  �حلتمي  �لدول  هذه 

�أي�سًا. �أوهامها  يف  �لغارقة  �ل�سمال  دولة  على  ود�همًا  د�ئمًا  خطر�ً  �سي�سكل 
يف  �ل�سعبية  �حلركة  دولة  ون�سوء  �ل�سمال  يف  �لطفيلية  �لوطني  �ملوؤمتر  دولة  �إ�ستمر�ر      .14
يحتم  �ل�سعبية،  �مل�ساركة  غياب  يكن  مل  �إن  و�سعف  و�ل�سفافية  �ملوؤ�س�سية  غياب  يف  �جلنوب 
�أو  ب�سكل  بال�سلطة  و�لإنفر�د  �ملحا�سبة  مبد�أ  غياب  �إطار  يف  �لدولتني  يف  �لف�ساد  �إنت�سار 

و�حدة. فا�سلة  دولة  من  بدًل  فا�سلتني  دولتني  ون�سوء  �لأزمة  بتعميق  يهدد  باآخر. وهذ� 
15.    �ستو�جه دولة �جلنوب �أزمة بناء خدمة مدنية فاعلة وموؤ�س�سات تعليمية قادرة وق�ساء 
�لتمويل و�إ�ستمر�ر  موؤهل، وباملجمل موؤ�س�سات دولة حديثة، يف ظل نق�س �لكادر و�سعف 
للحياة  للعودة  �لع�سكريني  تاأهيل  �إعادة  معها  ي�سعب  طويلة  لفرت�ت  �حلياة  ع�سكرة  ن�ساط 
�ملدنية. وتو�جه دولة �ل�سمال خدمة مدنية خمتطفة من قبل �ملوؤمتر �لوطني وق�ساء غري م�ستقل 
لها. �إ�ست�رش�ف حلول  من  بدًل  �لأزمة  تعميق  يحتم  مما  تخريبها عمد�ً،  مت  تعليم  وموؤ�س�سات 

�لنيل  مياه  من  �ل�سود�ن  ح�سة  �إقت�سام  حول  �ل�سعب  بال�سوؤ�ل  �لدولتني  �ستو�جه      .16
و�لتناف�س  �لري  وم�سكالت  �لزر�عية،  �لنه�سة  لإحتياجات  وفقًا  �حل�س�س  توظيف  وكيفية 
دول  وخالفات  عامليًا  �ملياه  ندرة  م�سكلة  �لإعتبار  يف  بالأخذ  �ملياه،  مو�رد  على  �لدويل 
�ل�سمال  دولة  مو�رد  لأن  �جلنوب  لدولة  �أكرب  �مل�ساألة  هذه  ح�سا�سية  �لأخرية.  �لنيل  حو�س 
يف  �إزدياد  يف  �جلنوب  و�حتياجات  �لأبي�س،  �لنيل  من  مو�ردها  من  �أكرب  �لأزرق  �لنيل  من 

�ملناخي. �لتغري  عامل  �إعتبارها  وتاأخذ يف  �ملطري  �لري  زر�عية لتعتمد  تنمية  حال وجود 
�سيتم  وهل  دولر  مليار   34 ب  �ملقدرة  �خلارجية  �ل�سود�ن  بديون  �سيتكفل  من      .17
�ل�سود�ن  �سكان  عدد  على  �ملديونية  �ستوزع  هل  �أ�سا�س؟  �أي  وعلى  �لدولتني  بني  �إقت�سامها 

�ملديونية؟ �أي ن�سيب من  �أن دولة �جلنوب �سوف ترف�س حتمل  �أم  �حلايل، 
و�لإحتاد  �ملتحدة  كالمم  �لدولية  �ملوؤ�س�سات  يف  �حلالية  �ل�سود�ن  دولة  �سيخلف  من      .18
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�ل�سود�ن  باإ�سم  بالإحتفاظ  �ل�سمال  لدولة  �سي�سمح  هل  �لعربية؟  �لدول  وجامعة  �لأفريقي 
�لإ�ستخالف  �أن  على  �أوليًا  موؤ�رش�ً  نيفا�سا  تعطي  قد  بالإ�سم؟  �ستطالب  �جلنوب  دولة  �أن  �أم 
�ل�سعبية، ولكن  باحلكومة يف مقابل �حلركة  �أنها عرفت  باإعتبار  �ل�سمال  لدولة  �سوف يكون 

�لإنف�سال. مابعد  عالقات  تنظم  مل  نيفا�سا 
19.    ل �أحد يدري ماهو م�سري �لقوى �ل�سيا�سية ذ�ت �لإمتد�د�ت يف �جلنوب و�ل�سمال. 
و�سلت  ع�سويته  �أن  ما  فرتة  يف  زعمت  �لذي  �ل�سمال  قطاع  لها  مثاًل  �ل�سعبية  فاحلركة 
و�حلزب  �ل�سعبي  �ملوؤمتر  وكذلك  �جلنوب  يف  ع�سوية  �لوطني  وللموؤمتر  �ألف،  خلم�سمائة 
�إنف�سال  بعد  �ل�سيا�سي  �لعمل  يف  �لقوى  هذه  �ست�ستمر  كيف  �أخرى.  وقوى  �ل�سيوعي 
�ل�سعبية عن  �حلركة  وتتخلى  �جلنوب  �لوطني عن ع�سويته يف  �ملوؤمتر  �سيتخلى  �لدولتني؟ هل 

ماذ�؟ �أم  �ل�سمال  يف  ع�سويتها 
�ملو�طنني  ممتلكات  وم�سري  �ل�سمال  يف  �جلنوبيني  �ملو�طنني  ممتلكات  م�سري  ماهو      .20
�لن�ساطات  و�لعمل وممار�سة  بالتملك  �لدولتني  ملو�طني  �سي�سمح  �جلنوب؟ هل  �ل�سماليني يف 
منهم  كاًل  بو�سف  كاأجانب  �سيعاملون  �أم  �لدولتني  من  دولة  كل  مبو�طني  �أ�سوة  �لإقت�سادية 

�أخرى؟ من رعايا دولة 
�لنهري و�إىل  �لوطن كالنقل  �لعاملة بكامل تر�ب  �ملوؤ�س�سات  �لتعامل مع  �سيتم  21.    كيف 

�سيتوقف؟ �أم  �لدولتني  بني  ن�ساطها  �سي�ستمر  وهل  �لدولتني؟  من  �ستوؤول  من 
و�ل�سمايل  بعامة  �ل�سود�ين  هوية  على  و�لف�سل  �ل�سيا�سية  �لقطيعة  هذه  �أثر  ماهو      .22
�لتطور  على  �لتنوع  هذ�  تغييب  �أثر  وما  به،  �سلته  وقطع  �لأفريقي  عمقه  عن  بف�سله  بخا�سة 

�ل�سود�نية؟ و�لهوية  �لثقايف 
23.    كثري من �لأ�سئلة �ل�سعبة و�مل�سكالت �لتي يثريها مو�سوع �إنف�سال �ل�سود�ن لدولتني 
�سمالية وجنوبية وهو �أمر ر�جح �حلدوث �لآن. ولعل يف �إثارة بع�سها �أعاله تو�سيح ملوقف 
بل من مو�قع معرفة جدية  لها من مو�قع عاطفية،  يومًا دعاًة  �لذين مل يكونو�  �لوحدة  دعاة 
كيان  بناء  فر�سة  وتغييب  و�ل�سمال،  �جلنوب  بني  �لتو��سل  عري  وف�سم  �لإنف�سال  مبخاطر 
على  تقوم  دميقر�طية  مدنية  دولة  يف  و�لتنوع،  �لوحدة  جدل  تناغم  يدرك  وقوي  موحد 
بالطبع  ول�سنا  و�لرثوة.  لل�سلطة  عادل  بتوزيع  وتهتم  �لقانون،  و�سيادة حكم  �ملو�طنة  حقوق 
�أولية  يف حاجة للقول باأن ماورد �أعاله ل يغطي جميع خماطر �لإنف�سال، بل يقدم موؤ�رش�ت 

�أعمق. وحتقيق  لدر��سة  حتتاج 
2010/1/3م
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الثاين الفرع 
تراه! اأن  ال�شعبية  احلركة  لتريد  ما 

       �ملتاأمل لل�سجال �لد�ئر هذه �لأيام يف �ل�ساحة �ل�سيا�سية �ل�سود�نية حول �إنف�سال جنوب 
�إتفاقية  قررته  �لذي  �مل�سري  تقرير  على  �لإ�ستفتاء  �إقرت�ب  مع  موؤخر�ً  ن�سط  و�لذي  �ل�سود�ن 
�لنظر  بغ�س  لالإنف�سال  كد�عية  �ل�سعبية  �حلركة  يكر�س  �لذي  �لعبث  م�رشح  يفجعه  نيفا�سا، 
�ملوبقات  عن  �لنظر  بغ�س  للوحدة  كد�عية  �لوطني  و�ملوؤمتر  تطرحها،  �لتي  �لأ�سباب  عن 
�إىل هذه �حلالة من  �أدى  �لوطني و�سلوكه �ملف�سوح �لذي  �ملوؤمتر  �أمر  �إرتكبها! و�إن كان  �لتي 
�ملزعومة  لن جتوز حملته  فا�سلة بحيث  �ل�سود�ن دولة  �ملزمن و جعل من  �ل�سيا�سي  �لإن�سد�د 
�أمر �حلركة �ل�سعبية �لتي �أ�سبحت تنادي بالإنف�سال وت�سري  من �أجل �لوحدة على �أحد، فاإن 
هذه  ت�سبيب  لأن  وذلك  و�لده�سة.  �لعجب  �إىل  يدعو  غطاء،  من  �أكرث  حتت  �مل�سري�ت  له 
خالل  جاذبة  �لوحدة  جعل  يف  �لوطني  �ملوؤمتر  بف�سل  �لإنف�سال  يف  لرغبتها  �لوطنية  �حلركة 
على  �لثانية  �لدرجة  من  مو�طنًا  ويجعله  �جلنوبي  �ملو�طن  دونية  �سيكر�س  مما  �لإنتقال  فرتة 
حتليلية  نظر  وجهة  من  ومعاجلته  تدبره  �أن  �إل  �لأوىل،  �لوهلة  من  �إليه  �لنظر  عند  وجاهته 
�لوحدوي  �لتيار  �لإنف�سايل على  �لتيار  لإنت�سار  �لتربير هو جمرد غطاء  �أن هذ�  يو�سح بجالء 
�لإعتبار  يف  ناأخذ  حني  بجالء  يت�سح  �لت�سبيب  هذ�  فخطاأ  �إل.  لي�س  �ل�سعبية  �حلركة  د�خل 

نقاط:- يلي من  ما 
�لنظام  ودو�م  �ل�سلطة  يف  �لوطني  �ملوؤمتر  �إ�ستمر�ر  تفرت�س  لالإنف�سال  للت�سويت  1- �لدعوة 
�لديني �ل�سمويل يف �سمال �ل�سود�ن �إىل �أن تقوم �ل�ساعة، �أو على �لأقل لفرتة طويلة 
و�حلركات  �ل�سمالية  �ملعار�سة  مبافيها  �ملعار�سة  �ل�سيا�سية  �لقوى  ف�سل  حتمية  مع 
بعني  ولتاأخذ  علمية  غري  فهي  ياأ�سها،  على  �لنظرة  وهذه  �إ�سقاطه.  يف  �مل�سلحة 
يتعلق  فيما  و�لبعيد  �لقريب  �لتاريخ  درو�س  ول  �ل�سود�ين  �لو�قع  تطور  �لإعتبار 
عن  تتخلى  �ل�سعبية  �حلركة  �أن  هي  للعيان  �لبادية  وحم�سلتها  �ل�سمولية.  بالأنظمة 
وحالة  �آنية  �أزمة  من  �لتخل�س  �أجل  من  �ملمكن،  �مل�ستقبلي  �لدميقر�طي  �حلر  �لوطن 
تر�ب  وحدة  باعت  قد  �ل�سعبية  �حلركة  تكون  وبذلك  بها.  �لزمن  تطاول  مهما 
�مل�سكالت  من  �لكثري  تكتنفه  بحا�رش  وفاعل،  موحد  ككيان  وم�ستقبله  �لوطن 

وفا�سلتني. ماأزومتني  دولتني  عن  ي�سفر  حينما 
�ملعروف  برناجمها  عن  �ل�سعبية  للحركة  و��سح  تخلي  فيها  لالإنف�سال  للت�سويت  2- �لدعوة 
�لدميقر�طية  �ملدنية  �لدولة  به  �ملو�طنة وتبنى  �لذي يقوم على حق  بال�سود�ن �جلديد، 
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�إقر�ر  بب�ساطة  وهي  و�لتهمي�س.  �ملتو�زنة  غري  �لتنمية  م�سكالت  فيه  وحتل  �مل�سئولة 
�ل�سعبية يف حتقيق برناجمها هذ� على م�ستوى �لوطن �ملوحد و�لإكتفاء  بف�سل �حلركة 
�سمانات  دون  �لإ�سالموية،  �لدينية  �ل�سمولية  بر�ثن  من  �لوطن  جنوب  باإنتز�ع 

�إنتز�عه. مت  �لذي  �جلزء  تنفيذه جزئيًا يف  لنجاحها يف 
و�سمال  جنوب  يف  �ل�سود�نيني  لكل  تنظيم  من  �ل�سعبية  �حلركة  تقزم  لالإنف�سال  3- �لدعوة 
لتخليها  وتكري�س  نيفا�سا  لنهج  موؤ�سف  �إ�ستمر�ر  تنظيم جنوبي حملي يف  �إىل  �لوطن، 
كل  عن  لتخليها  بل  �أعاله،  بينا  كما  �جلديد  بال�سود�ن  �ملو�سوم  برناجمها  عن  لي�س 
�سود�ن  �أجل  من  معها  وقاتلو�  و�أيدوها  �إليها  �إن�سمو�  �لذين  �ل�سود�ن  �سمال  �أبناء 
لميكن  وبالطبع  �لوطن.  جنوب  يف  برفاقهم  �أ�سوًة  وتطلعاتهم  �آمالهم  يحقق  جديد 
�لتي  �حلقيقة  هذه  �إخفاء  يف  �لكتوف  على  �لطبطبة  وحماولة  �مل�ساحيق  كل  تنجح  �أن 
حمدد  برنامج  وفق  �ل�سعبية  للحركة  �إنت�سبو�  من  على  �لعلقم  من  مر�رة  �أ�سد  هي 

�لربنامج. هذ�  �سبيل حتقيق  معها يف  ونا�سلو�  �أيدوها  من  وعلى  عنه،  تخلت 
عانى  �لذي  �لعادي  �جلنوبي  للمو�طن  �لعاطفي  للموقف  �إن�سياع  فيها  لالإنف�سال  4- �لدعوة 
وغياب  م�ساو�ة  عدم  ومن  م�ستمرة  و�أزمات  حروب  ويالت  ومن  موؤكد  ظلم  من 
نظر  دون  م�سكالته  لكل  �سافيًا  عالجًا  ي�سكل  �لإنف�سال  �أن  يتوهم  جتعله  تنمية، 
�ل�سعبية  �حلركة  من  تنازل  هذ�  ويف  �لإنف�سال.  هذ�  لتد�عيات  معريف  �أو  علمي 
بدًل  �لإنف�سال  مبخاطر  �لب�سيط  �ملو�طن  تنوير  و�جبه  طليعي  كتنظيم  دورها  عن 
�لوحدة  �أجل  من  قرنق  جون  د.  �ل�سهيد  مابذله  لكل  وتغييب  عليه،  ت�سجيعه  من 
�جلنوبي،  �لعادي  �ملو�طن  عك�س  على  �ل�سعبية  �حلركة  فو�جب  جديد.  �سود�ن  يف 
�لعام  للمز�ج  �لإ�ستجابة  ل  �لإ�سرت�تيجي،  برناجمها  من  �إنطالقًا  و�لتحليل  �لقر�ءة  هو 

لالإنف�سال. تقود  �أن  �ملحتم  من  لي�س  حقيقية  �أ�سباب  عن  �ملتولد 
معها  حتالفت  �لتي  �ل�سيا�سية  �لقوى  جميع  عن  و��سح  تخلي  فيها  لالإنف�سال  5- �لدعوة 
مهمة  قطاعات  تخلي عن  بل  �ل�سهرية،  �أ�سمر�  مقرر�ت  �أ�سا�س  على  �ل�سعبية  �حلركة 
جنوب  �أبناء  بن�سال  مناطقها  ق�سايا  وربطت  �ل�سعبية  �حلركة  د�خل  من  نا�سلت 
فالإنف�سال  جديد.  ب�سود�ن  يب�رش  كان  �لذي  �حلركة  منف�ستو  من  �إنطالقًا  �ل�سود�ن 
وجنوب  �لنوبة  بجبال  رفاقها  عن  �سافر  تخلي  هو  �أبت،  �أم  �ل�سعبية  �حلركة  �ساءت 

ذلك. مد�ر�ة  �ل�سعبية  �حلركة  مهما حاولت  �لأزرق،  �لنيل 
جتربهم  �سوف  �لذين  �ل�سود�ن  جنوب  �أبناء  عن  و��سح  تخلي  فيها  لالإنف�سال  6- �لدعوة 
باإتفاقيات  حمايتهم  �حلركة  ت�ستطع  ولن  �ل�سمال،  دولة  يف  �لبقاء  على  م�ساحلهم 
�أنه لن يقوم بتنفيذها بعد وقوع �لإنف�سال.   مع �ملوؤمتر �لوطني تعرف هي قبل غريها 
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مامت  بتنفيذ  �لوطني  �ملوؤمتر  �إلز�م  ت�ستطع  مل  �ل�سلطة،  يف  م�ساركة  وهي  فاحلركة 
بعد خروجها. ما  بفرتة  بالك  فما  عليه،  �لإتفاق 

من  عليه  ومايرتتب  �لإنف�سال  عن  �لنا�سئة  �ملخاطر  بتعمد  تتجاهل  لالإنف�سال  7- �لدعوة 
�إقت�سادي  م�سدر  على  وتعتمد  �لتحتية  للبنية  تفتقر  باجلنوب  دولة  كظهور  �آثار، 
�ل�سمال،  دولة  من  يخ�سه  فيما  لالإبتز�ز  عر�سة  وهي  �أ�سا�سي  ب�سكل  �لبرتول  هو 
بخ�سو�س  �أ�سئلة  من  �لإنف�سال  مايثريه  و�إىل  �سو�حل،  لمتتلك  �أنها  �إىل  بالإ�سافة 
ومل  ذلك.  غري  و�لكثري  �حلدود  تر�سيم  وم�ساكل  للدولة  �لعام  و�لدين  �لنيل  مياه 
�ملو�طن �جلنوبي حول  بتوعية  �ل�سعبية قد قامت  �أن �حلركة  �لآن  بالطبع حتى  ن�سمع 
على  �لأمر  من  بينة  على  وهو  �إنف�ساله  يختار  حتى  ومثالبه،  هذه  �لإنف�سال  خماطر 

�لأقل. 
موقفها  و�سعف  �ل�سعبية  �حلركة  ن�ساط  بق�سور  يحيط  ل  نقاط  من  ماتقدم  بالقطع          
�لبالد  �سمال  �لوحدويني يف  �أن من حق  �إىل  ينوه  ولكنه  �جلنوب،  لإنف�سال  �لد�عي 
تالقت  حني  �لبالد،  وحدة  يف  �لتفريط  من  ن�سيبها  �أي�سًا  �ل�سعبية  �حلركة  حتميل 
تفتيت  فكر�ست  وطفيلييه  �لوطني  �ملوؤمتر  م�سالح  مع  فيها  �لإنف�ساليني  م�سالح 
بالإفالت  لها  �مل�سئولية و�ل�سماح  �ل�سعبية من  �لوطن. وحتمًا  ل ي�سح تربئة �حلركة 

�لبالد.   متزيق  يف  �لو��سحة  م�ساركتها  خطيئة  تبعة  حتمل  من 
 

�أغ�سط�س/2010م       /4
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الثالث الفرع 
اهلل! ياهداكم  نورونا 

اأو
الكونفيدرالية!!  دعوى  و  الإ�شتفتاء  يف 

        يبدو �أن ميعاد �إ�ستفتاء تقرير م�سري جنوب �ل�سود�ن �مل�رشوب �رش�حًة يف �إتفاقية نيفا�سا 
�لعتيدة  حكومتنا  �خلريف  يفاجئ  كما  متامًا  �ل�سود�نية  �ل�سيا�سية  �حلركة  فاجاأ  قد  �ملقد�سة، 
ن�سمع  نحن  فها  �جلن.  م�سه  كمن  تتخبط  فقامت  �ل�سنة،  ف�سول  من  ف�ساًل  لي�س  وكاأنه 
�إعتز�م  وعن  �هلل!  �سبحان  �لوطني،  �ملوؤمتر  من  �جلاذبة  �لوحدة  لنفري  �لإ�ستعد�د�ت  عن  فجاأة 
حول  تفاو�سه  وعن  تارًة،  بالوحدة  �جلنوبيني  لإقناع  باجلنوب  لالإقامة  عثمان  علي  �ل�سيد/ 
بني  وقعت  تفاهم  مذكرة  ن�سمع عن  �لوقت  نف�س  �أخرى. ويف  تارًة  �لكونفيدر�لية  �أطروحة 
�ليوم  يف  مرة  �ألف  ومنوت  �لإ�ستفتاء!  مابعد  وق�سايا  ترتيبات  حول  �أبابا  باأدي�س  �ل�رشيكني 
قول  �أمثال  من  بالغريب  تتحفنا  مافتئت  �لتي  �ل�سيا�سية  �لقوى  بقية  لدى  �لروؤية  غياب  جتاه 
�حلزب �ل�سيوعي �أن �لإ�ستفتاء �إجر�ء دميقر�طي يجب �أن يتم �سمن �رشوط دميقر�طية، وكاأننا 
تاريخ  حدد  تقدي�سه،  مت  �إتفاق  يف  عليه  من�سو�س  �إ�ستفتاء  ل  �أكادميي  �إ�ستفتاء  عن  نتحدث 
هذ� �لإ�ستفتاء على �سبيل �لقطع ومل ي�سرتط لقيامه حدوث حتول دميقر�طي وحتول �لبالد �إىل 
جاذبة،  �لوحدة  بجعل  مربوط  بنيفا�سا  �لدميقر�طي  �لتحول  عن  فاحلديث  للدميقر�طية.  قلعة 
�خليال  من  �لكثري  �إعرت�ه  �أمر  وهو  �لأحو�ل.  من  حال  باأية  عدمه  من  �لإ�ستفتاء  بقيام  ولي�س 
�ل�سمال،  يف  �لد�سم  كاملة  �لدينية  �لدولة  على  �أبقت  �لتي  نف�سها  �لإتفاقية  وغالطته  �جلامح 
�أو دولة �ملوؤمتر �لوطني ح�سب نيفا�سا هو  مما يجعل حدوث مثل هذ� �لتحول بدولة �ل�سمال 
لي�ست وثيقة حتول دميقر�طي  نيفا�سا  باأن  �أنه قد بح �سوتنا ونحن نقول  بعينه. ومبا  �مل�ستحيل 
وحم�سلة  ماآل  �لإنف�سال  �أن  نرى  زلنا  وما  كنا  باأننا  نوؤكد  �أن  نود  فاإننا  �إ�ستجابة،  جند  ومل 

نف�سها. لن�سو�سها  وفقًا  جاذبة  �لوحدة  جعل  لإ�ستحالة  نيفا�سا،  لإتفاقية  طبيعية 
�لوحدة غري جاذبة ، حني  �أن  �لتي قررت  نيفا�سا  باأن من جعل  قلنا  �إذ�          ولعلنا ن�سيب 
�ألزمت �ل�رشيكني على �لعمل جلعلها جاذبة و�أ�س�ست لطالق مع وقف �لتنفيذ لإمتحان قابلية 
�إ�ستمر�ر �لوحدة من عدمها عند �لإ�ستفتاء وثيقة للتحول �لدميقر�طي، لي�س له �أن يتباكى على 
بالإ�سافة  �لقوى  تو�زن  لأن  وذلك  �لبالد.  جنوب  �إنف�سال  هي  للعيان  �لبادية  �ملح�سلة  �أن 
�جلنوب  �أبناء  تقنع  جاذبية  ذ�ت  وحدة  ينتج  �أن  له  ماكان  بال�سمال،  �لدينية  �لدولة  لبقاء 
بني  �لكونفيدر�لية  حول  �لتفاو�س  �أن  يظنون  �لذين  �لكثريين  عك�س  وعلى  لها.  للت�سويت 
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�ل�رشيكني �أو رمبا �لإتفاق عليها من �ملمكن �أن يكون حاًل، نرى �أن مثل هذ� �لإتفاق �سوف 
يلي:- ما  �حل�رش  �ملثال ل  �سبيل  على  منها  نذكر  �لأ�سباب  من  للعديد  �أخرى  م�سكلة  ي�سبح  

بالدخول  -1 ويلزمها  �لوليدة  �جلنوب  دولة  م�ستقبل  يحدد  �لكونفيدر�لية  على  �لإتفاق 
لالإنف�سال  �لذي �سوت  �لدولة  تلك  مو�طن  رغبة  مع  يتعار�س  �إحتاد كونفيدر�يل  يف 

�لتام.
قبل حدوثه  -2 لإنف�سال  �جلنوب ويكر�س  قيام دولة  ي�ستبق  �لكونفيدر�لية  �لإتفاق على 

ويحدد نتيجة �لإ�ستفتاء م�سبقًا، ويف هذ� م�سادرة حلق �جلنوبيني يف �إختيار �لوحدة.
ظهورها. -3 قبل  �ل�سود�ن  جنوب  بدولة  �إعرت�ف  هو  �لكونفيدر�لية  على  �لإتفاق 
�ل�سعبية  -4 �حلركة  بني  �لبالد  �إقت�سام  لنهج  �إ�ستمر�ر  هو  �لكونفيدر�لية  على  �لإتفاق 

لتحرير �ل�سود�ن و�ملوؤمتر �لوطني يف جتاهل تام لأبناء �ل�سعب يف �جلنوب و�ل�سمال. 
�جلنوب  يف  �ل�سعبية  �حلركة  ودولة  �ل�سمال  يف  �لوطني  �ملوؤمتر  دولة  يكر�س  �أنه  �إذ 

�لإق�سائي. نيفا�سا  لنهج  �إ�ستمر�ر�ً 
�إتفاقية  عرب  �سيتم  �لذي  �ملزعوم  �لكونفيدر�يل  �لإحتاد  جوهر  �أن  هو  ماتقدم،  ومفاد          
ق�رش  هو  م�سرتك،  لد�ستور  تتطور  قد  �لإنف�سال  بعد  و�ل�سمال  �جلنوب  دولتي  بني  دولية 
كونفيدر�يل  �إحتاد  يف  و�لدخول  �ل�رشيكني  لإر�دة  �خل�سوع  يف  �لإ�ستمر�ر  على  �جلماهري 
ت�سطلع  �أن  على  �لإتفاق  يتم  �سوف  �لتي  �لق�سايا  ماهية  هو  ب�ساأنه  �أ�سئلة  من  مايثور  �أقل 
يتم  �سوف  �ل�سمال  يف  �لدينية  �لدولة  �أن  هو  للعيان  فالبادي  �لكونفيدر�لية.  �حلكومة  بها 
�ل�سعبية  �حلركة  بني  �خلارجية  �ل�سيا�سة  حول  �خلالفات  و�أن  �أكرث،  بالإنف�سال  تكري�سها 
كما  للغاية،  كبري  لإمتحان  يتعر�س  �سوف  �لإقت�سادي  �لتعاون  و�أن  كبرية،  �لوطني  و�ملوؤمتر 
يخ�سع  �سوف  �لق�سايا  من  ق�سية  �أي  وحول  �مل�ستويات  من  م�ستوى  �أي  على  �لتن�سيق  �أن 
�لإحتاد  بخ�سو�س  لأو�نها  �سابقة  ترتيبات  �أي  لذلك  �ل�رشيكني.  بني  �ملفرط  �لثقة  لإنعد�م 
�أنها ترتيبات  �لكونفيدر�يل، لن ت�سب يف م�سلحة �ملو�طن �ل�سود�ين جنوبًا و�سماًل، باإعتبار 
�ل�سود�ن  جنوب  �أبناء  �إر�دة  وي�سادر  م�ساحلهما  ير�عي  لإحتاد  وتوؤ�س�س  �ل�رشيكني  تخ�س 
غري  وبطريقة  �ل�سمال،  دولة  مع  كونفيدر�ليًا  بالإحتاد  بعد  تن�ساأ  مل  �لتي  دولتهم  �إلز�م  عرب 

�لفتية. لدولتهم  �جلنوب  �أبناء  مايريده  �حل�سبان  يف  تاأخذ  ل  دميقر�طية 
له  لي�س  طبيعته،  �أو  �سكله  كان  مهما  �إحتاد  �أو  وحدة  �أي  �أن  �ملتو��سع،  تقديرنا  ويف          
عن  يعرب  بحيث  �ل�سود�ن،  �أبناء  جلميع  م�سرتكة  لإر�دة  تتويجًا  يكن  مل  �أنه  حال  يف  م�ستقبل 
�لثنائية �لفوقية، ود�ساتري �ملنحة  �إحتاد طبيعي يج�سد رغبة �ل�سود�نيني. فالإتفاقيات  �أو  وحدة 
�لتي يزمع  �أن �مل�ساريع  �ملتعاقبة، لن تخلق وطنًا عادًل يعي�س مو�طنيه فيه بكر�مة، متامًا مثلما 
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�لقول  لأن  وذلك  جاذبة.  �لوحدة  جتعل  �أن  �مل�ستحيل  من  باجلنوب  تنفيذها  �لوطني  �ملوؤمتر 
وحدة  على  ليبقي  �مل�ساريع،  ببع�س  �رش�وؤه  �ملمكن  من  �جلنوب  مو�طن  �أن  يعني  ذلك  بغري 
�ملو�طنة  حق  مع  تتعار�س  دينية  دولة  وتكر�س  بالده،  يف  �لثانية  �لدرجة  من  مو�طنًا  جتعله 
�لتي تقوم على  �لوحدة  �لوحدة �جلاذبة هي  �أن  �أن يرى  �لوطني ليريد  فاملوؤمتر  �ل�سمال.  يف 
�ل�سيا�سية  �آيدلوجياه  مع  ومبا�رش�ً  تعار�سًا جذريًا  يتعار�س  مبا  �ملو�طنة  لبها حق  �أ�س�س جديدة 
�لإقت�سادي  و�لإبتز�ز  باجلنوب  �لإقت�سادية  �مل�ساريع  بع�س  عرب  �أنه  ويعتقد  �لعابدة،  ودولته 
�أن  ي�ستطيع  �لإنف�سال،  بعد  وت�سديره  �لبرتول  تعدين  ترتيبات  يخ�س  فيما  �ل�سعبية  للحركة 

بالطبع و�هم. �أهل �جلنوب، وهو  �إحتاد�ً من نوع ما على  �أو  يفر�س وحدًة 
قبل  �لكونفيدر�لية  على  �ل�رشيكني  بني  �لإتفاق  يعني  �أل  ن�ساأل،  �أن  حقنا  من  ولعله          
�ملنف�سلة  دولتهم  وقيام  �لكامل  �لإنف�سال  �إختيار  �جلنوب يف  �أبناء  �إلتفافًا على حق  �لإ�ستفتاء 
�إلتز�م باإحتاد كونفيدر�يل مع دولة �أخرى؟ وباملقابل �أل تعني �لدعوة لأن يتم  غري �ملثقلة باأي 
دميقر�طية  دولة  قيام  حلني  لالإ�ستفتاء  مفتوحًا  تاأجياًل  دميقر�طية  �رشوط  �سمن  نف�سه  �لإ�ستفتاء 
�مل�رشوبة  �لإ�ستفتاء  مو�عيد  يف  م�سريهم  تقرير  يف  �ل�سود�ن  جنوب  �أبناء  حلق  وم�سادرة 
يطالبو�  ثم  ومن  �أوًل  دميقر�طية  دولة  �أجل  من  وينا�سلو�  يبقو�  باأن  ق�رش�ً  نلزمهم  وكاأننا 

�لإ�ستفتاء؟ يف  �لثابت  بحقهم 
علينا  �إ�ستع�سى  �لفهم  يكون  قد 

عليه 
نورونا ياهد�كم �هلل!  !  

2010/7/1م
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الرابع الفرع 
ال�شودان جنوب 

احللول واآفاق  النزاع  م�شمون 
)1( 

�ل�سود�ن  جنوب  دولة  يف  يحدث  ما  على  و�أ�سفنا  حزننا  نعلن  �أن  نود  �لبدء  يف          
و�أمنه  دمه  من  �أمره  على  �ملغلوب  �ملو�طن  ثمنه  يدفع  �ل�سلطة،  على  مك�سوف  �رش�ع  من 
للجرحى  وندعو  �ملظلومني  �ل�سهد�ء  �أ�رش  نعزي  و�ن  �مل�سادرة.  و�أحالمه  وقوته  و�إ�ستقر�ره 
�حلد  بتوفر  لها  ت�سمح  �سيا�سية  معادلة  ووجود  و�لأمن  �لإ�ستقر�ر  بعودة  وللبالد  بال�سفاء 
يف  �ل�سامتني  وبني  �أنف�سنا  بني  منايز  �أن  نود  وكذلك  �لب�سيط.  �ملو�طن  حلياة  �لالزم  �لأدنى 
متناحرة، دون  لدويالت  �لدولة  وتفتيت  �مل�سلح  �لنز�ع  �إ�ستمر�ر  �لر�غبني يف  �جلنوب،  �أبناء 
�ل�سود�ن  دولة  يف  �أنف�سهم  هم  م�سريهم  على  م�سري  هكذ�  ملثل  �ملبا�رش  �ل�سلبي  لالأثر  �لنظر 
بعني  ننظر  لأننا  �حلاليني،  �لنز�ع  طريف  من  �أي  لندعم  باأننا  نوؤكد  �أن  بنا  ويجدر  �حلالية. 
�ل�سود�ن  جنوب  �إنف�سال  يف  �مل�ساركة  وزر  معًا  نحملهما  ولأننا  �أوًل،  يجري  ملا  �ملر�قب 

ثالثًا. �سنو�ت  قبل  يحدث حاليًا  مما  و�أن حذرنا  �سبق  ولأننا  ثانيًا، 
)2(

بتاريخ  ن�رشنا  �ل�سود�ين،  بال�ساأن  �ملهتمة  �ملو�قع  من  كبري  بعدد  من�سور  لنا  مقال  ففي          
دولتي  على  �لإنف�سال  خماطر   – �لتفكك  ونذر  “�ل�سود�ن  بعنو�ن  مقاًل  2010/1/3م 

يلي: ما  �لو�حد  باحلرف  فيه  �أوردنا  و�ل�سمال”،  �جلنوب 
تغييب  ويوؤكد  �جلنوب  دولة  يف  �ل�سيا�سية  �لبنية  ه�سا�سة  يف�سح  �سوف  “�لإنف�سال          
�ساأن  من  ويعلي  �حلديثة،  و�ملوؤ�س�سات  �حلزبي  �لعمل  و�إ�سعاف  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�س�سات 
يرجح  وهذ�  �ل�سيا�سي،  �لن�ساط  يف  �لأخرى  �لأهلي  �ملجتمع  وموؤ�س�سات  �لقبلي  �لنفوذ 
نظام  لبناء  مرغمة  �ل�سعبية  باحلركة  يدفع  وقد  �لأمنية  �لتفلتات  و�إ�ستمر�ر  �لإنق�سامات  تعدد 
ديكتاتوري باجلنوب حتى تفر�س �لنظام وتوفر �حلد �لأدنى من �لأمن. وبالتاأكيد لن تكون 

�أمنية حتدث يف �جلنوب”. تفلتات  �أو  �أي مترد  بعيدة عن  �لوطني  �ملوؤمتر  �أيادي 
مع  �ملدنية  �ملوؤ�س�سات  و�سعف  �جلنوب  يف  �لدولة  هيكل  “�سعف  �أن  �أوردنا  كذلك         
تاريخية  �أ�سباب  عن  �لناجتة  �ملزمنة  �لتخلف  �أو�ساع  و�إنت�سار  �لقبلي  للعامل  �لقوى  �حل�سور 
�لتي �ستو�جه حكومة  �لكبرية  �ل�سعوبات �لإقت�سادية  �لطويلة، مع  و�ملعززة مبا خلفته �حلرب 
�إ�ستقر�ر  عدم  �لأقل  على  �أو  �أخرى  �سوملة  مل�رشوع  �جلنوب  دولة  ير�سح  �جلنوب،  دولة 
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مزمن.
�لإ�ستعانة  باحلتم  ت�ستدعي  بالبدء من مو�قع متخلفة،  �جلنوب  بناء دولة يف          م�سكالت 
�لدعم  هذ�  له  يحقق  �أن  ودون  �رشوط  بال  للدعم  م�ستعد  خارج  هنالك  ولي�س  باخلارج، 
و�رشوط  �إ�ستعمارية  �أهد�ف  لها  د�ئمًا  للدعم  �مل�ستعدة  فالدول  و�سيا�سية.  �إقت�سادية  م�سالح 
مثل  ووجود  متخلفة،  مو�قع  من  �لبدء  �و  �ل�سفر  من  �لبناء  حال  يف  لتفاديها  ل�سبيل  جمحفة 
بل  فقط،  و�سيادتها هي  �إ�ستقاللها  على  ي�سكل خطر�ً  لن  �جلنوب  بدولة  �حلتمي  �لدول  هذه 

�أي�سًا”. �أوهامها  يف  �لغارقة  �ل�سمال  دولة  على  ود�همًا  د�ئمًا  خطر�ً  �سي�سكل 
)3( 

�لإنف�سال  ماآلت  يتدبر  �أن  �أر�د  من  لكل  و��سحًا  كان  وما  ذكرناه  ما  �سوء  ويف          
عن�رشية  مع  دفعت  بالو�قع،  لها  عالقة  ل  �سعار�ت  ت�سويق  �أو  �أوهام  دون  و�قعي  ب�سكل 
�أن  �إىل ف�سل �جلنوب وبرته من ج�سد �لوطن، يت�سح لالأ�سف  و��ستبد�د �ملوؤمتر ودولته �لدينية 
�لقلوب.  نياط  ويقطع  �إن�سانية  ذرة  له  من  يوؤمل  معا�س،  لو�قع  ف�سيئًا  �سيئًا  يتحول  توقعناه  ما 
�ملجتمع  موؤ�س�سات  تغييب  و�أكد  �جلنوب  دولة  ه�سا�سة  بالفعل  ف�سح  حاليًا  �لد�ئر  فال�رش�ع 
�لقبلي وموؤ�س�سات  �لنفوذ  �ساأن  �لعمل �حلزبي و�ملوؤ�س�سات �حلديثة، و�إعالء  �ملدين و�إ�سعاف 
�سيلفاكري  �لرئي�س  رغبة  هو  �ل�رش�ع  فاأ�سا�س  �ل�سيا�سي.  �لن�ساط  يف  �لأخرى  �لأهلي  �ملجتمع 
�لذين  �ل�سود�ن  لتحرير  �ل�سعبية  �حلركة  يف  �رشكاءه  و��ستبعاد  �ل�سلطة،  على  �لهيمنة  يف 
حكم  يف  �ل�سخ�سية  ديكتاتوريته  وتكري�س  �لإنف�سال،  قبل  ما  مرحلة  يف  �لن�سال  �ساركوه 
�لدينكا.  قبيلة  لقبيلته  م�ستد�م  حكم  �سبغة  �إعطائها  بدون  تتم  �أن  ميكن  ل  و�لتي  �لبالد، 
�أدو�ت  عرب  �لأخرى  �ملجموعة  مع  �رش�عاته  يح�سم  �أن  من  بدًل  �لرئي�س  �أن  هو  فالو��سح 
�أن  ف�سل  �ملخت�سة،  وهيئاتها  حتريرها  جمل�س  ويف  �ل�سعبية  �حلركة  د�خل  �لتنظيمي  �ل�رش�ع 
عدة  منذ  �أموم  باقان  �ل�سعبية  للحركة  �ملنتخب  �لعام  و�لأمني  م�سار،  ريك  نائبه  بف�سل  يقوم 
�إنعقاد جمل�س �لتحرير لحقًا ليدير �رش�عًا �سيا�سيًا د�خله يق�سي عربه  �أ�سهر، ومل يحتمل جمرد 
�إدعاءه  وعمم  �لع�سكري  للم�ستوى  �ل�سيا�سي  م�ستو�ه  من  �ل�رش�ع  فنقل  �لأخرى،  �ملجموعة 

تدعمه. �لتي  �لإقليمية  �لدول  �أحد وقوعه، ول حتى  ي�سدق  �إنقالب مل  بوجود 
)4(

�أن  �إذ  عقل.  ي�ست�سيغها  ل  مزعجة  تو�جهه حقائق  �ملزعوم،  �لإنقالب  لفرية  فالناظر           
�إنقالب لي�س له قيادة ع�سكرية ل من كبار �ل�سباط �أو �سغارهم  هذ� �لإنقالب مثاًل هو �أول 
تركو�  فقط  �سيا�سيني  قادة  �إعتقال  عن  ي�سفر  �لتاريخ  يف  �إنقالب  �أول  وهو  جوبا،  بالعا�سمة 
�ل�سود�ن،  لتحرير  �ل�سعبي  �جلي�س  هيكلة  و�إعادة  �لإنف�سال  حدوث  منذ  �لع�سكري  �لعمل 
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بد�يته،  يف  �ملناو�سات  بد�أ  �لذي  �لرئا�سي  �حلر�س  �سوى  فيه  ي�سارك  مل  �أي�سًا  �إنقالب  وهو 
و�حلكومية  �لع�سكرية  �ملباين  �إحتالل  �رشورة  يعرفون  ل  به  قامو�  �لذين  �لع�سكريني  وكاأن 
�سيلفا  فالرئي�س  �إنقالبهم.  لتاأمني  �حلدود  و�إغالق  �لإعالم  و�سائل  على  و�ل�سيطرة  �لأ�سا�سية 
ول  �لإنقالبي  �لعمل  عنا�رش  جميع  �إىل  يفتقر  �إنقالب  هناك  باأن  ي�سدق  �أن  �لعامل  يريد  كري 
وكذلك  �ل�سلطة.  ومفا�سل  �لبالد  يف  �حليوية  �لأماكن  على  لل�سيطرة  خطة  �أي  على  ي�ستمل 
بينه  �ل�سلطة  على  مف�سوح  �سيا�سي  �رش�ع  وجود  حقيقة  عن  عينيه  يغم�س  �أن  �جلميع  يريد 
بو�سوح  و�ختارت  �ل�سلطة  عن  �ملا�سي  يوليو  منذ  �أق�ساها  �لتي  م�سار،  ريك  جمموعة  وبني 
رغبته  زعيمها  �إعالن  عرب  م�سارها  وحددت  �ل�سحفية  �ملوؤمتر�ت  وعقدت  �ل�سيا�سي  �لعمل 
لن  �لعامل  �أن  �لرئي�س  �ل�سيد/  توهم  ورمبا  �لقادمة.  �جلمهورية  رئا�سة  لإنتخابات  �لرت�سح  يف 
�أنه من  يت�ساءل ملاذ� تتجه جمموعة ريك م�سار لإنقالب ع�سكري �أو مترد ع�سكري، يف حني 
باحلجة  �حلجة  مقارعتها  يف  �لذريع  �لرئي�س  ف�سل  �ملا�سية  �خلم�سة  �لأ�سهر  وطو�ل  �لو��سح 

م�سهود.  وتنظيمي  �سيا�سي  عمل  عرب  هزميتها  �أو 
)5(

بالف�سل يف  �لرئي�س  �ل�سيد/  �إتهمت جمموعة م�سار  �لتنظريي،  �ل�سيا�سي  �مل�ستوى          فعلى 
بناء  ومبحاولة  �ل�سعبية  �حلركة  ملبادئ  وبالتنكر  �لف�ساد  وبحماية  �لدولة  بناء  برنامج  تنفيذ 
�لتنمية،  و�أهمها غياب م�ساريع  تبناها  �لتي  باملمار�سة  ديكتاتورية خا�سة، ودللت على ذلك 
�ل�سيا�سية،  خ�سوماته  لت�سفية  �لف�ساد  دعاوى  و��ستخد�م  �حلزبية،  �لأجهزة  و�إ�سعاف 
جزء�ً  كانو�  �لذين  �لدينكا  �أبناء  مل�سلحة  �ملنتخبني  فيهم  مبا  �ل�سعبية  �حلركة  قادة  و��ستبعاد 
حتى  ف�سل  و�لرئي�س  معه.  �ملتحالفني  من  �أو  �ل�سود�ن  يف  �حلاكم  �لوطني  �ملوؤمتر  من  �أ�سياًل 
يف �إ�ستخد�م حقيقة �أن من �إتهموه كانو� جزء�ً من هذ� �لف�سل منذ �أول حلظة، فهم من �لذين 
لهم  يكون  �أن  دون  �لإجتاه  ذلك  يف  وم�سو�  بقوة  �جلنوب  �إنف�سال  عن  �لدفاع  وزر  تولو� 
برنامج �سيا�سي تنموي و��سح لبناء �لدولة �جلديدة، بل دون �أن يتدبرو� ويناق�سو� خماطر هذ� 
دون  �لوحدوي  برناجمها  عن  �ل�سعبية  �حلركة  تخلي  دعمو�  من  وهم  وتد�عياته،  �لإنف�سال 
�ل�سعبية و�سعفها  �حلركة  موؤ�س�سات  بذلك هو�ن  لتغيريه، فكر�سو�  موؤمتر  عناء عقد  تتكبد  �أن 
تغيري  �أو  برنامج حكومي  ناهيك عن و�سع  برناجمها �حلزبي  تغيري  �أهميتها حتى يف حال  ول 
�أهمية  ل  تكري�س  يف  �لفارقة  �للحظة  هي  كانت  �لإنف�سال،  حلظة  �أن  �أي  �سيا�سية.  قيادة 
ملوؤ�س�ساتها  �لإحتكام  �أ�سبح  بحيث  وجودها،  و�سكلية  �ل�سعبية  للحركة  �لتنظيمي  �لإطار 
بررت  فمثلما  �سيئًا.  �لقوى  تو�زن  و�قع  يف  يغري  ول  �إليه  يحتكم  من  يغني  ل  وهم  جمرد 
يلزم  ما  تتخذ  �أن  دون  �جلنوبي  �ل�سارع  برغبة  �لوحدوي  لربناجمها  تركها  �ل�سعبية  �حلركة 
ب�رشعية  وموؤ�س�ساتها  للحركة  جتاوزه  �ليوم  كري  �سيلفا  يربر  برناجمها،  وتعدل  �إجر�ء�ت  من 

�جلمهورية. رئي�س  و�سلطات  �ل�سلطة 
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)6(
�حلركة  بنية  عرب  تتحقق  �أن  ميكن  ل  بال�سلطة،  �لإنفر�د  يف  كري  �سيلفا  �لرئي�س  رغبة          
من  بالإنتقال  ونفيها،  نف�سها  �لبنية  هذه  بتجاوز  �إل  لتحققها  �سبيل  ول  �لتنظيمية  �ل�سعبية 
موؤ�س�سة  على  و�لبناء  �لإجتماعي  �ل�رش�ع  جذور  �إىل  �ل�سيا�سية  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�س�سات 
ما  عالقات  فيها  ت�سود  دولة  �ل�سود�ن  فجنوب  �لقبيلة.  يف  �ملتمثلة  �لفاعلة  �لأهلي  �ملجتمع 
و�لإجتماعي  �لإقت�سادي  �ملجال  يف  فاعلة  موؤ�س�سة  �لقبيلة  من  جتعل  �لتي  �لر�أ�سمالية  قبل 
�لإقت�سادي  �لبناء  يف  مركزيًا  موقعًا  يحتالن  و�لرعي  �حليو�ن  تربية  �أن  فحقيقة  و�ل�سيا�سي. 
�سعف  مع  �لقبيلة،  موؤ�س�سة  عرب  متر  نف�سها  �لأر�س  وملكية  �لزر�عة  و�أن  �لإجتماعي، 
منا�س  �أمر�ً ل  �ل�سيا�سي  �لفعل  د�ئرة  �لقبيلة يف  �ل�سناعة و�لزر�عة �حلديثة، يجعل من وجود 
�أن �أي �رش�ع �سيا�سي يتحول  منه. ولهذ� �لوجود تد�عيات �سالبة يف �جلانب �لأعم، باإعتبار 
لعد�و�ت  �لتاريخية  �ل�سيغة  باإ�ستدعاء  �ملبا�رشة  �سمته  يفقد  حاد  �إجتماعي  ل�رش�ع  ب�رشعة 
لينتهي  �حلديثة،  �ل�رش�ع  �إد�رة  لأ�س�س  وفقًا  لإد�رته  �لقابلية  �سمة  بالتايل  ويفقد  متت،  مل 
�ل�سيا�سية  �مل�ساومة  فر�س  معه  وتنتفي   ، �لعقل  �سوت  فيه  يغيب  جامح  دموي  �رش�ع  �إىل 
ي�ستطيع  �أنه  كري  �سلفا  �لرئي�س  توهم  حني  بال�سبط،  حدث  ما  وهذ�  �لعقالنية.  و�لت�سويات 
رمبا  لت�سفيتهم  �سورية  حماكمات  تعقبها  �رشيعة  ع�سكرية  ب�رشبة  له  �ملناه�سة  �ملجموعة  هزمية 
ينذر  قبلي  ل�رش�ع  وحتول  ب�رشعة  منه  �لأمر  ففلت  �إنقالبيون،  �أنهم  دعاوى  حتت  ج�سديًا 

�سومال جديد. �إىل  �لبالد  بتحول 
)7(

باأ�رشة  ممثلني  للدينكا  و�سمولها  تنوعها  برغم  م�سار  جمموعة  ت�ستطع  مل  �ملقابل  يف          
�رش�ع  باإعتباره  �ل�سيا�سي  م�ستو�ه  يف  �ل�رش�ع  تبقي  �أن  �أموم،  بباقان  ممثلني  و�ل�سلك  قرنق، 
�لنوير  �أبناء  قو�مه  ع�سكري  عمل  يف  وغرقت  و�لدولة،  �ل�سعبية  �حلركة  دميوقر�طية  حول 
حقيقة  �إخفاء  يحاول  كري  �سلفا  �أن  من  فبالرغم  م�سار.  ريك  �ملجموعة  قائد  يدعمون  �لذين 
يظل  حكومية،  منا�سب  يف  �لنوير  �أبناء  بع�س  بوجود  ديكتاتوريته  لبناء  قبيلته  على  �إعتماده 
�أمره مف�سوحًا باأن بقاء هوؤلء مرتبط مبنا�سب عامة ل بولء �سخ�سي له، ويعترب �أمر �إعتماده 
كبرية  �إدعاء�ت  يتبنى  �لذي  م�سار  �أما  �جلنوبي.  �لو�قع  ملعطيات  وفقًا  طبيعيًا  قبيلته  على 
فاإن   – �لتنظري  حيث  من  فيها  حمق  وهو   – �لف�ساد  وحماربة  و�لدولة  �حلركة  دميقر�طية  حول 
�إعتماده على قبيلته ي�سعف حجته ومينعه من نيل ثقة �حلادبني على حقوق �ملو�طن �جلنوبي، 
كما   – �جلنوب  يف  �لدولة  فبنية  دميقر�طيًا.  نظامًا  تنتج  �أن  �مل�ستحيل  من  �لقبيلة  �أن  باإعتبار 
على  �ملبني  �لفهم  هذ�  من  و�نطالقًا  بالفعل.  دميقر�طية  تكون  �أن  �ل�سعب  من  �سابقًا-  توقعنا 
دميقر�طية  نظم  و�سع  �ل�سعبية  �حلركة  قياد�ت  على  كان  �ل�سود�ن،  جنوب  جمتمع  بنية  طبيعة 
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وو�سع  تو�فقية،  متثيلية  دميقر�طية  تنتج  تفاهمات  وجود  مر�عاة  مع  وتنظيمية،  د�ستورية 
حامل  ليتوفر  �لإجتماعية  �لإقت�سادية  بنيتها  ويغري  �لدولة  �أ�س�س  يبني  طموح  تنموي  برنامج 
�إجتماعي قوى وقاعدة و��سعة للدميقر�طية. كان عليهم و�سع برنامج تنموي يوؤ�س�س لزر�عة 
موؤثر  كعامل  �لنفط  وجود  فر�سة  باإنتهاز  �لإجتماعية  �لرتكيبة  منط  من  تغري  و�سناعة  حديثة 
�إ�ستمر�ريتها،  بال�سلطة ورغبتها يف  �لقيادة  �إحتفاء جزء من  �لتنمية. ولكن  �إجناز  وم�ساعد يف 
�أ�س�س �ل�رش�ع �لإجتماعي وبعيد�ً  وطموح جمموعة �أخرى يف بناء دولة مثالية متخيلة خارج 

�لر�هنة.  �ملاأ�ساة  ينجب  �أن  �إل  له  عن حمدد�ته، ماكان 
)8(

قيادة  �ل�رش�ع على  �إمكانية حتول  �سيلفاكري مل يكن ذ�هاًل عن   / �لرئي�س  �أن          و�لو��سح 
�لدولة و�حلركة �ل�سعبية ل�رش�ع قبلي، ولكنه ر�هن على �أمرين توهم �أنهما �سيقود�ن �إىل ن�رش 
مو�جهة  يف  �لع�سكري  �لعمل  بتحريك  و�ملباد�أة  �ملفاجاأة  عن�رش  هو  �لأول  ملجموعته.  �رشيع 
جمل�س  �إجتماعات  �إنعقاد  وقت  وهو  لها  بالن�سبة  متوقع  غري  وقت  يف  �لأخرى  �ملجموعة 
عودة  باإعتباره  م�سار  ملجموعة  �إنت�سار�ً  �سكل  ذ�ته  حد  يف  �لإجتماع  هذ�  فاإنعقاد  �لتحرير. 
�سيلفا  جمموعة  لهزمية  طاقاتها  ح�سد  على  و�لعمل  لالإ�سرتخاء  دفعها  مما  �ملغيبة،  للموؤ�س�سات 
حني  على  فاجاأها  �لذي  �لع�سكري  �لت�سعيد  هذ�  تتوقع  تكن  مل  بالتايل  وهي  تنظيميًا.  كري 
�لرتتيبات  هو  �لثاين  و�لأمر  نف�سه.  م�سار  ريك  عد�  فيما  قياد�تها  معظم  �إعتقال  بدللة  غرة، 
مو�سيفيني،  يوري  و�لرئي�س  يوغند�  دولة  فرتة مع  منذ  �سلفاكري  �لرئي�س  �أجنزها  �لتي  �لإقليمية 
�سلفا  �لرئي�س  مع  �إتفقا  �ملذكور�ن  و�لرئي�سان  �لب�سري.  عمر  و�لرئي�س/  �ل�سود�ن  دولة  ومع 
لهما  م�سلحة  ل  حيث  �خلا�سة  ديكتاتوريته  لبناء  م�سار  جمموعة  مو�جهة  يف  دعمه  على  كري 
يف وجود دولة دميقر�طية يف �جلنوب بالأ�سا�س. و�إن كان هذ� �لدعم �لإقليمي قد تبدى يف 
�ل�رش�ع و�إدعاوؤه  ل�سيلفاكري عند بدء  �ملبا�رش لتكر�س دعم مو�سفيني  �ليوغندية  �لقو�ت  تدخل 
�لتن�سيق  فاإن  �لرب،  جي�س  مع  �ل�رش�ع  تخ�س  ترتيبات  �سمن  موجودة  بالأ�سا�س  قو�ته  �أن 
حلكومة  �لر�سمي  �خلطاب  وتغري  جلوبا  �لأخرية  �لب�سري  زيارة  منذ  و��سحًا  كان  �ل�سود�ن  مع 
لتوجيه  �لب�سري  دفع  مب�ستوى  و�سيلفاكري،  �جلنوب  حكومة  مع  �رشيح  غزل  �إىل  �ل�سود�ن 
لتغيري  م�سطفى  �لطيب  �لبغي�س  �لإنف�سايل  �لعن�رشي  مبوقفه  �ملتوج  غري  �لر�سمي  �لناطق 
�لرئي�سني  ودعم  �ملفاجاأة  عامل  �أن  توهم  �سيلفاكري  فالرئي�س  �سيلفاكري.  ومغازلة  �أي�سًا  خطابه 
�سوف  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  وخ�سو�سًا  �لدويل  �ملجتمع  لدعم  بالإ�سافة  �ملذكورين 
�أن  ي�ستطيعو�  لن  �سيقة  ز�وية  يف  ويح�رشهم  خ�سومه  على  و�رشيعًا  حا�سمًا  ن�رش�ً  له  يقي�س 

م�رشوعهم. حتقيق  �أو  للمناورة  م�ساحة  فيها  يجدو� 
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)9(
ل�رش�ع  حتمًا  يتحول  �سوف  �لذي  �ل�رش�ع  �أن  حقيقة  يحجب  بالطبع  �لوهم  هذ�          
يتطور  لأن  مر�سح  فهو  حا�سم.  باإنت�سار  ينتهي  �أن  ميكن  ل   – بالفعل  حتول  وقد   – قبلي 
بخنق جمموعة  �لب�سري  تعهد حكومة  مينعها  لن  �لأمد،  �إ�ستنز�ف طويلة  مزمن وحرب  ل�رش�ع 
هو  وعمقها  ظهرها  �أن  باإعتبار  لوج�ستيًا  و��سعافها  عنها  �لع�سكري  �لإمد�د  ومنع  م�سار 
رغبته يف وجود  �أ�سا�سه يف  يجد  ل�سيلفاكري  مو�سفيني  �لرئي�س  �أن دعم  علمنا  و�إذ�  �ل�سود�ن. 
يوغند�  م�سالح  حماية  له  تقي�س  م�ستمرة  ب�سفة  �لدعم  هذ�  �إىل  بحاجة  �سعيف  ديكتاتور 
لنفط  �أنابيب  خط  �إن�ساء  �سمان  يكن  مل  �إن  تقدير  �أقل  على  �جلنوب  بدولة  �لكبرية  �لتجارية 
مدى  يف  �لبحث  علينا  لز�مًا  ي�سبح  �ملحدود،  برتوله  بنقل  له  ي�سمح  يوغند�  عرب  �جلنوب 
�ملحتاج  �ل�سعيف  �لديكتاتور  هذ�  مثل  دعم  من  �لب�سري  عمر  �لرئي�س/  يتوقعها  �لتي  �لفائدة 
تلقى  قد  �لب�سري  نظام  �أن  هو  و�ملوؤكد  عليه.  �لد�خل  مترد  �سد  به  لالإ�ستعانة  للخارج  دومًا 
�ل�سعبية  �حلركة  فيها  مبا  �لثورية  �جلبهة  عن  �لدعم  �أ�سكال  جميع  بوقف  �سيلفاكري  من  تعهد�ً 
�أن �جلبهة  �إذ  �أن ذكرنا حتمية حدوثه يف مقال �سابق من�سور،  �أمر �سبق  قطاع �ل�سمال، وهو 
�جلنوب  دولة  على  عبئًا  ت�سكل  �أن  من  منا�س  ل  �أمريكيًا،  باإنت�سارها  �ملرحب  غري  �ملذكورة 
�سيلفاكري مبو��سلة  �لرئي�س  �لب�سري. كذلك تعهد  نز�عاتها مع نظام  يف حال رغبتها يف ت�سوية 
مع  �لعالقة  �مل�سائل  بقية  ت�سوية  قبوله  مع  �ل�سود�ن،  عرب  متر  �لتي  �لأنابيب  عرب  �لبرتول  �سخ 
له  لبد  تلك،  تعهد�ته  �إنفاذ  ي�ستطيع  وحتى  �أبيي.  وم�سكلة  �حلدود  فيها  مبا  �لب�سري  حكومة 
م�سريها  �سي�سبح  �لتي  �ل�سعبية  �حلركة  من  وبالتبعية  ن�ساله  ورفاق  رفاقه  من  �لتخل�س  من 

بدًل من حزب حاكم. �إىل حزب حكومة  بالتحول  �لوطني  �ملوؤمتر  نف�س م�سري 
)10(

        ما �سجع �سيلفاكري لالإقد�م على مامت ، هو رغبة �ملجتمع �لدويل يف ت�سفية �لنز�ع �ل�سود�ين 
�لب�سري  بها  قام  �لتي  �لتغيري�ت  �ل�سود�ن عرب  �ل�سلطة يف دولة  باإعادة هيكلة  �سود�ين،  جنوب 
�أولد  ت�ستبعد  �سيلفاكري  بها  يقوم  وترتيبات  ناعم،  هبوط  �ل�سلطة عرب  من  �خلروج  له  ليت�سنى 
ل�سفقة  �لتو�سل  ي�سهل  حتى  �جلديد،  و�ل�سود�ن  �ل�سعبية  �حلركة  م�رشوع  �أ�سحاب  قرنق 
عن  و�لآخر  مو�طنيه  ح�ساب  على  �لفردي  خال�سه  عن  يبحث  �أحدهما  ديكتاتورين،  بني 
�لديكتاتورين  باأن  �خلارج  من  �إميانًا  ومو�طنيه،  رفاقه  دماء  ح�ساب  على  ولو  �سلطته  تاأكيد 
�أجل  ومن  وباإ�ستمر�ر.  عليهما  �إر�دته  يفر�س  �أن  ي�ستطيع  م�ستد�مة خلارج  وبحاجة  �سعيفني 
هذ�  ف�سل  وتد�عيات  �لو�قع  تعقيد�ت  �جلميع  يتنا�سى  �جلاحمة،  �لتخيلية  �لهند�سة  هذه  تنفيذ 
�ل�سمانات  ماهي  �ل�سوؤ�ل حول  �إجابة على  �لأطر�ف  من  �أيًا  لدى  باأن  نعتقد  �إذ ل  �لت�سور. 
�لوليدة  �لدولة  قدر�ت  ت�ستنزف  �لأمد،  طويلة  قبلية  حلرب  �ل�رش�ع  هذ�  حتول  �ستمنع  �لتي 
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�أن �ل�رش�ع على �ل�سلطة يقوم  �أ�سل �ملعركة وجذرها حيث  �إنتاج �لنفط باإعتباره يف  وتوقف 
هكذ�  مثل  من  �لثورية  �جلبهة  �إق�ساء  �سيتم  كيف  فيها؟  و�لت�رشف  �لرثوة  توزيع  �آلية  على 
دبي  �إدري�س  وخلق  �لب�سري  عمر  لنظام  م�سريها  لت�سليم  يهدف  ما  �سمن  من  يهدف  �رش�ع 
ظل  يف  وحتييده  �جلنوبي  �ملجتمع  و�قع  �سبط  �سيتم  كيف  خا�رشتها؟  يف  �سوكة  ليمثل  جديد 
لهذ�  وفقًا  �لأمر  �إ�ستقر�ر  حال  يف  و�خلارجية  �لد�خلية  جتارته  على  م�سيطر  يوغندي  وجود 
�سخ  �إ�ستقر�ر  على  �لثورية  �جلبهة  مع  �رش�عه  �لب�سري  نظام  يقدم  ملاذ�  �لنظر؟  ق�سري  �ملخطط 
نظام  تو�سل  كيف  �أ�ساًل؟  �ملنهار  �ل�سود�ن  دولة  لإقت�ساد  �ل�رشوري  �لأنابيب  عرب  �لنفط 
يف  بالكامل  يوغند�  �أح�سان  يف  ي�سقط  �أن  �ملمكن  من  �لذي  �سيلفاكري  دعم  �أن  �إىل  �لب�سري 
جدوى  ذي  نفطها  نقل  يجعل  كينيا  مو�نئ  �إىل  عربها  بديل  �أنابيب  خط  فين�سئ  �مل�ستقبل 
�لنفط  حقول  مت�س  لن  �أنها  نهار  ليل  توؤكد  �لتي  م�سار  جمموعة  دعم  من  �أف�سل  �إقت�سادية، 
�لنفط  مناطق  بالتدخل يف  �لب�سري  نظام  �ستقوم حكومة  �ل�سود�ن؟ هل  تدفقه عرب  توقف  ولن 
للغرق يف  �إ�ستعد�د  �إ�ستعادتها من جمموعة ريك م�سار؟ هل هي على  �سيلفاكري على  مل�ساعدة 
وعرب  �لب�سري  نظام  �أن  هو  �لطريف   . جديدة؟  �إ�ستنز�ف  حرب  يف  و�لدخول  �مل�ستنقع  هذ� 
�لنفط هو نفطه،  �لنفط وكاأن  �أبدى تخوفه من توقف �سخ  �لر�سمي للقو�ت �مل�سلحة  �لناطق 
ومنع  �لبلف  باإغالق  عو�س  مبطالبة  �ل�سابقة  �لأعو�م  طو�ل  �أذ�ننا  ي�سنف  مل  رئي�سه  وكاأن 

�لبرتول. هذ�  ت�سدير 
)11(

         يت�سح مما تقدم �أن �ل�سورة �سديدة �لتعقيد، و�أن خمطط �سيلفاكري �ملدعوم �إقليميًا ودوليًا 
�إذ دون تنفيذه حرب �أهلية طويلة �لأمد، ت�ستنزف قدر�ت جنوب �ل�سود�ن  لن مير بب�ساطة، 
خماطر  عن  �لذ�هلة  �ل�سود�ن  دولة  �ل�سيا�سية  ورمبا  و�لأمنية  �لإقت�سادية  تد�عياتها  وتطال 
على  �ملو�سوعة  و�ل�سغوط  و�لدويل  �لإقليمي  فاحل�سار  �أطر�فها.  على  و�ل�سامتة  �حلرب  هذه 
قبيلة  ملي�سيا  �إىل  ويحولها  ي�سعفها  قد  فهو  لالإ�ست�سالم،  يقودها  لن  م�سار  جمموعة  عاتق 
وتنفيذ  �لإ�ستقر�ر  من  �سيلفاكري  �سلطة  ومينع  �لأطر�ف،  جلميع  ومكلفة  طويلة  حربًا  تقود 
ب�سكل  يفكر  ر�سيد  رجل  �لب�سري  نظام  يف  كان  ولو  �لأيام.  قابل  يف  لتنفيذه  تخطط  ما 
�إىل  للو�سول  لدفعه  �آخرين  مع  وتو�سل  فور�ً  ل�سيلفاكري  �لنظام  دعم  لأوقف  �إ�سرت�تيجي، 
وت�سمح  �حلريات  وت�سيع  �ل�سعبية،  �حلركة  موؤ�س�سات  �ساأن  من  تعلي  للنز�ع،  حقيقية  ت�سوية 
لتوزيع  �آلية  حتديد  مع  تطوره،  وم�ستوى  �ملجتمع  تركيبة  تر�عي  تو�فقية  دميقر�طية  بوجود 
تردى  �لتي  �لوهدة  من  �جلنوب  ينت�سل  حقيقي  تنموي  برنامج  وو�سع  و�لرثوة،  �ل�سلطة 

م�ستد�مة.  لدميقر�طية  �لإجتماعية  �لإقت�سادية  �لأ�س�س  بو�سع  وي�سمح  فيها، 
ل�سانها خالل  �لقط  �بتلع  و�لتي  �ل�سود�ن  �ملعار�سة يف  �لثورية  �جلبهة  يخ�س  فيما  �أما          
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هذه �لأزمة – وح�سنًا فعل �لقط- نتمنى �أل تتدخل يف هذ� �ل�رش�ع �لد�خلي بدولة �جلنوب 
�ساأن  �ل�سود�ن هو  بدولة جنوب  يتم  ما  باأن  علنًا  ت�رشح  و�أن  �لظروف.  �أي ظرف من  حتت 
وحل  �مل�سلح  �لنز�ع  و�إيقاف  �لعقل  �سوت  لتحكيم  تدعو  و�أن  فيه،  لها  دخل  ل  د�خلي 
لتح�سري  جمدد�ً،  ندعوها  �سابقًا  دعوناها  وكما  دميقر�طيًا.  �سلميًا  حاًل  �لعالقة  �مل�سكالت 
ل  كانت  �إذ�  �لب�سري  نظام  مع  لت�سوية  للو�سول  �أو  �جلنوب،  دولة  دعم  دون  لن�سال  نف�سها 
�أنها  وظننا  �أمامها  �لتي  �خليار�ت  هي  هذه  عاجلة.  ب�سورة  ع�سكري  بعمل  �إ�سقاطه  ت�ستطيع 
ت�سوية  �إىل  �لو�سول  حلني  �جلنوب  دولة  دعم  على  �لتعويل  دون  �مل�سلح  �لن�سال  �ستختار 

�سعبية. �إنتفا�سة  عرب  �لب�سري  نظام  �سقوط  �أو  عادلة 
)12(

        لأهلنا يف جنوب �ل�سود�ن نقول باأننا حزينني على ما جرى ويجري لكم، و�أننا نتمنى 
�أجمادهم �ل�سخ�سية  �إ�ستقر�ر�ً و�زدهار�ً وتنمية ودولة حترتمكم وتخدمكم ل قادة يبنون  لكم 
و�إحدى  �ل�سامة،  �لإنف�سال  ثمار  �إحدى  هو  �لآن  يحدث  ما  دمائكم.  وفوق  جثثكم  على 
ورغبته يف  �لوطني  �ملوؤمتر  نفذو� خمطط  قادتكم حني  يح�سب ح�سابها  مل  �لتي  �ملرة  تد�عياته 
�ل�رش�ع  ينتهي  �أن  هو  ناأمل  ما  وكل  �سابقًا،  منها  و�لتي حذرنا  �حلبيب،  وطننا  ف�سل جنوب 

وم�ستد�م. �سامل  ل�سالم  مدخاًل  ي�سكل  �سلمي  حل  �إيجاد  عرب  �لر�هن 
2014/1/4م  
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اخلام�ص الفرع 
و�شقوف( )مزالق  الإطاري  الدوحة  اإتفاق 

        دعونا �أوًل ومثل جميع �حلادبني على وقف نزيف �لدم نوؤكد باأن �إتفاق �لدوحة �لإطاري 
�ل�سيا�سية  �ملعاجلة  طريق  يف  خطوة  هو  �ل�سود�نية،  و�حلكومة  و�مل�ساو�ة  �لعدل  حركة  بني 
�أن  لنا  �أ�سمحو�  ولكن  لها.  �ل�سيا�سي  �حلل  �سبيل  �إن�سد�د  عند  لل�سالح  �أ�سحابها  جلاأ  لق�سية 
نقول باأن هذ� �لإعرت�ف يجب �أل يعمي عيوننا عن روؤية �سقوف هذ� �لإتفاق ومز�لقه �لتي 
نف�سها  �لتفاو�س  عملية  ماآلت  حول  �لقلق  من  كثري  مكامن  وتثري  باملخاطر،  حمفوفًا  جتعله 
ولو  لالإتفاق  فالناظر  بعامة.  و�لوطن  بخا�سة  د�رفور  مو�طن  على  ذلك  و�أثر  وخمرجاتها 
بع�سها  �إجمال  نحاول  ن�سو�سه،  من  �لعديد  حول  موؤرقة  ت�ساوؤلت  تدهمه  عجلى  نظرة 

يلي: - فيما  �لأهمية  ولي�س  �لإتفاق  مو�د  لرتتيب  وفقًا 
د�رفور  �إقليم  حتدد  ومل  باإطالق  �لنار  �إطالق  وقف  �إعالن  على   )1( �ملادة  ن�ست          
لت�سيطر  �لتي  للمناطق  ولميدده  �لإتفاق  طريف  على  �أثره  يقت�رش  بحيث  له،  م�رشحًا  مبجمله 
ق�سف  يف  �لإ�ستمر�ر  يف  �حلكومة  يد  يطلق  بال�سك  وهذ�  و�مل�ساو�ة،  �لعدل  حركة  عليها 
�حلركة  �تهام  �إمكانية  ويجعل  مرة،  جبل  كمنطقة  �أخرى  حركات  بها  �ملوجودة  �ملناطق 
منطقيًا  كان  فاإن  ممكنًا.  �أمر�ً  �سيطرتها  حتت  لتقع  �لتي  �ملناطق  يف  �ملو�طنني  عن  بالتخلي 
�لإتفاق  لي�ست طرفًا يف  �لتي  �حلركات  �لرد على  �ل�سود�نية ومنعها من  تقييد �حلكومة  عدم 
تفرقتها بني  بالإعتبار عدم  �لأخذ  �إطالق يدها مع  فاإن  �لإطاري يف حال قامت مبهاجمتها، 
�لعدل  حركة  �تهام  ي�سهل  �أنه  فوق  �سيئ،  يف  �حلكمة  من  لي�س  �حلركات،  ومقاتلي  �ملدنيني 
حتى  �لأخرى  �حلركات  لت�سفية  �ل�سود�نية  �حلكومة  مهمة  ت�سهيل  يف  بالرغبة  و�مل�ساو�ة 
د�رفور.  باأر�س  �ملوجودة  �لوحيدة  �حلركة  �أنها  من  تزعمه  ماظلت  ويتاأكد  �جلو،  لها  يخلو 
ولعل غياب �لن�س على �آلية ملر�قبة وقف �إطالق �لنار بالن�س �ملنوه عنه تعزز �لذهاب عري�سًا 
�لإتهامات،  �سو�هد�ً على �سحة هذه  �لآن  نرى حتى  كنا ل  و�إن  �لإتهامات،  �إجتاه هذه  يف 
�لإتفاق  هذ�  �رشيان  فرتة  ق�رش  على  �إنبنى  قد  نف�سه  �ملر�قبة  �آلية  على  �لن�س  غياب  �أن  نرى  بل 

له لحقًا. ما�سنعر�س  2010/3/15م، وهو  �سامل يف  �إتفاق  بتوقيع  تنتهي  �أن  �لتي يجب 
ن�س  حيث  وقا�رش�ً،  ملتب�سًا  جاء  فقد  �لإطاري،  �لإتفاق  من   )3( �ملادة  ن�س  �أما          
وظاهر  �حلكم،  م�ستويات  كافة  على  �ل�سلطة  يف  و�مل�ساو�ة  �لعدل  حركة  م�ساركة  على 
فقط،  �لتنفيذية  �ل�سلطة  يف  �مل�ساركة  حول  للتفاو�س  �ملذكورة  للحركة  ي�سمح  �لن�س  هذ� 
�لن�س،  لهذ�  �حلريف  �ملعنى  عند  �لوقوف  �لتنفيذية. ويف حال  �ل�سلطة  �حلكم هو  لأن  وذلك 



87

م�ستوياتها.  من  م�ستوى  �أي  يف  �لت�رشيعية  �ل�سلطة  يف  للم�ساركة  �لتفاو�س  للحركة  ليجوز 
�حلركة  �إ�رش�ك  يف  مانع  �أي  لديها  يكون  لن  �لوطني  �ملوؤمتر  حكومة  �أن  هو  �لو�قع  كان  و�إن 
�لن�س،  هذ�  وبتف�سري  نظريًا  ولكن  �لقادم!!  �أبريل  �ملنتخبة يف  �لت�رشيعية  �ملجال�س  بالتعيني يف 
�ملوؤمتر  يو�فق  مامل  �لت�رشيعية  �ل�سلطة  يف  �مل�ساركة  على  �لتفاو�س  يف  حقها  �حلركة  فقدت 
�لإتفاق.  من   )10( �ملادة  لن�س  وفقًا  �ملفاو�سات  مل�سائل  �مل�ساألة  هذه  �إ�سافة  على  �لوطني 
ماي�سري  �إير�د  عن  �سمت  للم�ساركة،  �ملخ�س�س  هذ��لن�س  �أن  ذلك،  من  و�لأمر  �لأنكى 
حيث  �ملهمة،  �مل�ساألة  لهذه  يعر�س  مل  مبجمله  �لإتفاق  �أن  بل  �لق�سائية،  للهيئة  �لإ�سارة  جمرد 
يحمها  مل  �إن  قيمة  �أي  لها  لديها  لي�س  بالنهاية،  �حلركة  عليها  �ستح�سل  �لتي  �حلقوق  �أن 
�مل�ساركة  م�سائل  �سمن  �لق�ساء  �إ�ستقالل  على  �لن�س  وباإ�سقاط  ونزيه.  وم�ستقل  حر  ق�ساء 
للتفاو�س،  كمو�سوعات   )10( باملادة  �لو�ردة  �لق�سايا  �سمن  وروده  وعدم  �ل�سلطة،  يف 
�أن  يجب  �لتي  و�ملبادئ  �لق�سائية  �لهيئة  هيكلة  حول  �لتفاو�س  يف  �حلق  �حلركة  فقدت 
هذه  �إدر�ج  �لأخري  ي�ساء  �أن  �إل  �لوطني  �ملوؤمتر  لق�ساء  �لإحتكام  بالتايل  ور�سيت  حتكمها 
�ملوؤمتر  لإر�دة  نف�سها  �سلمت  قد  �أنها  بب�ساطة  يعني  وهذ�  �لتفاو�س،  ق�سايا  �سمن  �مل�ساألة 
ندري  ول  �لقو�نني.  منظومة  �سمن  عليه  �لإتفاق  ما�سيتم  �إدخال  حال  يف  حتى  �لوطني 
نظريًا هي  �سلطة  �إ�رش�كها يف  يود  �لوطني  �ملوؤمتر  �أن  �ملتمثل يف  �لتناق�س  �ستحل  بالطبع كيف 
�سيوفق  �أي�سًا كيف  �لقادم! ولندري  �أبريل  �ل�سعب يف  �سينتخبه  من  �سلطة  بل  �سلطته  لي�ست 
�ملوؤمتر �لوطني بني �إدعاءه باأن �لإنتخابات �لقادمة �ستكون نزيهة وغري مزورة وت�رشفه وكاأنه 

�لآخرين يف �حلكم! و�إ�رش�ك  قيامها  قبل  �لإنتخابات  فاز يف 
         و�لغريب يف �لأمر، هو مو�فقة حركة �لعدل و�مل�ساو�ة على �لتحول حلزب �سيا�سي فور 
�أن تدرك  �ملادة )4( من �لإتفاق �لإطاري، دون  �إتفاق �سالم �سامل كما ن�ست  �لتوقيع على 
�حل�سا�سية.  �سديدة  �مل�ساألة  هذه  على  �لن�س  باإ�ستعجاله  �لوطني  �ملوؤمتر  لها  ن�سبه  �لذي  �لفخ 
�ل�سيا�سية  �لأحز�ب  قانون  مبوجب  �لت�سجيل  بب�ساطة  يعني  �سيا�سي،  حزب  �إىل  فالتحول 
دولة  �سقف  حتت  �ملناورة  على  �لإقت�سار  وبالتايل  ود�ستورها،  نيفا�سا  �سقف  حتت  و�لوقوع 
فاحلركة  نيفا�سا.  لت�سنيف  وفقًا  �سمنه  د�رفور  تقع  �لذي  �ل�سمال  يف  �لدينية  �لوطني  �ملوؤمتر 
�لإتفاق  توقيع  بعد  �إنتقالية  لفرتة  جبهوية  كحركة  �إنتقالية  لفرتة  و�إن  بقاءها  �أن  تدرك  مل 
حرفيًا  �إلز�مها  دون  �لوليد،  �إتفاقها  تنفيذ  وملر�قبة  للمناورة  �أو�سع  فر�سة  يعطيها  �ل�سامل، 
به  تلتزم  �أن  يجب  و�لذي  ترف�سه  �لذي  �جلنوب  م�سري  تقرير  وحق  و�سقوفه  نيفا�سا  باإتفاق 
حمل  ي�سرتط  كحركة  �لبقاء  باأن  تفرت�س  �حلركة  �أن  يبدو  م�سجل!  حلزب  حتولها  حال  يف 
�سالم  �إتفاق  توقيع  �أمر حتمي مبجرد  ميكانيكي  ب�سكل  �سيا�سي  �لتحول حلزب  و�أن  �ل�سالح 
ق�سور  بالطبع  وهذ�  �خلطوة،  هذه  خطورة  تدرك  �أن  دون  �ل�سود�نية،  �حلكومة  مع  �سامل 

�ل�سيا�سي. فكرها  يف  بني 
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�حلركة  قو�ت  �إدماج  على   )5( باملادة  �لإطاري  �لإتفاق  ن�س  ماتقدم،  كل  فوق          
يطال  هيكلي  باإ�سالح  ذلك  يقرن  �أن  دون  و�ل�رشطة،  �لأمن  وقو�ت  �مل�سلحة  �لقو�ت  يف 
�لن�س  هذ�  وحم�سلة  عليها.  �لوطني  �ملوؤمتر  �سيطرة  ويفك  �لأجهزه  هذه  حتكم  �لتي  �لقو�نني 
كما  �لقو�ت  تلك  يف  �حلركة  قو�ت  تذوب  �أن  هو  �لقادمة،  �لتفاو�س  طبيعة  كانت  مهما 
ذ�بت قو�ت جبهة �ل�رشق وغريها، �أي �أنه �سوف تروح “�سمار يف مرقة” �إذ� �أخذنا بو�سف 
�لقو�ت،  هذه  وذوبان  �لإطاري!  وغري  �ل�سامل  �لقاهرة  لإتفاق  �لطيب  �لتيجاين  �لأ�ستاذ/ 
�إتفاق  �أي  لتطبيق  �لذ�تية  �ل�سمانات  تفقد  �سوف  و�مل�ساو�ة  �لعدل  حركة  �أن  بب�ساطة  يعني 
تنفيذه  نيفا�سا، ماكان من �ملمكن  �إتفاقية  تنفيذه من  �أن مامت  فاملعلوم  �إليه.  �لتو�سل  يتم  �سامل 
كل  مينع  ومل  دويل،  �سغط  من  ماتوفر  �إىل  بالإ�سافة  بقو�تها  �ل�سعبية  �حلركة  �إحتفاظ  لول 
بنيفا�سا  و�رد  هو  مما  �لكثري  تنفيذ  تفادي  بغر�س  و�ملد�ورة  �ملناورة  من  �لوطني  �ملوؤمتر  ذلك 

نف�سها! �ملقد�سة 
        �أخطر بنود �لإتفاق �لإطاري بال منازع هو ن�س �ملادة )10( منه �لتي �أخ�سعت مو�سوع 
�أي  باإ�سافة  و�سمحت  �لطرفني،  بني  للمفاو�سات  و�حلو�كري  �لأر�س  وق�سايا  �لرثوة  تقا�سم 
هذ�  لأن  وذلك  �ل�سامل.  �ل�سالم  �إتفاق  مو�سوعات  لإكمال  �رشورية  �لطرفان  ير�ها  ق�سية 
�لأطاري  بالإتفاق  و�رد  غري  مو�سوع  �أي  �إ�سافة  ملنع  فيتو  حق  �لوطني  �ملوؤمتر  �أعطى  �لن�س 
�لعد�لة  م�ساألة  �أن  ومبا  لإتفاق.  فيه  �لو�سول  عن  ناهيك  بالأ�سا�س  �لتفاو�س  م�سائل  �إىل 
على  ولو  �لإطاري  بالإتفاق  و�ردة  غري  د�رفور  �حلرب يف  مرتكبي جر�ئم  وحما�سبة  �جلنائية 
�ملوؤمتر  باأن  لنت�سور  لأننا  �لأبد،  و�إىل  ملرة  �سقطت  قد  فاإنها  �إنتقالية،  لعد�لة  �لإ�سارة  �سبيل 
�سوف  كذلك  �لتفاو�س.  مو��سيع  �سمن  �مل�ساألة  هذه  �إدر�ج  على  يو�فق  �سوف  �لوطني، 
�مل�سلحة  �لقو�ت  هيكلة  و�إعادة  و�إ�سالح  �لتنفيذية  �ل�سلطة  يف  كامل�ساركة  م�سائل  تخ�سع 
�لإ�سالح  م�سري  يتقرر  وباملثل  �لوطني،  للموؤمتر  �ملطلقة  لالإر�دة  و�ل�رشطة  �لأمن  وقو�ت 

فيه. و�مل�ساركة  �لق�ساء  و�إ�ستقالل  �لق�سائي 
        بالإ�سافة لكل ماهو و�رد �أعاله، حتدثت �ملادة )11( عن ت�سامن و�رش�كة �سيا�سية بني 
حركة �لعدل و�مل�ساو�ة و�حلكومة �ل�سود�نية وفق مبادئ وق�سايا وطنية توحد بني �لطرفني، 
قادم  �لوطني  و�ملوؤمتر  �حلركة  بني  بتحالف  ي�سي  معًا،  “�رش�كة”  و  “ت�سامن”  كلمتي  وورود 
�سالم،  �إتفاق  لأي  حتمية  نتيجة  �ل�رش�كة  كانت  فاإذ�  �ل�سامل.  �لإتفاق  توقيع  بعد  حمالة  ل 
�ملوؤمتر  مع  �سيا�سي  حتالف  �إقامة  �حلركة  �أر�دت  �إذ�  �إل  �حلتمية،  بنف�س  لي�س  �لت�سامن  فاإن 
�إ�ستحياء. عمومًا ل �رشورة لالإ�ستعجال و�لأيام حباىل  �لن�س تقول ذلك على  �لوطني، ولغة 
لتوقيع  ك�سقف  �لإتفاق  من   )12( �ملادة  حددته  �لذي  2010/3/15م  ويوم  جديد،  بكل 
�أن �ل�سقف �مل�رشوب لإمتام هذ� �لإتفاق غري  �لإتفاق �ل�سامل لي�س ببعيد. ولعله من �لو��سح 
على  و�سعها  غري  يتبق  مل  م�سبقًا  متت  قد  �سفقة  حول  �ل�سكوك  �أثار  ما  هذ�  ورمبا  و�قعي، 
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�إىل  �لعجلة  نعز  �أن  ونف�سل  �لتاآمري  �لتف�سري  �إىل هذ�  منيل  كنا ل  و�إن  توقيعها،  بق�سد  �لورق 
�لو�ساطة. ورغبة  و�لدولية  �لإقليمية  �لظروف 

        ول يفوتنا �أن ننوه �إىل �أن �لإتفاق �لإطاري قد خال من �أي �سمانات جتعل تنفيذه م�سيجًا 
�سوف  �لنهائي  �لإتفاق  �أن  ت�سور  �إىل  �أي�سًا  يعود  هذ�  ولعل  بتنفيذه،  �لوطني  �ملوؤمتر  يلزم  مبا 
ناأمل يف  �إذ  �لالزمة-�إن وجدت. ونحن  �ل�سمانات  وي�ستمل على كل  ق�سرية  فرتة  ينجز يف 
بطاولة  �لتم�سك  �رشورة  �إىل  �لتنويه  يفوتنا  ل  ممكن،  وقت  �أ�رشع  يف  �سامل  لإتفاق  �لتو�سل 
نار  �إطالق  �لتم�سك بوقف  باأي ثمن مع  �إتفاق  �إتفاق عادل ولي�س  �إىل  �ملفاو�سات للو�سول 
جروميكو  �أندريه  �حلكيم  �ل�سوفيتي  �ل�سيا�سي  ماذكره  ب�سحة  �إميانا  و��سحة،  باآلية  مر�قب 
ننوه  �أن  �أف�سل من يوم و�حد من �حلرب. كما ليفوتنا  �ملفاو�سات  �أن ع�رش �سنو�ت من  من 
تف�سيلية  بتعريفات  �لتم�سك  من  �لنهائي  �لإتفاق  على  �لتفاو�س  عند  �لإنتباه  �رشورة  �إىل 
عليه  �ملن�سو�س  و�ملت�رشرين  للنازحني  �لعادل  للتعوي�س  و��سح  تعريف  مثل  عليها  يتفق  ملا 
باأن  ونتمنى  �ملعروفة.  �لوطني  �ملوؤمتر  عد�لة  بر�ثن  يف  للوقوع  تفاديًا  �لإطاري،  بالإتفاق 
�لوز�ري  للبيان  �لأ�سا�سية  �ملالمح  على  بالن�س  �ملطالبة  و�مل�ساو�ة حكمة  �لعدل  يكون حلركة 
�ل�سعبية  �حلركة  ب�سنة  تتاأ�سى  �أن  ل  فيها،  �ست�سارك  �لتي  �حلكومة  �أ�سا�سه  على  �ستحكم  �لذي 
متوهمة  ملزم  وز�ري  بيان  بدون  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  يف  �ساركت  حني  �حلميدة  غري 
و�أ�سبحت  �لأحو�ل،  من  حال  باأية  كذلك  لي�ست  وهي  حكومة،  برنامج  نيفا�سا  �إتفاقية  �أن 

�ملوؤمتر�لوطني. �رشيك يف حكومة  بذلك جمرد 
نفعه  يعود  عادل  ب�سالم  نحلم  نبقى  موؤرقة،  مالحظات  من  ماتقدم  كل  من  بالرغم          
لنجاحه  �ملقدر  �لو�ساطة  جهد  ونثمن  �ملت�رشرين،  �لطيبني  �أهلنا  وعلى  د�رفور  مو�طن  على 

�لبنادق. �سوت  �إ�سكات  يف 
2010/2/26م
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ال�شاد�ص الفرع 
�شهيدًا! اخلليل 

ال�شودان( يف  الأمريكي  امل�شروع  جناح  )قرابني 

        طالعتنا �أجهزة �لإعالم بخرب جناح نظام �لإنقاذ يف ت�سفية زعيم حركة �لعدل و�مل�ساو�ة 
د�رفور،  من  �إنطالقًا  �لهام�س  ولأهل  �ل�سود�ن  �أهل  لكل  و�مل�ساو�ة  �لعد�لة  �أجل  من  �ملقاتلة 
�ملعادلة  على  فقده  خطر  و��ست�سعار  �ل�سهيد  على  �حلزن  من  �أعمق  هو  مبا  �لكل  منذرًة 
�لذي  �لبالد  �إنف�سال جنوب  مابعد  �سيناريو  �إىل  ومنوهًة  فد�حته،  على  و�لع�سكرية  �ل�سيا�سية 
معه  �إختلفنا  �أم  �إتفقنا  �ل�سهيد،  فاخلليل  بال�سود�ن.  �لأمريكية  �لإد�رة  �إنفاذه  �أجل  من  تعمل 
�لعدل حب�سها  من  لي�س  فاعلة،  وع�سكرية  �سيا�سية  قائد�ً حلركة  يبقى  �لفردي،  �مل�ستوى  على 
و�إ�سهامها  و�لن�سج،  �لتطور  يف  حقها  وم�سادرة   ، تاأ�سي�سها  وظروف  معطيات   �إطار  يف 
فرعًا  وجعلها  تنميطها  لي�سهل  عور�ته،  وك�سف  �لوطني  �ملوؤمتر  نظام  �إ�سعاف  يف  �لفاعل 
�لرت�ب  كامل  لي�سمل  �لإقليمية  من  �ل�سيا�سي  طرحها  لتطور  تام  جتاهل  يف  �ل�سعبي،  للموؤمتر 
�ل�سود�ين، ومن �لإطار �لديني �ملحدود ل�سعة ف�ساء دولة �ملو�طنة، ومن �لإق�ساء ونبذ �لآخر 
له من خيانات  �لتحالفات رغم ماتعر�ست  �أ�سكال  �إىل �لإنفتاح على كل  �إبتالعه،  �أو حماولة 

�ل�سيا�سية.  �لقوى  بع�س 
بع�س  يتوهم  �سخ�س زعيمها كما  لي�ست هي  �سيا�سي  �حلركة كتنظيم  �أن  وبالرغم من          
ولعل  منه.  �لتقليل  �أو  �إهماله  لميكن  �أثر�ً  ترتك  �أن  لبد  زعيمها  ت�سفية  �أن  �إل  �أعد�ئها، 
لظلم  �ملكر�س  �ل�سهادة  عامل  �إىل  يذهب  �خلليل  �لذي جعل  �لأول  �ل�سبب  كان  بالذ�ت  ذلك 
�لوطني  �ملوؤمتر  �سلطة  وتثبيت  �ل�سود�ن  يف  �لأمريكي  �مل�رشوع  لإجناح  كقربان  �إغتاله،  من 
يتحتم  بالألغاز،  �مل�رشوع. وحتى ل نتحدث  �أمام عنفو�ن و�سخب هذ�  بالكامل  �مل�ست�سلمة 
�مل�رشوع يف �سلب  �ملنوه عنه، لرنى كيف كان هذ�  �لأمريكي  �مل�رشوع  نب�سط  �أن  �أوًل  علينا 
�ملقد�سة  نيفا�سا  �لعودة لإتفاقية  �لعدل و�مل�ساو�ة. وللقيام بذلك لبد من  ت�سفية زعيم حركة 
دولة  �أ�سا�س  على  بناءها  وهند�ست  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  رعتها  �سفقة  باإعتبارها 
�ل�سيغة  هذه  �سمن  �لبقاء  على  بعدها  �جلنوبيني  ي�ستفتى  �إنتقالية  فرتة  يف  ونظامني  و�حدة 
يتعاملون  من  �أو  �ل�سذ�جة  �لأمريكية  �لإد�رة  يف  يظنون  ممن  ول�سنا  �لإنف�سال.  �أو  �لأبد  �إىل 
لأننا  باليوم”،  �ليوم  “رزق  لقاعدة  �إ�ستناد�ً  �لإقليمية  �سيا�ستها  تبني  �أنها  �أ�سا�س  على  معها 
وفقًا  وتو�ئمها  موؤ�س�سي  ب�سكل  لن�ساطاتها  �إ�سرت�تيجية  خططًا  ت�سع  �لإد�رة  تلك  �أن  نعلم 
تلك  لإنفاذ  �ملو�سوعة  �لبد�ئل  وت�ستخدم  مطلوبًا،  ذلك  كان  كلما  �لأر�س  على  للتطور�ت 
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كانت  �لأمريكية  �لإد�رة  �أن  توؤكد  نيفا�سا،  ل�سفقة  �ملتاأنية  و�لقر�ءة  �لإ�سرت�تيجية.  �خلطط 
�ل�سيغة  يف  �لإ�ستمر�ر  يختارو�  لن  �ل�سود�ن  جنوب  مو�طني  �أن  �لأول  �ليوم  منذ  تعلم 
�ملوؤمتر  نظر  ق�رش  �إعتبارها  يف  �آخذة  �ل�سمال،  يف  �لدينية  �لدولة  بقاء  ويباركو�  �لإنتقالية 
�لوطني من جهة و�سعف قدرته على �لتحليل �لإ�سرت�تيجي من جهة �أخرى، هذ� �إن مل تكن 
�أن  �لإد�رة  هذه  على  لز�مًا  كان  عليه  لها.  �لبع�س  �إتهامات  �لإنف�سال ح�سب  �سجع  من  هي 
�أوهام،  دون  نيفا�سا  �إتفاقية  �ستفرزه  �لذي  �لو�قع  هذ�  مع  للتعامل  �إ�سرت�تيجيًا  م�رشوعًا  ت�سع 

�لإقليم. يف  م�ساحلها  على  للحفاظ 
ككل  �ملنطقة  يف  م�ساحلها  عن  تنف�سل  ل  �أنها  جند  �لإقليم،  يف  مل�ساحلها  وبالنظر          
�لنفط.  �إنتهاء حقبة  �آنيًا و بعد  �ملنت�رشة  �لتي �ستكر�س �لإمرب�طورية  �لطاقة  و�ملرتبطة بحروب 
�أن �لطاقة �مل�ستقبلية �لبديلة للبرتول يف �ملدى �ملنظور هي �لغاز �لطبيعي  �أ�سبح من �ملعلوم  �إذ 
ثرو�ت  �إىل  بالإ�سافة  طبيعيًا  غاز�ً  ميتلك  �جلنوب  كان  و�إذ�  “�لبيوغاز”.  �حليوي  و�لغاز 
غري  �ل�سا�سعة  �لزر�عية  مب�ساحاته  �ل�سود�ن  ف�سمال  �مل�ستقبل،  معادلة  قلب  يف  جتعله  �أخرى 
ولهذ�  م�ستقباًل.  �لعامل  يف  “�لبيوغاز”  �حليوي  للغاز  منتج  �أكرب  ليكون  مر�سح  �مل�ستغلة، 
على  بناء�ً  �لإقليم  يف  �إ�سرت�تيجيتها  ت�سع  �أن  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  على  لز�مًا  كان 
�إ�ستقر�ر  لأن  وذلك  معًا.  و�لقدمية  �لوليدة  �لدولة  يف  �ل�سلطتني  �إ�ستقر�ر  على  �ملحافظة 
كما  �لدولتني،  بني  وتعاونًا  �ل�سمال  دولة  يف  �إ�ستقر�ر�ً  ي�ستلزم  �لوليدة  �لدولة  يف  �ل�سلطة 
على  �ل�سيطرة  لإ�ستكمال  لزم  �أمر  �أمريكية  ب�رشوط  �ل�سمال  دولة  يف  �ل�سلطة  �إ�ستقر�ر  �أن 
فالوليات  �سوريا.  يف  �ملمانع  �لنظام  �إ�سقاط  �رشورة  مثل  متامًا  �مل�ستقبل،  طاقة  �إنتاج  مر�كز 
�لغاز  بجر  �لطبيعي،  �لغاز  وحتديد�ً  للطاقة  مركز  �إىل  تركيا  لتحويل  ترمي  �لأمريكية  �ملتحدة 
بعد  و�لرتكمان�ستاين  �لإير�ين  ولحقًا  �ملتو�سط(  �رشق  )غاز  و�للبناين  و�لإ�رش�ئيلي  �مل�رشي 
�لغاز �مل�سال  �إىل تركيا، مع تزويدها مبن�ساأة �سخمة ملعاجلة  �لنظام �لإير�ين عرب �سوريا  �إ�سقاط 
و�إخر�ج رو�سيا  �لعامل،  بلد�ن  �ملمون لأوربا ومعظم  �لغاز  �ل�سيطرة على  تتم  �لقطري، حتى 
لن  �لذي  �لطبيعي  غازها  ن�سوب معني  قبل  �لأوربية حتى  و�ل�سيا�سية  �لإقت�سادية  �ملعادلة  من 
بالإنت�سار  لها  ي�سمح  مبا  �لقرب�سي  �لغاز  يف  تركيا  يد  �إطالق  لذلك  �أ�سفنا  و�إذ�  �سوقًا.  يجد 
ي�ستميت  ملاذ�  نفهم  �ليورو،  منطقة  لتفكيك  �لأ�سا�س  حجر  وي�سع  �ليونان  مع  معركتها  يف 
عنه.  �لدفاع  يف  و�ل�سني  رو�سيا  ت�ستميت  �ملقابل  ويف  �ل�سوري  �لنظام  لإ�سقاط  �أردوغان 
لالإمرب�طورية  ح�سار�ً  �أي�سًا  يعني  �لأو�سط،  �ل�رشق  يف  �لغاز  على  �ملتحدة  �لوليات  ف�سيطرة 

للطاقة. �جلائعة  �ل�سينية 
�إد�رته  �أن  �أكد  �لذي  لل�سود�ن  �لأمريكي  �لرئي�س  مبعوث  ت�رشيحات  نقر�أ  �ل�سياق  هذ�  يف 
�لإد�رة  ت�رشيحات  وكذلك  تهذيبه،  مع  هي  بل  �لوطني  �ملوؤمتر  نظام  �إ�سقاط  مع  لي�ست 
�لأمريكية �ملعادية لتحالف �لقوى �لثورية �ملعروف بتحالف كاود� �لذي نادى باإ�سقاط �لنظام 
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غري  �لأمريكي  �جلهد  نفهم  �أي�سًا  �ملهمة.  �أ�سالعه  �أحد  �خلليل  و�ل�سهيد  �مل�سلح،  �لعمل  عرب 
�ل�سمال  دولتي  بني  �لعالقة  للق�سايا  �سيا�سية  ت�سوية  �إىل  للو�سول  �ملبا�رش  �ملبا�رش وغري  �مل�سبوق 
�لتحول  نقر�أ  نف�سه  �ل�سياق  ويف  بالدوحة.  �ملوقعة  د�رفور  �سالم  �إتفاقية  و�إنفاذ  و�جلنوب 
فر�س  مع  �لعربية  �جلامعة  يف  وت�سويتها  �ل�سوري  �لنظام  من  �ل�سود�نية  �حلكومة  موقف  يف 
�لوطني،  �ملوؤمتر  لنظام  �حلليف  �لقمعي  �ل�سوري  �لنظام  ع�سوية  تعليق  و  وعقوبات  حظر 
جلبته  �لذي  �لأمريكي  و�مل�رشوع  �لربنامج  هو  هذ�  �أن  �لتام  �حلكومة  هذه  علم  من  بالرغم 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  و�أن  �لعربية،  باجلامعة  �لأمريكي  �مل�رشوع  يف  �ملنخرطة  �لقوى 
�إما  للنظام،  �لد�خلية  بال�سيا�سة  �ملتعلقة  �ملحقة  �ل�سوري  �ملو�طن  ومطالب  ق�سايا  ت�ستخدم 
�لأمريكي  �مل�رشوع  يف  و�لإنخر�ط  �خلارجية  �سيا�سته  تغيري  على  لإجباره  �أو  �لنظام  لتغيري 
�لغاز �لإير�ين للبحر �ملتو�سط، وقطع  بانيا�س ومترير  �أنبوب نفط  �إحياء  بالتوقف عن �حللم يف 
مو�طنيه  �ل�سوري  �لنظام  يطحن  �أن  يهمها  ل  فاأمريكا  و�ملقاومة.  �إير�ن  حمور  مع  �لعالقات 
على  لل�سيطرة  �لأمريكي  �ملخطط  ومترير  �لإقليمية  �ملعادلة  يف  ملوقفه  تغيريه  حال  يف  طحنًا، 
�ملوؤمتر  نظام  تطويع  �إىل  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  ت�سعى  �ل�سورة،  وبنف�س  �مل�ستقبل.  طاقة 

�جلهنمي. �ملخطط  هذ�  مع  لالإن�سجام  �لوطني 
هذ�  لدفع  م�ستعد  �لوطني  و�ملوؤمتر  ثمن.  له  �لوطني  �ملوؤمتر  نظام  بقاء  مع  فالوقوف          
�إ�ستقر�ر دولة جنوب �ل�سود�ن �لوليدة، و�لإنخر�ط يف م�رشوع �ل�سيطرة  �لثمن. و�لثمن هو 
�جلنوب  بدولتي  �ل�سينية  �ملبادرة  لتحجيم  �لتن�سيق  مع  �لأمريكي،  �مل�ستقبل  طاقة  على 
�لنظام  �ساعدت  بالطبع  و�ل�سني  م�ستقباًل.  لطردها  توطئة  �إ�ستثمار�تها  وخنق  و�ل�سمال 
�ملالية �مل�ستحكمة بعد  �أزمته  �أن تعالج  �ل�سود�ين يف قبول �لإمالء�ت �لأمريكية حني رف�ست 
�إبتز�ز  من  منعه  ب�سكل  عليه  �سغطها  وو��سلت  لها،  �لب�سري  �لرئي�س  زيارة  برغم  �لإنف�سال 
لأهمية  �لنظر  دون  �لآنية  م�ساحلها  على  حفاظًا  وذلك  �أزمته،  ملعاجلة  �لفتية  �جلنوب  دولة 
�سبيلني:  �أحد  �سوى  �لوطني  للموؤمتر  يكن  مل  �ل�سمال.  لدولة  �مل�ستقبلي  �لإ�سرت�تيجي  �لدور 
�مل�رشوع  هذ�  عر�بة  �لعربية  �لدول  بو�بة  عرب  بالكامل  �لأمريكي  �مل�رشوع  يف  �لإنخر�ط  �إما 
�إىل �سعبه وم�ساحلته و�لإ�ستقو�ء به يف مو�جهة  �لرجوع  �أو  �ل�سلطة،  باملنطقة و�لإ�ستمر�ر يف 
�أن  نزيهة يف م�ستقبل قريب. ومبا  �إنتخابات حرة  �ل�سلطة عرب  �لإمربيالية و�لإ�ستعد�د ملغادرة 
وحيد�ً  كان  خياره  فاإن  مطلقًا،  �ل�سلطة  عن  �لتخلي  ح�ساباته  �سمن  ي�سع  ل  �لوطني  �ملوؤمتر 
�أ�ساًل  �ملتحدة  �لوليات  �أن  يالحظ  �ملبا�رشة.  وغري  �ملبا�رشة  �لأمريكية  �لإمالء�ت  قبول  وهو 
�ملناورة  م�ساحة  ز�وية  يف  ح�رش�ً  وح�رشته  �أر�دته،  حيث  �لوطني  �ملوؤمتر  نظام  و�سعت  قد 
بتوظيف  و�إنتهاًء  �لب�سري  توقيف  �أمر  بتوظيف  مرور�ً  نيفا�سا  �إتفاقية  من  بدء�ً  حمدودة،  فيها 
موقفه  يف  يظهر  ل  �لأمريكي  �مل�رشوع  بتنفيذ  �لنظام  وقبول  �ملحلية.  �لع�سكرية  �لنز�عات 
به  �مل�ستبه  �أقطابه  �أحد  �لر�سا عنه عرب تكليف  �إقليمي فقط، بل يف  باإيعاز  من حكومة دم�سق 
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لدى حمكمة �جلنايات �لدولية باإرتكاب جر�ئم حرب يف د�رفور لري�أ�س بعثة �ملر�قبني �لعرب 
�لإعالم.  باأجهزة  مايرد  على  �لإعتماد  من  بدًل  �لأ�سد  نظام  لإد�نة  �أدلة  بالبحث عن  �ملكلفة 
للوليات  �حلليفة  �لقوى  لبع�س  بال�سماح  عنه  �لأمريكية  �لإد�رة  ر�سا  يف  يت�سح  كذلك 
�لنهاية  �لهدف يف  باأن  �ل�سمايل، علمًا  بال�سود�ن  �أمو�ل و�لإ�ستثمار  �لأمريكية ب�سخ  �ملتحدة 
�ل�سكر  �رش�ء م�سانع  يبد�أ ذلك عرب  “�لبيوغاز” و�سوف  �حليوي  �لغاز  �لإ�ستثمار يف جمال  هو 

�حليوي.  �لغاز  لإنتاج  بل  فقط  �ل�سكر  لإنتاج  ل 
�إ�ستقر�ر  �أجل  من  جاهدة  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  تعمل  ماتقدم،  �إىل  بالإ�سافة          
�لتمرد يف  �ل�سغط على �حلكومتني لإيقاف دعم  �لنظامني يف �جلنوب و�ل�سمال، وذلك عرب 
تقوي�س  على  يعمل  عنيد  خ�سم  من  �لتخل�س  يف  منهما  و�حدة  كل  وم�ساعدة  منهما.  كل 
جنوب  يف  �لتمرد  قائد  ت�سفية  لنجاح  فالناظر  مبا�رش.  ع�سكري  عمل  عرب  منهما  كل  �سلطة 
�لر�سد  فن�ساط  �لعملية.  يف  �أبد�ً  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  ب�سمة  تفوته  ل  �ل�سود�ن، 
ي�ستخدمه  كان  �لذي  �ملزور  �لكيني  �جلو�ز  مبافيها  �لإ�ستخبارية  �ملعلومة  وتوفري  و�ملتابعة 
�ل�سهيد  ومتابعة  ر�سد  كذلك  �مل�ستوى.  رفيع  و�أمنيًا  �إ�ستخبار�تيًا  تعاونًا  يعك�س  �أطور، 
وتعاون  رفيعًا  و�أمنيًا  �إ�ستخباريًا  عماًل  يعك�س  �إ�ستهدفته،  �لتي  �جلوية  �ل�رشبة  ودقة  �خلليل 
�أجنز  قد  لكان  و�إل  �لوطني  �ملوؤمتر  لنظام  متوفر  �أنه  �أظن  ل  وتكنولوجي،  �أمني  م�ستوى  على 
�لوطني على �رشوط  �ملوؤمتر  مو�فقة  �خلليل ر�ح �سحية  فال�سهيد  منذ زمن طويل.  �ملهمة  هذه 
بعيون  �ملعادلة  هذه  قر�ءة  كاود�  حتالف  وعلى  �أطور،  �لتمرد  قائد  وكذلك  �أوباما  �إد�رة 
يتعار�س  �سوف  له،  وتعويله على دعمها  �جلنوب  مفتوحة. وذلك لأن �سغطه على حكومة 
�لتوتر  �إ�ستمر�ر  يف  م�سلحة  لديهم  لي�س  �لذين  �ل�سود�ن  جنوب  مو�طني  م�سلحة  مع  قريبًا 
�سغط  حتت  دولتهم  مع  �لعالقة  للق�سايا  ت�سوية  �إىل  ت�سل  �سوف  �لتي  �ل�سمالية  جارتهم  مع 
�جلنوب  تتعار�س رغبة حكومة  �سوف  �لكبرية. كذلك  �لأمريكية  و�لهر�وة  �ل�سينية  �مل�سالح 
يف دعم هذ� �لتحالف – �إن وجدت، مع �مل�رشوع �لأمريكي �لر�ف�س لإ�سقاط �لنظام. وهذ� 
يعني �أن �أمام هذ� �لتحالف ثالثة خيار�ت: �أن يقوم باإ�سقاط �لنظام بعمل ع�سكري خاطف، 
ت�سوية  �إىل  ي�سل  �أن  �أو  �جلنوب،  دولة  من  دعم  بدون  �لأمد  طويلة  حرب  مع  يتاأقلم  �أن  �أو 

�لنظام. مع  �سلمية 
�ل�سيا�سية(،  )�لت�سوية  �لثالث  �حلل  �إجتاه  تدفع يف  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  بالطبع          
جمل�س  وتعيني  �لب�سري  تقاعد  عرب  �لوطني  �ملوؤمتر  �سلطة  هيكلة  �إعادة  �سياق  يف  تاأتي  و�لتي 
مرحلة  ملو�كبة  �لرت�بي  ح�سن  �ل�سيخ/  قيادة  حتت  �لإ�سالمية  �حلركة  توحيد  و�إعادة  رئا�سي، 
مع  جديد،  د�ستور  و�سياغة  �ملعار�سة  �لقوى  و�سط  �إخرت�ق  بتحقيق  ليقوم  �لعربي،  �لربيع 
)�أي  �لتوحيد  بعد  �لوطني  للموؤمتر  �لأ�سد  ن�سيب  و�إبقاء  �ل�سلطة  يف  �ملعار�سة  �لقوى  �إ�رش�ك 
�إ�سقاط  ي�ستلزم  وهذ�  �لقادمة(.  �ل�سيا�سية  �ملعادلة  يف  �لقبان  بي�سة  هو  �ل�سعبي  �ملوؤمتر  �أن 
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�إتفاقية  عرب  بال�سلطة  د�رفور  حركات  تلتحق  حتى  كاود�  حتالف  وتفكيك  �مل�سلح  �خليار 
�لدولتني  بني  �لقادمة  �ل�سيا�سية  �لت�سوية  بو�بة  عرب  بال�سلطة  �ل�سمال  قطاع  ويلتحق  �لدوحة، 
و�أن  �لأمريكية،  �لإ�سارة  رهن  لي�س  �لرت�بي  �ل�سيخ/  �أن  يالحظ  �لعالقة.  �لق�سايا  بت�سوية 
باأن  للقول  حاجة  يف  ول�سنا  �مل�رشوع.  هذ�  مع  يتو�فق  ل  قد  �لذي  �خلا�س  م�رشوعه  لديه 
�أبيي،  منطقة  من  قو�تهما  ب�سحب  للدولتني  �ملتحدة  �لأمم  بدعوة  بد�أت  �لت�سوية  هذه  نذر 
ير�سي  حل  �إجرت�ح  حلني  �لدولية  �ملنظمات  عهدة  يف  وتركه  �ملنطقة  حول  �ل�رش�ع  لتربيد 
من  �إ�ست�سفافها  �ملمكن  من  كما  عد�ئي،  وغري  ومغاير  هادئ  جو  ظل  يف  �لأطر�ف  جميع 
ت�رشيحات �لقائد باقان �أموم حول قبول حكومة �ملوؤمتر �لوطني لت�سوية ر�سوم عبور �لبرتول 
�إنكار �سلطة �خلرطوم. فالكعكة �ملطروحة على  حتت �سغط �سيني، وهو ما�سيتم قريبًا برغم 
هذه �ل�سلطة كبرية، تتمثل يف مردود �لإنخر�ط يف �مل�رشوع �لأمريكي على �لنخبة �حلاكمة، 
قائمة  من  �ل�سود�ن  �إ�سم  ورفع  �لإقت�سادي  و�حل�سار  �لعقوبات  رفع  مع  �ل�سلطة  يف  و�لبقاء 

�إعادة جدولته. �خلارجي عو�سًا عن  �لدين  و�سطب  لالإرهاب،  �لر�عية  �لدول 
�لأمريكي  �مل�رشوع  لنجاح  قربانًا  قدم  قد  �خلليل  �ل�سهيد  �أن  �ملتو��سع  تقديرنا  يف          
و�لتي  �أجلها  من  قاتل  �لتي  �لق�سية  يعني �سياع  �إ�ست�سهاده ل  ولكن  �ل�سود�ن،  �لإمربيايل يف 
�هلل  رحم  �أل  �ل�سود�ن.  يف  �لأمريكي  �مل�رشوع  �أنف  رغم  �حلل  على  وع�سية  باقية  �ستظل 
�ل�سرب و�ل�سلو�ن، وقومو�  �إبر�هيم وتقبله قبوًل ح�سنًا و�ألهم رفاقه و�آله وذويه  �ل�سهيد خليل 

�هلل! يرحمكم  لن�سالكم 
2011/12/26م
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الرابع الق�سم 
ال�سودانية املعار�سة  اأزمة 
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الأول الفرع 
احلجج( واإ�شعاف  الأداء  )اإرتباك  ال�شودانية  املعار�شة 

�لقائل بعدم م�رشوعية  �ل�سود�نية موؤخر�ً يف موؤمتر �سحفي على ر�أيها  �أطلعتنا �ملعار�سة         
�إتفاقية  من  م�رشوعيتها  �إ�ستمدت  �لتي  �لوطنية(،  �لوحدة  )حكومة  �ل�سود�نية  �حلكومة 
ومن  �ملاثل  �لد�ستور  �أن  باإعتبار  2009م،  يوليو  من  �لتا�سع  بعد  بعد،  من  ود�ستورها  نيفا�سا 
يف  منتخبة  حكومة  عنها  ينتج  �إنتخابات  قيام  وجوب  علي  ن�سا  قد  �ملذكورة،  �لإتفاقية  قبله 
فرتة �أق�ساها �لتاريخ �ملنوه عنه. وبالرغم من �سحة هذه �لقر�ءة �لد�ستورية �لتي ليقدح فيها 
يف  �مل�رشوعية  عدم  على  ين�سا  مل  و�لد�ستور  �لأتفاقية  �أن  على  �لقائم  �لوطني  �ملوؤمتر  تخريج 
لأن جتاوز  �لقادمة، وذلك  للحكومة  د�ستوريًا  بدياًل  يقدما  �لإنتخابات، ومل  قيام  حال عدم 
تقدميه  وعدم  �لد�ستور  وق�سور  �لد�ستورية،  بعدم  �لقول  لإ�سناد  يكفي  �لد�ستورية  �ملو�قيت 
�لأد�ء  �إرتباك  �سائبة  ت�سوبه  �ل�سود�نية  �ملعار�سة  �أن موقف  �إل  �ألبتة،  ملعاجلة ليعطي م�رشوعية 
يلي  ملا  وذلك  �ملعار�سة-  تلك  عليه  مادرجت  –وهو  قوتها  كانت  مهما  �حلجج  و�إ�سعاف 

�أ�سباب: - من 
تاأجيل  على  و�فقت  قد  طيفها،  �ألو�ن  بجميع  �ل�سود�نية  �ملعار�سة  باأن  �جلميع  يذكر   -1
�لد�ستوري  غري  �لتاأجيل  ذلك  على  تعرت�س  ومل  2010م،  فرب�ير  �سهر  حتى  �لإنتخابات 
�لد�ستوري  �مليعاد  بعد  �حلكومة  م�رشوعية  عدم  على  �لقائمة  حماججتها  �أ�سل  هو  �لذي 
)تاأجيل  �لد�ستورية  باملخالفة  �لقبول  ي�ستقيم  كيف  ولندري  لالإنتخابات.  �ملحدد 
و�ملطالبة  �ملخالفة  تلك  عن  �لنا�سئة  �لد�ستورية  �لآثار  برتتيب  �ملطالبة  ثم  ومن  �لإنتخابات( 
�لتاأجيل  على  �لإعرت��س  يتم  �أن  هو  و�ل�سحيح  �مل�ستقيم  فاملوقف  �حلكومة.  م�رشوعية  بعدم 
د�ستوري-  ب�سكل  �لإنتخابات  تاأجيل  يت�سنى  حتى  �لد�ستور  بتعديل  و�ملطالبة  حينه،  يف 
�ملرتكبة  �جلهات  رف�س  وعند  �سمعه-  �أحد  يعرنا  ومل  �لتاأجيل  �إعالن  عند  به  ماطالبنا  وهو 
�حلكومة  م�رشوعية  عدم  باإعالن  �ملطالبة  تتم  خمالفتها،  يف  وم�سيها  �لد�ستورية  للمخالفة 
�لقبول  �أن  تقديرنا  �لد�ستورية. ويف  وعدم  �مل�رشوعية  عدم  لإنفاذ  �لالزمة  �خلطو�ت  و�إتخاذ 
وغري  مت�سق  غري  موقف  �حلكومة،  م�رشوعية  عدم  باإعالن  �ملطالبة  مع  �لإنتخابات  بتاأجيل 
طلب  ثم  ومن  �لتاأجيل،  عند  مفاعيله  و�إبطال  �لد�ستور  خرق  على  �لإتفاق  على  يقوم  نزيه، 
م�ستقيمة  �ل�سود�نية  �ملعار�سة  كانت  فلو  �لتاأجيل!!  على  �ملرتتبة  �لنتائج  فيمايخ�س  تفعيله 
�لتاأجيل  على  تعرت�س  �أن  عليها  كان  �ل�سيا�سية،  �ملمار�سة  د�ستورية  على  وحري�سة  ونزيهة 
�إعالن عدم م�رشوعية  �إىل  تبني على ذلك دعوتها  �أوًل، ومن ثم  �لد�ستوري لالإنتخابات  غري 
�أ�سف مل تفعل. �ملقرر لإجر�ء �لإنتخابات، ولكنها بكل  �لد�ستوري  �مليعاد  لتجاوز  �حلكومة 
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حكومة  م�رشوعية  عدم  باإعالن  تطالب  �ل�سود�نية  �ملعار�سة  �أن  هو  �ملبكي  �مل�سحك      -2
�لوهمي  �لربملان  �سفة حول  ببنت  ولتنب�س  2009م،  يوليو  من  �لتا�سع  بعد  �لوطنية  �لوحدة 
�لت�رشيع،  �لوطني يف  للموؤمتر  فيه لإعطاء م�رشوعية  �ملعينني  ممثلوها  فيه ويجل�س  ت�سارك  �لذي 
�أهم  �أحد  �أن  و�ملعلوم  للت�رشيع.  �لالزمة  �مليكانيكية  �لأغلبية  �أعطته  �لتي  نيفا�سا  ل�سيغة  وفقًا 
�أ�سالع �لإنتخابات �لتي حدد لها �لد�ستور ذلك �ل�سقف، هو �لإنتخابات �لربملانية. وموؤدى 
ذلك  منذ  م�رشوعيتها  تفقد  �لتي  �ملوؤ�س�سات  �أول  هو  �ملذكور  �لوهمي  �لربملان  �أن  هو  ذلك 
برملان  هنالك  يكون  �أن  على  "�ملقد�سة"  نيفا�سا  قبله  ومن  �لد�ستور  ن�س  فبب�ساطة  �لتاريخ. 
م�رشوعيته  يفقد  معني  برملان  �أي  �أن  ممايعني  عنه،  �ملنوه  �لتاريخ  �أق�ساها  فرتة  يف  منتخب 
مطالبتها  يف  ومت�سقة  نف�سها  مع  �سادقة  �ل�سود�نية  �ملعار�سة  كانت  ولو  �لتاريخ.  ذلك  بعد 
باإعالن  تبد�أ  �أن  عليها  كان  �لد�ستوري،  �لزمني  �لقيد  على  بناء�ً  �حلكومة  د�ستورية  بعدم 
تنادي  �أن  قبل  منه،  ممثليها  ترتب على ذلك �سحب  و�أن  �أوًل،  �لر�هن  �لربملان  د�ستورية  عدم 
�إذ  بالذ�ت.  �لربملانية  �لإنتخابات  هذه  قيام  لعدم  م�رشوعيتها  تفقد  حكومة  م�رشوعية  بعدم 
و�ل�سكوت  �ل�سيا�سية،  �لأهد�ف  بع�س  ماينا�سب  و�إنتقاء  �لنتائج  تبعي�س  �ملقبول  من  لي�س 
مايرتتب  لإختيار  نتائج  من  مبا�رش  ماهو  فوق  و�لقفز  �لد�ستورية  عدم  عن  �ملرتتبة  �لآثار  عن 

عليه!!
3-    مل ن�سمع- وقد يكون ق�سور�ً منا ب�سبب �لإبتعاد �ملزمن عن �لبالد- من �أيًا من �لقوى 

ل�سلطاته. �جلمهورية  رئي�س  ممار�سة  م�رشوعية  عدم  عن  حديث  تخ�سي�س  �ملعار�سة، 
و�لتاأجيل  ورئا�سية.  برملانية  لإنتخابات  حمدد  �لد�ستوري  �ل�سقف  �أن  علمنا  وح�سب         
ن�سًا  �ملحددة  �لإنتخابات  من  �أي  عن  �لنا�سئة  غري  �ملوؤ�س�سات  جميع  يفقد  �لد�ستوري،  غري 
زمني  �سقف  هناك  �أن  وطاملا  د�ستورية.  غري  موؤ�س�سات  ويجعلها  �مل�رشوعية،  بالد�ستور 
جعل  �لتي  �لإنتخابات  عرب  منتخب  غري  جمهورية  رئي�س  بعده  يحكم  �أن  لي�سح  د�ستوري 
غري  �حلايل  �جلمهورية  رئي�س  فاإن   ،2009 يوليو  من  �لتا�سع  لإقامتها  تاريخ  �أق�سى  �لد�ستور 
ممار�سته  وبالتبعية  د�ستورية  غري  رئا�سته  ت�سبح  د�ستوريًا،  �ملحددة  للطريقة  وفقًا  �ملنتخب 
ود�ستورها،  نيفا�سا  �إتفاقية  من  �سلطاته  ي�ستمد  فالرئي�س  م�رشوعة.  غري  ت�سبح  لل�سلطة 
حمددة  فرتة  يف  تتم  �أن  يجب  �لتي  �لإنتخابات  هو  �ل�سلطات  لهذه  �سقفًا  حددتا  و�لوثيقتان 
د�ستوريًا.  �ملحدد  �مليعاد  مرور  بعد  �لد�ستورية  و�سالحياته  ل�سفته  فقد�نه  ممايعني  �رش�حًة، 
وبكل �أ�سف مل ن�سمع من �أٍي من �لقوى �ملعار�سة حديثًا مبا�رش�ً ومف�ساًل حول عدم م�رشوعية 
�أن  و�أخ�سى   . 2009م  يوليو  من  �لتا�سع  بعد  ل�سلطاته  وممار�سته  من�سبه  يف  �لرئي�س  بقاء 
يكون ذلك لأحد �سببني هما: �لتخوف من تد�عيات مثل هذه �ملعاجلة، بالأخذ يف �لإعتبار 
�لرئي�س  �لدولية يف حق  �جلنايات  �ل�سادرة من حمكمة  �لتوقيف  �ملرتتبة عن مذكرة  �حل�سا�سية 
كري  �سيلفا  �ل�سيد/  و�سع  ح�سا�سية  �أو  �جلماعية،  �لإبادة  حول  �لأخرية  �أوكامبو  وت�رشيحات 
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عن  حتمًا  ويبتعد  و�ملجاملة  �لتقية  بني  �سري�وح  �حلالة  هذه  يف  �لأمر  لأن  �لرئا�سة،  مبوؤ�س�سة 
�لنز�هة و�ل�سدق مع �لنف�س يف ممار�سة �ل�سيا�سة، قبل �أن يكون عدم �إحرت�م للذ�ت ولل�سعب 

�ل�سود�ين.
لتقدميها  مذكرة  �أعدت  قد  �لوطنية  �لقوى  بع�س  �أن  ذلك،  كل  من  و�لأمر  �لأنكى      -4
مع  بالإت�ساق  فيها  تطالب  بجوبا،  عقده  �ملزمع  �ل�سيا�سي  �ملوؤمتر  يف  كري  �سيلفا  لل�سيد/ 
�لإنتخابات.  على  وت�رشف  �حلالية  �حلكومة  تعقب  قومية  حكومة  بتكوين  �ملعار�سة  مطلب 
�حلركة  من  مرفو�س  �ملعار�سة  قبل  من  �ملرفوع  �لقومية  �حلكومة  مطلب  �أن  �لو��سح  ومن 
�ملنبثقة  �حلالية  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  �إ�ستمر�ر  على  �لوطني  �ملوؤمتر  مع  تتفق  �لتي  �ل�سعبية، 
�ل�سعبية  �حلركة  موقف  مع  مت�سق  موقف  وهو  د�ستوريتها،  عدم  عن  �لنظر  بغ�س  نيفا�سا  عن 
�لد�ستوري  غري  �لتاأجيل  على  و�فقت  حني  نيفا�سا  و�إتفاق  �لد�ستور  خرق  على  و�فقت  �لتي 
حرث  يف  يرغب  �لذي  �لوطنيني  �ملعار�سني  موقف  هو  �ملت�سق  غري  ولكن  لالإنتخابات. 
�لقومية مقت�رش  �أن مطلب �حلكومة  �لبحر وتقدمي طلب جلهة ترف�سه مقدمًا وعلنًا!!! يالحظ 
�لإعتبار  يف  لياأخذ  �أنه  كما  �أوبعيد،  قريب  من  �لرئا�سة  موؤ�س�سة  وليقارب  �حلكومة  على 
نيفا�سا.  �رشيكي  رف�س  ظل  يف  حتققها  �إ�ستحالة  ول  �ل�سابقة،  �لقومية  �حلكومات  جتارب 
منها  �لأجدى  كان  م�رشوخة،  لأ�سطو�نة  وتكر�ر�ً  �خليال  يف  �سمور�ً  يعك�س  ذلك  وفوق 
�لإ�رش�ف  مهمتها  تكون  �لدولية،  �ملنظمات  و�إ�رش�ف  دعم  حتت  تكنوقر�ط  بحكومة  �ملناد�ة 

منتخبة. حكومة  �إنبثاق  حلني  �حلكومة  مهام  وت�سيري  �لإنتخابات  على 
و�حلركة  �لوطني  �ملوؤمتر  موقف  �أن  وو�سوح  �رش�حة  وبكل  نقول  �أن  نود  باإخت�سار         
�أكرث  �لد�ستورية،  غري  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  باإ�ستمر�ر  و�لقا�سي  �لد�ستوري  غري  �ل�سعبية 
�لذي  �لد�ستور  خرق  يف  و�إمعان  �إ�ستمر�ر  جمرد  ي�سكل  �أنه  �إذ  �ملعار�سة.  موقف  من  �إت�ساقًا 
موقف  �أن  حني  يف  لغري.  فقط  للد�ستور  باملخالفة  �لأنتخابات  تاأجيل  مت  حني  �إرتكابه  مت 
�ملعار�سة متناق�س، حيث �أنها و�فقت على خرق �لد�ستور عند تاأجيل �لإنتخابات، وتطالب 
كيف  ولندري  عليه،  و�فقت  �لذي  �خلرق  على  �ملرتتبة  �لد�ستورية  �لآثار  بتطبيق  �لآن 
بها  �ملناد�ة  تعد  قومية  بحكومة  تنادي  �ملعار�سة  ماز�لت  ذلك،  من  و�أكرث  ذلك!!!  ي�ستقيم 
مو�جهة  يف  تتخذها  �سوف  �لتي  �خلطو�ت  نوعية  عن  �إف�ساح  جمرد  ولتف�سح  منطقية،  غري 

�لد�ستورية. وغري  �ل�رشعية  غري  �حلكومة 
2009/7/10م  
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الثاين الفرع 
اهلل يرحمكم  قاطعوها  نرجوكم…….. 

حني  ل�سانه  وينعقد  �لده�سة  ت�سيبه  �أن  لبد  �ل�سود�نية،  �ل�سيا�سة  لأحو�ل  �ملر�قب         
�لوحدة  حكومة  �رشعية  عدم  عن  تتحدث  فهي  �ل�سود�نية.  �ملعار�سة  �أحز�ب  ل�سلوك  ينظر 
نف�س  ويف  لإ�سقاطها،  �ل�سارع  �إىل  للخروج  وتدعو  2009م  يوليو   9 تاريخ  بعد  �لوطنية 
ذلك  يف  �حلكومة  قبل  �رشعيته  فقد  و�لذي  �ل�رشعي  غري  بالربملان  �جللو�س  يف  ت�ستمر  �لوقت 
ق�سارى  وتبذل  م�سبقًا،  تزويرها  مت  قد  �لقادمة  �لإنتخابات  باأن  تقول  كذلك  وهي  �لتاريخ! 
�أي�سًا تتحدث عن حتول دميقر�طي، ويف نف�س �لوقت ت�سكو لطوب  جهدها خلو�سها! وهي 
برغم علمها  ملوؤمتر جوبا وت�سارك،  تتد�عى  �أنها  للحريات! كما  �ملقيدة  �لقو�نني  �لأر�س من 
مع  �ل�سود�ن،  �سمال  لق�سايا  تامًا  �إهماًل  يكر�س  نيفا�سا  �إتفاقية  منذ  �ل�سعبية  �حلركة  �أد�ء  �أن 
ومن  تكتيكيًا  �لوطني  �ملوؤمتر  على  لل�سغط  �ملذكورة  �لقوى  مع  �للحظية  �لتجمعات  توظيف 
�ملحري  �ل�سود�نية  �ملعار�سة  �أحز�ب  و�قع  ر�سد  باأن  قلنا  �إذ�  ن�سيب  ولعلنا  عنها.  �لإبتعاد  ثم 
�لعجالة على  �لرتكيز يف هذه  نف�سل  تف�سيلي. ولذلك  يطول، يف حال رغبنا يف تقدمي جرد 

�لقادمة. و�لت�رشيعية  �لرئا�سية  �لإنتخابات  من  �ملوقف 
هذه  مقاطعة  من  جتعل  �لتي  �لأ�سباب  من  �لكثري  هنالك  �أن  �ملتو��سع  تقديرنا  يف         
عن  �حلديث  يف  جادة  �ل�سود�نية  �ملعار�سة  �أحز�ب  كانت  �إذ�  فيما  بدهيًا،  �أمر�ً  �لإنتخابات 

يلي: - ما  نذكر  �لأ�سباب  تلك  �لدميقر�طي. ومن  �لتحول 
�ملو�عيد  من  كاملة  �أ�سهر  ت�سعة  بعد  تتم  �أنها  �إذ  د�ستورية،  غري  �ملتوقعة  �لإنتخابات      01
�ملعار�سة عدم �رشعية حكومة  �أحز�ب  تاأجيل غري د�ستوري رتبت عليه  �إثر  �لد�ستورية، على 
�لن�ساطات  ود�ستورية  �لد�ستور  على  حري�س  هو  ممن  تقت�سي  و�لأمانة  �لوطنية.  �لوحدة 
ت�سبح  حتى  لالإنتخابات  جديد  �أجل  لو�سع  �لد�ستور  بتعديل  يطالب  �أن  �ل�سيا�سية، 
مبدئي  موقف  مع  �لإت�ساق  على  للحفاظ  حتميًا  �أمر�ً  �ملقاطعة  تكون  وبالعدم  د�ستورية، 
م�سد�قية  يف  ي�سكك  �لد�ستورية،  غري  �لإنتخابات  هذه  يف  فالدخول  �مل�ساومة.  ليحتمل 

�ل�سيا�سية. �لن�ساطات  د�ستورية  من  �ملعار�سة  موقف 
كل  تكر�س  �رشعية  وغري  د�ستورية  غري  حكومة  ظل  يف  تتم  �سوف  �لإنتخابات      .2
تناف�س  �أو  �لإنتخابات  نز�هة  عن  حديث  �أي  ممايجعل  �حلاكم،  �ملوؤمتر  حلزب  �إمكانياتها 
�ل�رشعية  غري  �حلكومة  هذه  ظل  يف  �لإنتخابات  وخو�س  �إل.  لي�س  �خليال  من  �رشب  حر 
تو�سيفها  ومن  منها  �ملعار�سة  �أحز�ب  موقف  عن  �لرت�جع  مل�ستوى  يرقى  �لد�ستورية،  وغري 
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�أحز�ب  ن�ساطات  على  �لتامة  �ل�سيطرة  من  ميكنها  فهو  ذلك،  فوق  �رشعية.  غري  كحكومة 
�سبيل  يف  و�حلركة  للمناورة  م�ساحة  �أي  من  �لأحز�ب  هذه  ويحرم  �لإنتخابية،  �ملعار�سة 

وع�سويتها. حمازبيها  حتى  يكن  مل  �إن  منا�رشيها  وتعبئة  جتيي�س  حتى  �أو  �لناخب  �إ�ستقطاب 
3.    �لإنتخابات �سوف تتم – هذ� �إن متت- حتت �سيف �لقو�نني �ملقيدة للحريات �مل�سلت 
هيمنته  ليكر�س  �لوطني  �ملوؤمتر  مل�سلحة  �سي�ستخدم  و�لذي  �ل�سود�نيني،  �ملو�طنني  رقاب  على 
�لوطني  �ملوؤمتر  قبل  من  عليها  �مل�سيطر  �لدولة  �أجهزة  عرب  مبجملها،  �لإنتخابية  �لعملية  على 
ن�ساط  �لأمن على  �سيطرة جهاز  يكر�س  لالأمن  قانون  تتم يف ظل  �سوف  فهي  كاملة.  �سيطرة 
بالعملية  �خلا�سة  و�لن�ساطات  �لإ�ستعد�د�ت  جميع  وعلى  �ملعار�سة،  و�لقوى  �لأحز�ب 

�لإنتخابية. و�حلمالت  �ملعار�سة  �ل�سحافة  ذلك  يف  مبا  �لإنتخابية 
بالإ�سافة  وهذ�  عليه،  �ملختلف  �ل�سكاين  لالإح�ساء  �إ�ستناد�ً  جترى  �سوف  �لإنتخابات      .4
و�لتزوير  نف�سها.  �ملعار�سة  �أحز�ب  ب�سهادة  تبد�أ  �أن  قبل  حتى  مزورة  يجعلها  �أخرى  لأمور 
يف  حقهم  من  وحرمانهم  �ملو�طنني  بع�س  و��ستبعاد  �جلغر�فية،  �لدو�ئر  توزيع  يكر�سه 
�لعملية  من  منها  �لأكرب  �جلزء  �لأقل  على  �أو  مبجملها  د�رفور  تغييب  وحماولة  �لت�سويت، 

لحقًا. له  نتعر�س  �سوف  �لأمور  هذه  وبع�س  �لإنتخابية، 
5.    تتم �لإنتخابات يف ظل حرمان عدد كبري من �ملو�طنني من حقهم �لأ�سيل يف �لت�سويت 
هذ�  من  باخلارج  �ملقيمني  �ملو�طنني  �لقانون  منع  حيث  �لربملانية،  �لنيابية  �لإنتخابات  يف 
�إعتبارهم ر�سيد�ً  �إن معظم �ملو�طنني �ملقيمني باخلارج لميكن  �حلق. ول�سنا يف حاجة للقول 
�ملعار�سة  يعط  مما  و�لإعالمية  �ل�سيا�سية  حتكمه  د�ئرة  خارج  باحلتم  وهم  �لوطني،  للموؤمتر 
غري  �ملعار�سة  �أحز�ب  �أن  للعجب  و�ملثري  دو�ئرهم.  و�إكت�ساح  لإ�ستقطابهم  �أو�سع  فر�سة 

معلن. �إق�ساء  عرب  �لناخبني  �إر�دة  تزوير  �سلب  تقع يف  �لتي  �لق�سية  بهذه  مهمومة 
 ، حلول  �أية  لها  تتوفر  ومل  قائمة  ماز�لت  د�رفور  وم�سكلة  جترى  �سوف  �لإنتخابات      .6
ملعاجلة  ول�سبيل  معلقة  �لعد�لة  و�إجر�ء�ت  و�ملع�سكر�ت،  �لنزوح  مابني  د�رفور  ومو�طني 
�لأو�ساع. و�لو��سح �أن �ملوؤمتر �لوطني لي�س لديه م�سلحة يف م�ساركة د�رفور، �لتي �أوجعها 
يف  �إل  �لإنتخابات،  يف  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �أمام  قياد�ته  لإتهام  �أدت  �لتي  مبمار�ساته 
م�ساركة  عدم  وبالطبع  معه.  �إنتخابي  حتالف  يف  �ملقاتلة  قو�ها  جتعل  ت�سوية  وجود  حال 
�لنيابي،  �لتمثيل  من  �لبالد  �سكان  ثلث  يقارب  ما  حرمان  يعني  �لإنتخابات  يف  د�رفور 

�لإنتخابية. حقوقهم  من  �ل�سكان  من  كبري�ً  جزء�ً  حرمان  تعني  جزئيًا  وم�ساركتها 
�إنتخابات يلزم �لأحز�ب بالت�سجيل وفقًا لقانون  7.    �لإنتخابات �سوف تتم يف ظل قانون 
حال  يف  حتى  �أنه  �أي  نيفا�سا.  �إتفاقية  بتطبيق  يلزمها  و�لأخري  خلو�سها،  �لأحز�ب  ت�سجيل 
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دميقر�طي حقيقي،  لتحول  �أد�ة  لي�سبح  نيفا�سا  د�ستور  تعديل  لت�ستطيع  �ملعار�سة،  قوى  فوز 
�سلطة  �أي  �أن  �آخر  �مل�سهور. ومبعنى  �إتفاقهما  �ل�رشيكان يف  �أماله عليها  ما  ولت�ستطيع جتاوز 
�ملربمة  �ل�سفقة  حدود  هي  وحدودها  منخف�س  �سقفها  �سلطة  هي  نيفا�سا،  د�ستور  ظل  يف 
�لو�قع  حيث  من  �لوطني  للموؤمتر  �ملجرية  �لهجني،  �لدولة  هذه  �أنتجت  �لتي  �ل�رشيكني  بني 

و�ملمار�سة. 
�لرئا�سية  بالإنتخابات  �ملعار�سة  قوى  فوز  حال  يف  حتى  �أنه  ذكرنا  �إذ�  ن�سيب  ولعلنا        
�إتفاقية  بتنفيذ  ملزمة  �أنها  ففوق  حقيقيًا.  دميقر�طيًا  حتوًل  حتدث  �أن  لميكن  فاإنها  و�لربملانية، 
متناق�سني،  منوذجني  بني  و�ءمت  �سفقة  باإعتبارها  �لتحول  هذ�  مثل  لتتيح  �لتي  نيفا�سا 
و�ملوؤ�س�سات  �مل�سلحة  و�لقو�ت  �لأمنية  �لأجهزة  على  �لوطني  �ملوؤمتر  �سيطرة  حقيقة  فاإن 
ذلك  وفوق  دميقر�طي حقيقي.  �أي حتول  متنع  �لق�سائية،  و�لهيئة  �ملدنية  و�خلدمة  �لإقت�سادية 
�لو�سع  ملعاجلة  تكف  لن  �ل�سود�ن،  جلنوب  �مل�سري  تقرير  �إ�ستفتاء  حتى  �ملتبقية  �لفرتة  �أن 
لالإ�رش�ف  �إل  يقود  لن  ح�سل،  �إن  حتى  �ملعار�سة  فوز  �أن  يعني  مما  جاذبة،  �لوحدة  وجعل 
هو  بالطبع  و�لأرجح  �لر�هنة.  �مل�ساكل  من  �أيًا  معاجلة  ذريع يف  ف�سل  مع  �جلنوب  ف�سل  على 
�إعطاء  جمرد  �ملتوقعة،  �لإنتخابات  يف  �مل�ساركة  �أن  ممايعني  وحلفاوؤه،  �لوطني  �ملوؤمتر  فوز 
�سهود  جمرد  �ملعار�سة  �أحز�ب  من  جتعل  ز�ئفة  ممار�سة  يف  ودولته  �لوطني  للموؤمتر  م�رشوعية 

زور على حتول دميقر�طي وهمي.
ولأخرى  �أعاله  �لو�ردة  لالأ�سباب  �لإنتخابات  هذه  مقاطعة  هو  �ل�سحيح  �لإجر�ء          
�أجل  من  للن�سال  تهدف  فاعلة،  وطنية  دميقر�طية  جبهة  بناء  على  و�لعمل  نوردها،  مل 
�لوطني  �ملوؤمتر  دولة  وجه  و�سفور  �جلنوب  �إنف�سال  �إمكانية  �إعتبارها  يف  �آخذة  �لدميقر�طية، 

2011م.  �لعام  بعد  �لإ�ستبد�دية 
�أن نقول وب�سوت عاٍل لأحز�ب �ملعار�سة �ل�سود�نية:-         عليه لبد 

       نرجوكم……. قاطعوها يرحمكم �هلل

2009/11/1م
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الثالث الفرع 
ال�شودانية!!   ال�شيا�شة  يف  اإيجابية  دللت 

نقدها،  من  بدًل  ذو�تهم  وجلد  �إجناز�تهم  تبخي�س  �ملعار�سة  يف  �ل�سيا�سيون  يحب          
�إىل  للو�سول  �لإجناز�ت  مر�كمة  من  ومينعهم  �لكوب  من  �لفارغ  �جلزء  لروؤية  يدفعهم  وهذ� 
�إيجابية  خطوة  كل  لي�س  �أن  فهم  من  فالبد  �لنظام،  �إ�سقاط  هو  �لهدف  كان  و�إذ�  �لهدف. 
�إىل  د�ئمًا  تقود  �لتقييم،  يف  �لطريقة  فهذه  لإ�سقاطه.  �إجنازها  ومبجرد  حتمًا  تقود  �سوف 
لنتيجة خاطئة  �لو�سول  �إىل  توؤدي  �لنظام، وبالتبعية  تقدير قوة  للمبالغة يف  بالياأ�س و  �ل�سعور 
غري  و�لتنازلت  �مل�ساومات  باب  تفتح  نتيجة  وهي  �لنظام،  �إ�سقاط  �إمكانية  عدم  جوهرها 
وحتى  �ملتيب�سة.  �أوردته  يف  جديدة  دماء�ً  وت�سخ  �لنظام  م�سلحة  يف  ت�سب  �لتي  �ملجدية، 
تهويل  دون  �سعبها  باإجناز�ت  �ل�سلة  وثيقة  و�إجناز�تها  �ملعار�سة  لدور  �سحيح  لتقييم  ن�سل 
�لتي تعترب جزء�ً  ودون مبالغة متنع من روؤية �ل�سعف و�لق�سور، نر�سد بع�س هذه �لإجناز�ت 

�لنظام. �إ�سقاط  هو  نوعي حتمي  لتغيري  يوؤدي  �سوف  معقد  تر�كم  من 
�لنظام  �أر�ده  �لذي  �لوثبة  �أكذوبة حو�ر  �إ�سقاط  هو  تقديرنا  �لإجناز�ت يف  �أهم هذه           
دفع  دون  �لأمريكي،  �مل�رشوع  �سياق  يف  ودوليًا  �إقليميًا  ت�سويقه  و�إعادة  لتعوميه  كو�سيلة 
كان  و�إن  حتى  �إنتقايل  و�سع  بظهور  ت�سمح  تنازلت  �أي  تقدمي  ودون  �حلو�ر،  �إ�ستحقاقات 
�إجماعها  �ملعار�سة وقوى  بامل�رشوع �لأمريكي. فيقظة  �لعليا كما هو و�رد  �ليد  فيه  له  و�سعًا 
�لتي رف�ست ومنذ �لبد�ية �لإنخر�ط يف حو�ر غري متكافئ يف ظل �لقو�نني �ملقيدة للحريات 
عليها ملخرجاته وكيفية  متفق  �آلية  �ملحايدة وغياب  �لوطني غري  �ملوؤمتر  و�لإعتقالت ورئا�سة 
�ملعار�سة  �لذي كان يهدف لإحتو�ء  �لنظام  �لرئي�س يف ف�سح خمطط  �ملدماك  تنفيذها، كانت 
�إىل خمططه  بالعودة   89 �لعام  �إنقالب  ل�سيناريو  �سيئ  �إ�ستن�ساخ  �لنظام، يف  د�خل  و��ستيعابها 
�سحيح  �ملتمكن.  �لنظام  يف  بالإ�ستيعاب  وينتهي  و�لإق�ساء  بالتمكني  يبد�أ  �لذي  �لأ�سلي 
عن  ينبئ  ل  �لذي  �لوهمي  باحلو�ر  ر�سو�  من  بع�س  �إعتقال  يف  �ملتمثلة  �لنظام  �أخطاء  �أن 
كان  �أن  بعد  علنًا  للعا�سمة  �جلنجويد  جلب  ويف  �لأزمة،  باأ�سباب  و�رشيح  و��سح  �إعرت�ف 
�إ�ستخد�مهم يف �إنتفا�سة �سبتمرب 2013م �ملجيدة قد مت حتت لفتة �خلطة )ب(، قد �ساهمت 
لدى  تكونت  �لتي  �لقناعة  هو  �مل�رشحية  هذه  منع  يف  �لأ�سل  �أن  �إل  �حلو�ر،  �سقوط  يف 

�ملزعوم. �حلو�ر  �ملعار�سة ول جدوى  تبنته  �لذي  �ملو�طن وب�رشعة كبرية حول �سحة �خلط 
تعوميه  �رشوط  �إ�ستيفاء  يف  �لنظام  ف�سل  �ملبا�رشة،  تد�عياته  من  كان  �حلو�ر  هذ�  �إف�سال          
�سيا�سية جديدة،  و�إنتاج خارطة  �ل�سيا�سية  �ل�ساحة  هيكلة  �إعادة  و�أهمها  �أمريكيًا،  �ملو�سوعة 
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تقاتل  �لتي  �مل�سلحة  �حلركات  فيها  مبا  �سيا�سيًا  و�لفاعلة  �لنا�سطة  �لقوى  كل  ت�ستوعب 
دولة جنوب  �إ�ستقر�ر  ي�ساعد يف  لإنفتاح  يقود  ن�سبي  لإ�ستقر�ر  يوؤ�س�س  مناخ  �لنظام، وخلق 
�ملنطقة.  يف  �لأمريكي  �مل�رشوع  �إ�ستكمال  �أمام  م�رش�عيه  على  �لباب  ويفتح  �ل�سود�ن، 
�إىل  وينتقل  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  مع  �لنظام  رئي�س  م�سكلة  ت�سوية  تتم  ذلك  مقابل  ويف 
عالقاته  وتطبيع  لالإرهاب  �لر�عية  �لدول  قائمة  من  �ل�سود�ن  رفع  ويتم  �لإختياري،  منفاه 
يف  �لتبعية  مو�قع  من  و�إدماجه  �لإقت�سادي  �حل�سار  ورفع  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  مع 
�لنظام  �أزمة  �لإف�سال عمق  �لدين �خلارجي. هذ�  �إيجاد معاجلة مل�سكلة  �لعاملي، مع  �لإقت�ساد 
مالحمه  من  �لذي  �ل�سيا�سي،  �لإنتحار  طريق  يف  �لإ�ستمر�ر  �سوى  �سبيل  من  �أمامه  يرتك  ومل 
�لرئي�س  تر�سيح  و  مو�عيدها،  يف  �لدميقر�طية  غري  �لإنتخابات  قيام  على  �لإ�رش�ر  �لأ�سا�سية 
�لفيدر�يل و جمع  للحكم  باإلغاء عملي  لبناء ديكتاتورية كاملة  �لد�ستور  تعديل  لها، و  �لد�ئم 
كاملة  ب�سالحيات  نظامية  لقوة  �لأمن  جهاز  حتويل  و  �لرئي�س،  يد  يف  �ل�سلطات  من  �لكثري 
مع  متاهي  يف  د�ستوريًا،  لها  موكاًل  كان  �لذي  �لدور  طبيعة  من  وتغري  �لقمعي  دورها  تعزز 
�جلنجويد كذر�ع  �لكلي على  �لإعتماد  ذلك  فوق  و  تعديله،  قبل  للد�ستور  �ملخالف  قانونها 

�ملدنيني. مو�جهة  �ملعركة و يف  �أر�س  للنظام يف  رئي�سة 
      وهذ�  يعني �أن �لنظام يتجه ب�رشعة �سديدة للتحول �إىل نظام ديكتاتوري �رشيح، و ي�سري 
قلياًل  ت�سخ  مب�سكنات  م�سكالته  ملعاجلة  �أمريكيًا  منه  مطلوب  هو  ملا  متامًا  معاك�س  �إجتاه  يف 
فمجرد  ذلك.  يف  �لف�سل  �ل�سود�ين  و�ل�سعب  وللمعار�سة  �ملحت�رش.  ج�سده  يف  �لدماء  من 
من  �أيادي  من  �ملبادرة  ويقتن�س  �لريح  �إجتاه  يغري  �لأحيان،  بع�س  يف  �مل�ساركة  عن  �لإمتناع 

�أطلق �حلدث ويح�رشه حيث ل يرغب، وهذ� ما حدث.
        �لدللة �لثانية هي وحدة قوى �ملعار�سة ب�سقيها �ملدين و�لع�سكري لأول مرة بتوقيعها 
�لنظام.  لإ�سقاط  �لالزم  �لذ�تي  �لعن�رش  لتكوين  جديدة  بد�ية  يعني  وهذ�  �ل�سود�ن.  لند�ء 
فالثورة  ثورة.  حلدوث  وحده  يكفي  ل  مو�سوعيًا،  �لثورية  �حلالة  وجود  �أن  هو  فاملعلوم 
�ملهمة  و�إجناز  جماهريه  وتوجيه  قيادة  على  و�لقادر  ولذ�ته  بذ�ته  �لو�عي  �لتنظيم  ت�ستلزم 
وجود  وبرغم  �لتحالف،  هذ�  بنية  يف  وم�سالب  ق�سور  هناك  �أن  من  وبالرغم  وبينها.  معها 
تنقله  قاعدية  تنظيمات  �أو  �لتحالف  عمل  تنظم  لو�ئح  وغياب  للنظام،  و�خرت�قات  ثغر�ت 
برنامج  �جلميع حول  �لتي جمعت  ذ�تها  �خلطوة يف حد  �أن  �إل  �جلماهري،  �إىل حيث  ب�سدق 
�أدنى خطوة متقدمة وغري م�سبوقة منذ ت�سييع �لتجمع �لوطني �لدميقر�طي ملثو�ه �لأخري.   حد 
�مل�سرتك،  للعمل  حقيقية  م�سكلة  �أنها  �ل�سابقة  �لتجربة  �أثبتت  قوى  هنالك  �أن  �سحيح 
يتم  ل  �مل�ساألة  هذه  عالج  ولكن  �ملجانية،  �لتنازلت  وتقدمي  للم�ساومة  جتنح  مرتددة  و�أنها 
�لن�سال  جدية  متنعها  حتى  جماهريها  ومنها  �جلماهري  مع  �لعمل  بتكريب  بل  باإ�ستبعادها 
ت�سل  يومية  ملمار�سة  �لوحدة  وهذه  �لإتفاق  هذ�  حتويل  هو  �ملهم  �ل�سقوط.  �أو  �لرت�جع  من 
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�إىل  يتحول  �لبديل، حتى تخلق وعيًا خالقًا  �لربنامج  تفا�سيل  وت�ساركه همه ومتلكه  �ملو�طن 
مامت  على  �لبناء  هو  و�ملطلوب  �لتغيري.  ويقود  �إنتفا�سته  ي�سنع  تنظيمًا  في�سبح  درجاته  �أعلى 
�خلطوة،  هذه  خطورة  مدى  لإدر�كه  و�لنظام  �لنظام.  لإ�سقاط  كافيًا  لوحده  �إعتباره  ولي�س 
من  وهدفه  �ملعار�سة،  �سعف  ومن  منها  ت�سخر  وبت�رشيبات  وباإعتقالت  جلي  بعنف  قابلها 
وتنظيمها يف  �إليها  �لو�سول  من  ومنعها  و�جلماهري  �ل�سود�ن  ند�ء  قوى  بني  �إ�سفني  دق  ذلك 
�لتعبري لذلك،  �آليات تكوين �لوعي ومينع حرية  �أن ي�سيطر على  مو�جهته. فهو د�ئمًا يحاول 
�إخرت�قه  �إىل  ي�سعى  تنظيم  �إىل  حتول  و�إن  تنظيم،  �إىل  �لتحول  من  �لوعي  ملنع  ن�ساطه  وميدد 
يف  �لقتل  ي�ستنكف  ول  و�لتعذيب،  و�لإعتقال  �لأمني  وباحل�سار  بالإنق�سامات  و�إ�سعافه 
�لعقول.  على  و�ل�سيطرة  �جلماهريي  �لإت�سال  و�سائل  و�إحتكار  �لتنظيم  حلقة  قطع  �سبيل 
ول�سنا يف حاجة للقول باأن جناحاته جزئية، لأنه بب�ساطة نظام ول ميكن لأي نظام �أن ي�سادر 
ربع  برغم  �ملعار�سة  �لتنظيمات  بقاء  هو  و�ل�ساهد  و�لأزمان.  �لأوقات  كل  يف  باأكمله  �سعبًا 
�إنت�سار�ت  وحتقق  �لنظام  تقاتل  ماز�لت  حركات  وبقاء  تغييبها،  حاولت  �سيا�سات  من  قرن 
يهدف  �أدنى  حد  برنامج  م�ستوى  على  و�إن  �لقوى  هذه  كل  ووحدة  �لأحيان،  من  كثري  يف 

�سقاطه. لإ
حركة  و�سط  وخ�سو�سًا  �ل�سعبي  �لإحتجاج  �أ�سكال  �إ�ستمر�ر  هي  �لثالثة  �لدللة         
�جلامعات  و�إغالق  قمعها  يف  �أمنه  وقو�ت  ملي�سياته  لإ�ستخد�م  �لنظام  تلجئ  �لتي  �لطلبة، 
فحركة  موؤخر�ً.  بحري  جامعة  يف  حدث  ما  �آخرها  كثرية  و�لأمثلة  �لأكادميية.  و�ملوؤ�س�سات 
�لأخرى،  �لقوى  ت�سبق  د�ئمًا  �إحتجاجاتها  �لعام،  �لدميقر�طي  وميلها  باإندفاعها  �لطلبة 
يف  �لنظام  وف�سل  �ل�سيا�سي  �لإحتقان  مدى  عن  موؤ�رش�ً  تعطي  �لوقت  نف�س  يف  ولكنها 
هذه  يو�كب  �لبالد.  م�ستوى  على  �لعاملة  �ل�سيا�سية  �لقوى  عن  ناهيك  �حلركة،  هذه  �إحتو�ء 
ملنظمات  مكثف  ون�ساط  �لإقليمية،  �ملدن  بع�س  يف  و�إعت�سامات  �سعبية  �إحتجاجات  �حلركة 
�لنا�سطني  جلهد  نتيجة  �لإن�سان  حقوق  منظمات  من  باخلارج  كبري  وح�سار  �ملدين،  �ملجتمع 
حمدودية  على  وعي  حلقة  ي�سكل  فاعل  �إلكرتوين  �إعالم  �إىل  بالإ�سافة  وفعاليتهم،  باخلارج 
موؤمتر  يف  �إعالمه  وزير  خرج  حتى  �لنظام،  م�ساجع  �أق�س  وفعاًل  هاج�سًا  �سكلت  قر�ئها، 
عقوبتها  ت�سل  بجر�ئم  �لإعالم  هذ�  يف  �لنا�سطني  ملحاكمة  �لقانون  بتعديل  مهدد�ً  �سحفي 
من  �مل�رشوقة  �لدولة  �إد�رة  يف  �لنظام  ف�سل  مظاهر  لكل  �سببًا  منهم  جعل  حيث  لالإعد�م، 
كامل  على  �سلطته  وفر�س  �لعنف  �إ�ستخد�م  �إحتكار  يف  �لنظام  ف�سل  ذلك  ويظاهر  �سعبها. 
�لنيل  جنوب  من  و��سعة  م�ساحات  على  �مل�سلحة  �حلركات  ت�سيطر  حيث  �ل�سود�ين،  �لرت�ب 
كبري�ً  مهدد�ً  ي�سكل  �لف�سل  وهذ�  د�رفور.  يف  �أخرى  ومناطق  كردفان  وجنوب  �لأزرق 
لأي  �لرئي�سة  �ل�سمة  هو  �لبالد،  مناطق  كافة  يف  �لعنف  �إ�ستخد�م  �إحتكار  �أن  باإعتبار  للنظام 

بالتبعية. �ل�سلطة  هذه  نق�س  يعني  ونق�سها  �سلطة 
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فهو  �خلانق حوله،  �حل�سار  فك  وف�سله يف  للنظام  �ملتفاقمة  �لعزلة  �لر�بعة هي  �لدللة          
خمزية،  تنازلت  من  ماقدمه  كل  بعد  �لأمريكي  �مل�رشوع  يف  �لإنخر�ط  ي�ستطع  مل  ناحية  من 
ي�ستد يف  �لإقت�سادي  �لإقليمية. فاحل�سار  �إخرت�قات يف عالقاته  �أي  �أن يحقق  ي�ستطع  كما مل 
مو�جهته كل يوم، و�أزمته �لإقت�سادية ل حلول دولية �أو �إقليمية تلوح لها يف �لأفق �لقريب، 
�لأزمة  تورطه يف  لذلك  يعد خافيًا ول حمتماًل، ومثال  �جلو�ر مل  و�إ�ستقر�ر دول  باأمن  وعبثه 
هو  �لعزلة،  وعمق  �حل�سار  هذ�  ولعل  �لأخو�نية.  ليبيا  فجر  جلماعة  �مل�ستمر  ودعمه  �لليبية 
�لعربية  �ململكة  مع  �لعالقات  بتح�سن  كاإدعائه  وهمية  �إخرت�قات  لت�سويق  �لنظام  يدفع  �لذي 
�ملحكمة  على  �إنت�ساره  �لرئي�س  و�إعالن  مب�رش،  عالقاته  يف  لإنفر�جة  و�لت�سويق  �ل�سعودية، 
ومل  د�رفور  جر�ئم  يف  �لتحقيق  �إجر�ء�ت  يف  �لإ�ستمر�ر  �أوقفت  �أنها  ملجرد  �لدولية  �جلنائية 
ذكرنا  فكما  و�آخرين.  �لرئي�س  مو�جهة  يف  �ل�سادرة  �لقب�س  �أو�مر  ول  �لتهم  من  �أيًا  ت�سقط 
�سابقًا �أن �أو�ن �لقب�س على �لرئي�س مل يحن بعد، ومدعية �ملحكمة �جلنائية حني ت�سعد لو�سع 
من  �لقب�س  �أمر  مع  تتعامل  �سيا�سية  هيئة  �ملجل�س  �أن  متامًا  تدرك  و�جباته،  �أمام  �لأمن  جمل�س 
عرب  �سيا�سية  لأهد�ف  �لق�سائية  �لأو�مر  توظيف  على  هي  حتتج  وبالطبع  �سيا�سي،  منظور 
�سدور  فمنذ  عليها.  ل  وللمحكمة  لها  يح�سب  وهذ�  �لقب�س،  �أو�مر  تنفيذ  يف  �لرت�خي 
فح�رشته،  �أر�دته  حيث  �لرئي�س  ح�رش  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  �أر�دت  �لقب�س  �أو�مر 
ينفذ ما تريده منه. وف�سله �لآن يف  �أن  �أن تقب�س عليه قبل  لها  وبد�أت يف م�ساومته وما كان 
مع  مقروء�ً  �لأمريكي،  �مل�رشوع  يف  بكامله  ودجمه  �لنظام  لتعومي  �لالزمة  �لإجر�ء�ت  �إتخاذ 
��ستمر، قد  �إذ�  �لف�سل  �أ�سو�أ من ذي قبل. وذلك لأن  �لت�سعيد من قبل �ملدعية، يجعل و�سعه 
بتنفيذه،  �لتلويح  �لأقل  على  �أو  �لقب�س  �أمر  لتنفيذ  لالإجتاه  وحلفائها  �ملتحدة  �لوليات  يدفع 
من  �ملزيد  يقدم  مامل  يظن،  ما  عك�س  على  للتدهور  طريقه  يف  �لرئي�س  و�سع  �حلالتني  ويف 

�لد�سم. كامل  ديكتاتور�ً  نف�سه  تن�سيب  بعد  �لتنازلت 
�ملعاناة  رغم   - �ل�سود�ين  �ل�سعب  م�سلحة  يف  ت�سب  �لتي  �لإيجابية  �لدللت  هذه          
يف  �لقوى  جميع  تدفع  �سعف،  على  �سعفًا  �لنظام  تزيد  �أنها  باإعتبار  �لأزمة-  و�إ�ستد�د 
وتقدمي  �لتمو�سع  و�إعادة  للتمو�سع  مايلزم  و�إتخاذ  �ل�سيا�سي  �لو�سع  قر�ءة  لإعادة  �ل�ساحة 
�أ�سبح  �لذي  �لآن  �لإ�سالح  حركة  خطاب  يكون  ورمبا  ذلك.  مع  يتالءم  �سيا�سي  خطاب 
للنظام، خري  �إعرت��سات �ملعار�سة حول �حلو�ر لنقد ما يتم من مناور�ت مف�سوحة  ي�ستخدم 
�لوطني مهما كان  �ملوؤمتر  �ل�سعبي يف مو��سلة �حلو�ر مع  �ملوؤمتر  �إ�ستماتة  مثال لذلك. كذلك 
�لأخري، وهي  �لأول من  تلقاها  قد  �أو لأمو�ل  �ل�سلطة  لرغبة يف  �لبع�س  يعزيها  �لثمن، و�لتي 
بعد  ما  مرحلة  يف  �لإ�سالمية  �حلركة  م�ستقبل  ل�سمان  حماولة  على  مبنية  �إ�ستماتة  �حلقيقة  يف 
�لنظام، بغ�س �لنظر �إن كانت موحدة �أم ل، ولي�ست من �أجل هدف �آين �أو قريب. فالو��سح 
معلن  لإتفاق  ي�سل  مل  �مليتة،  �حلو�ر  مبادرة  عن  �مل�ستميت  دفاعه  رغم  �ل�سعبي  �ملوؤمتر  �أن  هو 
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من  فاعلة  قطاعات  �إنقاذ  يحاول  عمليًا  ولكنه  ي�سالح،  مل  ر�سميًا  �أنه  �أي  �لوطني،  �ملوؤمتر  مع 
�لإنقاذ، وهو  تتاأبى على  وقيادتها  معها  �لطوفان ويغرق هو  يغرقها  حزب �حلكومة حتى ل 

�أحب.  يهدي من  �أن  ي�ستطع  لن  باأنه  يقتنع  �أن  ليريد 
و�مل�سكالت ول  �لق�سور  �سوى  يرى  �لذي ل  �ل�سلبي  �لتفكري  �أن  �لأمر هي          خال�سة 
�إىل  �إل  يقود  نوعيتها ويبني عليها، ل  �لإيجابيات ويبحث عنها ويطورها ويح�سن من  يثمن 
�ملعار�سة  و�سعف  �ملتوهمة  قوته  بت�سويق  �لنظام  لإعالم  وي�سمح  للنظام،  و�لإ�ست�سالم  �لياأ�س 
هو  و�ل�سحيح  و�لف�سل.  بالعجز  و�لإح�سا�س  �لإحباط  حالة  ويعمم  عليها  �أف�سليته  ليوؤكد 
تقوم  �أن  ل  �سفاف  ذ�تي  نقد  عرب  نف�سها  ونقد  باأخطائها  بالإعرت�ف  �ملعار�سة  تقوم  �أن 
�ملزيد ومر�كمة  لفعل  �إجنازه  �لإيجابية وتبني على مامت  �لدللت  تتح�س�س  ذ�تها، و�أن  بجلد 
غرق  دومنا  �لتفاوؤل  ي�سح  �لأ�سا�س  هذ�  وعلى  �لنظام.  �إ�سقاط  حلظة  حتني  حتى  �لإيجابيات 

�ل�ساملة. وبلطجته  �لنظام  لع�سف  يائ�س  �إ�ست�سالم  �أو  �لأوهام  يف 
للنظام  و�لهزمية  و�لعار  و�خلزي  ومعتقليه،  وملنا�سليه  �سعبنا  ل�سهد�ء  و�لإجالل  �لتحية        

لغا�سم �
2015/1/5م
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الرابع الفرع 
جديدة �شودانية  �شيا�شية  اأحزاب  تاأ�شي�ص  �شبيل  يف  عقبات 

)1(
عاقل  ينكرها  ل  بحيث  �لو�سوح  من  م�ساألة  �مل�ستحكمة  �ل�سود�نية  �ل�سيا�سة  �أزمة          
�لهالك  مو�رد  بالدنا  �أورد  �لذي  �لوطني  �ملوؤمتر  مثل  متنطع،  �إل  بالإنكار  يتجاوزها  ول 
�لف�سل  حقيقة  خلقتها  �لتي  فالظروف  وحده.  �أكاذيبه  وي�سدق  نف�سه  على  يكذب  وماز�ل 
وبهتانًا،  زور�ً  �حل�ساري  بامل�رشوع  �مل�سمى  �ل�سود�ن  يف  �ل�سيا�سي  �لإ�سالم  مل�رشوع  �ملدوي 
وتتجلى  �ل�سعوبة.  �سديد  �أمر  معافى  �سيا�سي  مناخ  لبناء  تطمح  قوى  �أي  جناح  من  جعلت 
ولكننا  �ملتو��سعة،  �مل�ساهمة  هذه  يف  لإجمالها  �سبيل  ل  عديدة  مظاهر  يف  �ل�سيا�سية  �لأزمة 
�سنخ�س�س هذه �مل�ساحة لر�سد �أحد مظاهرها وهو زهد �لقوى �لفاعلة يف �حلر�ك �ل�سيا�سي 
نرى  �أحز�ب جديدة. ونحن  تكوين  �ل�سيا�سية ورغبتها يف  �ل�ساحة  �لعاملة يف  �لأحز�ب  يف 
يطمح  حر�كًا  �أنتج  طبيعي  و�قع  �سياق  يف  تاأتي  ل  �جلديدة  �لأحز�ب  تكوين  يف  �لرغبة  �أن 
�ملطلق  �لياأ�س  �سياق  يندرج يف  �أمر  بل  ماهو موجود،  �إىل  �إ�سافة  ي�سكل  بحيث  نف�سه  لتاأطري 
�أو مناف�سًا  �أن تكون بدياًل ل رديفًا  من جدوى �لقدمي، و�لبحث عن بد�ئل تنفيه بل وت�سعى 
�لإن�سد�د  حالة  عن  �ملتولدة  �لرغبة  هذه  وبالطبع  �ل�سيا�سية.  بال�ساحة  �ملوجودة  �لقوى  لكل 
ف�سل  �إىل  ي�ساف  ف�سل  �إىل  �لأحيان  من  كثري  يف  توؤدي  نهائية  ل  بعقبات  تو�جه  �ل�سيا�سي، 
�أ�سباب ذ�تية تخ�س �لأحز�ب  �إىل  �لذي ل يعزى فقط  �سابقي �حلزب �جلديد من �لأحز�ب، 
�إت�سال  يت�سل  �جلديدة، ولكن  �لأحز�ب  تكوين  �لر�غبون يف  يتوهم  بال�ساحة كما  �ملوجودة 
�لكثري  على  بالفعل  �أجهزت  �لتي  �لإنقاذ،  دولة  �لذي خلقته  �خلانق  �ملو�سوعي  باملناخ  وثيق 
فقط،  فا�سلة  لدولة  �ل�سود�ن  بتحويل  تكتف  ومل  �ملجتمع،  يف  �لإيجابي  �لفعل  ممكنات  من 

فا�سل! ملجتمع  نف�سه  �ملجتمع  لتحويل  حثيثًا  �سعيًا  ت�سعى  بل 
)2( 

تاأ�سي�س  �لر�غبني يف  تو�جه  �لتي  �لعقبات  بدلونا حول  نديل  �أن  نود  �ل�سياق،          يف هذ� 
�لنجاح لهذه �لأحز�ب،  �أكرب من مقومات  �لف�سل  �أن مقومات  �أحز�ب جديدة، وملاذ� نرى 
وليدة  �أم  جديدة،  مبادرة  �ساحبة  تاأ�سي�سها  على  �لقائمة  �لقوى  كانت  �إذ�  عما  �لنظر  بغ�س 
هذه  باأن  �إبتد�ء�ً  نقر  �أن  �ملفيد  من  ولعله  �ل�سيا�سية.  بال�ساحة  �لقائمة  �لأحز�ب  �أحد  �إنق�سام 
�لذي  �ملاأزق  من  للخروج  �سعبنا  �أبناء  مع  للتفكري  حماولة  كونها  حالة  تعدو  ل  �مل�ساهمة 
�أو  �لإحاطة  �لأحو�ل  من  حال  باأي  تدعي  ل  وهي  �ل�سيا�سي،  �لإ�سالم  م�رشوع  فيه  �أدخلنا 
�لتي  �حل�ساري،  �مل�رشوع  ف�سل جتربة  مظاهر  �أحد  نقا�س حول  فتح  فقط  بل حتاول  �ل�سحة، 
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ممزق. �رش  �ل�سود�ين  �ملجتمع  لتمزيق  ومهدت  �ل�سيا�سي  �لإن�سد�د  لهذ�  �أ�س�ست 
)3(

�لقوى  طبيعة  هي  جديد،  حزب  ت�سكيل  تو�جه  �لتي  �لعقبات  �أوىل  �أن  تقديرنا  ففي          
و�سمها  جتنيدها  ي�ستهدف  �لذي  �ل�سيا�سي  بربناجمه  �ملخاطبة  وتلك  لتاأ�سي�سه  ت�سعى  �لتي 
و�لغالب  نظرها.  وجهة  من  �ل�سود�ين  �ل�سعب  م�سلحة  يف  ي�سب  لتغيري  ويوؤ�س�س  للحزب، 
من  نا�سطني  ت�سدي  هو  تاريخية،  نظر  وجهة  من  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  تاأ�سي�س  يف  �لأعم 
ت�سيوؤها  من  بد  ل  جديدة،  لأفكار  �ملو�سوعي  �لو�قع  باإحتياج  وعي  لديهم  �لو�سطى  �لطبقة 
فيها  مبا  �لأحز�ب  جميع  ي�سمل  وهذ�  �ل�سيا�سية.  لل�سلطة  ي�سعى  �سيا�سي  حزب  �سكل  يف 
ياأتيها وعيها من خارجها  �لطبقة  �أن هذه  باإعتبار  �أحز�ب طبقة عاملة،  �أنها  تدعي  �لتي  تلك 
�لثالث،  �لعامل  �لتابعة و�ل�سعيفة بدول  �لربجو�زية  بذ�تها ولذ�تها، وي�سمل كذلك  تعي  حتى 
مثقفي  مبادر�ت  لإ�ستيعاب  فتلجاأ  �إ�ستغاللها،  لتكر�س  لنف�سها  تفكر  �أن  عن  حتى  تعجز  �لتي 
�لر�مية  �ملبادر�ت  جلميع  و�لناظر  لل�سعوب.  وقمعها  للمو�رد  نهبها  لتربير  �لو�سطى  �لطبقة 
لأزمة  نتيجة  �ملاأزومة  �ل�رشيحة،  هذه  من  �أنها  يجد  بال�سود�ن،  جديدة  �أحز�ب  لتاأ�سي�س 
�لإنتماء  حتم  �سعود  بني  و�ملتنازعة  �ملمزقة  �لإجتماعية  لهويتها  ولفقد�نها  �ل�سيا�سي،  �لو�قع 
لر�أ�س �ملال �لطفيلي، و�ن�سحاق �سامل قرب بني قطاعات و��سعة منها وبني بروليتاريا هجني 
�أو  فالإنقاذ  جديد.  ناه�س  �سيا�سي  حزب  لتكوين  �إجتماعيًا  �أ�سا�سًا  ت�سلح  ل  رثة،  و�أخرى 
�سلطة �ملوؤمتر �لوطني بو�سفها �سلطة ر�أ�س مال طفيلي، �أول ماهجمت كر�ست هجومها على 
و�رشبت  �ل�سوق،  على  �لطفيلي  �ملال  ر�أ�س  لهيمنة  يوؤ�س�س  حتول  باإحد�ث  �لو�سطى  �لطبقة 
و�إجلاء  �ملدين،  �ملجتمع  موؤ�س�سات  وحتطيم  و�لإفقار  �لت�رشيد  عرب  �لو�سطى  �لطبقة  طالئع 
�حلماية،  بحثًا عن  قبيلة وطائفة  من  �لأهلي  �ملجتمع  ملوؤ�س�سات  �ل�رشيحة  مقدر من هذه  جزء 
حر�كها  يعيق  �لو�سطى،  للطبقة  �حلادث  و�لتحول  �لبالد.  خارج  منها  كبري  قطاع  وتهجري 
من  �لتنظيمي  و�لعمل  �لفكري  لالإنتاج  موؤ�ت  مناخ  يف  ومبادريها  رو�دها  لإنتاج  �لطبيعي 
لو�سع  �مل�ستهدفة  �لو��سعة  �لقاعدة  من  حرمانها  يكن  مل  �إن  خيار�تها  تقليل  ويحتم  ناحية، 
و�ملدفوع  �ملفقر  �ل�رشيحة  هذه  فع�سو  �أقد�مه.  وتثبيت  �جلديد  �ل�سيا�سي  �حلزب  مد�ميك 
�أو �مل�ساركة يف  �أو لإنتاج معرفة  دفعًا �إىل قاع �ل�سلم �لإجتماعي، ل يكاد يجد وقتًا للتفكري 
�لإقت�سادي  �لفعل  د�ئرة  من  �مل�ستبعد  �لعي�س، وع�سوها  لقمة  ور�ء  لهثه  �إطار  منظم يف  عمل 
خارج  ق�رش�ً  تهجريه  مت  من  �أما  �سابقه،  من  �أ�سو�أ  حال  يف  عاطاًل  يكون  �أن  على  باإجباره 
�سناعة  عاملة يف ظل  طبقة  عن  للحديث  �أننا يف حاجة  نظن  ول  تعقيد�ً.  �أكرث  فاأمره  �لوطن 
تعمل باأقل من ع�رشة باملائة من طاقتها، ويف �إطار ت�رشيد و��سع للعمال و�إفقار ي�ستع�سي معه 
نظن  ل  كذلك  وفاعل.  منظم  �سيا�سي  عمل  �لتفكري يف  عن  ناهيك  نف�سها  �حلياة  �لتفكري يف 
�لتنظيم  يف  بالفعل  للم�ساركة  قابلة  يجعلها  مب�ستوى  فاعلة  وطنية  ر�أ�سمالية  عن  �حلديث  باأن 
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وح�سار�ً  تطفاًل  �لطفيلي  �ملال  ر�أ�س  �أنهكها  �أن  بعد  جديد،  �سيا�سي  حزب  لأي  �لتمويل  �أو 
و�لفعل.  �ملبادرة  على  وقدرتها  �لإجتماعية  هويتها  �أفقدها 

)4(
عقبة  تو�جههم  �سوف  �لكوؤود،  �لعقبة  �جلديد هذه  �حلزب  موؤ�س�سو�         ويف حال جتاوز 
ف�سل  وحتليل  ر�سد  ويتجاوز  و�لإبتكار،  باجلدة  يتميز  �لذي  �ل�سيا�سي  �لربنامج  هي  �أخرى 
بر�مج  عن  متيزه  مع  �ملقبولة،  �لبد�ئل  وتقدمي  �حللول  لإجرت�ح  �ل�سيا�سي،  �لإ�سالم  جتربة 
ف�سل  من  ي�ستفيد  �أن  يجب  ناحية  من  فهو  �ل�سيا�سية.  بال�ساحة  �ملوجودة  �ملعار�سة  �لأحز�ب 
�لذي  �مل�رشوع  لهذ�  حتمية  نهاية  هو  ف�سلها  �أن  يتوهم  �أل  على  �ل�سيا�سي،  �لإ�سالم  جتربة 
مل�سارعة  �أي�سًا  يحتاج  ولكنه  قادمة،  مرحلة  �أي  يف  �أخرى  باأ�سكال  نف�سه  يطرح  �سوف 
مناخًا  �أ�سبح  �لطفيلي،  �ملال  ر�أ�س  ل�سو�سية  لتغطية  منتحل  ديني  �أ�سا�س  ذو  ز�ئف  وعي 
�إجابات  لتقدمي  �لإنتقال  ثم  ومن  بوجوده،   �لعرت�ف  بعد  بعقالنية  معه  �لتعاطي  من  لبد 
بال�سيا�سة،  وعالقته  �ملجتمع  يف  �لدين  وموقع  للدولة  ت�سوره  تعريف  مثل  �سعبة  �أ�سئلة  على 
�مل�ستحكمة  �لإفقار  �أزمة  ملعاجلة  �لإقت�سادية  و�لروؤية  وم�سادره،  بالت�رشيع  �لدين  وعالقة 
�إيقاف  و�أ�س�س  �ل�سالم  وق�سية  فاعل،  بفعل  فيها  تردت  �لتي  �لوهدة  من  �لبالد  و�إنت�سال 
�لتاأجيل،  حتتمل  ل  و�آنية  مركزية  ق�سية  �أ�سبحت  �لتي  بالأطر�ف  �ملركز  وعالقة  �حلروب، 
�لتخريب  ومعاجلة  �إجتماعي،  ن�سيج  من  فتقه  مت  ما  ورتق  �إقت�سامها،  ل  �لرثوة  توزيع  و�إعادة 
ت�سور  وو�سع  �خل�سخ�سة،  من  موقف  وحتديد  و�خلدمات،  و�ل�سحة  �لتعليم  جمالت  يف 
�لتي  و�لأ�سئلة  �لأخرى  �لق�سايا  من  و�لعديد  �مل�سلح،  �لن�سال  من  للمحا�سبة، وحتديد موقف 

و�سهلة. مبا�رشة  �إجابات  لها  توجد  ل 
)5(

و�لتجديد  �لإعد�د  حيث  من  �لربنامج  عقبة  جتاوزو�  قد  �ملوؤ�س�سني  �أن  �فرت�سنا  و�إذ�          
�لنظام  هي  جديدة  بعقبة  يو�جهون  �سوف  مقبولة،  بحلول  �مل�سكالت  ومو�جهة  �لطرح  يف 
بعد  �إل  �مل�رشوعية  و�إكت�ساب  ن�ساطها  مبمار�سة  لالأحز�ب  ي�سمح  ل  �لذي  �لقائم  �لد�ستوري 
يب�سم  �أن  حزب  �أي  لت�سجيل  ي�سرتط  �لأحز�ب  وقانون  �لأحز�ب.  لقانون  وفقًا  �لت�سجيل 
ليو�ئم  برتقيعه  �ل�سلطة حتى  تقم  �لذي مل  �ملاثل،  �ملقد�سة ويقبل د�ستورها  نيفا�سا  �إتفاقية  على 
للدولة  �جلديد  �حلزب  قبول  يعني  �ل�رشط  لهذ�  و�لإمتثال  �جلنوب.  �إنف�سال  بعد  ما  و�قع 
كر�ستها  �لتي  حاليًا،  �ل�سود�ن  �أو  �سابقًا  �ل�سود�ن  �سمال  يف  �لوطني  �ملوؤمتر  دولة  �أو  �لدينية 
باأنها وثيقة حتول دميقر�طي وفقًا لأ�س�س ت�سويقها بو��سطة �لأحز�ب  �إتفاقية نيفا�سا �ملو�سوفة 
يعني  �إنق�سامها ل�سمال وجنوب بعد �لإنف�سال. وهذ�  �ل�سعبية قبل  �ملعار�سة �حلالية و�حلركة 
عملية،  ناحية  من  �لدينية  �لدولة  يرف�س  �لذي  �ملدين  لربناجمه  �جلديد  �حلزب  تنكر  بب�ساطة 
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�لدينية  �لدولة  عربها  وفر�ست  نيفا�سا  قننتها  �لتي  لل�رشوط  وفقًا  ن�ساطه  ميار�س  باأن  و�إلتز�مه 
�لت�سجيل  بعد  �ملمار�سة  لربناجمه يف  ينت�رش  �أن  �أو  �ل�سود�ن �حلايل،  �لوطني يف  باملوؤمتر  �خلا�سة 
حله  �إحتمال  ويو�جه  �ملفعول  �ساري  وللد�ستور  �لقانونية  ت�سجيله  ل�رشوط  خمالفًا  وي�سبح 

�لوطني. �ملوؤمتر  �ساء  ما  متى 
)6(

�أي  برنامج  بني  �حلتمي  �لتناق�س  ملع�سلة  و�إيجاد حل  ب�سالم  �لت�سجيل  عقبة  وبتجاوز          
حزب مدين �أو علماين مع �رشوط ت�سجيله �لقانونية و�لد�ستور، يجد �حلزب نف�سه �أمام مع�سلة 
ل  بحيث  جانب،  كل  من  حتا�رشه  للحريات  �ملقيدة  فالقو�نني  �جلماهريي.  ن�ساطه  ممار�سة 
ي�ستطيع �أن يقيم ندوة جماهريية �إل باإذن حكومي )�أي �إذن من �ملوؤمتر �لوطني(، ول ي�ستطيع 
�أن ي�سدر �سحيفة خا�سة به،  �أن يقوم بفعاليات حتى بد�ره يف بع�س �لأحيان. ول ي�ستطيع 
فوق  و�ملتمركز  �لطوىل  �ليد  ذو  �لأمن  جهاز  قبل  من  للم�سادرة  عر�سة  فهي  �سدرت  و�إن 
و�لإعتقال  �ملطاردة  ع�سويته  تو�جه  �سوف  كذلك  موؤكدة.  وح�سانات  باإرتياح  قانون  �أي 
�لإحتجاج  �أو  ر�أي  عن  للتعبري  �لتظاهر  �حلي، يف حال  بالر�سا�س  �ل�سو�رع  �لقتل يف  ورمبا 
�لأمنية  بالإخرت�قات  يو�جه  �سوف  �أي�سًا  �لوطني.  �ملوؤمتر  ير�سمها  �لتي  �حلدود  �إطار  خارج 
من  تفت  قادمة  لإنق�سامات  و�لتاأ�سي�س  ن�ساطه  و�إ�سعاف  �إنهاكه  بغر�س  �لتاأ�سي�س  حلظة  منذ 
يوؤ�س�س  �لفاعلية  وعدم  بالعجز  �لإح�سا�س  و�أن  خ�سو�سًا  �لوطني،  �ملوؤمتر  �ساء  متى  ع�سده 
�أمنه  وجهاز  �لوطني  وللموؤمتر  �ملوؤ�س�سة،  على  �خلروج  ويحفز  �لإنق�سام  يف  للرغبة  د�ئمًا 

ناهيك عن حزب و�فد جديد. باأحز�ب ر��سخة  �أقعدت  �ملجال  خربة طويلة يف هذ� 
)7( 

للحريات  �ملقيدة  �لقو�نني  مع�سلة  فوق  قفز  قد  �جلديد  �أن �حلزب  �إعتربنا جتاوز�ً  و�إذ�          
�سوف  �ل�سيا�سي،  �لن�سال  �رشيبة  �سمن  ذلك  و�عترب  �لأمني  �لإخرت�ق  مو�جهة  يف  و�سمد 
�ملعار�سة  �لأحز�ب  من  وموقفه  �ل�سيا�سية  �لتحالفات  حول  �لكبري  بال�سوؤ�ل  �حلزب  يو�جه 
حكومة  �سد  �لن�سال  يف  �لفاعلة  �مل�سلحة  �حلركات  من  باملوقف  وكذلك  بالفعل،  �ملوجودة 
بادر  قد  �جلديد  �حلزب  �أن  فباإفرت��س  و�قعًا ل ميكن جتاوزه.  �أ�سبحت  و�لتي  �لوطني  �ملوؤمتر 
�إىل  �لفعل  عن  بالعجز  و�لإتهام  �لنقد  مرحلة  جتاوز  وجلي  و��سح  بعد�ء  �ملعار�سة  �لأحز�ب 
تدير  ولن  باحلتم  بالورود  تقابله  لن  �لأحز�ب  هذه  فاإن  و�لتجاوز،  �لنفي  حماولت  د�ئرة 
ذ�تية  لظروف  للتغيري  �لإيجابي  �لفعل  على  قادرة  غري  كانت  و�إن  وهي  �لأي�رش.  خدها  له 
من  معاٍد  كيان  لأي  و�لتدمريي  �ل�سلبي  �لن�ساط  جمال  يف  وفاعلة  قادرة  فهي  ومو�سوعية، 
بفعل  �سو�ء  معار�سة  �أحز�ب  من  �إنق�سامات  عن  تن�ساأ  �لتني  �لأحز�ب  �أما  �ملعار�سة.  مو�قع 
�أ�سرية  تقع  ما  د�ئمًا  فهي  �ل�سيا�سية،  بر�جمها  يف  �لزهد  �أو  �لأحز�ب  تلك  فاعلية  من  �لياأ�س 
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ينجح يف  فاعليتها، وقد  بها ومينع تطورها ويحد من  يقعد  �لأحز�ب  تلك  و�سع �سجايل مع 
�لتابع  �لوطني  �ملوؤمتر  من  �إنق�سام  عن  تن�ساأ  �لتي  و�لأحز�ب  �لنهاية.  يف  �ملوت  حتى  خنقها 
مع  �لتحالف  �جلديد  �حلزب  �إختار  و�إن  �لناحية.  هذه  من  �أكرث  �ستعاين  �أنها  لبد  للحكومة 
�لأحز�ب �ملعار�سة �لتاريخية �أو �لتن�سيق معها مب�ستوى �أقل �أو جمرد مهادنتها، فاإن ذلك �أي�سًا 
هذه  عر�قة  �لإعتبار  يف  بالأخذ  �لنظام،  �سد  جماعي  عام  عمل  �أي  يف  فاعليته  من  �سيحد 
للموؤمتر  �ملك�سوفة  وتكتيكاتها  عملها  وتقليدية  �جلماعية  �ملعار�سة  موؤ�س�سات  وقدم  �لقوى 
�أو  �مل�سلحة  �حلركات  مع  �لتن�سيق  �أو  �لتحالف  �أو  �لعد�ء  مع�سلة  �أن  يف  �سك  ول  �لوطني. 
�حلزب  ذبح  �إىل  يوؤدي  قد  �لوطني  �ملوؤمتر  مع  �ساخن  �سد�م  يف  �لدخول  تعني  مهادنتها، 

فاعل. بفعل  �ملهد  �جلديد يف 
)8(

        بالإ�سافة للعقبات �ل�سابقة، �سوف يو�جه �حلزب �جلديد �ل�سوؤ�ل �ل�سعب حول لئحته 
�مل�ساركة  تتيح جلميع ع�سويته  تنظيمية  يكر�س دميقر�طية  �أن  يفرت�س  �لذي  �لد�خلي،  ونظامه 
بفاعلية يف و�سع �لربنامج �ل�سيا�سي وتطويره ومناق�سة �لتكتيكات �ل�سيا�سية بحرية و�لإ�سهام 
�لقائم  �لوعي  وف�ساء  �لطبقية  وخارطته  �ملجتمع  لطبيعة  ونظر�ً  قيود.  دون  �حلزب  عمل  يف 
بناء  مهمة  تكون  لن  �لطبيعي،  ومتلمله  �ل�سود�ين  �ملثقف  ونزق  م�سيخة،  على �رشورة وجود 
�ل�سيا�سي  فالتنظيم  �ملمار�سة.  ول  �لتنظري  م�ستوى  على  ل  �سهلة  دميقر�طي  نظام  ذو  تنظيم 
ومن  طبقية  �سيولة  من  يعاين  �لإجتماعي،  ن�سيجه  متزق  �سود�ين  و�قع  و�بن  جمتمعه  وليد  هو 
وجلد  �لتذمر  و�قع  من  �لنقد  و�إجرت�ر  �لنقد  �إىل  �إما  تركن  �لإفقار،  �أنهكها  هجني  �رش�ئح 
وجتنح  و�لتقييم،  �لتحليل  بعد  �حللول  و�إجرت�ح  �لتجديد  يف  �لرغبة  منطلق  من  ل  �لذ�ت 
يجعل  وهذ�  �لإ�سرت�تيجي.  �لتفكري  حتبذ  ول  باليوم  �ليوم  رزق  ن�سق  على  م�سكالتها  ملعاجلة 
منظمة  وخلق  غلقه  �أو  �إيجابي،  غري  جدل  �أمام  �لتنظيم  فتح  يف  تنح�رش  �ملتاحة  �خليار�ت 
هذه  لتجاوز  بجد  و�ملحاولة  �لتحدي  وقبول  للبناء  �ل�سعب  �إختيار  �أو  للدميقر�طية،  تفتقر 

�أي�سًا. �لعقبة 
)9( 

        و�لتحدي �لأكرب �لذي يو�جه �حلزب �جلديد هو �لتمويل، �إذ ل �سيا�سة بدون مال. ففي 
و�لهبات  ع�سويته  �إ�سرت�كات  جمرد  على  حزب  �أي  �إعتماد  �أ�سبح  �حلالية  �ل�سود�ن  ظروف 
لن�ساط �حلزب.  �أ�سا�سيًا  �أمر�ً غري ذي جدوى، ومعوقًا  منا�رشوه،  بها  يتقدم  �لتي  و�لتربعات 
فحالة �لإفقار �ملتعمدة �لتي عممها ر�أ�س �ملال �لطفيلي، متنع �لع�سوية من �سد�د �لإ�سرت�كات 
و�ملنا�رشين من �لتربع و�لدعم. وبذلك ي�سطر �حلزب �جلاد خلو�س غمار �لإ�ستثمار يف ظل 
يخو�س  �أن  �إما  �أمرين:  بني  فيكون  �لطفيلي.  �لر�أ�سمال  مل�سلحة  وحمتكر  عليه  م�سيطر  �سوق 
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�مل�سيطر،  �لطفيلي  �ملال  ر�أ�س  حلزب  تابعًا  حتمًا  �سيجعله  �لذي  �لتحول  ويقبل  �لتطفل  جتربة 
تطفل  رحمة  حتت  ويقع  �ملنتجة  �لقطاعات  يف  �مل�سبوقة  غري  �لإ�ستثمار  خماطر  يتحمل  �أن  �أو 
�أن يبحث عن  بالطبع هو  �لثالث  �لبديل  �لر�هنة.  �لطفيلي و�سلطته يف دولة �جلباية  �لر�أ�سمال 
عليه  �لأحو�ل  كل  ويف  خمتلفة.  وبو�سائل  م�ستقرة  �أ�سو�ق  يف  �لبالد  خارج  لالإ�ستثمار  �سبل 
�ملنتجة  غري  �لقطاعات  يف  فالإ�ستثمار  مغامرة،  هكذ�  مثل  عن  تنتج  �لتي  �لتحولت  ر�سد 
ما�سئت،  �سمه   – �لوطني  �ملوؤمتر  �أو  �لإ�سالمية  �لقومية  �جلبهة  �أو  �لإ�سالمي  �لإجتاه  قبل  من 
�لطفيلي،  للر�أ�سمال  �رشيح  تنظيم  �إىل  �ل�سغرية  للربجو�زية  تنظيم  من  �لتنظيم  طبيعة  حولت 
لتمويل  وم�سدر�ً  للتطفل  لأد�ة  وحتويله  نف�سه  �لدولة  جهاز  على  بال�سيطرة  طفيليته  عزز 
�أن  له حني رف�س  �لرت�بي  �لدكتور/  تالميذ  تنكر  �أ�سا�س  �لتحول يف  �حلزب، حيث كان هذ� 
�لربجو�زي  باأحالم  ومت�سك   ودولته،  �لطفيلي  �ملال  ر�أ�س  عن  مد�فعًا  �رشيحًا  منظر�ً  ي�سبح 

للعيان. وبادية  �ساخ�سة  متكني  ودولة  متوهمة  عد�لة  دولة  �أخيلة  بني  ما  وتاأرجحه  �ل�سغري 
)10( 

        فوق ذلك، يو�جه �حلزب �جلديد �لدعاية �ل�سود�ء �ملعوقة حلزب �ملوؤمتر �لوطني �مل�سيطر 
�أي نوع  �إ�ستخد�م  على ف�ساء �لإعالم، وهو حزب ل يتحلى ب�رشف �خل�سومة ول يرتدد يف 
�ل�سالبة �ملبنية على �لأكاذيب وت�سويه �خل�سوم. فهو ل يتورع عن رمي خ�سومه  من �لدعاية 
�ل�سيا�سية،  �لنظر  وجهة  يف  معه  �لإختالف  ملجرد  �لكفر  ورمبا  و�لعمالة  باخليانة  �ل�سيا�سيني 
هو  ما  بكل  �ل�سيا�سيني  خ�سومه  لو�سم  قبله  من  �مل�سنوعة  �لكيانات  دفع  يف  يتورع  ل  كما 
�خلطاب  على  و�حل�س  بالرويب�سة،  قياد�تهم  كو�سف  وحتقريهم  �ساأنهم  من  و�حلط  مرذول 
فاإ�سرت�تيجية  مو�جهتهم.  �ل�سخ�سية يف  �إغتيال  �أ�سكال  كافة  بع�سهم، وممار�سة  �لعن�رشي جتاه 
�لرب�مج  باحلجة، ول على طرح  مقارعة �حلجة  تقوم على  �لإعالمية ل  �لطفيلي  �لتنظيم  هذ� 
معززة  فا�سحة،  �أكاذيب  على  �لقائم  �لو��سع  و�لت�سليل  �لإعالمي  �لقمع  على  بل  �لبديلة، 
�لدينية  وهيئاته  بحلفائه  يدفع  لذلك  �لعقل.  ل  �لدينية  �لعاطفة  يخاطب  �آيدلوجي  ب�سخب 
عنه،  نيابًة  �سيا�سيًا  معه  يختلف  من  لتكفري  منها،  برئ  هو  �سعب  باإ�سم  و�مل�سماة  له  �لتابعة 
�لأمر.  �إ�ستدعى  �إذ�  ج�سديًا  ورمبا  �سيا�سيًا  لت�سفيته  يقود  عليه  �إعالمي  ح�سار  لفر�س  توطئة 

 )11(
        ل �سك �أن ما تقدم من عقبات، يجعل م�سري �أي حزب جديد يوؤ�س�س يف �ل�سود�ن �أقرب 
و�سع  على  ويعمل  �ستو�جهه  �لتي  �لعقبات  طبيعة  يدرك  مامل  �لنجاح،  �إىل  منه  �لف�سل  �إىل 
قاعدته  بناء  �حلزب  يختار  قد  �ملثال  �سبيل  فعلى  لتجاوزها.  �لنظرية  و�لقو�عد  �لتكتيكات 
و�سعناه  �لذي  �لعام  �لت�سور  عن  خارجة  ز�لت  ل  �لو�سطى  �لطبقة  من  �رش�ئح  و�سط  �ل�سلبة 
ي�سع  و�أن  �رشيًا،  �ل�رشعية عماًل  �إطار  نف�سه ويعمل خارج  ي�سجل  و�أل  – �إن وجدت،  �سابقًا 
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لل�سحة  قابلة  �لأقل  على  ولكن  �سحيحة  بال�رشورة  لي�ست  معاجلات  يقدم  مبتكر�ً  برناجمًا 
�لتاريخية  �ملعار�سة  مع  للتعاون  مبتكرة  �سيغًا  يجد  �أن  و  ومنا�رشين،  ع�سوية  �إليه  جتذب 
�لتمويل  مل�سكلة  حاًل  ويجد  �لتنظيم،  ملع�سلة  �أجوبة  يقدم  و�أن  و�مل�سلحة،  و�حلركات 
�لتي مل ترد بهذه  �لوطني، وكذلك للم�سكالت �لأخرى  �ملعادي و�مل�سلل للموؤمتر  و�لإعالم 
تاأ�سي�س  �سبيل  تعرت�س  �لتي  و�مل�سكالت  �لعقبات  بجميع  لالإحاطة  تهدف  ل  لأنها  �مل�ساهمة 
�مل�سكالت،  لهذه  مبتكرة  حلوًل  جدد  قادمون  يجرتح  ورمبا  جديدة.  �سود�نية  �أحز�ب 
�أو  �مل�ستع�سية،  بالدنا  مل�سكالت  حلوًل  تقدم  جديدة  �أحز�بًا  وتاأ�سي�س  بناء  من  ويتمكنون 
بفاعلية  �لتغيري  وقيادة  �مل�سئولية  مل�ستوى  و�لإرتفاع  �لنهو�س  من  �لر�هنة  �أحز�بنا  تتمكن  رمبا 

�جلديد. �لو�قع  �إحتياجات  تلبي  جديدة  �أحز�ب  بظهور  ي�سمح  مغاير�ً  مناخًا  وتخلق 
)12(

�أن  يود  �أي حزب  مو�جهة  �أكيدة يف  عقبات  �أعاله،  عنها  �ملنوه  �لعقبات  �أن  يالحظ          
�لأحز�ب  كلها  يكن  مل  �إن  بع�سها  من  تعاين  م�سكالت  هي  بل  �ل�سيا�سية،  بال�ساحة  يربز 
�ملحتقن  فاملناخ  �ملتطرفة.  �لتكفريية  للتنظيمات  هاج�س  �أي  ت�سكل  ل  ولكنها  �أي�سًا،  �لقائمة 
تنظيمات  لإنتاج  متامًا  موؤهل  �ملوؤ�س�سي،  و�لف�ساد  �ملنظم  �لإفقار  بجر�ح  �ملثخن  و�لو�قع 
معاجلته،  بدًل من  منه  �أكرب  تنتج ظلمًا  �لظلم، ولكنها  و�قع  �لإحتجاج على  تكفريية �سخابة 
للنمو يف  قابلة  �مل�ستحكمة. وهي  �لأزمة  �لرب�مج ملعاجلة  �لأدو�ت ول  لأنها عدمية ل متتلك 
خ�سومه،  �سد  و��ستخد�مها  عليها  �ل�سيطرة  �إمكانية  يتوهم  �لذي  �حلايل  �حلكم  نظام  ظل 
�ل�سيطان  هذ�  على  �ل�سيطرة  على  �أي�سًا  قادرة  �أنها  �إ�ستخبار�ته  تتوهم  �إقليمي  حميط  ظل  ويف 
�لأوهام،  هذه  خطل  تثبت  �لتي  �ملريرة  �لتجارب  رغم  �أي�سًا،  �أهد�فها  لتحقيق  وتوظيفه 
�لتوظيف  �ل�سيطرة ويرف�س  يومًا ما عن  بد و�أن يخرج  �لالعقالين ل  �لكائن  �أن هذ�  وتوؤكد 

�أي�سًا. م�سغليه  لت�سمل  �لتكفريية  د�ئرته  ويو�سع 
)13(

يف  خمتلفة  جمموعات  ترغب  لو�قع  قامتة  �سورة  ر�سمنا  قد  نكون  �أل  نتمنى  ختامًا،           
�ملجيدة.  �سبتمرب  �إنتفا�سة  �أفرزته  �لذي  �حلر�ك  �سياق  يف  ظله،  يف  جديدة  �أحز�ب  تاأ�سي�س 
�لو�قع،  �أو حمبطة لهم، فالهدف منها هو �مل�ساعدة يف فهم  و�أل تكون م�ساهمتنا هذه مثبطة 

�لعميق. �للجي  �لبحر  �لإبحار يف هذ�  يود  ل ك�رش جماذيف من 
2013/12/11م
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اخلام�ص الفرع 
نظر(  )وجهة  الليربايل  الإ�شالمي  الي�شاري  التحالف 

�إبتدرته  �لنقا�س �لذي  لتاأخري كل هذ� �لوقت يف �مل�ساركة يف  �إين لآ�سف جد�ً  �أوًل:          
�لإ�ستعماري  للن�ساط  �لت�سدي  �أجل  من  ليرب�يل،  �إ�سالمي  ي�ساري  حتالف  �إجناز  بخ�سو�س   ،
م�ساهمتي  لأن  مقدمًا  �أعتذر  ودعني  �حلاكم.  �لوطني  �ملوؤمتر  نظام  �سقوط  حال  يف  �ملحتمل 

�لعمل.  ومتطلبات  �لوقت  �سيق  هو  �لعذر  و�أي�سًا  خمت�رشة  تكون  �سوف  هذه 
        ثانيًا: يف ر�أيي �أن هناك �سببان ل�رشورة وجود حتالف و��سع بني جميع �لقوى �لوطنية 
و�سالمة  بالد  من  ماتبقى  وحدة  على  �حلفاظ  هو  �أولهما  بديل،  نظام  وبناء  �لنظام  لإ�سقاط 
لتقدمي  ذريعة  �لآن  �لبع�س  ي�ستخدمه  �لذي  و�ل�سوملة  �لتفكك  �سيناريو  وتفادي  �أر��سيها، 
�لتنازلت للموؤمتر �لوطني و�إطالة عمر نظامه، و�لثاين هو منع �لدول �لإمربيالية من توظيف 
�أو  �ملبا�رش  �لبالد حتت �لإ�ستعمار  �لفو�سى �خلالقة وو�سع  �إطار مفهوم  �لقادمة يف  �لإنتفا�سة 
لي�ستثني  و��سع  وطني  حتالف  مع  �أنا  �ملبد�أ  حيث  ومن  لذلك  حمليني.  وكالء  عرب  �ملبا�رش  غري 
�ملو�طنة  حق  على  �لقائمة  �لقانون  حكم  �سيادة  دولة  لبناء  موحد  موقف  �أ�سا�سه   ، �أحد�ً 
�سلمي  لإد�رة �رش�ع  �ملالئمة  �ل�سيغة  باإعتبارها  �لأ�سا�سية،  �حلقوق  و�حرت�م  �حلريات  وب�سط 

لل�سلطة. �ل�سلمي  و�لتد�ول  �لإختالف  �إد�رة  حتكم  و�آلية  �لقوى،  جميع  بني 
�أن هناك تعقيد�ت تكتنف مثل هكذ� �لتحالف وتعوقه، وجتعله يف كثري          ويف تقديري 
�ل�رش�ع  باإد�رة  ت�سمح  له  لئحة  �سياغة  يف  حتى  يف�سل  وتكتيكيًا  ه�سًا  حتالفًا  �لأحيان  من 
د�خل �لتحالف، عرب �آلية ت�سمح بالإختالف مع �حلفاظ على �لوحدة. ودون �خلو�س عميقًا 
بع�س  باإخت�سار  �أر�سد  �أن  �أحاول  �سوف  للظاهرة،  و�لإقت�سادية  �لإجتماعية  �لأ�سباب  يف 
�إجناز مهمة  لالإ�ستمر�ر و�حلياة حلني  قابل  تكوين حتالف �سلب  تعرت�س طريق  �لتي  �ملعوقات 

- يلي:  فيما  فاعلة،  دميقر�طية  دولة  بناء 
1 .- الليرباليون: 

         �حلديث عن �لليرب�ليني يف �ل�سود�ن م�سكلة يف حد ذ�ته. �إذ من �ل�سعب تعريف من هم 
و��سحة  مبهام  بالقيام  ي�سمح  لتحالف  دعوتهم  ملرحلة  �لإنتقال  ميكن  حتى  �إبتد�ًء  �لليرب�ليون 
للدميقر�طية  �إ�سارة  باإعتبارها  هنا  ماأخوذة  �لليرب�لية  �عتربنا  فاإذ�  �ملن�سودة.  �لدولة  لقيام  تقود 
�لقوى  ت�سنيف  �ل�سعب  من  ي�سبح  �لإقت�سادي،  مبحتو�ها  ل  �ل�سيا�سي  مب�ستو�ها  �لليرب�لية 
تكر�ر  من  بالرغم  �لكبريين  فاحلزبني  ليرب�لية.  قوى  باإعتباره  منفرد�ً  منها  �أيًا  �أو  �ل�ســـود�نية 
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عند  ليرب�لية  قوى  �إعتبارهما  ي�سعب  دميقر�طية،  دولة  لوجود  �لد�عمة  �ل�سيا�سية  مو�قفهما 
�لذي  �لدينية  �لدولة  من  و�ملرتدد  �مللتب�س  و�ملوقف  للتنظيمني،  �لطائفي  �لتكوين  �إ�ست�سحاب 
�حلالة  هذه  مثل  يف  وبالطبع  �ل�سيا�سي.  �لو�سع  ملقت�سيات  وفقًا  و�لرف�س  �لقبول  بني  ير�وح 
لميكن �أن نتحدث عن منظرين �أومفكرين ليرب�ليني من د�خل هذه �لأحز�ب ميكن �أن يعامل 
للحزب.  برنامج  عليها  ويوؤ�س�س  �إليها  يحتكم  �ملوؤ�س�سات  لتلك  عامة  كنظرية  �إنتاجهم 
�إلز�م  �ل�سعوبة  �ل�سيا�سي، يجعل من  للربنامج  يوؤ�س�س  �لذي  �لتنظري  �مل�ستوى من  وغياب هذ� 
تكون  �أن  يحتم  مما  عليه،  معها  تتحالف  �أن  ت�ستطيع  حتى  معني  �سيا�سي  بربنامج  �لقوى  هذه 
�أفر�د،  ليرب�ليني  �إىل  �حلديث  �رشف  حاولنا  �إذ�  �أما  وقا�رشة.  تكتيكية  دومًا  معها  �لتحالفات 
ناهيك  �سعبة،  مهمة  ذ�ته  حد  يف  روؤيتهم  على  وثباتهم  وجودهم  و�كت�ساف  ر�سدهم  فاإن 

�لفاعلة. �لقوى  ي�سم كل  و��سع  كاأفر�د يف حتالف  �إدخالهم  عن 
�لأهم يف  �لليرب�يل  �ملفكر  �أن  �أحد�ً،  تلزم  �لتي ل  �خلا�سة  روؤيتي  تقديري- وهذه          يف 
لبناء دولة  �أ�سا�سًا  �ل�سود�ن �حلديث، هو �لأ�ستاذ/ حممود حممد طه �لذي ي�سلح تنظريه  تاريخ 
�هلل  عبد  �لربوفي�سور  �لنجيب  تلميذه  تنظري  يف  للت�سكل  مدى  �أق�سى  �أخذت  دميقر�طية، 
لنهاياته  �أ�ستاذه  مبنهج  د�فعًا  �لإ�سالم،  يف  �لدولة  علمانية  عن  بو�سوح  حتدث  �لذي  �لنعيم، 
�لربجو�زية  مفكر  �أن  ذلك،  قبل  كتبت  �أن  و�سبق  �ل�سيا�سي.  �لتنظري  م�ستوى  يف  �ملنطقية 
�إجناز مهامها  �ل�سود�نية هو �لأ�ستاذ/ حممود، ولأنها �رشيحة �سعيفة وغري قادرة على  �لوطنية 
منظرها  جاء  بل  �أوروبا،  يف  حدث  كما  �رشيحني  علمانيني  مفكرين  تنجب  مل  �لتاريخية، 
�لكبري ملتحفًا رد�ًء دينيًا ومبنهج ي�سمح باإ�ستدخال منجز�ت �لع�رش يف منظومته. هذ� بالطبع 

�ملايوية. �لديكتاتورية  فيها  دعم  �لتي  �ل�سيا�سية  مو�قفه  عن  �لنظر  بغ�س 
دون  معه  و�لتعامل  �أوًل  �لليرب�يل  هو  من  حتديد  هما:  م�سكلتان  هنالك  �أن  هو  ماتقدم  مفاد 

ثانيًا. بالدنا  يف  لليرب�لية  فعلي  تنظري  وجود 
2 .- الي�شار: 

حديثي  �ساأق�رش  لذلك  �أي�سًا  وملتب�س  ف�سفا�س  �لي�سار  م�سطلح  باأن  �أوؤكد  �أوًل  دعني          
يف  �لي�سار  هذ�  م�سكلة  �أن  تقديري  ويف  �ل�سيوعي.  �حلزب  وحتديد�ً  �ملارك�سي  �لي�سار  على 
حدود  يف  حتى  �لفكري  عن  �ملبا�رش  �ل�سيا�سي  ف�سل  يف  �لإ�ستمر�ر  هي  �ملختلفة،  حتالفاته 
بغ�س  فكريًا  يدعمه  ملا  يحتاج  حتالفي  �سيا�سي  برنامج  �أي  �أن  ر�أيي  ويف  �لتحالف.  برنامج 
فالإختالف يف  �لإتفاق.  �إىل هذ� �حلد من  للو�سول  �إ�ستخد�مه  �لذي ميكن  �ملنهج  �لنظر عن 
ودعمه  تربيره  ميكن  �سيا�سي  برنامج  حول  لتالقي  �لو�سول  من  لمينع  �لفكرية،  �ملنطلقات 
فكريًا من مو�قع كل تنظيم على حدة. فمثاًل حني يتحالف هذ� �لي�سار مع �ملوؤمتر �ل�سعبي على 
للدميقر�طية  �أن يجد مربر�ً فكريًا لدعوته  لتاأ�سي�س دولة دميقر�طية، لبد  برنامج يدعو  �أ�سا�س 
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و�إل  �إ�سالمي،  منطلق  من  لها  دعوته  يربر  �أن  �ل�سعبي  �ملوؤمتر  على  كما  متامًا  مارك�سيته،  يف 
هنا  يل  ولت�سمح  بالآخر.  تنظيم  كل  �سك  يكتنفه  و�سوف  بالإنتهازية  �لتحالف  �سيو�سم 
عدم  فكرية،  م�سائل  من  �ل�سيوعي  �حلزب  موقف  نقد  يف  �سنو�ت  قبل  كتبتها  ورقة  باإدر�ج 

�لإطالة: عن  م�سبقًا  و�أعتذر  ن�ساطه،  يعوق  لها  �لت�سدي 
املنت على  هوام�ص 

اخلم�ص( نقد  الأ�شتاذ  ملقالت  موازية  نقدية  )قراءة 
�إبر�هيم          فاجاأتنا �سحيفة �لبيان �لإمار�تية �لغر�ء، بخم�سة مقالت د�سمة لالأ�ستاذ حممد 
�حلزب  مو�قف  عن  بالدفاع  ن�سها  تكفل  �ل�سود�ين،  �ل�سيوعي  للحزب  �لعام  �ل�سكرتري  نقد 
وخطه �ل�سيا�سي �سد جميع منتقديه. لمر�ء يف �أن �لأ�ستاذ نقد كان ممتلكا لنا�سية مو�سوعه، 
كل  وعلى  �مل�سافهة.  �أدب  �أن�سار  عن  مييزه  ما  د�ئما  للتوثيق،  و��سح  ميل  مع  �للفظ  جزل 
حال ل هو ولحزبه بحاجة لتقريظنا �أو �إ�سادتنا، لذ� يكون من �لأوفق �أن ندلف �إىل جوهر 
�أتي  نقد،  �لأ�ستاذ  فن�س  �لقتاد.  ناله بخرط  له مبقام  لن�سه، مع �لحتفاظ  �ملو�زي  �لناقد  ن�سنا 
�لن�س  ذ�ك  �أن  طاملا  طبيعي  �أمر  وهذ�  �ل�سود�ين،  �ل�سيوعي  للحزب  �ملتميزة  للمو�قف  مربز� 
نقد  �لأ�ستاذ  �أثبته  ما  لإنكار  يرمي  ل  �ملاثل  ون�سنا  �حلزب.  عن  للدفاع  بالأ�سا�س  كتب  قد 
�لق�سايا  لل�سجال حول  �لأ�ستاذ  لدعوة  ي�ستجيب  معه على �سحته، ولكنه  نتفق  بالوثائق وما 
�سيا�سية  ملو�قف  �جرت�حه  من  بالرغم  �حلزب  �أن  نزعم  فنحن  نقدية.  مو�قع  من  �أثارها  �لتي 
�أنه ف�سل  �لفكري، كما  �إعطاء هذه �ملو�قف بعدها  فانه قد ف�سل يف  �سحيحة وغري م�سبوقة، 
�أو ن�ساطاته �ملنفردة. وندعم �دعاءنا  يف حتويلها لكيان فاعل يف �حلياة �ل�سيا�سية عرب حتالفاته 

�ملاثل مبا يلي: -
اأول: - يف الدميقراطية: -

�أن  �إىل  �أن �حلزب �ل�سيوعي قد تو�سل بعد جتربة ذ�تية مريرة          نتفق مع �لأ�ستاذ نقد يف 
�أن  ميكن  �لذي  �لوعاء  باعتبارها  �ل�سود�ن،  حلكم  �لأمثل  �ل�سكل  هي  �لليرب�لية  �لدميقر�طية 

يلي: - فيما  ف�سال كبري�  ف�سل  تنوعه. ولكن �حلزب  �إطار  �ل�سود�ن يف  يحافظ على وحدة 
وبالتايل  -1 مارك�سي،  منظور  من  ثرية  ذ�تية  جتربة  عن  �لنا�سئة  �خلال�سة  هذه  تربير 

ويف  للو�قع.  حتليله  و�أد�ة  �حلزب  منهج  �إىل  ي�ستند  فكريا  بعد�  �إعطائها  يف  �لف�سل 
فتلك  �ل�سوفيتية.  باملدر�سة  للتاأثر  �ملرة  �لثمار  �أحد  كان  �لف�سل  هذ�  �أن  تقديرنا 
�أن  ومبا  طبقي،  ملحتوى  �سكل  جمرد  �أنها  �أ�سا�س  على  �لدولة  مع  تعاملت  �ملدر�سة 
يتاأخر  �أو  يتقدم  �أن  ي�سح  ل  فانه  للمحتوى،  �نعكا�س  جمرد  هو  مارك�سيًا  �ل�سكل 
عنه. و هذ� يعني ��ستحالة �لأخذ بالدميقر�طية �لليرب�لية يف دولة عمالية، وذلك لأن 
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�لعمالية  فالدولة  برجو�زي.  ملحتوى  و�سكل  �نعكا�س  جمرد  �لليرب�لية  �لدميقر�طية 
�جلديدة  �لدميقر�طية  مبفاهيم  عنه  �لتعبري  مت  خمتلفا  �سكال  تاأخذ  �أن  لبد  �لفهم،  بهذ� 
�إ�سار  يف  �ل�سود�ين  �ل�سيوعي  �حلزب  وقوع  �أن  يف  �سك  ل  �لو�حد.  �حلزب  ودولة 
تبعده  مارك�سي  ببعد  خا�سة  قر�ءة  تقدمي  عن  �أقعده  مارك�سيًا،  �خلاطئة  �لقر�ءة  هذه 
لطبيعة  �ل�سوفيتي  �لتحليل  �أن  هو  فالو��سح  �ل�سيا�سية.  بالأنتهازية  �لتهام  عن 
تعترب  �لتي  �لفوقية  �لبنية  من  جزء�  �لدولة  تعترب  فاملارك�سية  مارك�سيًا،  خاطئ  �لدولة 
عنها. وهذ�  ن�سوئه  بعد  �لتحتية  بنيته  ن�سبيًا عن  ينفك  �لتحتية،  للبنية  معقد�  �نعكا�سا 
�أو  �لطبقي  �أ�سا�سها  على  تتقدم  �أن  بالتبعية،  وللدولة  �لفوقية  للبنية  يتيح  �لأنفكاك 
�أن تعترب جمرد �سكل يعرب عن حمتوى يو�كبه وقع �حلافر  تتاأخر عنه، وبالتايل ل ي�سح 
و�لأخذ  عنه.  يتاأخر  �أو  عليه  يتقدم  �أن  ي�سح  جلوهر  مظهر  هي  بل  �حلافر،  على 
�لقائمة  �ل�سوفيتية  �لقر�ءة  بدل عن  �ملظهر و�جلوهر  مقولتي  �ملبنية على  �لقر�ءة  بهذه 
باأن  للقول  �لفر�سة  �حلزب  يعطي  �أن  �ملمكن  من  كان  و�ل�سكل،  �ملحتوى  على 
�أن يكون  �لليرب�لية مظهر تقدم على جوهره �لربجو�زي، وبالتايل ي�سح  �لدميقر�طية 
كان  �ملوقف  هذ�  مثل  �أن  �إىل  ننوه  لالأمانة  ولكننا  عمايل.  جوهرها  لدولة  مظهر� 
�حلزب  نظام  ورف�س  �ل�سابق،  �ل�سوفيتي  �لحتاد  مع  مبا�رش  �سد�م  يف  �لدخول  يعني 
�لأخرى،  �ل�سيوعية  �لأحز�ب  جميع  مع  بالتبعية  و�ل�سد�م  يتبناه،  �لذي  �لو�حد 

�ل�سالمة. فاآثر  وهو ماكان �حلزب يف غنى عنه 
من  -2 �حلزب  موقف  على  ترتب  حيث  �لنقالبي،  للفكر  �مل�ساد  �ملوقف  توطني 

و�سيلة  و�عتبارها  �لع�سكرية  �لنقالبات  من  وو��سح  �سارم  موقف  �لدميقر�طية 
موقف  ممايزة  عدم  ولكن  �لأحو�ل.  من  حال  باأي  �إليها  �للجوء  يجوز  ل  مدمرة 
بالت�سكيك  �سمح  �ملارك�سي،  �ل�سوفيتي  �لأدب  كال�سيكيات  عن  �لنظري  �حلزب 
�لنقالبات  مع  وثرة  �سابقة  جتارب  للحزب  و�أن  خ�سو�سا  �ل�سيا�سي،  موقفه  يف 
�لتجارب وخ�سو�سا  �أن قر�ءة �حلزب ملثل هذه  �إيل  �أن ن�سري  �لع�سكرية. ونحن نود 
�لعلمي  للنقد  منها  و�لعتذ�ر  للتن�سل  �أقرب  جاءت  �ل�سهرية،   71 يوليو  جتربة 
�لدميقر�طية  من  �حلزب  موقف  يف  بالت�سكيك  �سمح  بالطبع  وهذ�  �ملوؤ�س�س. 
و�سعف  �لوهن  حالة  يعك�س  تكتيكي  موقفه  باأن  و�تهامه  �لع�سكرية،  و�لنقالبات 
�نقالب  باأي  �لقيام  عن  عمليا  �لعجز  وبالتايل  �لع�سكرية،  �ملوؤ�س�سة  د�خل  �لوجود 

ع�سكري.
�أبعد  -3 �لدميقر�طية  �أن  تو�سيح  و  �أع�سائه  بني  �لدميقر�طية  للثقافة  �حلزب  تكري�س   

�لعامة،  و�لنتخابات  �حلزبية  �لتعددية  على  �لقائم  لل�سلطة  �ل�سلمي  �لتد�ول  من 
لينفي  هذ�  منقو�سة.  غري  كاملة  �لقانون  حكم  �سيادة  دولة  هي  �لدميقر�طية  و�أن 
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لرغبة  �لعام  �ل�سياق  يوؤكد  ولكنه  �لعامة،  و�حلريات  باحلقوق  �حلزب  �هتمام  بالطبع 
�لتي تقود  �لتنظري  �ملبا�رش، بعيد� عن مز�لق  �ل�سيا�سي  �حلزب يف �لرتكيز على �ملوقف 
كادر  من  �لعديد  يقول  كما  بيزنطي  جدل  يف  �حلزب  و�إغر�ق  �لو�قع  عن  لالبتعاد 
�أن هذ� �ملوقف �ملعادي للجهد �لنظري هو موقف غري علمي  �حلزب. ويف تقديرنا 
�أن هذ�  نا�سيا  و�ل�سيا�سي،  �لفكري  مابني  متع�سفا  ف�سال  يف�سل  باحلزب، وهو  �سائد 
مبا�رشة كما  �إجابات  لها  توجد  لأ�سئلة ل  فكرية  �إجابات  تقدمي  من  يعفيه  �لف�سل ل 
مو�ز  نظري  جهد  تقدمي  عن  �حلزب  �زور�ر  فناجت  �لطيب.  �لتيجاين  �لأ�ستاذ  قال 
تكتيكية  مو�قف  و�تخاذ  بالنتهازية  له  م�ستمر  �تهام  هو  �ملقدر،  �ل�سيا�سي  للجهد 

للحزب. �مل�سادة  �لدعاية  �أ�سا�س  هو  وهذ�  لمبدئية، 
الدين-: ثانيا: - يف 

�أنها  �أننا وجدنا  �إل  مقالته،  �لدين يف  لق�سية  يتعر�س  مل  نقد  �لأ�ستاذ  �أن  من  بالرغم           
�لتي  �لق�سايا  �أهم  لأنها  وذلك  معها.  �حلزب  تعامل  لنقد  نت�سدى  �أن  يجب  �لتي  �لق�سايا  �أم 
باأن  علما  �ل�سيا�سي،  للموقف  �لنظري  �لبعد  عن  و�لأبتعاد  بال�سيا�سي  �حلزب  �كتفاء  توؤكد 
�لدين كان وما يز�ل و�سيظل لفرت�ت قادمة حا�رش� وبقوة يف �ل�سيا�سة �ل�سود�نية. وهذ� يعني 
�لدين. ويف  من  فقط  �ل�سيا�سي  ولي�س  �لفكري  موقفه  يو�سح  باأن  مطالب عاجال  �حلزب  �أن 
تعمد  ولكنه  �لدين،  من  �سحيحا  �سيا�سيا  موقفا  �تخذ  قد  تاأ�سي�سه،  ومنذ  �حلزب  �أن  تقديرنا 
�ل�سخ�سي  �ملوقف  عن  �لفكري  موقفه  ممايزة  عرب  ملوقفه  �لفكري  �لبعد  تو�سيح  يف  �لف�سل 
عالقة  �لدين  �أن  يعتقد  يز�ل  ما  و  كان  فاحلزب  �ملارك�سية.  �لتيار�ت  وبع�س  مارك�س  لكارل 
يعمم  �أن  للموؤمن  يجوز  فيها، وكذلك ل  تتدخل  �أن  للدولة  يجوز  �لعبد وربه ل  بني  خا�سة 
�لدولة و يفر�سها على �لآخرين، ويلخ�س ذلك يف مطالبته بف�سل  عالقته �خلا�سة تلك على 
بالإحلاد  �لأيام  من  يوم  يف  ينادي  مل  تاريخه  طو�ل  �حلزب  �أن  �سحيح  �ل�سيا�سة.  عن  �لدين 
�لتي  باملارك�سية  �ملوقف  هذ�  عالقة  بتو�سيح  يتكرم  مل  ولكنه  دينه،  برتك  �أحد�  يطالب  ومل 

لن�ساله. ومر�سد�  هاديا  يعتربها 
ظو�هر�  يدر�س  �لعلوم  من  علما  باعتبارها  �ملارك�سية  فهم  قد  �حلزب  �أن  تقديرنا  يف          
من  �ملجتمع  يدر�س  علم  �أنها  �لعلوم  تلك  عن  مييزها  �لأخرى،  �لعلوم  �سائر  مثل  مثله  مادية 
�ملادية  غري  �لظو�هر  در��سة  لت�ستطيع  و�لتطبيقية  �لأجتماعية  �لعلوم  �أن  ومبا  معني.  منظور 
مو�سوعاته.و  و  �لعلم  نطاق  خارج  ت�سبح  �لظو�هر  هذه  فان  �لفل�سفي(،  باملفهوم  )�ملادة 
كذلك  �عتباره  و�أن  مادية  ظاهرة  �عتباره  ي�سح  ل  ديني  ت�سور  �أي  مركز  وهو  �لإله  �أن  مبا 
خمتلف.  جمال  منهما  لكل  �أن  باعتبار  �لعلمي  و  �لديني  بني  �لف�سل  يجب  بعينه،  �لكفر  هو 
بقدرتها  �دعاء  �أي  دون  �لجتماعي  �لن�ساط  لتحليل  كاأد�ة  �ملارك�سية  �إعمال  يتم  وبالتايل 
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م�سابه  متديد  �أي  و�أن  �إطالقه.  يف  �لديني  �ملعتقد  ملحاكمة  �لعلمي  �إطارها  خارج  للتمدد 
�سخ�س  �أي  �حلاد  ي�سبح  وبهذ�  و�سخ�سي.  علمي  غري  موقف  هو  �ملارك�سية  عمل  لنطاق 
�إطاره  عن  �لعلم  خروج  ل�ستحالة  علمي،  ل  �سخ�سي  موقف  نف�سه  مارك�س  ذلك  يف  مبا 
�أمر �سخ�سي  باعتباره  �لدين  �لف�سل بني  ن�ساطه. ولكن هذ�  نطاق  �أمور تخرج عن  ملحاكمة 
تطبيق  من  �حلزب  مينع  مل  �خلال�سة،  �لأعتقادية  حالته  يف  �ملارك�سية  نطاق  خارج  ومعتقدي 
مبجرد  �لدين  �أن  حقيقة  �إىل  ��ستناد�  وذلك  �ل�سيا�سي.  �لدين  على  �لتاريخي  �ملارك�سي  �ملنهج 
�سمة  حتمل  �سيا�سية  لأيدلوجيا  ويتحول  دين  كونه  عن  يكف  �ل�سيا�سة،  حلبة  �إىل  دخوله 

دنيوية. �أهد�فا  به  وتتو�سل  �لدين  خلف  تختبئ  �لتي  �ل�سيا�سية  �لقوى 
جلماهري  �لدين  من  موقفه  جوهر  ي�سكل  �لذي  هذ�  مفهومه  �إي�سال  يف  �حلزب  ف�سل          
�ل�سيا�سي جمرد  موقفه  و�أن  بالإحلاد  و�تهامه  �حلزب  �لب�سع على  للهجوم  �أ�سا�سا  �سكل  �سعبنا، 

و�سيا�سية كربى. �جتماعية  لقوة  �حلزب  يتحول يف حال حتول  ما  �رشعان  تكتيكي  موقف 
        وبال�سك �لف�سل �ملنوه عنه �أعاله ولي�س ��سم �حلزب كما يرت�ءى للبع�س- و�أخ�سى �أن 
��سم �حلزب  �لدعاية �مل�سادة للحزب. فتغيري  �ل�سبب يف جناح  يكون �لأ�ستاذ نقد منهم- هو 
�لتهامات،  نف�س  �سابقا( ويالقي  �ل�سيوعي  )�حلزب  �سي�سبح  بب�ساطة  لأنه  �مل�سكلة،  لن يحل 
عن  بعيد�  و�لفكري  �ل�سيا�سي  بني  �لف�سل  �أزمة  معاجلة  على  ورفاقه  نقد  �لأ�ستاذ  يعمل  مامل 

و�لأرجاء. �لتلفيق 
 - اجلنوب:  ق�شية   - ثالثا: 

�لإقليمي  �لذ�تي  �حلكم  طرح  من  �أول  هو  �ل�سيوعي  �حلزب  باأن  يقر  ل  من  مكابر           
�ملارك�سية  �لأدبيات  عن  وبعيد�  �لق�سية،  مع  �ملبا�رش  �لتما�س  مو�قع  من  �جلنوب  لق�سية  كحل 
يوجه  �أن  �ملمكن  من  نقد  من  كان  و�إن  تقرير م�سريها.  �لقوميات يف  تتحدث عن حق  �لتي 
وتق�سريه  �ملارك�سي،  �لفكر  �مللتب�س يف  �لقومية  ملفهوم  علميا  نقد�  تقدميه  فهو عدم  للحزب، 
�ل�سيا�سي  من  �لنتقال  يف  �أخرى  مرة  ف�سله  �أي  �لتجربة،  و�قع  من  تخ�سه  نظرية  �إنتاج  يف 
ومينعه  �ملحلية  يف  مغرقا  جهده  يجعل  بالطبع  وهذ�  للمجرد.  �مللمو�س  ومن  �لفكري  �إىل 
و�جرت�ح  حدوثه  �نتظار  من  بدل  �سنعه،  يف  و�مل�ساركة  �حلدث  ل�ستباق  فكره  تطوير  من 
من�سور  �لدكتور  فعلى عك�س زعم  نقد.  �لأ�ستاذ  يقول  معه كما  �لعملية يف مكابدة  �ملو�قف 
مدر�سي  مارك�سي  موقف  من  �جلنوب  لق�سية  مقاربته  يف  �ل�سيوعي  �حلزب  ينطلق  مل  خالد، 
�ل�سلة  وثيق  فكريا  بعد�  و�ل�سحيح  �لعملي  موقفه  �إعطاء  يف  ف�سل  �لو�قع  يف  ولكنه  م�سبق، 

باملارك�سية.
موقفه  ولتطور  �ل�سابق،  ملوقفه  فكري  تف�سري  باإعطاء  مطالب  يز�ل  وما  كان  فاحلزب          
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�لنف�سال. �حتمال  على  ينطوي  م�سري  تقرير  �إيل حق  �إقليمي  من حكم 
التحالفات:  - رابعا: 

بالنفتاح،  �ل�سبعينات  منت�سف  منذ  عام  ب�سكل  �لتحالفات  من  �حلزب  موقف  �ت�سم          
مايو  جتربة  يف  و��سحا  �ملر  مردودها  كان  مزعومة  ي�سارية  حتالفات  يف  �لنعز�ل  عن  و�لبعد 
حتالفات  وجود  �رشورة  �إىل  بالتو�سل  �حلزب  فعل  وح�سنا  �مل�ستويات.  جميع  على  �ملكلفة 
ن�ساط  ولكن  ممكنة.  �سيا�سية  قوى  �أو�سع  عليه  تتو�فق  �أدنى  حد  برنامج  �إىل  ��ستناد�  و��سعة 
منثل  �أن  �ملمكن  �لذي من  �لكثري من �خلطل و�لرتباك  �سابه  �لتحليل  �إىل هذ�  ��ستناد�  �حلزب 

له مبا يلي: -
غلب �حلزب يف حتالفاته �لو��سعة �لوحدة على �ل�رش�ع، مما �أدى به �إيل تقدمي تنازلت . 1

�لطيب  بالتيجاين  �حتكاكاته  �لفا�سل و  مبارك  �ألعيب  لها )مثال عدم ف�سح  لد�عي 
فردية(. �حتكاكات  �أنها  على  ت�سنف  �أن  �أنها لميكن  برغم 

�ل�رش�ع، . 2 لد�رة  تنظيمية  لو�ئح  و�سع  على  ي�رش  مل  حني  �ل�رش�ع  مبد�أ  �حلزب  غيب 
�حلائط. عر�س  و�ل�رش�ع(  )�لوحدة  �ملارك�سي  �حلركة  بقانون  �ساربا 

حزبيا، . 3 تنظيما  لي�س  لأنه  و�لإر�دة  �لفكر  وحدة  لي�ستلزم  �لتحالف  �أن  �حلزب  زعم 
تكن  مل  �إذ�  و�لفكر  �لإر�دة  وحدة  لأن  وذلك  باطل.  بها  �أريد  حق  مقولة  وهذه 
موجودة يف حدود برنامج �حلد �لأدنى، فعلى �أى �أ�سا�س يبنى ذلك �لربنامج وكيف 

. ينفذ
وقت . 4 و�هد�ر  �تفق  كيفما  �ل�سيا�سية  �لقوى  جتميع  �إىل  �أدى  �أعاله،   )3( يف  ماذكر 

حزب  مع  �لتحالف  وجتربة  �إليه،  �حلاجة  �أم�س  يف  هو  �لذي  كادره  وجهد  �حلزب 
بذلك. ت�سهد  �لمة 

ومتطورة  غنية  خا�سة  جتربة  �ل�سود�ين  �ل�سيوعي  �حلزب  جتربة  �أن  هو  �لقول  ق�سارى        
مل  �لتجارب،  من  ولكنها كغريها  �لعجالة،  ��ستيفائها يف هذه  �أوفى لميكن  در��سة  وت�ستحق 
تخل من عرث�ت بل �سقطات، دون تالفيها لميكن للحزب �أن يخطو لالأمام. وختاما ن�سكر 
�لأ�ستاذ نقد �لذي عودنا على �لتو�جد حيث �حلو�ر �جلاد، و�أغر�نا ب�سال�سته وتد�عيه �ملحفز 

�أرحب.   و�أوقات  م�ساحات  يف  نعود  ورمبا  و�لعجولة،  �ملتو��سعة  �مل�ساهمة  بهذه  للتقدم 
�أكرب يف �رشح موقفه �لفكري  �أن �حلزب مطالب ببذل جهد  �أعاله، هو          موؤدى ماذكر 
و�سيا�سي  فكري  �أ�سا�س  على  مبنية  فاعلة  حتالفات  �إجناز  من  يتمكن  حتى  هامة،  ق�سايا  من 
ويوقف  حلفاءه،  ويطمئن  �ل�سيا�سي  موقفه  حول  يحوم  و�سك  لب�س  كل  يزيل  وحتى  معًا، 
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�لتي  �لتكتيكية  �لتحالفات  ت�ستمر  �سوف  ذلك  بدون  بالإنتهازية.  له  �ملجانية  �لإتهامات 
للجميع. دولة  لبناء  ي�سعى  مرحلي  حتالف  برنامج  �إجناز  عن  تعجز  �سوف 

الإ�شالميون: -  .3
عتبة  عند  لوقوفه  �لوطني  �ملوؤمتر  م�ستبعد�ً  �ل�سعبي  �ملوؤمتر  على  طبعًا  �أركز  �سوف          
للدولة  �ملوؤ�س�س  �لنقي�س  �لربنامج  ميثل  �أنه  حيث  معه،  �لتحالف  ولإ�ستحالة  �لتمكني  دولة 
وهي  �ل�سيوعي،  �حلزب  م�سكلة  نف�س  من  يعاين  �ل�سعبي  �ملوؤمتر  �أن  تقديري  ويف  �ل�سمولية. 
و�سوف  بالدولة.  �لدين  وعالقة  �لدميقر�طية  م�ساألة  يف  و�لفكري  �ل�سيا�سي  بني  �لف�سل 
مرة  �لإطالة  عن  و�أعتذر  هنا  كاملة  �مل�سري«  عربة   « م�ساهمتي حول  لإير�د  عذر�ً  �أ�ستميحك 
ل�سق  �لتوثيق. وقبل  �لتلخي�س مع رغبة يف  مينعني من  �لذي  �لوقت هو  �أخرى، ولكن �سيق 
�أن  �أرجو  كما  �ل�سمولية،  �سجون  حبي�س  و�ل�سيخ  ن�رشه  �أ�ساأ  مل  �أنني  �إىل  �أنوه  �أن  �أود  �لن�س 
تعرف  �لتي  وم�ساهمتي  رقيق.  �إهد�ء  من  ماكتبه  وعلى  يل  �لقيم  �سفره  �إهد�ئه  على  ت�سكره 

يلي: - هي كما 
اأولية مالحظات 

ال�شنني« من  ع�شرة  لإثنتي  امل�شري  »عربة  حول 
يف  م�ساهماته  من  �لعديد  جمع  �لذي  كتابه  موؤخر�ً  �لرت�بي  ح�سن  �ل�سيخ/  �أ�سدر          
جمموعة  عن  عبارة  و�لكتاب  �ل�سيا�سي”.  �لفقه  “يف  عنو�ن  حتت  �ل�سيا�سي  و�لفكر  �ل�سيا�سة 
�ل�سيا�سي لل�سود�ن �حلديث يف فرتة  م�ساهمات متت يف فرت�ت زمنية خمتلفة، و�كبت �لتطور 
ونحن  �ل�سالم.  عبد  �ملحبوب  �لأ�ستاذ/  لها  و�لتقدمي  جمعها  على  توفر  �لإ�ستقالل،  مابعد 
�سنق�رش  ولكننا  �مل�ساهمات،  لهذه  �سامل  ونقد  قر�ءة  تقدمي  ب�سدد  ل�سنا  �لعجالة  هذه  يف 
ع�رشة  لإثنتي  �مل�سري  “عربة  بـ  �ملو�سومة  �مل�ساهمة  على  �أولية  مالحظات  �إبد�ء  على  جهدنا 
بالكتاب  ورود�ً  �لأوىل  �مل�ساهمة  تكن  مل  وعملية  منطقية  لأ�سباب  �أنها  برغم  �ل�سنني”  من 
ولعله  م�ساهمات.  من  �سو�ها  ملا  �إنتقل  ثم  ومن  �لفكرية،  �لتاأ�سي�سية  بامل�ساهمات  �إبتد�أ  �لذي 
هذه  مع  للتعامل  و�لقفز  �لأوىل  �مل�ساهمات  لتجاوز  دعتنا  �لتي  �لأ�سباب  تو�سيح  �ملهم  من 
فيما  تلخي�سها  �ملمكن  من  �لأ�سباب  وهذه  بالإنتقائية.  لنتهم  حتى  غريها،  دون  �مل�ساهمة 

يلي: -
�لتاأ�سي�س �لفكري و�لنظري لل�سيا�سي . 1 �إليه �ملوؤلف بالإنتقال من  على عك�س ما ذهب 

�ملبا�رش و�لتطبيقي، فاإن مقاربة �لنظري من مو�قع نقدية ت�ستلزم �لإنتقال من �ل�سيا�سي 
�لتحرك  ويتم  �لتجربة،  م�سار  عرب  �لنظرية  حماكمة  يت�سنى  حتى  للنظرية،  �لتطبيقي 

»�لنظرية«. �ملجرد  �ىل  »�ل�سيا�سي«  �مللمو�س  من  �ل�سل�س 
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على . 2 ن�سج  �لأوىل،  �لإنقاذ  �إنقالب  لفرتة  ي�سدر  تقييم  �أول  هي  �ملختارة  �مل�ساهمة 
لالإنقاذ  �لأوىل  �لع�رشية  كتابه عن  �ل�سالم ل حقًا يف  �ملحبوب عبد   / �لأ�ستاذ  منو�لها 
لهذه  موؤ�س�سيًا  تقييمًا  ين�رش  مل  �ل�سعبي  �ملوؤمتر  �أن  ومبا  �لنا�س.  و�سغل  �لدنيا  مالأ  �لذي 
�إت�سمتا  و�أنهما  �لتنظيم خ�سو�سًا  لهذ�  تقييمًا غري ر�سمي  تعترب�ن  فامل�ساهمتني  �لفرتة، 

�لتناول. منهج  بوحدة 
تاأثري . 3 مالحظة  مع  �ل�سود�نية،  �ل�سيا�سة  عن  �لغائب  �لتقييم  باأدب  �لإحتفاء  �رشورة 

�ل�سيا�سي،  وخطه  و��سرت�تيجيته  �ل�سيا�سية  �ل�سعبي  �ملوؤمتر  مو�قف  على  �لتقييم  هذ� 
كعلم  �ل�سيا�سة  مع  يتعامل  جاد  �سيا�سي  لأي  معه  �لتعاطي  عن  مندوحة  ل  �أمر  وهذ� 

ومعرفة.
�لأولية  باإبد�ء مالحظاتنا  �لبدء  نذكرها، كان لبد من  �أ�سباب ولأخرى مل  تقدم من  ملا        
�لأخرى.  �مل�ساهمات  للتعاطي مع  تعليقنا عليها مدخاًل  لي�سبح  بالذ�ت،  �مل�ساهمة  على هذه 
ولبد �أن ننوه �إىل �أن هذه �ملالحظات ل تتعدى حالة كونها �أفكار�ً �أولية مل يت�سن لنا �لوقت 
يتعني  لذلك  مفرد�ته،  وتتبع  بت�رشيحه  وتقوم  �لن�س  مع  تتعامل  لدر��سة  وحتويلها  لتطويرها 
�لتعامل معها يف هذ� �ل�سياق ويف حدود مارمت �إليه. �إ�ستناد�ً �إىل هذه �لروؤية و�إميانًا ب�رشورة 
فيما  مالحظاتنا  نلخ�س  بد�ئيته،  كانت  مهما  �ملكتوب  �لن�س  لف�سيلة  �مل�سافهة  �أدب  جتاوز 

يلي: -
الأوىل: املالحظة 

�إنحر�ف  لنقد  خ�س�س  قد  �لن�س  �أن  حقيقة  جتبهه  �لرت�بي،  �ل�سيخ/  لن�س  �لقارئ          
باأية  يخ�س�س  ومل  �أ�سل،  �إىل  �إ�ستثناء  من  وحتولها  لها  و�سعت  �لتي  �أهد�فها  عن  �لتجربة 
“�لإنقالب وتغييب �حلريات  �لإ�ستثناء  �لذي جعل  �لفكري  �لأ�سا�س  لنقد  حال من �لأحو�ل 
�لأ�سل  �ل�سيخ  يعتربها  �لتي  “دولة �حلريات و�حلقوق  �لأ�سل  لبناء  نظام �سمويل” معرب�ً  وبناء 
�أن  فكرة  وتر�سيخ  �سمنيًا،  �لإنقالب  تربيره  يف  تتقوم  �ملنهج  هذ�  وخطورة  �لإ�سالم”.  يف 
بعد  �حلريات  غيب  �إنقالب  بنائها  �أ�ساد  دولة  بو��سطة  تبنى  �أن  �ملمكن  من  �حلريات  دولة 
بالذ�ت  �لفكرة  وهذه  �حلرية«.  يب�سط  يتمكن  حينما  »�لإ�سالم  �أن  باإعتبار  �لتمكني،  مرحلة 
�أ�سمته »ثورة  �إنقالبها �لذي  كانت �لأ�سا�س �لذي قاد �حلركة �لإ�سالمية لإ�ستالم �ل�سلطة عرب 
يحتفظ  يز�ل  ما  �ل�سعبي  �ملوؤمتر  �أن  بال�سك  يعني  بها،  و�لتم�سك  نقدها  وعدم  �لإنقاذ«. 
�إ�ستثناء�ً  �أخرى  مرة  لالإنقالب  جلوئه  �أن  يعني  مما  لالإنقالب،  �أ�س�س  �لذي  �لنظري  بالأ�سا�س 

�ل�سود�نية. �ل�سيا�سة  تعقيد�ت  �إطار  يكن حتميًا يف  �إن مل  و�رد�ً  �أمر�ً 
        بالطبع كان �ملطلوب حني �أخذ �لعربة من جتربة �لإنقاذ، �لو�سول �إىل خال�سات فكرية 
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تغييبها”  بل  �حلريات  وتقييد  “�لإنقالب  �لإ�ستثناء  �أن  هو  جذرها  �ملاثلة،  �لتجربة  على  مبنية 
�أن  �لنظام �لإنقالبي بعد  �أن يلد نظامًا ي�سيع �حلريات. وذلك بب�ساطة لأن  باأية حال  ل ميكن 
بعد  بيده  غزله  وينق�س  بنف�سه  �أركانه  لتقوي�س  يدفعه  �سببًا  يجد  لن  بناوؤه،  وي�سيد  ي�ستحكم 
�أما  �لتاريخية.  �لبالد وخ�سعت لإر�دته، هذ� من حيث �خلربة  له  �أن غيب معار�سته ود�نت 
بل  �لتنظري  م�ستوى  على  ل  ومتجذر  قائم  �أ�سل  على  يرد  �لإ�ستثناء  فاإن  �لتنظري،  حيث  من 
حريات  دولة  يف  كاإ�ستثناء  يرد  �أن  �ملمكن  من  �حلريات  فتقييد  �أي�سًا،  �ملمار�سة  م�ستوى  على 
�لتمكني  دولة  تنبثق عن  �أن  �حلريات ل ميكن  دولة  �لطو�رئ، ولكن  �إعالن حالة  عند  قائمة 

�لأ�سل. �أمام  �لطريق  �لإ�ستثناء  ميهد  بحيث 
      ويف تقديرنا �أن هذه �ملفارقة ن�ساأت بالأ�سل من �سحب فقه �ملعامالت يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية، 
�إخر�جه من �سياقه  له بالأ�سا�س، حيث مت  وتطبيقه على م�ستوى د�ستوري و�سيا�سي مل يو�سع 
تبيح �ملحظور�ت”  “�ل�رشور�ت  �لتاريخي ووظف يف غري حمله. ونحن حتديد�ً نق�سد قاعدة 
لالإ�ستثناء  �للجوء  يبيح  كاأ�سا�س  فال�رشورة  �ل�رشورة.  بفقه  �ل�سيا�سي  �خلطاب  ما عرف يف  �أو 
ي�سمح  بقدرها،  تقدر  �لتي  �ل�رشورة  بزو�ل  �لقاعدة  لأ�سل  �لعودة  ثم  ومن  �لقاعدة  بخرق 
تزيل  �لتمكني  وفرتة  وتو�زناتها،  �ل�سيا�سية  �حلياة  �رشورة  فر�ستها  كو�سيلة  �لإنقالب  باإتخاذ 
�أي دولة �حلريات.  �لأ�سلية،  للقاعدة  للعودة  لتوؤ�س�س  بقدرها،  �ل�رشورة وتتعامل معها  هذه 
قدرها،  تقدير  و�سعوبة  �ملعامالت،  فقه  يف  حتى  �ل�رشورة  حتديد  �سعوبة  ��ست�سحبنا  و�إذ� 
و��سعة  �سلطة  ي�ستخدمها  ملن  مقي�سًا  ود�ستوري،  �سيا�سي  مب�ستوى  �أرحب  لف�ساء  نقلها  ي�سبح 
�ل�سيا�سي  �لو�قع  لقر�ءة  بالأ�سا�س  ت�سلح  ل  �أنها  فوق  بالطبع  هذ�  �ل�سعوب،  مب�سري  للتالعب 

تغيريه. عن  ناهيك  حتليله  يف  كمر�سد  لالإ�ستخد�م  ول 
      ويف �ملمار�سة – �أخذ�ً عن جتربة �لإنقاذ نف�سها، توؤ�س�س �ل�رشورة لإنقالب يغيب �حلريات 
�آلة �لدولة وموؤ�س�سات �ملجتمع  ويبني دولته عرب �لقهر و�لت�سلط و�إ�سطهاد معار�سيه وحتطيم 
�لتنازل  �لدولة  هذه  بناء  �أ�ساد  من  على  ي�ستحيل  بحيث  �لإجتماعي،  �لن�سيج  ومتزيق  �ملدين 
باإ�سطهادهم ورمبا يطالبون  قام  ي�ساركه فيها من  �إعطاء فر�سة لإقامة دولة بديلة  �أو  خل�سومه 
هذه  �ساحب  فيه  مايت�سامح  فق�ساري  �سابقًا.  حقهم  يف  �إرتكبها  �لتي  جر�ئمه  عن  مبحا�سبته 
د�ئرة  �إىل  �لإق�ساء  د�ئرة  من  �لتحول  هو  للحريات،  و�ملعادية  للموؤ�س�سية  �ملفارقة  �لدولة 
باليد  له  و�لت�سليم  �لتبعية  مو�قع  من  �سقفها  وحتت  دولته  د�خل  خ�سومه  وقبول  �لإحتو�ء 
“دولة  �لإ�ستثناء  �لدولة  عرب  “�مل�رشوع”  �لأ�سل  �لدولة  بناء  حماولة  �أن  يقول  فالو�قع  �لعليا. 
�مل�رشوع”  “�لدولة  هي  �لتمكني  دولة  لت�سبح  �مل�رشوع  بتغييب  حتمًا  ينتهي  �لتمكني”، 
وت�سقط  �مل�رشوع،  هي  �لتمكني  دولة  ت�سبح  وبذلك  �مل�رشوع”.  “دولة  تكون  �أن  من  بدًل 
للنقي�س وب�سط  بالتحول  �إل بزو�لها من حيث �جلوهر  �لبديل لأنه ليقوم  م�رشوع موؤ�س�سيها 
�حلريات. فالو��سح هو �أن “دولة �لتمكني” لي�ست يف و�رد �أن تنق�س غزلها بيديها لتتحول 
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يتم  �أو  دولتهم  تدول  �أن  يف  م�سلحة  لديهم  لي�س  �أمرها،  على  يقومون  فمن  نقي�سها،  �إىل 
وحل  معار�سيها  وتعذيب  وقتل  �لعاملني  ت�رشيد  على  بناوؤها  �سيد  دولة  فهي  جوهرها.  تغيري 
لتب�سط  تتنازل  �أن  يعقل  ول  �لإجتماعي،  �لن�سيج  ومتزيق  �ملدين  �ملجتمع  ومنظمات  �أحز�بهم 

بالزو�ل.  جمدهم  وتهدد  �لتمكني  �أمر�ء  �سلطة  وتقو�س  �حلريات 
�أن  �ملمكن  من  كان  �لإنقاذ،  من جتربة  �ملنطقية  و�لعربة  �خلال�سة  �أن  هو  ماتقدم  مفاد          
�لإ�سالم،  يف  �لأ�سل  �ل�سيخ  يعتربها  �لتي  �حلريات  دولة  بناء  �إمكانية  نظرية  �إ�سقاط  تكون 
هو  للتمكني  �لوحيد  �ل�سبيل  �أن  وتاأكيد  للتمكني.  ويوؤ�س�س  �حلريات  يقو�س  �إنقالب  عرب 
�ملحا�سبة،  مبد�أ  وتعميم  لل�سلطة  �لو�سول  بعد  حتى  �حلريات  عن  و�لدفاع  �لإقرت�ع  �سناديق 
�أو  �ملعامالت،  على  وق�رشه  �ل�سيا�سي  �لفعل  د�ئرة  من  �ل�رشورة  لفقه  �سامل  �إ�ستبعاد  مع 
هذه  مثل  وغياب  د�ستوري.  مب�ستوى  �ل�سيا�سي  �لفعل  د�ئرة  من  �إ�ستبعاده  تقدير  �أقل  على 
باأن �لغر�س  �لنتيجة من تقييم �ل�سيخ ومن بعده تقييم �لأ�ستاذ/ �ملحبوب عبد �ل�سالم، يوحي 
عن  بالإنقالب  لإنحر�فه  �لوطني”  “�ملوؤمتر  �لإ�سالمية  �حلركة  من  ق�سم  نقد  هو  �لن�سني  من 
لنقد  �لإرتقاء  دون  �ملمار�سة  م�ستوى  عند  بالنقد  يقف  وهذ�  له،  و�سعت  �لتي  �لأهد�ف 
كما  �سار  ما  �إذ�  �ملخطط  باأن  يقولن  بالن�سني  وكاأين  نف�سه.  للممار�سة  �أ�س�س  �لذي  �لفكر 
خطط له، كان �سيقود �إىل �لدولة �لأ�سل ويب�سط �حلريات. �أي �أنهما ماز�ل يتم�سكان ب�سحة 
�ل�سعبي  �ملوؤمتر  م�سد�قية  ي�سع  مما  �لآن،  عليه  ملاهي  وبالدنا  �أو�سلنا  �لذي  �لكارثي  �لتنظري 
�ل�رشورة.  دعت  �إذ�  �أخرى  ومتكني  �إنقالب  بتجربة  للقيام  قابل  باأنه  وي�سي  �ملحك،  على 
�لذي ظل يردده عدد من قياد�ت  �ل�سيا�سي �ملتكرر  �لنقد  وبالطبع ليقدح يف هذه �خلال�سة 
�لأ�سا�س  بقاء  لأن  وذلك  �لإنقاذ،  جتربة  يف  وللم�ساركة  لالإنقالب  �ل�سعبي”  “�ملوؤمتر  وكادر 
بدون  �ل�سحيح،  �ل�سيا�سي  �ملوقف  للعرب، يجعل هذ�  و�أخذ  تدبر  �أو  نقد  قائمًا دون  �لفكري 
�حلركة  باأن  ي�سيان  فالن�سان  قادمة.  مغامر�ت  �ي  �أمام  �لطريق  وتغلق  ت�سانده  فكرية  قاعدة 
�إتفقت و�أجمعت على وجود �رشورة ملجئة  �لإ�سالمية حينها” ،  “�جلبهة  ب�سقيها  �لأ�سالمية 
تقدير  على  �سقاها  و�ختلف  للتمكني،  لزمة  كمرحلة  �ل�سمولية  �لدولة  وبناء  لالإنقالب 
�ل�سعبي” �أن  “�ملوؤمتر  فريق  قدر  ، حيث  �لإ�ستثناء  مرحلة  �إنتهاء  بقدرها حل�سم  �ل�رشورة  هذه 
�لعودة لالأ�سل ودولة حريات متكنت منها �حلركة �لإ�سالمية، وقدر  �لتمكني قد مت مما يحتم 
�لتمكني ول جدوى  �لأقل لفرتة للحفاظ على  �لإ�ستثناء على  �إ�ستمر�ر  �لفريق �لآخر �رشورة 
�لتعليق  مو�سوع  �لورقة  تنتبه  مل  �لذي  �لفقهي  �لتخريج  خماطر  تكمن  باحلتم  وهنا  �لتحول. 

و�أ�سا�سها. �مل�سكلة  جذر  بو�سفه  تعاجله  ومل  له 
الثانية: املالحظة 

        عدم نقد �لفكرة يف حد ذ�تها »Per se«، �سمح لل�سيخ �لرت�بي �لقول باأن �لإنقاذ يف 
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مبتد�ها قد �أجنزت يف جمال �لتعليم وخ�سخ�سة �لإقت�ساد، باإعتبار تلك �لأمور موؤكد�ً ل�سحة 
�لتي  �ملخاطر  متامًا  �ل�سيخ  �لقارئ. وجتاهل  لذهن  يتبادر  �أف�سد ل حقًا ح�سبما  �لذي  �لتوجه 
�سببتها فكرة �لإ�ستثناء و�لتمكني يف جمالت �أخرى، بل جتاهل لأثرها حتى على �لأمور �لتي 
�ملدنية  �خلدمة  يف  �لو��سع  �لت�رشيد  �سهدت  �لتي  �لفرتة  هي  �لإنقاذ  مبتد�أ  ففرتة  بها.  �إ�ست�سهد 
�سبيل  يف  تدمريها  على  �أو�سكت  بحيث  �لو�سطى  �لطبقة  �أو�ساع  ترتيب  و�أعادت  و�لعامة، 
للتنظيم  خال�س  جلهاز  �لدولة  جهاز  وحتويل  �لعاملني  من  غريهم  حمل  �لتنظيم  عنا�رش  �إحالل 
�لأحقاد.  وكر�س  �لإجتماعي  �لن�سيج  مزق  مما  �لدولة،  بجهاز  �لتنظيم  ودمج  و�أن�ساره 
�أجلاأ  مما  �لأخرى،  �ملدين  �ملجتمع  وموؤ�س�سات  و�لنقابات  �لأحز�ب  كل  حل  �سهدت  كذلك 
وخلقت  �ملطلقة،  �ل�سلطة  بط�س  من  �حلماية  عن  بحثًا  �لأهلي  �ملجتمع  ملوؤ�س�سات  �لكثريين 
مبا�رشة  �ل�سيا�سي  �لعمل  ملمار�سة  كمظلة  �سابههما  وما  و�لطائفة  �لقبيلة  لربوز  �أ�سا�سًا  بالتايل 
على  �ملو�طن  متثيل  يف  �سعفها  على  �حلديثة  �ملوؤ�س�سات  �إ�ستمر�ر  من  بدًل  و�جهات  عرب  �أو 
منذ  بذل  كبري�ً  جهد�ً  �أهدرت  وبالتايل  �حلقيقية.  �ل�رش�ع  جذور  على  تنبني  م�سلحية  �أ�س�س 
�لتنظيم  مفهوم  وتغيري  �إغناء  �إجتاه  يف  ملرحلة  باملجتمع  لالإنتقال  �لوطنية  �حلركة  ظهور  فجر 
جمتمع  لإجناز  ر�فعة  تكون  �ملدين  للمجتمع  مبنظمات  �لأهلي  �ملجتمع  منظمات  و�إ�ستبد�ل 
�أي�سًا �سهدت حتول �حلرب يف جنوب �ل�سود�ن من حرب مظامل �إجتماعية  �حلد�ثة و�لتغيري. 
وغنب �سيا�سي �إىل حرب دينية ل تبقي ول تذر، مت على �أ�سا�سها تغيري عقيدة �لقو�ت �مل�سلحة 
وجتذير  �لآخر  �لن�سف  �سد  ن�سفه  �ملجتمع  وجتيي�س  �سارخة  دينية  عقيدة  �إىل  �لتنوع  حا�سنة 
و�إرهاب  �لتوجه  لهذ�  �لد�عمة  �مللي�سيات  تكوين  مع  �لرئي�سية،  مكوناته  �سد  �لكر�هية 
�لتمكني،  دولة  نعمة  من  �ملطرودين  �لأر�س  يف  �ملعذبني  بذمرة  و�إحلاقه  يباركه  مل  من  كل 
لظاهرة  �إنت�سار  �أو�سع  �لتمكني  فرتة  �سهدت  ذلك،  �إىل  بالإ�سافة  تعذيبها.  لآلة  و�خلا�سعني 
�لنفاق  حالة  وعممت  كان،  نوع  �أي  من  ملحا�سبة  تخ�سع  ل  مطلقة  �سلطة  ظل  يف  �لف�ساد 

مو�طنيها.  عن  �لتمكني  دولة  غائلة  تدفع  و�آلية  للدفاع  كو�سيلة  �لإجتماعي 
�أر�د  �ل�سورة وردية كما  �أن  نف�سها، ل جند  �ل�سيخ  بها  �إ�ست�سهد  �لتي  لالأمور  وبالنظر          
على  �أفقيًا  تو�سعًا  كونه  حالة  على  يزد  مل  �لإنقاذ  �أجنزته  ما  �لتعليم،  جمال  ففي  نر�ها.  �أن  لنا 
بعملية  يربطه  ومل  طبقيته  وكر�س  �لتعليم  خمرجات  بنوعية  بالغًا  �رشر�ً  �أ�رش  �لكم،  م�ستوى 
�لنمو  �أجل  من  باإهد�ر جهدها  �إكتفت  �لتي  �أ�ساًل،  �لإنقاذ  قامو�س  �ملوجودة يف  غري  �لتنمية 
�ل�سلم  يف  وتغيري�  �لعليا  �لأكادميية  �ملوؤ�س�سات  عدد  يف  تو�سعًا  �سهدت  �لإنقاذ  فبد�ية  فقط. 
وف�سول  قاعات  من  �لتحتية  �لبنية  م�ستوى  على  �إ�ستعد�د  عدم  و�كبه  �لعام،  للتعليم  �لتعليمي 
“�لتاأ�سيل”  مفهوم  عرب  �لتعليمية  للعملية  وتاأميمًا  �لتعليمية،  �لعملية  ومدخالت  ومعامل 
�آيدلوجيا �حلركة �لإ�سالمية،  �لذي �سوه �لق�سم �ملعريف للمناهج وح�رش �ملجتمع ح�رش�ً د�خل 
وت�رشيد�ً و��سعًا للكو�در �لعلمية �ملوؤهلة حل�ساب �إحالل �أهل �لولء حملهم، مع تو�سع ذو دللة 
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�أوًل مع �إهمال تام للجانب �لرتبوي يف �لعملية، و�لذي ق�رشته  للتعليم �خلا�س �ملهتم بالربح 
و�كب  �لتعليم  ملجانية  ممنهج  وتغييب  �لتنظيم،  باآيدلوجيا  �لطالب  تغذية  يف  باملجمل  �لدولة 
لر�أ�س  �ملنحازة  �لإقت�سادية  �ل�سيا�سات  ب�سبب  �ملجتمع  �إجتاحت  �لتي  �ل�ساملة  �لإفقار  حالة 
�إلغاء  مت  ذلك  �إىل  بالإ�سافة  �أبنائها.  تعليم  للف�سل يف  �لأ�رش  من  �لكثري  دفع  مما  �لطفيلي،  �ملال 
خمرجات  على  �ل�سيطرة  تعميم  بهدف  �لعايل،  للتعليم  للخارج  �ملدعومة  �لأكادميية  �لبعثات 
مدخالت  توفر  من  �لتاأكد  �أو  �لتنوع  فقد�ن  ملخاطر  �لنظر  دون  �لأدجلة،  و�سمان  �لتعليم 
�لعلمي،  �ملنهج  عن  و�لبعيدة  �مل�سي�سة  �لتعريب  عملية  ظل  يف  وغريه  مر�جع  من  �لتعليم 
�لعملية  هذه  حم�سلة  تكون  �أن  �لطبيعي  ومن  �لعملية.  تلك  تو�كب  ترجمة  حركة  وغياب 
عن  �لعاطلني  �جلامعات  خريجي  من  و�فر�ً  وعدد�ً  �لتعليم،  خمرجات  نوعية  يف  �ساماًل  تدنيًا 
�ملناف�سة  على  �لقادرين  وغري  �ملعرفة،  من  �ملبخو�س  �لز�د  ذوي  �لرق�سات،  �سائقي  �أو  �لعمل 
وهذ�  بالد�خل.  �أمامهم  �لعي�س  �سبل  �إن�سد�د  حال  يف  �لأخرى  بالدول  �لعمل  �أ�سو�ق  يف 
حتول  عن  �لدفاع  �رش�ك  يف  �أوقعه  قد  �لتجربة،  نقد  يف  �جلذري  غري  �ل�سيخ  منهج  �أن  يعني 

منقو�سة. وغري  �لد�سم  كاملة  كارثة  ميثل  �لتعليمية  بالعملية 
        �لأ�سو�أ من ذلك هو �لإ�ست�سهاد بعملية �خل�سخ�سة وقطاع �لإت�سالت حتديد�ً. وذلك 
�خلدمي  للقطاع  لالإنتقال  �أوًل  �لإنتاج  مو�قع  يبد�أ بخ�سخ�سة  �أن  ينبغي  �لإ�ست�سهاد كان  لأن 
�لعربي  �ل�سمغ  قطاع  خ�سخ�سة  �إهمال  ي�سح  ل  �إذ  علميًا.  �لعملية  على  �حلكم  يكون  حتى 
و�أنهكه،  �لقطاع  هذ�  تدهور  �إىل  وقاد  طائلة  �أمو�ًل  �لعامة  �خلزينة  على  �أهدر  �لذي  مثاًل 
�أكرث  �إ�ستري�د  ملرحلة  �ل�سود�ن  �أعادت  �لتي  �لن�سيج  م�سانع  وت�سفية  بيع  �إهمال  ي�سح  ول 
قبل  �ملن�سوجات  من  �لن�سبة  هذه  مايقارب  ينتج  كان  �أنه  �لعلم  مع  �إحتياجاته  من   %80 من 
�لإنقاذ، كما لي�سح �إهمال رفع يد �لدولة عن �مل�ساريع �ل�سخمة كم�رشوع �جلزيرة يف تغيري 
ولو  �لزر�عي.   �لإنتاج  قطاع  يف  لكارثة  �أدى  و�لذي  خل�سخ�سته  توطئة  �لإنتاج  لعالقات 
تركنا هذ� �لإهمال جانبًا و�أقررنا جدًل بالقفزة �لتي متت يف قطاع �لإت�سالت وهي حقيقة 
قطاع  يف  �لقفزة  هذه  متت  من  مل�سلحة   “ �ملهم  �ل�سوؤ�ل  �لو�جهة  �إىل  يقفز  ريب،  ل  و�قعة 
�أ�سئلة  على  �لإجابة  من  لبد  �ملهم  �ل�سوؤ�ل  هذ�  على  �إجابة  �إىل  وللو�سول  �لإت�سالت؟”. 
�لإت�سالت؟  قطاع  يف  �خل�سخ�سة  عملية  متت  كيف  وهي:  �لنتيجة  هذه  �إىل  تقود  �أخرى 
�خلا�س؟  للقطاع  وبيعها  �حلكومية  و�لال�سلكية  �ل�سلكية  �لإت�سالت  �أ�سول  تقييم  مت  كيف 
�لقطاع  هذ�  بتطوير  �لدولة  تقم  مل  ملاذ�  لهم؟  �لأ�سول  بيع  مت  �لذين  �مل�ستفيدون  هم  من 
�خلزينة  هذه  على  �لفائت  �لك�سب  ماهو  �لعامة؟  تغزي خزينتها  لالأرباح حتى  �ملدر  �خلدمي 
�لإنتاجية  �لعملية  على  �لإت�سالت  جمال  يف  �لطفرة  �أثر  ماهو  ر�بح؟  قطاع  خ�سخ�سة  نتيجة 
�أن  فاملعلوم هو  �ل�سود�ين؟  �لقت�ساد  �ملردود على جممل  وما هو  و�ل�سناعي  �لزر�عي  ب�سقيها 
للدولة  تقي�س  �سامل  �إقت�سادي  �سمن حر�ك  و�سيلة  بل  ذ�ته  غاية يف  لي�س  �لإت�سالت  قطاع 
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�إن�رشف  لو  �ل�سيخ  �أن  ويقيننا  �لتكلفة.  وتقلل  �لوقت  وتخت�رش  �ساملة  نه�سة  �إحد�ث  �ملعنية 
ظل  يف  متت  �لتي  �لإت�سالت  خ�سخ�سة  عملية  �أن  �إىل  لتو�سل  �أعاله،  �لأ�سئلة  على  لالإجابة 
ظل  يف  �لإنتاجي  �لقطاع  يف  حمدود  �أثر  ذ�ت  نقلة  و�نتجت  �ملجال�س،  وتناقلته  فاح  ف�ساد 
وح�سار  �جلابية  �ل�سمولية  �لدولة  ن�ساطات  ومفاعيل  باأثر  و�ل�سناعة  �لزر�عة  لقطاعي  �إنهيار 
بحلب  �لإفقار  من  مزيد  تكري�س  عرب  يحيا  مظهريًا  تطور�ً  �سوى  تكن  مل  خانق،  �إقت�سادي 

بالأ�سا�س. �لإدخار  عليه  عز  �لذي  �ملو�طن  مدخر�ت 
        هذ� من حيث �لنظر لأمثلة عملية �خل�سخ�سة �لتي �أوردها �ل�سيخ، �أما من حيث موقفه 
من  �لدولة  �إبعاد  يف  و�لر�غب  كلماته  ت�سي  كما  باملطلق  �خل�سخ�سة  لعملية  �لد�عم  �لفكري 
د�ئرة �لفعل �لإقت�سادي، فالو��سح هو �أن هذ� �ملوقف �آيدلوجي �رشف مل ي�ست�سحب �أهو�ل 
�لعامل  دول  يف  فاخل�سخ�سة  م�سائب.  من  �ل�سود�ين  �ملجتمع  على  جرته  وما  �لتجربة  هذه 
�لثالث، تتم يف ظل غياب �لر�أ�سماليني �لوطنيني �لقادرين على قيادة عملية تنموية �ساملة تبد�أ 
من �لقطاعات �ملنتجة، وذلك لغياب �خلربة و�سعف �لقدرة على متويل �مل�ساريع �لكبرية، مما 
�لعملية  جتيري  �أو  �خلا�سة،  م�ساحلهم  لدعم  عليها  �لقائمني  و�إف�ساد  �لدولة  �آلة  �إ�ستخد�م  يحتم 
�لثالث  �لعامل  دول  لتجربة  و�لناظر  معًا.  �لأمرين  �أو  حملي،  بغطاء  �لأجنبي  �مل�ستثمر  مل�سلحة 
وحتول،  نه�سة  �إجناز  على  �لقادر  �خلا�س  �لقطاع  غياب  ظل  يف  ن�سبية  نه�سة  �سهدت  �لتي 
وخري  �لإنتاجية،  �لعملية  يف  وفاعل  ر�ئد  عام  قطاع  على  بالأ�سا�س  بنيت  نه�ستها  �أن  يجد 
ولي�ست  �خلدمية  قطاعاتها  من  جزء  بتخ�سي�س  تبد�أ  مل  �لتي  �لعربي  �خلليج  دول  لذلك  مثال 
�لعامة.  �مل�ساهمة  �إطار  �لأكرب يف  بالن�سيب  للدولة  �إل موؤخر�ً وبن�سب معينة حتتفظ  �لإنتاجية 
و�لإحتكام  باخل�سخ�سة  �لإقت�سادية  �للربلة  لعملية  ميكن  كيف  نت�ساءل  �أن  �ملفيد  من  ولعله 
�أل ت�ستلزم هذه �لعملية توفر �سفافية  �أن تتم يف ظل دولة �لتمكني �ل�سمولية؟  لآليات �ل�سوق 
هذه  ت�ستلزم  �أل  �لتخ�سي�س؟  ومتطلبات  �أ�س�س  ي�سع  موحد  قانون  ظل  يف  وتقييم  وحما�سبة 
�أل ت�ستلزم هذه  �لدولة �جلابية على قاعدة ل �رش�ئب بدون متثيل؟  �لعملية وجود رقابة على 
�ل�سعب  قبل  من  جماز  �سامل  تخطيط  مع  تتما�سى  �لأجنبي  لالإ�ستثمار  �سيا�سة  و�سع  �لعملية 
يف ظل حريات وقدرة على �مل�ساركة؟ �أل يعني ذلك �أن �رشوط جناح عملية �خل�سخ�سة –�إن 
دولة  ظل  يف  ولي�س  �حلريات«  »دولة  �لأ�سل  �لدولة  ظل  يف  �إل  لتتوفر  �رشورة،  لها  كان 
�خلا�س  �لقطاع  ودور  �خل�سخ�سة  عملية  عن  �ل�سيخ  دفاع  �حلريات؟  وم�سادرة  �لتمكني 
�لأفر�د  وموؤ�س�سات  �خلا�سة  تنظيمه  موؤ�س�سات  �أن  نتيجة  �إىل  ي�سل  مل  �أنه  يوؤكد  وموؤ�س�ساته، 
باإ�ستالم  �أ�رشعتها  و�ت�سعت  لن�ساطها  حماية  وجدت  �لتي  �لطفيلي  �لطابع  ذ�ت  �لإقت�سادية 
�لتي حدثت  �ملفا�سلة  لعملية  �لإقت�سادي  �لأ�سا�س  �لع�سكري، �سكلت  �لإنقالب  �ل�سلطة عرب 
يف  �لتجربة  لنف�س  �ل�سعبي  �ملوؤمتر  تكر�ر  �إمكانية  يعني  مما  و�ل�سعبي،  �لوطني  �ملوؤمترين  بني 

�ل�سلطة جمدد�ً. �إىل  �لو�سول  له  قي�س  حال 
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مفارقًا  جاء  قد  �أنه  فوق  مبتد�ها  يف  �لإنقاذ  عن  �ل�سيخ  دفاع  �أن  هو  ما�سبق  موؤدى          
و�ل�سمولية  �لإنقالب  فكرة  �سحة  لتكري�س  حماولة  �أنه  على  يزد  مل  وحقيقتها،  �لإنقاذ  لو�قع 
ي�ساعد  ول  �أهد�فها،  عن  بها  �لإنحر�ف  يتم  مل  �إذ�  فيما  �حلريات  لأ�سل  لالإنتقال  كاإ�ستثناء 
�حلركة  ونقل  �لإنقالبي  �لفكر  لتجاوز  �ملطلوب  �لفكرة  نقد هذه  �لأحو�ل يف  باأية حال من 

و�حلريات. بالدميقر�طية  �ملوؤمنة  �لقوى  ملو�قع  �لإ�سالمية 
الثالثة: املالحظة 

خ�سومهم  �سد  �خل�سومة  يف  وفجورهم  تالميذه  عنف  �لرت�بي  ح�سن  �ل�سيخ/  �أرجع          
�سعف  �إىل  وت�رشيدهم،  �خل�سوم  وقتل  وتعذيب  لإذلل  �ل�سلطة  و��ستخد�مهم  �ل�سيا�سيني 
�أنهم  باإعتبار  �ملقدرة،  عند  �لعفو  مر�قي  �إىل  بال�سمو  لهم  ي�سمح  مل  �لذي  �لفقه  من  حظهم 
�لتف�سري  وبذلك  �سابقة.  فرت�ت  يف  �خل�سوم  هوؤلء  من  و�لإبتالء�ت  لل�سغوط  تعر�سو�  قد 
�لإنقالبية  �حلركة  تاأمني  و�عتبار�ت  نف�سها  �ل�سمولية  �ل�سلطة  طبيعة  نقد  من  نف�سه  �أعفى 
من  فيها  و�لتطرف  �لغلو  معاجلة  �إىل  وقفز  �لأحو�ل،  �إ�ستثنائية يف كل  �إجر�ء�ت  ت�ستلزم  �لتي 
من  مينعهم  دينيًا  و�زعًا  تكوين  عن  قعدو�  تالميذه  باأن  �لقول  �إىل  يرمي  وكاأنه  تالميذه  قبل 
�لطابع  �إخفاء  هما  �أمر�ن  يعيبه  �ل�سل�س  غري  �لإنتقال  وهذ�  بهم.  و�لتنكيل  �خل�سوم  تعذيب 
و  �لفقه،  من  �لك�سب  ب�سعف  معللة  فردية  مو�قف  �إىل  و�إرجاعها  �لغلو  لعملية  �جلماعي 
�أمر  �لديني وهو  �لو�زع  لغياب  بن�سبتها  �ملو�سوعي  ببعدها  �لظاهرة  بروؤية  �حلالة  تقييم  جتاوز 
�ل�سلطة  و��ستالم  بالإنقالب  قيامها  عند  �لإ�سالمية  �حلركة  باأن  يقول  بال�سيخ  وكاأننا  ذ�تي. 
ع�سو  لكل  �لديني  �لو�زع  �أن  �إفرت��س  �إىل  مرتكنة  �لكمال  ع�سويتها  يف  تفرت�س  كانت 
عا�سم له من �لوقوع يف د�ئرة �لإنتقام، ومرفعًا له �إىل مقام “�إذهبو� فاأنتم �لطلقاء” �لنبوي، 
عمد�ً  وجتاهلت  �لو�قع،  جتاوزت  قد  �لإ�سالمية  �حلركة  �أن  يعني  وهذ�  جدد.  طلقاء  لينتج 
يتكون �سمن  �أي جمتمع،  �لفردي و�لأخالقي يف  �ل�سمري  �لديني مثله مثل  �لو�زع  �أن  حقيقة 
وحدة  وتقويه  وتهذبه  وقيمه،  �ملجتمع  بنية  فيه  وتتحكم  خارجها،  ولي�س  �إجتماعية  �رشوط 
يف  �لديني(  �لو�زع  )�أي  وهو  �ملعني.  �لتنظيم  د�خل  للعالقة  �لناظمة  و�لآيدلوجيا  �لروؤية 
�لبعد  يف  لها  مكمل  لأنه  و�لرقابة،  �ملحا�سبة  ونظم  للموؤ�س�سية  بدياًل  لي�سلح  �لأحو�ل  كل 

�لأخالقي. و�لو�زع  �ل�سمري  مثل  مثله  للممار�سة  �لفردي 
خاطئ،  �أمر  �لنبوة  مر�قي  و�إرتقاء  �لع�سوية  يف  �لكمال  �إفرت��س  �أن  يف  �سك  ول          
بالكمال  �أوهمه  تنظيم  يف  تربى  �لذي  �لتنظيم  ع�سو  �أن  �إفرت��س  هو  منه  خطاأ  �لأكرث  ولكن 
وقتلهم  �ل�سيا�سيني  خ�سومه  على  �لتعايل  وعلى   ، �ل�سيا�سي  لطرحه  �ملطلقة  �ل�سحة  و�إفرت��س 
غريه  وطرح  مقد�س  �لديني  �ل�سيا�سي  طرحه  �أن  باإعتبار  منهجية،  ب�سفة  وحتقريهم  معنويًا 
�ملقدرة،  عند  �لعفو  ملقام  يت�سامي  �أن  �ملمكن  �سياطينهم، من  عليهم  متليها  و�أوهام  دن�س  جمرد 
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ذ�ت  �ملطلقة  �ل�سيا�سية  �ل�سلطة  و�سمات  �ملجتمع  لطبيعة  �لت�سور  هذ�  �إهمال  عن  ناهيك 
ففظاظة  فقط.  �أفر�ده  على  ولي�س  مبجمله  �ل�سيا�سي  �لتنظيم  على  و�أثرها  �لتقدي�سي  �لبعد 
�لذي  نف�سه،  �ل�سيا�سي  �لآيدلوجي  �لطرح  من  مكت�سبة  خ�سومه  على  وق�سوته  �لتنظيم  ع�سو 
تت�سم  �لتي  �لبد�وة  ثقافة  ومن  �إبتد�ًء،  �لآخر  وروؤية  فعل  فوق  ويجعله  وفعله  روؤيته  يقد�س 
جمتمع  بتكوين  �ملرور  دون  �لطفيلية،  �لر�أ�سمالية  ملرحلة  قفزت  �لتي  �لرعوية  �ملجتمعات  بها 
�لقائمة  �لتنظيم  تربية  �أن  يالحظ  ولكن  ومنطه.  �لإ�ستغالل  طابع  فيه  توحد  منتج  ر�أ�سمايل 
بالنق�س  �ملو�سوم  �لآخر  جتاه  �لعنف  �أ�سا�س  هي  و�لفكرة،  �لفرد  يف  �لكمال  �إفرت��س  على 
�لأ�سخا�س،  �أو  �ل�سخ�س  هذ�  مثل  طبيعة  باأن  يقول  و�ملنطق  �مل�ستويني.  على  و�لعو�ر  �ملطلق 
عليه/ هم  �ملبا�رش، وحتتم  �لفعل  �لفعل ورد  د�ئرة  �إل يف  بالت�رشف  له/هم  ت�سمح  �أن  ل ميكن 
عليه.  ترتبى  �أو  له  توؤهل  مل  وت�ساميًا  �إرتقاًء  ت�ستلزم  �لتي  �ملركبة  �ملو�قف  �إنتاج  يف  �لف�سل 
م�سكالته  وحل  �لآخر،  �إلغاء  وعلى  �لآيدلوجية  و�لتعبئة  �حل�سد  على  تربى  �لذي  فال�سخ�س 
كان  مثلما  و�ل�سيخ  �جلنازير  و��ستخد�م  �لكتائب  جتيي�س  عرب  و�ل�سيا�سية  �لفكرية  وخالفاته 
مطلقة  ل�سلطة  �إ�ستالمه  بعد  للنقي�س  يتحول  �أن  منه  يت�سور  ل  �لعليا،  �لتعليم  مبوؤ�س�سات  يتم 
ميكنه  ل  و�سعه،  ح�سب  �لتلقي  مبد�أ  على  ن�ساأ  �لذي  �لتنظيم  وع�سو  مف�سدة.  ذ�تها  يف  هي 
للتاأدب  يرتقي  و�أن  �مل�رشوع  تفا�سيل  باأدق  ملم  �سخ�س  �إىل  �ل�سلطة  �إ�ستالم  بعد  يتحول  �أن 
�إ�ستناد�ً  �ل�سيا�سية  منظمته  مع  تعامل  قد  �لرت�بي  �ل�سيخ/ ح�سن  �أن  للعني  فاجللي  �لنبوة.  باأدب 
كاماًل  �لفكري  م�رشوعه  يب�سط  مل  ولذلك  و�سعها«،  �إل  نف�سًا  �هلل  يكلف  »لن  �لو�سع  لنظرية 
يفاجاأ  ولهذ�  للتعلم.  وقابليته  �ملتلقي  و�سع  على ح�سب  مبع�سًا  م�رشوعه  �أنزل  بل  لع�سويتها، 
�لت�رشيع  �أدلة  من  كدليل  �لإجماع  يف  نظره  باإعادة  بد�أت  �لتي  �ل�سيخ  باإجتهاد�ت  �لأع�ساء 
حول  روؤية  لتقدمي  موؤخر�ً  �لإنتقال  ثم  ومن  ناقد  منهج  عرب  �ل�سنة  مقاربة  و  وكمفهوم، 
نقد�ً  �لفقه  �أ�سول  نقد  غمار  خو�س  يف  ر�غبًا  مايز�ل  ورمبا  �لتف�سري،  باب  من  نف�سه  �لقر�آن 
بل  متكاماًل  �مل�رشوع  على  تربيته  تتم  مل  �لعادي  �لتنظيم  فع�سو  �لأيام.   قابل  يف  تخ�س�سيًا 
�إىل  منه  �ل�سلفية �حلركية  �إىل  �أقرب  منهج  تربيته على  �إليه منجمًا ح�سب و�سعه، وبقيت  تنزل 
و�لنتيجة  �لتنظيمي.  �لعمل  �آليات  وبع�س  �ل�سيخ  خا�سة  من  �لقلة  �إ�ستثناء  مع  �حلد�ثة  تيار�ت 
ل  �لذي  �لتنظيم  لع�سو  عامة  ك�سمة  ونفيه،  �لآخر  ومعاد�ة  و�لتطرف  �لإنغالق  بقاء  هي 
نف�سه  �لفقه  مقاربة  من  متكنه  �لتي  و�ملنهجية  لالآلية  ويفتقر  به،  يحيط  ول  م�رشوعه  يدرك 
يحظر  ديني  كو�زع  و�عتماده  ملمار�سة  وحتويله  و�إ�ستيعابه  ه�سمه  عن  ناهيك  حديثة،  بروؤية 

�لغلو. ومينع  �لتطرف 
�لتنظيم  حتميل  �إىل  ن�سل  فاإننا  حتليله،  يف  �ل�سيخ  �سايرنا  و�إن  حتى  �أننا  يبني  وهذ�            
و�إهتز�زها  �لفكري  �لع�سوية  �سعف  م�سئولية  ب�سخ�سه  �ل�سيخ  بل  �لقيادة  م�ستوى  على 
يوؤهلها  ومامل  مالمتلك  بتقدمي  ثانيًا  ومطالبتها  �لو�سع،  لنظرية  وفقًا  �أوًل  لتغييبها  �لوجد�ين، 
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�لبع�س  لدي  يظهره  �لذي  هو  �لو�سع  لنظرية  �ل�سيخ  �إعتماد  ولعل  بالأ�سا�س.  لتقدميه  �لتنظيم 
تتباعد  حيث  �لتنظيم،  ع�سوية  من  �لإ�ستيعابية  �لطاقة  حمدودي  عن  �ملعر�س  �ملتعايل  مبظهر 
بتع�سف  يف�سل  �ل�سيخ  �إختطه  �لذي  فاملنهج  ومريديه.  �أتباعه  من  �لكثري  وبني  بينه  �مل�سافة 
كاأد�ة  �لآيدلوجي  �لتجيي�س  يعتمد  حيث  �ملبا�رش،  و�ل�سيا�سي  و�لرتبوي  �لفكري  بني  و��سح 
وتنزيله  �لفكري  �مل�رشوع  تطوير  يف  ب�سخ�سه  وينفرد  حديثة،  تنظيمية  ببنية  ويوؤطره  للتنظيم 
وي�سعف  و�لأفعال  �لأقو�ل  بني  بينة  مفارقة  يخلق  مما  �لنا�س،  ولعامة  للتنظيم  �لو�سع  ح�سب 
ونقلها  تر�سيدها  ومينع  �ل�سيا�سية  بالتجربة  وي�رش  �لفكري  على  �ل�سيا�سي  ويغلب  �مل�سد�قية 
يف  �لإ�سالمية  �حلركة  جتربة  ماجعل  وهذ�  �مل�ستقبل.  لت�ست�رشف  �ملا�سية  �لقرون  �إطار  من 
تنظيماته  لأكرث  ماحقة  وهزمية  عامة،  ب�سفة  �ل�سيا�سي  �لإ�سالم  م�رشوع  على  وباًل  �ل�سود�ن 
�أن يكون هذ�  �إن كان من �ملمكن  �إيجابي للم�رشوع -  �أمنوذج  �إىل  للتحول  حد�ثة و�إمكانية 
باإ�ستالم  توجت  و�سيا�سية  تنظيمية  لنجاحات  قاد  �ل�سيخ  فمنهج  بالأ�سا�س.  �إيجابيًا  �مل�رشوع 
على  وقف  حني  معًا  و�ل�سيا�سي  �لفكري  �مل�رشوع  على  خ�سمًا  جاء  جناح  ولكنه  �ل�سلطة، 
يف  �ملوجود  �لتنظيم  لطبيعة  بنّي  تكري�س  يف  �لتمكني،  مرحلة  عند  وجتمد  �ل�سلطة  �أعتاب 
�أر�س �لو�قع ل ذ�ك �ملتخيل يف �ملخطط �لفكري للم�رشوع، حيث فات �ل�سيخ ر�سد �لفارق 
د�ئرة  �لع�سوية ويخرج عن  ليت�سع لأكرب كم من  �لو�سع  نظرية  بناه ح�سب  �لذي  �لتنظيم  بني 
طاقتها  ح�سب  للع�سوية  و�ملتنزل  �مل�سمر  م�رشوعه  لإجناز  �ملطلوب  �لتنظيم  وبني  �ل�سفوية، 
�لو�سع، حني جعل  بفقه  تاأثرت  قد  �ل�سيخ  لدى  نف�سها  �لتنظيمية  �لنظرية  ولعل  و��ستيعابها.  
مرحلة  مع  تتو�فق  ل  �لتي  �لتنظيمية  �لبنية  �سبق«، يف جتاوز جلمود  مبن  مبن �سدق ل  »�لعربة 
�لقاعدة  فهذه  �مل�رشوع.  �إليها  �إنتهى  �لتي  �ملرحلة  مع  �لتنظيم  ومو�ءمة  �لتنزيل  من  جديدة 
يف  للدخول  �ل�سابقون  �لأولون  تخاذل  و�إن  حتى  �مل�رشوع  تنفيذ  يف  قدمًا  بامل�سي  ت�سمح 
�ملتنزلة من  �إت�ساع ماعونهم لإ�ستيعاب �ملرحلة �جلديدة  �أو تخلفو� عن �لركب لعدم  �لتنظيم، 
�لظروف  وتغري  �ملجتمع  تتنا�سى حر�ك  �لوقت  نف�س  �مل�رشوع ومفكره، ولكنها يف  �ساحب 
بالركب  يلتحق  من  و�أن  �ساكنة،  �أنها  على  �لعو�مل  هذه  مع  وتتعامل  للم�رشوع،  �مل�ساحبة 
لك�سب  ل  �لتنظيم  �إىل  ب�سدق  و�ن�سمو�  و�سعارها،  �ملرحلة  �رشورة  �إ�ستوعبو�  ممن  د�ئمًا  هو 

لالإعتبار.  تقود  �لتي  �ل�سدق  قيا�س  لآلية  مغامن، دون حتديد  �أو 
        على كل حال، تربير �ل�سيخ لغلو تالميذه وفجورهم يف �خل�سومة بحيث يعذب زميل 
�أمام  ي�سمد  به، ل  ويتلذذ  ب�سعًا  تعذيبًا  �أ�ستاذه  �لتلميذ  يعذب  �أو  �ملوت،  زميله حتى  �لدر��سة 
�لقيا�س  وتنا�سى  و�جلماهريية،  �ل�سفوية  بني  قابل  �لذي  للع�سوية  �لرتبية  ملنهج  �ساملة  قر�ءة 
�ليومي  �ل�سيا�سي  ي�رشق  ل  حتى  نف�سه،  �جلماهريية  �إطار  د�خل  و�لكيف  للكم  �إ�ستناد�ً 
�إن كان  �حلد�ثة-  ثوب من  �ملدينة يف  دولة  �إ�ستدعاء  يحاول  �لذي  �ملاأمول  �مل�رشوع  و�ملبا�رش 
�لبناء  �إطار  لت�سمل  �لأزمة  يعمم  منهج  �أمام  لي�سمد  وكذلك  بالطبع.  ممكنًا  �لإ�ستدعاء  هذ� 
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حني  لالإ�ستبد�د  موؤهاًل  �إن�سانًا  يبني  �لذي  و�لتنظيمي،  �ل�سيا�سي  و�خلط  مبجمله  �لفكري 
ع�سكري. �إنقالب  عرب  �ل�سلطة  �إ�ستالم  له  يت�سنى 

�شة خال
يت�سح  �لتعليق،  مو�سوع  �لورقة  على  �أعاله  �ملثبتة  �لعجلى  �ملالحظات  جماع  من          
م�رشوعه  ت�ساعد  لن  نتائج  �إىل  قاد  قد  �لرت�بي،  ح�سن  �ل�سيخ/  تبناه  �لذي  �لتحليل  منهج  �أن 
�أن يوؤ�س�س لعربة ي�ستفيد  �ل�سيا�سي نف�سه يف �خلروج من �لوهدة �لتي تردى فيها، ناهيك عن 
�و  �لأيام،  م�ستقبل  �ملقيتة يف  �لتجربة  بتكر�ر هذه  �ل�سماح  �سعبنا يف جتاوز حمنته وعدم  منها 
�ملهالك  �سلوك  بعدم  لها  ي�سمح  بفكر  عاملي  م�ستوى  على  �ل�سيا�سي  �لإ�سالم  حركة  تزويد 
�لو�سول  ت�ستطع  مل  فالورقة  �ل�سود�نية.  �لإ�سالمية  �حلركة  �سلكته  �لذي  �ل�سيا�سي  و�لإنتحار 
�لربنامج  وفر�س  للتغيري  كو�سيلة  �لإنقالب  لقبول  �ملوؤ�س�سة  �لفكرة  يف  تكمن  �لأزمة  �أن  �إىل 
�أ�سل هو دولة �حلريات، توطئة للتحول  �إ�ستثناء من  �أعلى يف مرحلة متكني هي  �ل�سيا�سي من 
هذه  عن  �لإنحر�ف  بنقد  �إكتفت  �إذ  �لإ�ستثنائية.  �لإنتقالية  �ملرحلة  �إنتهاء  بعد  �لأ�سل  للدولة 
�لفكرة وحتول �لإ�ستثناء �إىل �أ�سل، يف تقرير �سمني باأن �لفكرة يف حد ذ�تها مل تكن خاطئة.  
�سكل  يف  �ملطلوب  بالتحول  مب�رشة  بد�أت  �لتي  �لأوىل  �لإنقاذ  مدح  يف  �إ�سرت�سلت  وعليه 
بتقيي�س  �أكرث،  وتعميقها  �لأزمة  لتكري�س  موؤ�رش�ت  �سوى  �لو�قع  يف  تكن  مل  �أوىل  منجز�ت 
ذلك،  من  �أكرث  �لر�هنة.  �للحظة  حتى  �ملزعومة  �لإ�ستثناء  ملرحلة  و�لإ�ستمر�ر  �لبقاء  فر�س 
باإلقاء  �خل�سومة،  يف  و�لفجور  و�لغلو  �لتطرف  عبء  من  بالتخل�س  �ملذكور  �ملنهج  �سمح 
ما  م�سئولية  للتنظيم من  �إعفاء جلي وبني  �لفقه، يف  �لز�د من  قليلة  �لع�سوية  وزره على عاتق 
لو�زع  و�أ�سفرت عن �سعف فكري وغياب  تنظيمها  �لتي خيبت ظن  �لع�سوية  تلك  �إرتكبته 
�أن ع�سويتها بلغت مرحلة �لكمال! و�ل�ساهد  باإعتبار  �لتنظيم تر�هن عليه،  ديني كانت قيادة 
بعني  �إليه  �لنظر  حني  وقويًا  �ل�سكل  حيث  من  متما�سكًا  بد�  و�إن  �لتحليل  يف  �ملنهج  هذ�  �أن 
�لإ�سالمية  للحركة  يي�رش  علميًا  نقد�ً  �لتجربة  بنقد  ي�سمح  ل  معيب  منهج  �أنه  �إل  �لر�سا، 
و�خلروج  �لتنفيذ  م�ستوى  �إىل  ن�سبتها  من  بدًل  و�لتنظيم،  �لتنظري  م�ستوى  على  �خلطاأ  روؤية 
�أن  لميكن  �ل�سمولية«  »�لدولة  �لإ�ستثناء  �أن  �لإ�سالمية  �حلركة  �إدر�ك  فبدون  �لن�س.  على 
�أو  لدولة حريات  يوؤ�س�س  �أن  �لطفيلي لميكن  �لن�ساط  و�أن  �لأ�سل »دولة �حلريات«،  ينجب 
للمفارقة  �سيا�سيًا  تنظيمًا  يع�سم  �أن  لميكن  لوحده  �لديني  �لو�زع  و�أن  �لآخر،  جتاه  ت�سامح 
حتى  �سقطاتها  من  �لعربة  لأخذ  تقودها  لن  جتربتها  قر�ءة  فاإن  وتنظيمي،  فردي  ماهو  بني 
بالت�ساوي  ويقبل  �لقد��سة  �سمة  نف�سه  عن  ينزع  �لإ�سالمية  للحركات  خمتلفًا  منوذجًا  تقدم 
دولة  هو  �لإختالف،  لإد�رة  عليه  متفق  �سقف  حتت  �ل�رش�ع  لإد�رة  �ل�سيا�سيني  خ�سومه  مع 
�حلالية  و�لقر�ءة  �لدين.  ولي�س  �ملو�طنة  �أ�سا�س  على  �لقائمة  �لدميقر�طية  �لقانون  حكم  �سيادة 
مهما  �ل�سمولية  �لدولة  من  �لفكري  موقفها  يف  بال�سك  ت�سكك  �لتعليق،  مو�سوع  باملنهج 
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لها. �سيا�سي  بنقد  تقدمت 
ممنهج  نظري  تاأ�سيل  �إىل  بحاجة  و�لإ�سالميني  �ل�سيوعيني  �أن  هو  ماتقدم  ومفاد          
�أ�سول  منها  �ل�سيا�سي  ملوقفهما  ي�سبح  حتى  �ل�سيا�سية،  �أدبياتهما  يف  كفكرة  للدميقر�طية 
و�لع�سو  �لتنظيم  �سلوك  يف  ويعك�سها  بالفكرة  يتعلق  عام  وجد�ن  بتكوين  ت�سمح  فكرية، 
مرحلي  حتالف  يف  �لدخول  يف  �لر�غبني  �ل�سود�نيني  �لليرب�ليني  عن  معًا  يبحثا  و�أن  �لفرد، 
ي�ستمر�  �أنقا�سه، حتى ل  بناء دولة وطنية دميقر�طية على  بل  �لنظام فقط،  �إ�سقاط  لي�س  هدفه 

وم�ستد�م. �سامل  تغيري  �إىل  تقود  لن  �لتي  �لتكتيكية  حتالفاتهما  يف 
ي�ستحق  مما  هذه  �ملتو��سعة  م�ساهمتي  تكون  �أن  و�أرجو  �لإطالة،  على  جد�ً  �آ�سف          
حالة  ليعدو  فالأمر  �سائبة  �آر�ئي  باأن  نوع  �أي  من  �إدعاء�ت  دون  للتفكري،  ويدفع  �ملناق�سة 

�إل. لي�س  عايل  ب�سوت  تفكري  كونه 
      لك ودي وتقديري

ودمتم  
2011/5/18م
        يالحظ �أن هذه �مل�ساهمة كتبت يف �إطار حو�ر مع �أحد �أع�ساء �ملوؤمتر �ل�سعبي، �إ�ستناد�ً 
حو�يل  قبل  و�لليرب�ليني،  و�لإ�سالميني  �لي�ساريني  ي�سم  و��سع  حتالف  حول  للمناق�سة  لدعوته 

�أعاله. �ملثبت  �لتاريخ  من  ون�سف  عام 
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اخلام�س الق�سم 

ال�سودانية بال�سيا�سة  عالقة  ذات  عامة  مواقف 
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الأول الفرع 
الإحتالل! من  مرائي  موقف 

باإ�شرائيل( والإعرتاف  التطبيع  دعاة  حماججات  بع�ص  على  الرد  )يف 

من  موقفهم  تربير  يف  �لعربيـــة  �لدولـــة  مع  للتطبيع  �ملهرولون  يرغب  مرة  كل  يف          
�أهلهـــا  �ملهاجرين لأر��سي مت تهجري  �لإحتالل وجلب  قامت على  �لتي  �إ�سـر�ئيل،�لدولـــــة 
يعتقدون  مقـــولت  �لر�أي  يعار�سهم  من  وجه  يف  يقذفون  و�ملجــازر،  �لرتهيب  عرب  عنوة 
من  قائلوها  يرحمنـــا  حتى  لتفنيدها  �لأو�ن  �آن  ولعلـــه  تكر�رها.  لميلون  لذ�  مفحمة  �أنهــا 

- يلي:  فيما  لها  تفنيدنا  ونوجز  �ململ،  �لتكر�ر  هذ� 
1- �إن �لفل�سطينيني �أنف�سهم �إعرتفو� بالكيان �ل�سهيوين وو�فقو� على �أن تكون هناك دولتني 

�مللك؟ من  �أكرث  ملكيني  ن�سبح  فلماذ� 
ما  �لعمق  يعتورها يف  �لظاهر،  م�ستقيم يف  �سكلي  منطق  �لقائمة على  �ملحاججة          هذه 

- م�سكالت:  من  يلي 
دولتني  قيام  وعلى  �لعربية  �لدولــة  قيام  على  مو�فقون  �لفل�سطينيني  كل  باأن  �لقول  �أ.      
�إ�ستعادة  على  ي�رش  �لفل�سطينيني  غالبيــة  متثل  �لتي  حما�س  مثل  فتنظيم  باملرة،  دقيق  غري 
يعقبها  كمرحلـــة  �إل   67 �ل  حدود  يف  �لدولـــة  وليقبل  �لتاريخيــة  فل�سطني  تر�ب  كامل 
ولنظن  �لكامل.  �لتحرير  بغري  لتر�سى  مــثال  �جلهاد  حركة  �أن  حني  يف  �لكامل،  �لتحرير 
�أبينا،  �أم  –�سئنا  �لفل�سطيني  �ل�سعب  غالبيـــة  متثل  �أ�سبحت  �لتي  �ملنظمــات  هذه  و�سف  باأن 
�ملنظمـات  فهذه  �سيئا.  �لأمر  من  �سيغري  �لتطرف  �أو  بالإرهــاب  �إختلفنـــا-  �أو  معها  �إتفقنــا 
�ساهد  بالإنتخابات  حما�س  وفوز  �لأغلبيـــة  متــثل  �لفل�سطينيـــة-  �لتحرير  منظمــة  –ولي�س 
�ل�سعب  من  كبري�  قطــاعا  متثل  فاإنها  �لأغلبيــــة،  لمتثل  �أنها  �إفرت�سنا  لو  وحتى  ذلك.  على 
�ل�سهيوين  بالكيان  �إعرتفو�  �لفل�سطينيني-كذ�-  باأن  �لقول  وجوده  مع  لي�سح  �لفل�سطيني 

معه. وطبعو� 
على  و�فق  قد  �لفل�سطيني  �ل�سعب  كل  �أن  به-  لن�سلم  �إفرت��س  جمرد   - باإفرت��س  ب.       
مربر�  ي�ســكل  �لإعرت�ف  هذ�  مثل  �أن  لنرى  معه،  و�لتطبيع  �ل�سهيوين  بالكيـان  �لإعرت�ف 
هذ�  لأن  وذلك  معه.  و�لتطبيع  �ل�سهيوين  بالكيــان  لالإعرت�ف  لغريهم  �أخالقيـــا  ول  قانونيا 
قبل  من  �ملدعوم  �لكيان  هذ�  من  �مل�سبوق  و�لعنف غري  �مل�ستمر  �لإكـر�ه  �أتى حتت  �لإعرت�ف 
هو  ذلك  على  و�لدللــة  �ملنطقــة.  حكام  من  وكالئها  قبل  من  �مل�سنودة  �لإمربياليــة  �لقوى 
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لل�سعب  �ل�سهري  �لتق�سيم  قر�ر  منحها  �لتي  �لأر��سي  من  ي�سري  بنذر  �لتحرير  منظمـة  قبول 
كان  كل  من  جزء  قبول  على  �ملكره  غري  يو�فق  �أن  وليعقل  دولتــه.  لإقامــة  �لفل�سطيني 
جمــازر  من  �لفل�سطيني  لل�ســعب  ويتم  مامت  كل  عن  �سفحــا  �رشبنــا  �إذ�  فيما  هذ�  يرف�ســه. 
�لفل�سطينيني  وقبــول  �إعرت�ف  من  جتعل  �ملذكــورة،  �لإكــر�ه  و�سبهـة  م�سبوق.  غري  وقمع 
�لقوة  �رشعيــة  يكر�س  بل  لالإحتالل،  �رشعيـــة  �أي  ليعطي  باطال  ور�سا  قـبول  قبلو�،  �لذين 
يجوز  �أن  �إعرت�ف  هكــذ�  مبثل  يعـتد  �أن  يريد  من  على  وبالطـبع  لغري.  فقط  و�لإ�ستعمــار 

�أي�سا. �لتعذيب  �ملاأخوذة حتت  �لبينات  يقبل  و�أن  عام  ب�سكل  �ملكره  ر�سا 
�لعن�رشي  و�لإحتالل  �لإكــر�ه  حتت  قبلو�  �لذين  بالفل�سطينيني  نف�سه  يقارن  من  ج.       
مكافئــة  �سغوط  من  يعاين  �لأقل  على  �أو  حالتهم،  نف�س  يف  باأنه  يثبت  �أن  عليـه  �لبغي�س، 
موقفــه  رهن  يكون  وبالعدم  بالأ�سالة،  قابال  ولي�سبح  �ل�سهيوين  بالكيان  لالإعرت�ف  تدفعـه 
وعمق  �ملو�قع  �إختالف  برغم  �لآخر  مبوقف  لالإلتحاق  حماولة  جمرد  �لفل�سطينيني  مبوقف 

�ل�سغوط.
و�أخرى  �إ�رش�ئيل  مع  �سالم  ملعاهد�ت  موقع  مابني  �إنق�سمت  نف�سها  �لعربيــة  �لدول  �إن   -2
وهي  �ملو�جهة  يف  �سوريا  غري  يتبق  ومل  �رشية،  عالقاتها  وثالثـة  علنيـة  معها  عالقات  تقيم 

�إ�رش�ئيل. مع  �سالم  عن  تبحث  نف�سها 
من  يلي  ملا  معها  و�لتطبيع  باإ�رش�ئيل  �لإعرت�ف  لتربير  لت�سلح  �ملحاججة  هذه  مثل          

�سباب: �أ
�لفل�سطينيني،  مبوقف  موقفها  ترهن  مل  م�رش  ر�أ�سها  وعلى  وطبعت  �إعرتفت  �لتي  �لدول  �أ. 
يف  �لأخذ  دون  معاهد�تها  ووقعت  فيهــا  �حلاكمــة  �لنظم  تر�ها  كما  م�ساحلها  غلبت  بل 
يريد  ومن  وحقوقهم،  �لفل�سطينيني  ق�سيــة  على  �لإتفاقيـات  لهذه  �ملدمر  �لأثر  �لإعتبار 

�أعاله. عنه  �ملنوه  �ملزعوم  �لفل�سطينيني  بر�سا  يربطها  �أل  عليه  �ملحاججة  هذه  �إ�ستخد�م 
تر�ها  كما  م�ساحلهــا  على  موقفهــا  بنت  قد  �ملذكورة  �لعربيــة  �لدول  �أن  حقيقــة  ب.      
يد  �إطالق  �إىل  �أدى  �لذي  باإ�رش�ئيل  �إعرت�فها  م�رشوعيـة  مدى  عن  �ل�سـوؤ�ل  يعطي  �لنظم، 
و�لتي  �لعادلـة  ق�سيتــه  ت�سفية  يف  و�لإجتهاد  �لفل�سطيني  لل�سعب  قمعها  ت�سديد  يف  �لأخرية 
هذه  �سعوب  �إ�ستفادة  مدى  عن  �ل�سوؤ�ل  يعطي  وكذلك  �لأر�س.  �سعوب  كل  بها  تعرتف 

و�لأردن. �جلميع م�رش  ر�سمي. ودون  �إعرت�ف وتطبيع  مثل هكذ�  نف�سها من  �لدول 
�إمربياليــًا  �ملدعومــة  �لعربيــة  �لدولــة  ل�سالح  مليز�ن قوى مييل  �لدول        ج. خ�سوع هذه 
�أن موقفها �سليم  باملنطقة، ليعني  �لعاملي  لقـر�ر بالإنخر�ط يف �مل�رشوع �لإمربيايل  و�إتخاذها 
ليتبع. فطاملا �أن مقاومة هذ� �مل�رشوع ممكنة يف ظل هذ� �لتو�زن �ملختل مليز�ن �لقوى، ي�سبح 
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طبيعة  بحكم  �ملنطقة  �سعوب  هوؤلء  �سمن  من  ولي�س  فيه،  م�سلحة  له  من  خيار  �لإ�ست�سالم 
�ل�سعوب. لقمع  و�سوط  لالإمربيالية  متقدمة  كقلعة  �إ�رش�ئيل 

      د. باإفرت��س- جمرد �إفرت��س لن�سلم به- �أن �إتفاقيات �ل�سالم �ملربمــة و�لعالقات �ل�رشيـة 
�ل�سعوب  هذه  و�أن  �ملنطقــة  �سعوب  م�سلحــة  يف  �لعن�رشي  �ل�سهيوين  �لكيان  مع  و�لعلنية 
دولة  لأنها  لإ�رش�ئيل  م�رشوعية  �إعطـــاء  باأيـة حــال  �لقبول ليعني  هذ�  فمثل  بهــا،  قبلت  قد 
لتلحقه  �أ�سلي،  بطالنه  ولأن  باطل.  عليه  ومابني  باطل  و�لإحتالل  �لإحتالل،  على  بنيت 
�لإمربيالية يف  �إ�رش�ئيل حتت �سغط  بدولة  �إعرتف  �لذي  فالقر�ر  باإجازة لحقـة.  �مل�رشوعيـــة 
�لأمم �ملتحدة، باطل لأنه قنن �لإحتــالل �لذي يخالف مبادئ �لأمم �ملتحدة وميثــاقها، وهو 
فريـــة  �سحــة  حال  يف  حتى  �أنه  يعني  وهذ�  م�رشوعيــة.  �أيـة  �ملغت�سب  �لكيان  ليك�سب 
يعيبــه  �ل�سالم  هذ�  مثل  فاإن  باملنطقـة،  �ل�سعوب  مل�سلحـة  �ل�سهيوين  �لكيـان  مع  �ل�سالم  �أن 

�أركانه. ويقو�س  بالإ�ستعمار  �لإعرت�ف 
بالكيــان  لالإعرت�ف  يدعون  من  �أن  هي  �أ�سا�سيـــة،  حقيقــة  يوؤكد  �أعاله  تقدم  ما        
�سالم،  �إتفاقيــات  �لدلع  بغر�س  ت�سمى  �إ�س�ست�سالم  �إتفاقيــات  عرب  معـه  و�لتطــبيع  �ل�سـهيوين 
�أن من ميلك موقفا مبدئيا �سد �لإحـتالل، عليـه  �إذ  لي�س لديهم موقفا مبدئيًا �سد �لإحتالل. 
�أن يرف�س �لإعرت�ف بالإحتالل حتى و�إن �إعرتف به �ملحتل عرب ر�سا يعيبه وميحوه �لإكر�ه، 
فاإنك�سار  لها.  ممالأة  �أو  �لإمربياليـة  قهر  حتت  �لعامل  حكومــات  كل  به  �إعرتفت  و�إن  وحتى 
مع  بعقالنيـــة  �لتعاطي  دعاوى  حتت  كر��سيهــا  على  حفاظا  بالإحتـالل  وقبولها  حكومـات 
و�رشعنــة  بالإنك�سـار  �لقبــول  كــان  �أيا  للفـــرد  ليربر  �لو�قع،  ومعطيـــات  �لقوى  تو�زن 
زعم  �إذ�  فيما  مبدئي  وغري  مر�ئيــا  �لإحـتالل  من  موقفه  يكون  بذلك  يقبل  ومن  �لإحـتالل، 
مــن  و�ملــبدئي  �مل�ســتقيم  �ملوقف  �أن  وبالطــبع  �ل�سعـوب.  وقهـر  �لإحــتالل  �سد  �أنــه 
�لإر��سي  من  جزء  لإحتالل  �رشعنـــة  باإعتباره  �لدولتني  حـل  رفــ�س  ي�ســتلزم  �لإحــتالل، 
�إحرت�منــا  جتــــدنا-مع  ولذلك   .67 �لعــام  قبل  �حتلت  �لتي  تلك  وهي  �لفل�سطينيــــة، 
�لدولـة موحـدة  بقاء  ومع  �لدولتني،  ذلك- �سد حــل  ترى عك�س  �لتي  �لفل�سطينيـة  للقوى 
فيهــا  وتلغى  �ملهجرين  �لفل�سطينيني  �إليها  يعـود  فعليــة  دميقر�طيــة  لدولــة  حتولها  ب�رشط 
ل  �ملو�طنة  حق  على  �لدولـــة  وتبنى  �لإحــتالل  �آثــار  وتز�ل  �لعن�رشيـة،  �لقو�نني  كافــة 
�لهوية �ليهودية، بحيث يتاح للقوى �لدميقر�طية من �ل�سعبني �لإحتاد من �أجل بناء وطن خري 

و�لرفاه. باحلرية  وينعم  �لإجتماعية  �لعد�لة  ت�سوده  ودميقر�طي 

�لن�سخة  ل�سياع  �لتعديالت  بع�س  مت�سمنا  م   2008/3/5 �ملو�سوع يف  كتابة  �أعيدت        
�سنو�ت. عدة  قبل  �ملكتوبة  �لأ�سلية 
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الثاين الفرع 
نظر!!! وجهة  لفرن�شا 

الهو�ص( اإنح�شار  بعد  الدينية  حظرالرموز  لقانون  هادئة  )عودة 

فرن�سا حينما  �لديني حملــة �سد دولـة  �لهو�س  �أطلقت جماعات  يذكر �جلميع كيف          
�ملق�سود  �لقانون  �أن ذلك  �ملد�ر�س �حلكوميــة، معتربة  �لدينيـة يف  �لرموز  قانونًا حلظر  �سنت 
هامـة عن  �إخفاء حقائق  مت  �لفرية،  مترير هذه  �سبيل  �لإ�سالمي. ويف  �حلجاب  �إ�ستهد�ف  منه 
هذ�  وق�رش  و�مل�سيحيـة،  �ليهوديـة  فيها  مبا  �لدينيـة  �لرموز  جميع  حظر  �لذي  �لقانون  طبيعــة 
�أجل  من  �أ�س�ست  علمانية  لدولة  مد�ر�س  باإعتبارها  فقط  �حلكوميــة  �ملد�ر�س  على  �حلظر 
كالكني�ســة.  �لدينيــة  باملوؤ�س�سات  تقدميها  �ملنوط  �لدينية  ل  �لزمنية  �لدنيوية  �ملعارف  تقدمي 
بعيد� عن  �لإجتماعي،  �سياقــه  �لقانون مبو�سوعية يف  لهذ�  للنظر  �لأو�ن  �آن  �أنه  تقديرنا  ويف 
�لإعـــالم  �أجهـزة  على  �مل�سيطرة  �لديني  �لهو�س  وجماعــات  �ل�سلفيـــة  �ملوؤ�س�سات  �سطوة 
�إ�سد�ر  �أ�سبابها ومنطقها يف  لفرن�سا  �أن  �ل�سياق نقول  �لعربي و�لإ�سالمي. ويف هذ�  بالعاملني 

- لها:  قر�ءتنا  �إذ� �سحت  يلي  فيما  تلخي�سها  �ملمكن  من  �لتي  �لقانون،  ذلك 
و�لدولة  �لدين  بني  للخلط  عودة  يعني  �لدولــة،  مبد�ر�س  دينية  رموز  بوجود  �ل�سماح   .1
��سا�س  �ن  ومبا  بالكني�ســـة.  �ملدر�ســـة  دمج  وهو  �خللط  لهذ�  �لفل�سفي  �ل�سا�س  باإعادة 
�ملعرفـة  ف�سل  على  وفل�سفيا  �ل�سيا�سة  عن  �لدين  ف�سل  على  �سيا�سيا  قائم  �لدولـة  علمانيـة 
)�لكني�ســة(،  �لإميان  موؤ�س�سـة  عن  )�ملدر�سـة(  �ملعرفـة  موؤ�س�ســة  بف�سل  �ملكر�س  �لإميان  عن 
باملد�ر�س  و�لأديان  �لدينيـة  باملوؤ�س�ســات  رمز خا�س  �أو  �سكل  �أي  رف�س  �لطبيعي  من  ي�سبح 
�لف�سل بني  �أن كل �حلقوق و�حلريات يحميها هذ�  للدولة. يالحظ  �ململوكة  بتلك  خ�سو�سا 
بني  متيز  �أن  �لأغلبيـة  دين  بو�سفها  �مل�سيحيــة  للديانــة  ي�سح  بدونه  و�لذي  و�لدولــة  �لدين 
ومييز  وموؤمنني  كفار  �إىل  �ملو�طنني  يق�سم  ديني  �أ�سا�س  على  ي�ستند  متييز�ً  وغريهم  �مل�سيحيني 

�لأديان. �ملوؤمنني، وهذ� ديدن كل 
يكر�س  �لعك�س  على  بل  �لتمييز،  ليكر�س  �لدولة  مد�ر�س  يف  �لدينيــة  �لرموز  حظر   .2
�لتي  �ملعرفــة  �أمام  مت�ساوون  �أديانهم  عن  �لنظر  بغ�س  �لطالب  �أن  �مل�ساو�ة،باإعتبار  �سيادة 
�أ�ســـا�س  على  �لطالب  بني  �مل�ساو�ة  وهذه  دينيـــة.  �أ�س�س  على  و�آخر  �سخ�س  بني  لتفرق 
بنتها  �لتي  �لليرب�ليــة  �لدولــة  جوهر  هي  ما�سئت-  �سمها   – علماين  �أو  معريف  �أو  علمي 

�لظالمي. �ملظلمة  و  �لو�سطى  �لع�سور  دين  مع  بعد �رش�ع طويل  فرن�سا 
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�ل�سخ�سيـــة  �حلريـة  لأن  �إنتهاكها،  مت  �سخ�سيـة  حريــة  �حلجاب  باأن  �لإدعاء  لي�سح   .3
�حلرة  �لفرد  �إر�دة  �إىل  ت�ستند  �لغربية،  �لدميقر�طية  �لدول  ود�ساتري  �لفرن�سي  للد�ستور  وفقًا 
د�ستوريــة  ون�سو�س  بنود  �ملتمثلة يف  �لآخرين  مع حقوق وحريات  تتعار�س  �أل  مر�عاة  مع 
�أن�ساره-  ح�سب   – ديني  تكليف  هو  بل  فرديــة  �إر�دة  لي�س  �حلجاب  وبالقطع  حتميها. 
و�لثبور  بالويل  �لتهـديد  حتت  لفردي،  جماعي  وب�سـكل  ق�ســر�  به  �لإلتز�م  على  �ملر�أة  جترب 
�حلجاب  لتختار  �مل�سلمــة  �ملر�أة  �أن  �أي  فيها.  �خللود  مع  جهنم  وبدخول  �لأمور  وعظـائم 
هنالك  ولي�س  �إلز�مًا  به  تلزم  هي  بل  فردية،  حريـة  ي�سبح  حتى  فردي  �أو  �سخ�سي  ب�سكل 
جمــاعي  طق�سي  �إلتز�م  لأنه  �سخ�ســيًا  �حلجــاب  ليعترب  وكذلك  �لإلز�م.  مع  حريــة 
ذلك  فوق  �لت�سخ�س.  ومفارقــة  �لعمــوم  �لت�رشيع  �سمات  و�أهم  ت�رشيعيـــًا،  طابعـــا  ياأخذ 
على  يحافظ  �لذي  �لأ�سا�س  �ملبد�أ  تهدمي  يعني  �لدولـة،  مد�ر�س  يف  باحلجاب  �ل�سماح  �أن 
على  �ملعبد  يهدم  وبالتايل  �لدولة،  عن  �لدين  ف�سل  وهو  �لأ�سا�سيـة،  و�حلريات  �حلقوق 
تبد�أ  حينما  تقف  �لفرد  حرية  �أن  هو  و�ملعلوم  وحرياتهم،  حقوقهم  مع  ويتعار�س  �جلميع 

�لآخرين. حريات 
�ملو�طنني  بني  �لتفريق  يحظر  �لذي  �لقانون  �أمام  �مل�ساو�ة  مبد�أ  مع  يتو�فق  �حلجاب  منع   .4
�إمر�أة  بو�سفهــا  للمر�أة  كت�رشيع  مو�سوع  �حلجــاب  لأن  �لنوع،  �أو  �جلن�س  �أ�سا�س  على 
�لفرن�سيون  يرى  وبالتايل  �لإ�سـالمي.  �لدين  يف  �لرجـل  يخ�س  مطــابق  ت�ســريع  وليوجد 
وي�ستهدفها  �إختيـار مالب�سها  عليهـا يف  قيود�  ي�سع  �ملر�أة  �سلبي �سد  متييز  �لت�رشيع  �أن يف هذ� 

قدرها. من  يحط  �أنه  ممايعني  �أن ج�سدها عورة،  باإعتبار 
5. لب�س �حلجاب �أ�سبح طق�سًا جلماعات مت�سددة تتبع �لن�سو�س وتعتربها �ساحلة لكل زمان 
�لتاريخي.   �إطارهـا  �أو  �أ�سبابها  �لنظر عن  �لورود و�لدللـة بغ�س  ومكان، طاملا كانت قطعية 
فاإ�ستطالعات  �ملمار�ســـة-  �لأقل من حيث  –على  �مل�سلمني  لي�س ر�أي جمهور  بالطبع  وهذ� 
و�سلوك  �حلكوميــة،  باملد�ر�س  �حلجاب  منع  مع  �مل�سلمـات  �أغلبيــة  �أن  تثبت  بفرن�سـا  �لر�أي 
يوؤكد  �مل�سلمــة،  �لبلد�ن  ومعظم  و�ملغرب  وتون�س  و�لعر�ق  ولبنان  و�سوريا  مب�رش  �مل�سلمات 
�ل�سماح  �أن  �أي  بالنهايــة.  �لتاريخ  يف  م�ستمر�  دينيًا  و�جبا  �حلجاب  �أن  لترى  �لأغلبية  �أن 
عرب  فر�سا  تفر�ســه  و�لتي  �ل�سوت،  عالية  �ملت�سددة  �ل�سلفية  للجماعات  كرمز  باحلجاب 
�لفرد  حياة  يف  بالتحكم  �لن�س  ل�سلطــة  �ل�سمـاح  يعني  �أحيانًا،  و�جل�سدي  �لنف�سي  �لإرهاب 
مبقولـة  ي�سلم  فمن  �ل�سيا�سي.  �مل�ستوى  �إىل  �لتحكم  هذ�  بتمديد  مماي�سمح  �لفرن�سي،  �مل�سلم 
باإقامــة دولــة  ينـادي  �أن  �لن�سو�س لكل زمـان ومـكان، يجب  –نكرر كل-  �سالحيـة كل 
�إ�سالميــة تقيم �حلدود وتن�رش �لإ�سالم �ل�سلفي بفرن�سا! وهذ� بالطبع لمينع �دماج �ملهاجرين 
بالعودة  ويعدها  نف�سها  فرن�سا  دولـــة  �أ�س�س  يهدد  بل  فقط،  �لفرن�سي  �ملجتمع  يف  �مل�سلمني 

ت�سحيات. وكثري  �لدماء  من  �أنهار  عرب  �لتي جتاوزتها  �لنه�سة  ماقبل ع�رش  �إىل �رش�عات 
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�لأخرى  �لدينية  �لرموز  �سمن  �حلجاب  بحظر  �ملقال  مو�سوع  �لفرن�سي  �لقانون  �إلتز�م   .6
�لطق�س  هذ�  ممار�ســـة  من  �مل�سلمـات  مينع  مل  �لقــانون  �أن  يعني  فقط،  �لدولة  مد�ر�س  يف 
�حلجاب  لب�س  يف  باخليــار  فهن  �لدولــة.  مد�ر�س  خارج  دينيــًا،  و�جبًا  بع�سهن  تر�ه  �لذي 
مبايف  مـكان  كل  ويف  �سكنهن  ومنــاطق  عبــادتهن  منــاطق  ويف  �لعامــة  �ل�ســو�رع  يف 
�ملت�سددين  باأن  نظن  �لدولــة. ول  متتلكهــا  �لتي  �ملد�ر�س  وفيما عد�  �خلا�سة،  �ملد�ر�س  ذلك 
�لعامليــة،  �لأ�سوليـة  باحلركــة  �لإ�ستعانــة  ي�ستطيعون  �لذين  فرن�سا  م�سلمي  من  �لدينيني 
عن  �مل�سلمــات  يعزل  �إ�سالمي  "غيتو"  ت�سبح  دينية  مد�ر�س  �إن�ساء  من  مينعهم  عجز  يف 
ي�رشخون  هـوؤلء  �أن  هـو  و�لو��سـح  �حلجـــاب.  بلب�س  فيها  يتمتعن  حتى  �لفرن�سي  جمتمعهن 
غري  على  حتى  �حلجــاب  تعميم  مينع  �لإجــر�ء  هذ�  باأن  لإح�ســا�سهم  ولكن  لعجز،  لي�س 
�إل. لي�س  �مل�سلمـات وفر�سه كمظهر طق�سي رئي�سي على �جلميع  �إرتد�ئه من  �لر�غبــات يف 
7. �لإلتز�م باحلجــاب �إجر�ء متييزي بني �مل�سلمــات �أنف�سهن، حيث �أن �مللتزمــات به يقمن 
حظرية  من  �لأخريــات  لتخرج  بع�سهن  وتتطرف  به  �مللتزمــات  غري  مـن  غــريهن  باإد�نــة 
من  مو�فقـة �سمنيــة  يعني  �حلكوميـة،  باملد�ر�س  �حلجاب  �إ�ستخد�م  على  و�ملو�فقــة  �لإميـان. 
�لتو�سيح  �ملهم  �إختيار مالب�سها. ومن  �ملر�أة يف  يهدد حرية  �لذي  �لتمييز  �حلكومة على هذ� 
و�ل�سفور  �لق�سري  للب�س  �أخرى  و�إختيار  �ملزعوم  للحجاب  �ملر�أة  �إختيار  بني  �ملقارنة  باأن 
بل  �إختيار�ً  لي�س  �حلجــاب  لأن  وذلك  �لفارق.  مع  قيــا�س  �ل�ســرع  لغة  يف  وهي  خاطئة، 
�إختيار  �أن  حني  يف  فردي،  ولي�س  جماعي  و�جب  وهو  تلب�سـه،  من  ت�سـور  ح�سب  و�جبًا 

باأي �سفة. �أي م�رشع  فيه  فرديًا حر�ً ليتدخل  �إختيار�ً  �ل�سفور  �أو  �لق�سري 
بت�رشيعات  �لفرن�سية  �لدولة  قبول  يعني  �حلكوميـــة،  �ملد�ر�س  يف  باحلجـاب  �ل�سمــاح   .8
�إىل  وترمي  دينيــة  بدعاوى  �لدولـة  �سيادة  تنتهك  فرن�سيــة،  �أر��س  على  تطبق  فرن�سية  غري 
مو�طنـة  �إلز�م  يعني  ديني،  لت�رشيع  وفقا  باحلجاب  �مل�سلمة  فاإلز�م  د�ستورها.  �أ�س�س  تهدمي 
�ملخولـة  �لوحيدة  ي�سدر عن �جلهـة  �إختيار مالب�سها، مل  بت�رشيع يحد من حريتها يف  فرن�سيـة 

�لفرن�سي. �لربملان  وهي  فرن�سا  يف  بالت�رشيع 
      ما تقدم يوؤكد �أن لفرن�سا كل �حلق يف �سن قانون يحظر �لرموز �لدينيــة مبا فيها �حلجاب 
�إختيار  يف  �ل�سخ�سيــة  �حلريــة  مبد�أ  لينتهك  �حلظر  هذ�  �أن  حيث  �حلكوميــة،  باملد�ر�س 
�لقانون،  �أمام  مو�طنيهــا  وم�ساو�ة  �لدولــة  علمانيـة  على  يوؤكد  وهو  يعززه،  بل  �ملالب�س 
�لهـو�س  دعــاة  مايحــاول  عك�س  على  �لليرب�يل،  �لدميقر�طي  د�ستورها  مع  تــام  تناغم  يف 
يتعار�س  ت�رشفها  �أن  نية  بح�سن  �حلريات  دعاة  بع�س  �إعتقاد  عك�س  وعلى  ت�سويره،  �لديني 

�لفردية. �حلرية  مبد�أ  مع 
2008/3/5م
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الثالث الفرع 
ل لإعدام قادة الأخوان مب�شر

)1(
        �أعلم جيد�ً �أن هذ� �لعنو�ن �سوف ي�ستفز �لكثريين ممن عانو� �لأمرين من ظلم و�إ�ستبد�د 
�ل�سود�ن. وهم  �حلبيبة  بالدنا  �مل�سلمني ومتفرعاتها، خ�سو�سًا يف  �لأخو�ن  وع�سف جماعة 
�إرتكبتها يف حق  بالطبع حمقون يف مطالبتهم مبحا�سبة هذه �حلركة �ل�سيا�سية عن �جلر�ئم �لتي 
ملوقفهم  يتنكرو�  ل  حتى  و�لإنتقام،  �ملحا�سبة  بني  د�ئمًا  يفرقو�  �أن  عليهم  ولكن  �أوطانهم، 
�لإن�سان،  حقوق  و�إحرت�م  �ملو�طنة  على  �لقائمة  �لقانون  حكم  �سيادة  دولة  باإقامة  �ملطالب 
�إىل  �ملحا�سبة،  على  تقوم  حديثة  موؤ�س�سة  م�ستوى  من  نف�سها  بالدولة  ينحدرو�  ل  وحتى 
�أن جماعة  �سئ  قبل كل  ولنثبت  و�إهد�ر �حلقوق.   �لإنتقام  يقوم على  بربري  م�ستوى ج�سم 
�لذي  �مل�رشي  �ل�سعب  جتاه  بو�جباتها  �لقيام  يف  ذريعًا  ف�ساًل  ف�سلت  قد  �مل�سلمني  �لأخو�ن 
حكم  �سيادة  دولة  �إىل  �ل�سيا�سي  �لإ�ستبد�د  دولة  من  �إنتقاله  لتقود  �إنتقالية  �رشعية  �أعطاها 
يف  �جلر�ئم  �أكرب  و�رتكبت  م�رش،  يف  �لدميقر�طي  �لتحول  فر�سة  بذلك  و�أف�سلت  �لقانون، 
�لإنتقال،  بو�جبات  و�لقيام  �لإنتقالية  �رشعيتها  طبيعة  فهم  من  فبدًل  �مل�رشي.  �ل�سعب  حق 
�لإنتقالية  بذلك �رشعيتها  �لتمكني، وهزمت  �إجر�ء�ت  �إ�ستبد�دها و�رشعت يف  ب�رشعنة  قامت 
�إنتفا�سته  على  تتغول  ثم  ومن  ويكن�سها،  �مل�رشي  �ل�سعب  يهب  �أن  قبل  بنف�سها،  ونق�ستها 

�لدميقر�طي. �لتحول  يف  �أمل  من  تبقى  ما  وجته�س  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة 
 )2(

�أننا من  �إل  �لإعد�م،  تعتمد عقوبة  ماز�لت  �أن دوًل كثرية  برغم  تقدم و  بالرغم مما  و          
و  تام  بو�ســـــــوح  نقف  �حلياة،  �ملقد�س يف  عن حقه  و  �لإن�سان  �لدفاع عن حقوق  مو�قع 
يرف�س  �أ�سيل  ملوقف  �إ�ستناد�ً  م�رش،  يف  �مل�سلمني  �لإخو�ن  قادة  �إعد�م  �سد  ثبات  و  �إ�ستقامة 
�أو  �ملربر�ت  كانت  مهما   - كاإن�سان  حقوقه  �أخ�س  وهو   - �حلياة  يف  �لإن�سان  حق  �سلب 
فهي   - �حلياة  يف  حقه  �لإن�سان  ت�سلب  �أنها  غري   - �لإعد�م  فعقوبة  �إرتكبها.  �لتي  �جلر�ئم 
ل  �إذ  �ل�سور.  من  �سورة  باأي  �إ�سالحي  بعد  �أي  على  ت�ستمل  ول  فقط  بالردع  تهتم  عقوبة 
�لأف�سل  هو  جانبه  وتغليب  �لإ�سالح  �أن  حني  يف  �حلياة،  فارق  قد  �سخ�س  �إ�سالح  يت�سور 
حتى  �لعقوبة  هذه  �أن  و�لو��سح  و�لتخويف.  �لردع  �أ�سا�س  على  تربيتها  من  للمجتمعات 
وذلك  �إليها،  تقود  �لتي  �جلر�ئم  �إرتكاب  من  مينع  كافيًا  ر�دعًا  ت�سكل  ل  �لردع  جانب  يف 
من�ساأها  يف  �إجتماعية  بل  فقط  نف�سية  لي�ست  �جلر�ئم  �إرتكاب  �إىل  تقود  �لتي  �لأ�سباب  لأن 
�آثارها لإ�ستحالة  �أو معاجلة  �أنها ل ميكن مر�جعتها  �لعقوبة هي  بالأ�سا�س. و�أخطر مايف هذه 
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�إد�نته كانت خاطئة لحقًا. وكثري�ً  �أن  �إكت�ساف  �إىل �حلياة حتى و�إن مت  فيه  �إعادة من نفذت 
وتوفرت  �لعد�لة  �سكليات  جميع  �إ�ستوفت  عادلة  تعترب  حماكمات  يف  �لأخطاء  هذه  ماوقعت 
من  �لثانية  �ملادة  ن�ست  ولهذ�  لحقة.  فرت�ت  يف  خطاأها  �إت�سح  لالإد�نة  كافية  بينات  فيها 
�لعامة  �لعقوبة، و�أ�سدرت �جلمعية  ميثاق �حلقوق �لأ�سا�سية لالإحتاد �لأوربي مبنع تطبيق هذه 
�إلغائها،  در��سة  مع  �لعقوبة  تعليق  �لأع�ساء  �لدول  من  طلب  ملزم  غري  قر�ر�ً  �ملتحدة  لالأمم 
�لعقوبة،  �لإن�سان حلظر هذه  �لأمريكية حلماية حقوق  �لإتفاقية  �لثاين من  �لربتوكول  وو�سع 
تعليق هذه  نوؤيد  �إلغائها. ونحن  ب�رشورة  �لدولية  �لإن�سان  منظمات حقوق  ومت�سكت جميع 
�مل�سلمني  �لإخو�ن  جماعة  قادة  يف  تنفيذها  عدم  نوؤيد  وبالتبعية  لإلغائها،  توطئة  �لعقوبة 

�ملد�نني.
)3(

        و�إذ� كانت عقوبة �لإعد�م يف حد ذ�تها عقوبة ت�ستدعي �لرف�س باملطلق، فاإن �إ�سد�رها 
يف  �ل�سيا�سية  �جلر�ئم  �أن  �إذ  ب�سدة.  �سدها  �لوقوف  ي�ستلزم  �سيا�سي  طابع  ذ�ت  جر�ئم  يف 
يحدد طبيعة هذه  �ل�سلطة، هي من  م�سيطرة على  �سيا�سية  قوى  بتقدير  مرتبطة  �لأعم  �لغالب 
�ل�سيا�سية  فاجلر�ئم  �ل�سيا�سيني.  �خل�سوم  وت�سفية  وجترمي  ملعاقبة  تف�سياًل  تف�سل  �لتي  �جلر�ئم 
�سده  �ملنتف�س  �مل�رشع  ي�سوغها  و�سعية  تقديرية  جر�ئم  هي  �ل�سيا�سية،  بالتحولت  �ملرتبطة 
د�ئرتها  تت�سع  �جلر�ئم  هذه  �ل�سيا�سية.  �سلطته  تثبيت  �سبيل  ويف  و�قعه،  لإحتياجات  وفقًا 
يف  وتكر�س  �لإخو�نية،  �جلذور  ذو  �ل�سود�ين  كالنظام  �مل�ستبدة  �ل�سمولية  �لأنظمة  ظل  يف 
م�ساحتها  وتنكم�س  �ل�سود�ين،  �جلنائي  �لقانون  يف  �لردة  جرمية  كن�س  ف�سفا�سة  ن�سو�س 
لقادة  �ملحاكمات  تفا�سيل  على  نطلع  مل  �أننا  من  وبالرغم  �لدميقر�طية.  �لأنظمة  ظل  يف 
قادرين على  �ل�سادرة �سدهم، مما يجعلنا غري  �لأحكام  �مل�سلمني ول على حيثيات  �لأخو�ن 
مت  �لتي  �جلر�ئم  بع�س  باأن  نقول  �أن  ن�ستطيع  �أننا  �إل  �سيا�سية،  باأنها  �ل�سادرة  �لأحكام  و�سم 
�إنتفا�سة  ظل  يف  متت  �لتي  �ل�سجون  �إقتحام  فجرمية  �سيا�سي.  طابع  ذ�ت  جر�ئم  بها  �إد�نتهم 
ل  �ملعار�سني،  �ل�سيا�سيني  ت�سم  �لتي  �ل�سابق  �لنظام  �سجون  ت�ستهدف  �أن  �لطبيعي  من  �سعبية 
بالإقتحام ع�سابة خمدر�ت ترغب يف  قام  �ل�سيا�سة وكاأن من  بعيدة عن  �إعتبارها جرمية  ميكن 
�سجن  �إقتحام  جترمي  يعني  �لفعل  هذ�  مثل  وجترمي  ق�سائية.  باأحكام  �ملد�نة  ع�سويتها  تخلي�س 
�ملجيدة  1985م  �أبريل  �إنتفا�سة  �سجن كوبر يف  �إقتحام  �لفرن�سية وجترمي  �لثورة  �لبا�ستيل يف 
�لأحكام،  �إ�سد�ر  قبل  من  و�لإد�نة  �حلالة  هذه  يف  �لإعد�م  �أحكام  و�إ�سد�ر  �ل�سود�ن.  يف 
�لذي رف�سته �جلماهري و�نتف�ست �سده. لذلك لبد  �مل�ستبد  �ل�سيا�سي  للنظام  �إنت�سار�ً  ت�سكل 
�جلرمية  على  �لباعث  �أخذ  باإعتبار  جتاوز�ً،  �لإد�نة  قبول  مت  و�إن  �لعقوبة حتى  هذه  رف�س  من 
يف  �لإعد�م  وهي  �لق�سوى  بالعقوبة  �لأخذ  عدم  يحتم  مما  �لإعتبار،  يف  �لعقوبة  تقدير  عند 

�حلالة. هذه 
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        وحتى �إذ� �إفرت�سنا �أن �لعقوبات �ملذكورة �سادرة يف جر�ئم عادية ولي�ست �سيا�سية ويف 
�لعادلة،  �ملحاكمة  و�إجر�ء�ت  ومقت�سيات  �لعد�لة  �رشوط  كامل  �إ�ستوفت  عادلة  حماكمات 
من  خ�سومهم  ومتكن  �ل�سيا�سي  نظامهم  �سقوط  ظل  يف  معروفني  �سا�سة  �سد  �سدورها  فاإن 
�سياقها  من  �إخر�جها  يجعل  بالطبع  وهذ�  �لعني.  تخطوؤه  ل  �سيا�سيًا  طابعًا  يعطيها  �ل�سلطة، 
�أخرى  بالتخابر مع دولة  �لدولة  رئي�س  �تهام  باأن  �لقول  ي�ستقيم  �إذ ل  �أمر�ً خاطئًا.  �ل�سيا�سي 
رئي�سًا  ب�سفته  مت  �إليه  �ملعلومات  و�سول  �أن  عادية، يف حني  �لقومي جرمية  بالأمن  و�لإ�رش�ر 
�ل�سيا�سي  �لتحالف  – �إن �سح- مت �سمن تقديره ل�سلطاته وفهمه لطبيعة  ومتريره للمعلومات 
�لذي يربطه بتلك �لدولة وحدود و�سقف تبادل �ملعلومات معها.  وهذ� يبني �أن �أي �أحكام 
عن  ف�سلها  حال  باأي  ميكن  ل  �ل�سيا�سي،  تنظيمه  قيادة  مو�جهة  يف  �أو  مو�جهته  يف  ت�سدر 
قياد�ت  وتقدمي  �ل�سيا�سي  �لطابع  �إلغاء  فمحاولة  ظله.  يف  متت  �لذي  �ل�سيا�سي  �ل�رش�ع  �إطار 
حركة �سيا�سية حتت مو�د قانون �لعقوبات باإعتبارهم جمرمني عاديني، هي حماولة فا�سلة بكل 
�ملحاكمة،  �إجر�ء�ت  كامل  يف  �ل�سيا�سي  �لأثر  �إ�ست�سحاب  ي�ستدعي  بالطبع  وهذ�  تاأكيد. 
�سد  عامًا  ر�أيًا  كونت  �لتي  �ل�سيا�سية  �لدعاية  عن  �لناجم  �ل�سغط  مع  �لإعتبار  يف  و�أخذه 
طريق  �أمامها  وقطع  �ل�سيا�سية  �حلركة  هذه  �سلطة  �أ�سقط  �سعبي  غليان  ظروف  يف  �ملتهمني، 
�إىل  �لنظر  ي�ستلزم  �ل�سيا�سي،  �لأثر  هذ�  و�إ�ست�سحاب  �جلميع.  به  ��ستعدت  �لذي  �لتمكني 
عقوبة  ل  �إ�سالحي  طابع  ذ�ت  عقوبة  و�إ�سد�ر  وتخفيفها  �لإد�نة،  حال  يف  �لعقوبة  طبيعة 
بعدها  خماطر  ومعلوم  للردع  حتقيقها  يف  بالأ�سل  م�سكوك  �إنتقامي،  ردعي  طابع  ذ�ت 

تولده. �لذي  �لفعل  وردود  �لإنتقامي 
)5(

لل�سعب  �لإجتماعي  �لن�سيج  على  و�ملحافظة  �لعامة،  �مل�سلحة  �لإعتبار  يف  وبالأخذ          
جماعة  قادة  يف  �لإعد�م  عقوبة  تنفيذ  �أن  يت�سح  �ل�سيا�سي،  لالإ�ستقر�ر  وحاجته  �مل�رشي، 
�سدور  يوغر  ناحية  من  فهو  م�رش.  ل�سعب  �لعامة  �مل�سلحة  يحقق  ل  �مل�سلمني،  �لإخو�ن 
�لقطاعات �ملوؤيدة للحركة ويدفع ع�سويتها وقادتها ملزيد من �لتطرف يف رد �لفعل، ويقطع 
دولة  �سقوف  حتت  �ل�سيا�سية  �حلياة  يف  تدجمها  م�ستقبلية  �سيا�سية  ترتيبات  �أي  �أمام  �لطريق 
�إنتخابات  عرب  م�رش  حكمت  �لتي  �حلركة  هذه  حجم  كان  ومهما  �لقانون.  حكم  �سيادة 
�ل�سعب  ن�سيج  �أن ت�سميها دميقر�طية، فهي موؤثرة يف  �إنتقالية حتب هي  �أعطتها �رشعية  تعددية 
ناحية  ومن  بالإعد�م.  �أحكام  �أو  و�أمنية  �إد�رية  باإجر�ء�ت  تاأثريها  �إلغاء  ميكن  ول  �مل�رشي 
�لتنكري  �لدميقر�طي  �لثوب  ذ�ت  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  �سلطة  �لإجر�ء  هذ�  يوطد  �أخرى، 
و�لقو�نني  �لتظاهر  قانون  �أحكام  مع  قر�ءته  مت  �إذ�  خ�سو�سًا  �ل�سيا�سية،  معار�ستها  ويخيف 
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�ل�سيا�سية  �حلياة  م�ستقبل  دميقر�طي يف  م�سار  �إىل  �لعودة  �إ�ستحالة  ويكر�س  �لأخرى،  �لقمعية 
حالة  يعزز  �سوف  �لإعد�م-  �حكام  تنفيذ  �أي   – �لإجر�ء  هذ�  ولأن  تطول.  قد  ملدة  �مل�رشية 
�إلحتجاجات �لر�هنة ويوفر مناخ لتربير �لعنف يف مو�جهة �ل�سلطة، باإعتبار �أن قيادة جماعة 
�إىل  يقود  �سوف  فاإنه  �لأفعال،  فوق ردود  �لإرتقاء  ت�ستطيع  �أنها ل  �أثبتت  �مل�سلمني  �لأخو�ن 
�لتطرف  حركات  بنمو  ي�سمح  كبري  �سيا�سي  لإن�سد�د  يقود  ورمبا  �ل�سيا�سية  �لأزمة  تعميق 
م�ستوى  �إىل  �مل�سلمني  �لأخو�ن  جماعة  قيادة  ترتقي  �أن  هو  بالطبع  و�ملطلوب  �مل�سلحة. 
�مل�رشي  �ل�سعب  �أن  �لر�هنة، وتقبل حقيقة  �لإنكار  �لإ�ستمر�ر يف حالة  �حلدث، وتكف عن 
وتعود  �لظرف،  هذ�  ��ستغلت  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  و�أن  ومتكينها،  حكمها  �سد  �إنتف�س  قد 
�حلالية  �ل�سيا�سية  �ملعادلة  خالل  من  وتعمل  �مل�سني،  ل�سلوكها  ناقدًة  حلكمه  قابلًة  �سعبها  �إىل 
للعنف،  وو��سح  �رشيح  نبذ  يف  �لدميقر�طي،  �مل�سار  لإ�ستعادة  �ل�سيا�سية  �لقوى  كل  ومع 
�لطريق،  منت�سف  يالقيها يف  �أن  �حلاكم  �لنظام  وعلى  للرئا�سة.  مر�سي  �إعادة  لأوهام  وجتاوز 

�أخرى. �سيا�سية  قوة  �أي  مثل  مثلها  �ل�سيا�سي  بالعمل  لها  و�ل�سماح  قادتها،  �إعد�م  باإيقاف 
على  قدرتها  يف  ول  �مل�سلمني  �لأخو�ن  جماعة  قيادة  حكمة  يف  نثق  ل  �أننا  ومبا          
�أحكام  تنفيذ  �إيقاف  يف  �لوحيد  �لأمل  ي�سبح  بت�سحيحه،  �لقيام  �أو  باخلطاأ  �لإعرت�ف 
�أجنبية  ل�سغوط حكومات  مب�رش  �حلاكمة  �ل�سلطة  �إن�سياع  هو  قادتها،  �سد  �ل�سادرة  �لإعد�م 
�مل�رشية  �ل�سلطة  تقر�أ  �أن  ويف  و�لإقليمية،  �لعاملية  منظماتها  يف  منتظمة  حقوقية  وجمموعات 
مقابل  يف  �ل�سيا�سية  للم�ساومة  تبادر  و�أن  �لأمنيات،  عن  بعيد�ً  هو  كما  �ل�سيا�سي  �لو�قع 
بال�سوت  نقولها  �مل�سلمني،  �لأخو�ن  من  وي�سدر  �سدر  ما  كل  وبرغم  �ل�سيا�سي.  �لإ�ستقر�ر 

�لعايل، ل لإعد�م قادة �لأخو�ن مب�رش.
22 يوليو 2015م 
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الرابع الفرع 
اأوباما تغيري 

املتاحة وال�شقوف  والأحالم  الوعود 

يحدث  �أن  يف  �آملني  �ملتحدة،  �لوليات  برئا�سة  �أوباما  بار�ك  بفوز  �لكثريون  �بتهج          
بد�أت  �أجمع. وحني  �لعامل  �إيجابية على  ينعك�س ب�سفة  �لأمريكية،  �ل�سيا�سة  تغيري� جذريًا يف 
�أ�سيب  �لظهور،  �لوز�رية يف  �حلقائب  وبع�س  �لرئا�سي  لفريقه  و�لرت�سيحات  �لتعيينات  معامل 
تو�رى  حني  يف  �حللم،  يف  و�لإ�ستمر�ر  �ملكابرة  �آخرون  وف�سل  �أمل،  بخيبة  منهم  �لبع�س 
وبال  مغالطة،  �أو  تكذيب  �أو  مو�جهة  يف  �لدخول  ودون  حذر.  تفاوؤل  ور�ء  ثالث  فريق 
حول  نظر  بوجهة  �لتقدم  �لعجالة  هذه  يف  نحاول  جاهزة،  �أحكام  وو�سع  للتنميط  حماولة 
�لأمريكية  �ل�سيا�سة  باإنعكا�س  مهمومون  �أننا  ومبا  له.  �لو�قعية  و�ل�سقوف  �ملتوقع  �لتغيري  �آفاق 
�خلارجية على �ملنطقة و�لبالد �أكرث من جوهرها د�خليًا، وملحدودية معلوماتنا حول م�ساكل 
�ل�سيا�سة �خلارجية  �لتغيري يف  فاإننا �سوف نن�رشف ملعاجلة �سقوف  �لر�هنة،  �لد�خل �لأمريكي 

�لد�خل. يف  يتم  عما  تع�سيفا  ف�سال  ف�سلها  دون  �لأمريكية 
قبل  �خلارجية،  �أوباما  �سيا�سة  حول  و�أوهام  لأحالم  �لعنان  �إطالق  �أن  تقديرنا  يف          
لتلك  �لإجتماعي  �لإقت�سادي  لالأ�سا�س  بالرجوع  �لأمريكية  �حلكومة  دور  معامل  حتديد 
نخبة  �سوى  لي�ست  �لأمريكية  فاحلكومة  �لتب�رش.  ويعوزه  �حلكمة  تنق�سه  �أمر  �حلكومة، 
توفري  �لأ�سا�سية  وظيفتها  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  يف  �لإحتكارية  للربجو�زية  حاكمة 
و��ستمر�ريتها.  ل�سيادتها  وخارجيًا  د�خليًا  �لالزم  �ملناخ  وتوفري  �لإحتكار�ت  لهذه  �حلماية 
�للعبة ودعم �لإحتكار�ت لتوؤدي دورها كرو�فع  فبالد�خل لمنا�س من �حلفاظ على قو�نني 
�ملو�سكة  �ملوؤ�س�سات  لتاأميم  ذلك  �أدى  لو  حتى  �لر�هن،  �لإ�ستغالل  منط  لإ�ستمر�رية  لزمة 
على �لإنهيار منها على ح�ساب د�فع �ل�رش�ئب. ويف �خلارج لبد من �حلفاظ على �لأ�سو�ق 
�أو  فرعية  �رشكات  �أو  مبا�رشة  قرو�س  �سكل  �إليها يف  �لإحتكاري  �ملال  ر�أ�س  ت�سدير  يتم  �لتي 
يف  بالأخذ  �ل�سلع  �إليها  ت�سدر  �لتي  �لأ�سو�ق  على  �حلفاظ  يجب  كما  م�سرتكة،  �إ�ستثمار�ت 
ي�ستمل  بل  فقط،  �ملايل  �ملال  ر�أ�س  ت�سدير  على  ليقت�رش  �ملاثل  �لإ�ستغالل  منط  �أن  �لإعتبار 
�إطار  متعددة يف  ر��سمايل  �إ�ستغالل  �أ�سكال  بني  تعاي�س طبيعي  �أي�سًا يف  �لب�سائع  ت�سدير  على 
�ملالية  �ملوؤ�س�سات  تاأميم  باأن  �أن نالحظ  �لنقطة، علينا  نتجاوز هذه  �أن  �إ�ستغالل موحد. وقبل 
تظل  �أن  من  بدل  �ملحتكرين،  كوكبة  �سمن  مبا�رش�ً  لعبًا  �حلكومة  من  يجعل  �لإحتكارية، 
جمرد حار�س للم�سالح �لإحتكارية. ويف حال �لتو�سع يف هذ� �لنمط من �لتد�بري �لإقت�سادية، 
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�خلا�س.  �لقطاع  �إحتكار�ت  حماية  وقبل  �أوًل  �إحتكار�تها  حماية  �حلكومة  وظيفة  ت�سبح 
حماية  يف  وفاعلية  ن�ساطًا  �أكرث  �لأمريكية  �حلكومة  �سيجعل  و�قع  هكذ�  مثل  وبال�سك 
�أمر�ً  �آلياتها  �لإحتكار�ت �مل�ستغلة من �أي وقت م�سى. و�حلماية �ملق�سودة جتعل �ل�سوؤ�ل عن 
�ملبا�رش، مرور�ً بخلق ودعم  �لإ�ستعماري  �لع�سكري  �لوجود  تتدرج من  �آليات  حتميًا، وهي 
�لطبيعة  ذ�ت  �لتحالفات  �إىل  ن�سبي(  �إ�ستقالل  وذ�ت  )تابعة  �لوظيفية  �حلكومات  �أو  �لدول 
�لأمناط  �لأمريكية  �لإمربيالية  �إ�ستخدمت  وحدها،  �لأو�سط  �ل�رشق  منطقة  ففي  �لعدو�نية. 
�لدعم  زيادة  و�لع�سكرية،  �لنفطية  �لإحتكار�ت  لدعم  �لعر�ق  �إحتالل  عرب  وذلك  �لثالثة، 
�إ�ستعماريًا  لعبًا  وتكري�سه  �لأطلنطي  �سمال  حلف  دول  مع  �لتحالف  وتن�سيط  لإ�رش�ئيل، 

�أفغان�ستان.  �إحتالل  حالة  يف  كما  رئي�سًا 
�ملوؤ�س�سات  دفعته  قد  نف�سه  �أوباما  بار�ك  �أن  حقيقة  مع  مقروء�ً  �أعاله  �ملاثل  �لو�قع          
كعدو،  ل  لها  كممثل  �لرئا�سة  ل�سدة  �لكبريين  �حلزبني  بني  �ملق�سمة  �مل�سيطرة  �لإحتكارية 
م�ساحلها  حماية  على  و�لعمل  �لإحتكار�ت  هذه  دعم  من  له  لمنا�س  �أوباما  �أن  يوؤكد 
�إذ� دللنا على مانقول بوقوف  وتكري�س هيمنتها �لإقت�سادية د�خليًا وخارجيًا. ولعلنا ن�سيب 
�لأزمة  ملو�جهة  �جلمهورية  بو�س  �إد�رة  و�سعتها  �لتي     Bail out �لإنقاذ  خطة  مع  �أوباما 
�لإحتكارية  للموؤ�س�سات  �لأمريكي  �ل�رشيبة  د�فع  �أمو�ل  ب�سخ  ق�ست  و�لتي  �لعاملية،  �ملالية 
فعلى  �حلكومي،  لطاقمه  �إختياره  يف  جتلت  كذلك  �لإنهيار.  من  �ملوؤ�س�سات  هذه  لإنقاذ 
ملوظفي  رئي�سًا  �خلارجية ولإميانويل  وزير  ملن�سب  كلينتون  لل�سيدة  �إختياره  كان  �ملثال،  �سبيل 
ولدورها  لها  دعمه  �إ�ستمر�ر  توؤكد  �لوظيفية  �إ�رش�ئيل  لدولة  ر�سالة  جمرد  �لأبي�س،  �لبيت 
بقدر  �لأو�سط،  �ل�رشق  ملنطقة  �مل�سدر  �لإحتكاري  �ملال  ر�أ�س  حماية  يف  �ملتمثل  �لوظيفي 
لتاأديب  باملنطقة  �لفتوة  بدور  وقيامها  �لرخي�س  �لنفط  �إن�سياب  �ملتمثلة يف  للم�سالح  حمايتها 
�ل�سيا�سية.  �لبلطجة  مبمار�سة  �ملعروفة  وقو�عده  �لدويل  �لقانون  �إطار  خارج  �ملارقة  �لدول 
ذ�ت  �لأمريكية  �لإحتكار�ت  تطمني  بالأ�سا�س  منها  �ملق�سود  �لر�سالة  هذه  �أن  يف  �سك  ول 
ترجمة على  ت�ستلزم  �لر�سالة  �إ�رش�ئيل. وهذه  �حلاكمة يف  �لنخبة  تطمني  قبل  باملنطقة  �مل�سالح 
باإعتبارها  �لوظيفية،  �إ�رش�ئيل  دولة  و�إ�ستقر�ر  �أمن  �سمان  يتم  بحيث  �ل�سيا�سات  م�ستوى 
يتم ذلك  �مل�ستغلة عن خدماتها، ورمبا  لالإحتكار�ت  باملنطقة لغنى  متقدمة  �إ�ستعمارية  حمطة 
جوهر  هو  �لذي  �لعودة  حق  �إ�سقاط  بعد  لل�سالم  �لعربية  �ملبادرة  يف  �لروح  نفخ  �إعادة  عرب 
باملائة  �لع�رشين  عن  تقل  م�ساحة  على  فل�سطينية  دولة  �سبه  و�إقامة  منها،  �لفل�سطينية  �لق�سية 
من م�ساحة فل�سطني �لتاريخية، ت�سبح مربر�ً لطرد عرب 48 من ديارهم لإقامة دولة يهودية 
�لدول  لإقامة  و�سيلة  �لإ�ستعماري  �لإحتالل  وتكر�س  عدو�نية،  �أكرث  تكون  نقية  عن�رشية 
تطمني  بهدف  للمذكورين  �أوباما  �إختيار  �أن  هو  فالو��سح  �لإحتالل.  عرب  �لتو�سع  وت�رشعن 
وهمي  �سالم  يف  للدخول  �أف�سل  فر�سة  لإ�رش�ئيل  يوفر  �لإ�رش�ئيلي،  وذر�عها  �لإحتكار�ت 



146

هذه  ماظلت  وهذ�  �لأبد،  و�إىل  ملرة  �لفل�سطينية  �لق�سية  ت�سفية  على  قائمة  �لأ�سا�سية  هند�سته 
�أو تغيريه بغ�س  �إيقافه  �أو غريه  �أوباما  باإجتاهه وهو ما لن ي�ستطع  �لإحتكار�ت منذ فرتة تدفع 
�لإ�ستعمار  على  �ملعتمدة  غري  �أوباما  �سيا�سة  باأن  نالحظ  �أن  �ملهم  من  نو�ياه.ولعله  عن  �لنظر 
�أفغان�ستان،  �إ�ستعمار  �إ�ستمر�ر  مع  �لعر�ق  من  لالإن�سحاب  تدعو  �أنها  باإعتبار  ن�سبيًا،  �ملبا�رش 
�لقول  وق�سارى  �ملنطقة.  يف  �إ�ستعمارية  كاأد�ة  لإ�رش�ئيل  �لوظيفي  �لدور  توكيد  يف  ت�ساهم 
�إ�سرت�ساًء  �لوظيفية  �لدولة  مركز  من  تقوي  �سيا�سة  �إنتهاج  �سوى  �أمامه  ل�سبيل  �أوباما  �أن  هو 
�أو �سديقة  معتدلة  �مل�سماة  للحكومات  تقدمي مربر�ت  مع  لل�سلطة،  �لتي جلبته  لالإحتكار�ت 
�مل�سدر  �لر�أ�سمال  �لرخي�س وحماية  �لنفط  �إن�سياب  �لدولة و�سمان  �أمن و�سالمة هذه  لتعزيز 

. للمنطقة
�مل�سدرة  �ملالية  �لإحتكار�ت  مع  موقفه  �أمن  حال  يف  �أوباما  ي�ستطع  لن  كذلك          
و�أهمها  و�ل�سلع  للب�سائع  �مل�سدرة  �لإحتكار�ت  يتجاهل  �أن  و�ل�سناعي،  �ملايل  �ملال  لر�أ�س 
�سوق  بتوفري  �إل  له  يت�سن  لن  وهذ�  �ل�سالح.  ت�سنع  �لتي  �لع�سكرية  �لإحتكار�ت  بالطبع 
لل�سالح  �ملتاحة  �لأرباح. و�ل�سوق  ن�سبة من  �أعلى  �ل�سالح، ت�سمن لالإحتكار�ت  جمزية لهذ� 
�لعمليات  يف  �لتو�سع  ذلك  و�رشط  نف�سه  �لأمريكي  للجي�س  �ل�سالح  �رش�ء  يف  بالتو�سع  هي 
متوترة  مناطقًا  كانت  �سو�ء  �لتوتر  لبوؤر  �ل�سالح  ببيع  خارجية  �أ�سو�ق  توفري  �أو  �لع�سكرية، 
بالفعل �أو بالإمكان. ولتطمني هذه �لإحتكار�ت �ملهمة و�لفاعلة، كان لبد من �لإبقاء على 
لربحية  �ل�سامنة  �لدفاع  وز�رة  �سيا�سات  لإ�ستمر�ر  مبا�رش  �إعالن  يف  �لدفاع،  بوز�رة  جيت�س 
�لع�سكرية،  �مليز�نية  وتو�سعة  �لع�سكري  �لإنفاق  زيادة  وجوهرها  �لع�سكرية  �لإحتكار�ت 
من  موؤكد  وغري  متوقع  �إن�سحاب  بفعل  �أوتقل�ست  �لعمليات  م�سارح  تغريت  و�إن  حتى 
�إىل  يتحول  لن  �ملتطرفة،  �ليمينية  �جلمهورية  �حلالية  �لإد�رة  عينته  �لذي  فجيت�س  �لعر�ق. 
�ملتوقع  بل  ع�سكرية،  �إحتكار�ت  م�سالح  من  �لبنتاغون  ميثله  ملا  جوهرها  يف  مناق�سة  �سيا�سة 
�أن ينحني �أوباما �أمام هذه �ملوؤ�س�سات �لر��سخة، و�أوىل موؤ�رش�ت هذ� �لإنحناء هو �لإبقاء على 
جيت�س يف موقعه. ومعنى هذ� هو �أن هام�س �ملناورة �مل�سموح به لأوباما حمدود، ويتمثل يف 
بتو�سيع  �لأ�سلحة  لت�سويق  منافذ  �إيجاد  يف  �لإ�ستمر�ر  مع  �خلارجية  �حلروب  م�ساحة  تقلي�س 
دبلوما�سية  �إ�ستخد�م  مع  �أخرى،  �أو  بحجة  �لت�سلح  وبر�مج  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  على  �لإنفاق 
�أخرى يف  �إحتاللت لدول  �أن لن�سهد  لت�سويق �لأ�سلحة باخلارج. لذلك من �ملرجح  ن�سطة 
ممولة جيد�ً  ت�سلح  وبر�مج  د�خلي جمز  �سوق  توفري  �أوباما يف  �لعاجل، يف حال جنح  �لقريب 
�إلز�م دول بعينها ل�رش�ء �ل�سالح �لأمريكي  �أو  على ح�ساب د�فع �ل�رش�ئب، بالإ�سافة لإقناع 

�لتوتر. بوؤر  من  و�لإ�ستفادة 
        ويف �إطار ماي�سمى باحلرب على �لإرهاب وهي مري�ث ثقيل خلفه �ليمني �ملتطرف لن 
يف  جاحمة  ن�ساطات  على  �ل�رشف  يف  �أوباما  �سي�ستمر  بي�رش،  جتاوزه  �أو  �إلغاءه  �أوباما  ي�ستطع 



147

�لعدو�ين.  �لأطل�سي  �سمال  حلف  يف  حلفائه  م�ساركات  لتو�سيع  حمموم  �سعي  مع  �أفغان�ستان 
بخطة  عرفت  كربى  عاملية  �إنقاذ  خطة  باأول  له  مهد  قد  �حللف  هذ�  �أن  نذكر  �أن  �ملهم  ومن 
ودون  باأوربا.  �ل�سيوعي  �ملد  �إنت�سار  لوقف  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  نفذتها  مار�سال 
�لد�خلية  �ملايل  �لإنقاذ  خطة  يعقب  �أن  نتوقع  للفروقات،  �إدر�ك  ومع  �ملقارنة  يف  �إفر�ط 
حماية  ت�ستهدف  عدو�نية  خطو�ت  �ملايل،  �لنظام  يخ�س  فيما  �لعاملية  �لتد�عيات  ذ�ت 
من  �سافرة  مناف�سة  وجود  حال  يف  ع�سكريًا  �سكاًل  تاأخذ  قد  �ملتد�عي،  �لإحتكاري  �ملركز 
�إعادة  و�مل�ساهمة يف  �لإنقاذ  مع خطة  �لتجاوب  عن  �لعامل  تقاع�س  �أو يف حال  �أخرى  دول 
�لأطل�سي  �سمال  حلف  لتوظيف  �أوباما  يدفع  قد  وهذ�  �لأمريكية.  �ملالية  �لهيمنة  تكري�س 
�لتي  �حلروب  نطاق  لتو�سيع  �أو  �حللفاء  مو�فقة  حال  يف  عدو�نية  �أكرث  �أدو�ر  للعب  نف�سه 
�لنظامي.  �لأمريكي  للجي�س  وبديلة  فاعلة  كاأد�ة  �ملرتزقة  �إ�ستخد�م  ورمبا  بالوكالة  تخا�س 

د�رفور. كم�سكلة  �أخرى  م�سكالت  ملعاجلة  ت�ستخدم  قد  �أدو�ت  بالطبع  وهذه 
هيمنتها  لتاأمني  �ل�ساعية  �لنفطية  �لإحتكار�ت  ر�أ�سها  وعلى  �لأمريكية  فالإحتكار�ت          
باإقليم  �لنفطية  �لرثوة  �أخذ  من  �أمامها  لمنا�س  �لنفط،  ذروة  بلوغ  بعد  �لطاقة  �أزمة  �إطار  يف 
�سد  يف  ي�ساهم  �ل�سود�ين  �لبرتول  �أن  و�قعة  �لإعتبار  يف  �لأخذ  مع  �إعتبارها  يف  د�رفور 
يف  �ملبالغة  ودون  �لطاقة.  �إىل  �جلوع  وهي  �ل�سيني  �لإقت�سادي  بالنظام  �لأ�سا�سية  �لثغرة 
كذلك  �أخرى  معادن  وجود  و�إحتمال  �آخر  كعن�رش  �لإقليم  موقع  و�إ�سافة  �لعن�رش  هذ�  تقييم 
وتاأثري�  فاعلية  �أكرث  موقف  �إجتاه  يف  �أوباما  ل�سلطة  �لإحتكار�ت  هذه  دفع  ي�سبح  بالإقليم، 
و�جلر�ئم  �لب�ساعات  حركته  �لذي  و�لفاعل  �حلقيقي  �ل�سعبي  �ملوقف  م�ستغلًة  حتميًا،  �أمر�ً 
ي�ساعدها يف ذلك موقف �حلكومة  �سوف  فاعاًل وموؤثر�ً. وبالقطع  بالأقليم وجعلته  �ملرتكبة 
بحجمها  بها  �ملحدقة  �ملخاطر  روؤية  من  و�سيمنعها  منعها  �لذي  نظرها،  وق�رش  �ل�سود�نية 
فالإحتكار�ت  �ل�سيا�سي.  �لتهريج  عن  وبعيد�ً  علمي  ملنهج  وفقًا  معها  و�لتعامل  �لطبيعي 
�إجر�ء�ت  �إ�ستغالل  عن  ول  �لعادلة  د�رفور  ق�سية  �إ�ستخد�م  عن  ت�ستنكف  لن  �لأمريكية 
لتحقيق  حا�رشة،  وبيناتها  بالفعل  وقعت  جنايات  على  �ملبنية  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة 
جر�ئم  بني  �لف�سل  معر�س  يف  ول�سنا  و�ل�سيا�سية.  �لإقت�سادية  م�ساحلها  وحماية  ماآربها 
وبو��سطة  �سيا�سي  ت�سور  �أ�سا�س  على  �إرتكبت  بالأ�سا�س  لأنها  �ل�سيا�سي  وبعدها  د�رفور 
�سيا�سية.  تد�عيات  لها  �أن تكون  �ملو�هب، ممايحتم  �لروؤى وعاطلة من  �سيا�سية �سحلة  �سلطة 
كما  وحماكمتهم،  �إرتكبوها  من  حما�سبة  و�رشورة  بوقوعها  �لقول  من  لينتق�س  باحلتم  وهذ� 
�أن �لإحتكار�ت �لأمريكية و�سلطتها �سوف ي�سعيان لالإ�ستفادة منها وتوظيفها  لينفي حقيقة 
�لأمم  موؤ�س�سات  �أوباما  ي�ستخدم  �أن  هو  و�ملتوقع  �لإحتكار�ت.  تلك  م�سالح  وتاأمني  حلماية 
مذكرة  �سدور  من  �لإ�ستفادة  مع  �لب�سري،  حكومة  على  �ل�سغوط  من  مزيد�ً  لو�سع  �ملتحدة 
حال  ويف  �لب�سري.  �لرئي�س  �سد  �لدولية  �جلنايات  حمكمة  من  �سدورها  �لر�جح  �لتوقيف 
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�لهجني  قو�ت  بطرد  �ل�سيا�سي  �خليال  �سامرة  �حلكومة  هذه  من  عاطفي  فعل  رد  �سدور 
�لأمم  ميثاق  من  �ل�سابع  �لف�سل  مبا�رش�ً حتت  تدخاًل  فاإن  بالإقليم،  ب�ساعاتها وحربها  وت�سعيد 
�لأطل�سي  �سمال  حلف  من  لقو�ت  غطاًء  �إ�ستخد�مه  �إمكانية  مع  �لبد�ئل  �أحد  يظل  �ملتحدة 
�لأمريكية  �لإحتكار�ت  ولأن  �لأمريكي.  �لإقت�ساد  على  �ل�سغط  لتقليل  باملرتزقة  معززة 
�لإقت�ساد  بنية  يهدم  �لذي  بال�سود�ن  �حلاكم  �لطفيلي  �لر�أ�سمال  مع  مبدئيًا  عد�ًء  لها  لي�س 
�إمتثلت  �إذ�  يبقى د�ئمًا مفتوحًا فيما  �لت�سوية لق�سية د�رفور  فاإن باب  تبعيته،  �لفعلي ويكر�س 
�لب�سري  �إ�ستبعاد  على  يقوم  مب�سط  ت�سور  وهو  �لأمريكي.  للت�سور  �لوطني  �ملوؤمتر  حكومة 
�أجنز  قد  يكون  �أن  بعد  له  بدياًل  يقدم  �أن  حزبه  وعلى  �لقادمة  �لإنتخابات  عرب  �ل�سلطة  من 
يف  �مل�سلحة  �حلركات  مع  �لتو�سل  يتم  �أن  بعد  �لإنتخابات،  هذه  ملثل  �ملطلوب  �لتحالف 
�ل�سعبية،  و�حلركة  �لوطني  �ملوؤمتر  مركزه  حتالف  من  جزء�ً  لت�سبح  �سامل  لإتفاق  د�رفور 
�لوطني  �ملوؤمتر  مو�فقة  يتطلب  وهذ�  �لدميقر�طي.  �لإحتادي  ورمبا  �ل�رشق  جبهة  به  تلحق 
هذه  تقبله  �أدنى  حد  برنامج  و�سياغة  د�رفور  م�سكلة  بحل  ت�سمح  تنازلت  تقدمي  على 
ت�سفية  مهمة  تويل  عثمان  علي  رف�س  �إ�ستمر�ر  حال  يف  مقبول  �سخ�س  تقدمي  مع  �لقوى، 
على  قائمة  للحركات  مطالب  �أ�سا�سها  �ملطلوبة  و�لتنازلت  �حلالية.  وجمموعته  �لب�سري  حكم 
بع�س  مع  �لنار  لإطالق  د�ئم  ووقف  �جلنجويد  ملي�سيات  وت�سفية  و�لرثوة  �ل�سلطة  �إقت�سام 
عن  �لتنازل  يتم  لن  �أنه  هو  فاملوؤكد  �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  بالن�سبة  �أما  �لتعوي�سات. 
�إمتثال  حال  يف  �لب�سري،  يخ�س  فيما  ل�سفقة  �لو�سول  ترجيح  مع  وهارون،  كو�سيب  ت�سليم 
�أوباما حتى  يتغري يف ظل حكم  لن  �لذي  �لذكر  �آنف  �لأمريكي  للت�سور  �ل�سود�نية  �حلكومة 

�إليه. �ملف�سية  �لتكتيكات  تغريت  و�إن 
بو�سع  �أعمق  لدر��سة  ميهد  ولكنه  �ساملة،  �إحاطة  باملو�سوع  ليحيط  بالطبع  ماتقدم 
�أوباما.  حكم  ظل  يف  �إليه  �لعامل  يتطلع  �لذي  �لتغيري  بتوقع  ت�سمح  �أولية  حتليلية  موؤ�رش�ت 
�لإحتكاري  �لر�أ�سمال  �إ�سرت�تيجية  يغري  �أن  ي�ستطع  لن  �أوباما  حكم  �أن  نقوله  �أن  نود  فما 
و  ناعمة  تكتيكات  و�سع  من  �سيتمكن  ولكنه  �لإ�ستغالل،  على  �لقائمة  �حلاكمة  ونخبته 
فريدمان  ميلتون  �لإقت�سادي  عر�به  علمه  �لذي  �ملتطرف  �ليمني  تكتيكات  من  �إيالمًا  �أقل 
وتو�سعت  �لتنظري  لهذ�  وفقًا  �إنفلتت  �لتي  فالإحتكار�ت  �لربح.  حرية  هي  �لدميقر�طية  �أن 
�أو  باإحد�ث حتولت جذرية  له  ت�سمح  لن  �إ�ستغاللها،  �لإفرت��سية وتوح�ست يف  �أ�سو�قها  يف 
لتوفر  �لناعمة  تكتيكاته  �أن  �أح�ست  حال  يف  عنيفة  خطو�ت  لإتخاذ  ت�سطره  ورمبا  كبرية، 

�ملطلوبة. �حلماية  لها 

2008/12/12 م
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اخلام�ص الفرع 
الهجرة!  موجات  من  للمزيد  الغرب  فلي�شتعد 

�لهجرة  مبوجة  فوجئت  باأنها  موؤخر�ً  �لأوربي  �لغرب  حكومات  بع�س  تتظاهر          
د�هم  كخطر  ت�سوقها  �أن  وحتاول  �ملوؤملة،  �لأو�سط  �ل�رشق  �أحد�ث  حفزتها  �لتي  �لأخرية 
وحتمية  طبيعية  نتيجة  يحدث  ما  باأن  تعلم  ل  وكاأنها  وتت�رشف  �لأوربية.  �ملجتمعات  على 
�سبيل  �لهجرة يف  �ملوجة من  لتوظيف هذه  �لأو�سط، وجتتهد  �ل�رشق  �إليها  تردى  �لتي  للحالة 
�أن يف  �أكرث ت�سدد�ً، عرب بيع �خلوف من �ملهاجرين ملو�طنيها. و�لكل يعلم  �سن قو�نني هجرة 
�أنتجتها  �لتي  نف�سها  �لأوربية  �ملجتمعات  قيم  عن  و�لتخلي  �لنفاق  من  �لكثري  �مل�سلك  هذ� 
�لإحتكار�ت  تخدم  �رش�ئح  ملجرد  وحتولها  �إنحد�رها  وقبل  �سعودها،  حال  يف  برجو�زيتها 

�حلدود. عابرة  �لعاملية 
�أن عدم  �لر�هنة، تدرك  �لتي تتحدث عن موجة �لهجرة          فاحلكومات �ملر�ئية و�ملنافقة 
فيه  �لدماء  و�سخ  حتفيزه  مت  �أنه  �إل  د�خليًا،  �أ�سا�سه  كان  و�إن  �لأو�سط  �ل�رشق  يف  �لإ�ستقر�ر 
�ل�سلطة  و�إحتكار  �ل�سيا�سي  �لإ�ستبد�د  كان  فاإن  نف�سها.  �لغرب  يف  �لإ�ستعمارية  �لدول  من 
�لد�عم  فاإن  و�لإ�ستقر�ر،  �لأمن  ولغياب  �لر�هن  �حلاد  لل�رش�ع  �أ�سا�سًا  ي�سكالن  و�لرثوة 
�لنظم  جميع  دعم  �لذي  فهو  �لإ�ستعماري.  �لغرب  هو  �ملنطقة  يف  �لإ�ستبد�دية  للنظم  �لأول 
نظام  وجود  يف  يرغب  ل  �لذي  وهو  منها،  بقي  من  يدعم  وماز�ل  �ملنطقة  يف  �لإ�ستبد�دية 
�سعوب  باأن  ومعرفته  م�ساحله،  على  خطرة  �لدميقر�طية  �لنظم  باأن  ليقينه  باملنطقة،  دميقر�طي 
بجميع  �لإ�ستعمار  من  حتررها  �إ�ستكمال  عن  �أوًل  تبحث  �سوف  قر�رها  �إمتلكت  �إن  �ملنطقة 

�سكاله. �أ
        ول�سنا يف حاجة للتذكري باأن �لغرب هو من �أطلق م�سطلح �لفو�سى �خلالقة لبناء �ل�رشق 
منه  �أهلية مدعومة  �إىل حروب  باملنطقة  �ل�سعوب  ثور�ت  �أحال  �لذي  �جلديد، وهو  �لأو�سط 
�ملنتف�سة من  �لقوى  منع  �ملنطقة. وهو من  �لإ�ستعماري يف  وممن هم منخرطون يف م�رشوعه 
حتت  �ل�سلطة  لإ�ستالم  �جليو�س  جرن�لت  دفع  عرب  حكوماتها  وتاأ�سي�س  لل�سلطة  �لو�سول 
�ملجتمع  قوى  ومعاد�ة  �ل�سيا�سي  �لإ�سالم  مع  و�لتحالف  تارًة،  لل�سعب  �لإنحياز  دعاوى 
�مل�ستبدين  �حلكام  �سد  �ل�سعوب  �إنتفا�سات  �أجه�س  هذ�،  وب�سلوكه  �أخرى.  تارًة  �ملدين 
�لبلد�ن  �أغرق  بالعدم  �أو   ، جديدة  �إ�ستبد�دية  نظمًا  و�أنتج  له،  وثيقني  حلفاًء  كانو�  �لذين 
و�أ�س�س  �لأمن  حدود  �أدين  �ملو�طن  �أفقدت  �لتي  �مللي�سيات  فو�سى  يف  عليه  ��ستع�ست  �لتي 
ياأمن  ل  دول  هي  �ملنطقة،  يف  وحلفاوؤه  �لغرب  �أنتجها  �لتي  �لفا�سلة  فالدول  �لإ�ستقر�ر. 
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�خلدمات  فيه  تتوفر  جو  يف  عمله،  يف  �آمنًا  يكون  �أن  عن  ناهيك  حياته   على  فيها  �لفرد 
كانت  و�لتي  ت�سقط،  مل  �لتي  �لإ�ستبد�دية  فال�سلطات  �لب�رش.  حلياة  �لأ�سا�سية  و�لإحتياجات 
من  تق�سفه  �ل�سعوب  �إنتفا�سة  �سادر  �لذي  وحلفائه  للغرب  �ل�سلبي  �لتدخل  جناح  يف  �سببًا 
وتنكل  �لعذ�ب  �سوء  ت�سومه  ومعتدلة  متطرفة  بنوعيها  �أر��سيه  حتتل  �لتي  و�مللي�سيات  ناحية، 
�لدينية  �مللي�سيات  مطرقة  بني  ما  فهي  تغيري،  فيها  حدث  �لتي  �لدول  �أما  يذبحه.  وبع�سها  به 
�أو  �ل�سيا�سي،  لالإ�سالم  و�حلليف  �ملوؤيد  �لغرب  و�سند�ن  �لديني،  �لإرهاب  ونكاية  �ملت�سارعة 
�ل�سيا�سي  �لإ�سالم  �لغرب جناحًا لأن  لها  يريد  �لفرو�س حتت �سلطة مدنية ه�سة ل  �أح�سن  يف 

عليها. ي�سيطر  ل 
حللفائه  دعمها  ترك  �أو  وعالنية،  �رش�ً  دعمها  �لتي  �مللي�سيات  �أن  كذلك  �لغرب  يعلم          
فيها  د�رت  �أو  تدور  �لتي  للدول  �لتحتية  �لبني  تهدمي  يف  كبري�ً  جناحًا  جنحت  قد  باملنطقة، 
�لنظم  �إ�سعاف  �سبيل  ويف  �مللي�سيات  مل�سلحة  وتفكيكها  �جليو�س  �رشب  فبعد  �لنز�عات. 
�سحة  من  �خلدمات  بني  كافة  بتدمري  �لرببرية  �مللي�سيات  هذه  تقوم  ت�سقط،  مل  �لتي  �حلاكمة 
على  لل�سغط  كو�سيلة  �ل�سكنية  �لأحياء  من  �ل�رشب  مياه  قطع  ت�ستخدم  و�أنها  بل  وتعليم، 
وعمليات،  قيادة  ملر�كز  �ملد�ر�س  وحتول  و�لكهرباء  �لغاز  خطوط  وتفجر  �حلاكمة،  �لنظم 
تغتال  �هلل،  �رشع  ت�سميه  ملا  تطبيقها  �سبيل  ويف  بال�سكان.  �لآهلة  �ملناطق  كذلك  وتق�سف 
�خلدمة  هيكلة  وتعيد  خ�سار،  لبائعي  �ملحامني  وحتيل  تكفريهم،  بعد  �لعام  �لقطاع  موظفي 
�أكرث  وت�ستط  عام.  �ألف  من  �أكرث  قبل  �سائد�ً  كان  �لذي  للنهج  ��ستناد�ً  لت�سورها  وفقًا  �ملدنية 
�لقدمية.  �ل�سني  �أباطرة  تدخل  تفوق  ب�سورة  ل�سعره  وحالقته  �ملرء  لب�س  كيفية  يف  فتتدخل 
قام  عمن  �لنظر  بغ�س  �لغربي  �مل�رشوع  خلدمة  �ملوظفة  �مللي�سيات  هذه  تقت�رش  ل  وبالطبع 
غرباء  �أن  �ملو�طن  هذ�  يجد  بل  �ملنكوب،  �لبلد  مو�طني  على  تقت�رش  ل  ورعايتها،  بتاأ�سي�سها 
�لتاريخية  �لدينية  روؤيتهم  عليه  ويفر�سون  ي�سرتقونه  ومن  ي�ستعبدونه  من  هم  بالده  عن 
كان  هل  �ملو�طن؟  هذ�  مثل  من  �لغرب  ينتظر  كان  فماذ�  �ل�سالح.  تهديد  حتت  �ملت�سددة 
و�سيتم  حمدودة  �ستكون  هجرته  باأن  توهم  �أنه  �أم  للملي�سيات،  عنقه  ليقدم  �سيبقى  باأنه  يعتقد 
عرب  �سبطه  ميكن   )Collateral Damage( م�ساحب  عر�سي  �رشر  باإعتبارها  �إ�ستيعابها 

�لهجرة؟ قو�نني 
�إ�ستعيابها  يتم  �سوف  �لهجرة  من  �ملوجة  هذه  باأن  توهم  �لغرب  �أن  ذلك  من  �لأنكى        
عاملة  �أيدي  من  منها  هو  يريده  ما  �سينتقي  بل  تطاله،  ولن  نف�سها  �لأو�سط  �ل�رشق  بدول 
على  ذلك  قبل  يجب  مل  ولكنه  �لطائفي.  �ل�رش�ع  لنقاء  تعكريها  يف  يرغب  ل  و�أقليات 
�إن  بها  �سبيهة  لأخرى  �مل�ستبدة  دولته  من  مو�طن  يهاجر  ملاذ�  يلي:  ما  �أهمها  رئي�سة  �أ�سئلة 
�سكانها  لطرد  بجد  تعمل  وهي  �لأو�سط  �ل�رشق  دول  �ست�ستقبله  كيف  منها؟  �أ�سو�أ  تكن  مل 
�إىل  �سيدخلون  كيف  �ل�سيا�سية؟  �لروؤية  يف  معها  يختلفون  �أو  �حلكم  نظم  يخالفون  �لذين 
على  �حل�سول  �لع�سري  ومن  �سعبة  بها  �خلا�سة  �لهجرة  وقو�نني  �لغنية  �لأو�سط  �ل�رشق  دول 
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ينتقل  كيف  �حلالت؟  معظم  معها يف  م�سرتكة  غياب حدود  لدخولها، خ�سو�سًا يف  و�سيلة 
وتتاجر  �سئ  بكل  �لنخب  فيها  وت�ستاأثر  ل�سعوبها  تقدمه  ما  لديها  لي�س  �لتي  �لفقرية  للدول 
و�إن  حتى  للغرب  �لذهاب  يف  فر�سة  ولديه  �لأو�سط  �ل�رشق  يف  يبقى  ملاذ�  بالالجئني؟  حتى 

و�ملخاطر؟ �لأهو�ل  �إكتنفتها 
طرحتها  لو  لأنها  �ل�سابقة،  �لأ�سئلة  على  بالإجابة  نف�سها  �لغربية  �حلكومات  ت�سغل  مل         
مو�طن  خميلة  ففي  �إليها.  �سياأتي  �ملهربني  �أجر  �سيملك  من  كل  �أن  �إىل  لتو�سلت  نف�سها  على 
�حلد  فيها  له  يتوفر  دميقر�طية  دول  �لغرب  دول  �أن  �ملو�طنة،  من  �ملحروم  �لأو�سط  �ل�رشق 
ورمبا  �لأ�سا�سية  و�لإحتياجات  �لأمن  فيها  له  ويتوفر  �لالجئ،  حقوق  يف  �ملتمثل  �لأدنى 
بالدميقر�طية وحقوق  ينعم  �أن  له  يت�سنى  �لكاملة. وفيها �سوف  �لعمل لحقًا و�ملو�طنة  فر�س 
بد�أ  �لذي  �لغرب،  �أذرهم  �مل�ستبدون يف بالده وظاهرهم و�سد من  �لتي حرمه منها  �لإن�سان 
�سارك  �لغرب  �أن  طاملا  �أنه  يرى  وهو  �إ�سالمييهم.  مع  �مل�سلحة  بزو�ج  و�نتهى  علمانييهم  مع 
يف حرمانه لي�س من حقوقه كاإن�سان بل حتى �سجع �لفو�سى يف بالده، فمن حقه �أن يذهب 
�أنه  يرى  ل  كذلك  وهو  عليه.  مق�سورة  �أنها  �لغرب  يرى  �لتي  �حلقوق  بهذه  ليتمتع  �إليه 
�لرفاه �لإقت�سادي �لذي تعي�س فيه معظم  �أن م�ستوى  �أو يثقل عليه، لأنه يعلم  �لغرب  يت�سول 
على  م�رش  �لغرب  �أن  وطاملا  �ل�سعوب.  و�إ�ستعباد  �لإ�ستعماري  �لنهب  له  �أ�س�س  �لغرب  دول 
�لغرب،  هذ�  �إىل  يهاجر  �أن  حقه  فمن  �لثالث،  �لعامل  لدول  �لإقت�سادي  �لإ�ستعمار  �إ�ستمر�ر 
�إ�ستغالله  يتم  حيث  �لبقاء  من  بدًل  ي�سري�ً،  حظًا  وينال  �لرثو�ت  من  نهب  مما  بجزء  ليلحق 

�ستمر�ر. باإ
        مفاد ما تقدم هو �أن للمهاجر كامل �لأ�سباب و�ملربر�ت �لتي جتعله ي�ستميت يف �لهجرة 
�أو  �ل�سيا�سي  لالإ�سالم  ي�سوت  �أن  �ملمكن  من  فهو  و�مل�سلمني.  �لإ�سالم  لبالد  ولي�س  للغرب 
و�لف�ساد  �لف�سل  يكر�س  و�قعًا  ت�سبح  حني  �سلطته  من  �لهرب  يف�سل  لكنه  �أفكاره،  يحمل 
�أن يبقى  �أنه ل ميكن  �إذ  �لعادي.  و�لإ�ستبد�د و�ملح�سوبية ملحازبيه، و�لظلم �مل�ستمر للمو�طن 
فيها.  لتلبيتها  �سبيل  ل  �لب�سيطة  و�إحتياجاته  �لنو�حي،  جميع  من  مهددة  فيها  حياته  بالد  يف 
وهو بالقطع ل يرغب يف �لإنتقال لدول �ل�رشق �لأو�سط �لأخرى لأنها غري قادرة على حل 
له  �لغرب، وما يربر  �إىل  للذهاب  �لوقت ما يحفزه  نف�س  م�سكلته ب�سكل جذري، ويجد يف 
�أمل  يدفعه  �إىل موت، حيث  �ملخاطر جتعله يهرب من موت  �لهجرة و�إن كانت  �ل�رشوع يف 

يف �حلياة مل يعد له من ب�سي�س يف بالده.
من  للمزيد  ي�ستعد  �أن  عليه  �إن�سانية،  �لال  �لإ�ستعمارية  �سيا�سته  �لغرب  يغري  مامل  لذلك        

�لهجرة! موجات 
2015م �سبتمرب   5
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خامتة

يجد  �ل�سابقة،  �ملقالت  خالل  من  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  يف  �ل�سود�نية  لل�سيا�سة  �ملتاأمل          
مع  يتعامل  ل  فهو  و�آلياته.  �ل�سيا�سية  �لنظام  عمل  �سكل  يف  وينعك�س  يتبدى  حمتو�ها  �أن 
يف  �لدولة  موؤ�س�سة  �إ�ستدخال  و�إعادة  �ل�سلطة  لتد�ول  دميقر�طية  كو�سيلة  مثاًل  �لإنتخابات 
ل�سمان  كو�سيلة  معها  يتعامل  ولكنه  و�ملوؤ�س�سة،  �ملو�طن  بني  �لآلية  �لر�بطة  بخلق  �ملجتمع 
مالمح  �أهم  وتتبدى  �أقل.  ول  �أكرث  ل  �لإ�ستمر�رية  هذه  ولتربير  �ل�سلطة  يف  �إ�ستمر�ريته 
�لبالد،  كافة  يف  �لعنف  �إ�ستخد�م  �حتكار  �رشط  يومًا  ي�ستوف  مل  �أنه  يف  �لإنقاذ  نظام  �سعف 
�أجز�ء  يف  �إل  فيرب،  ماك�س  لتو�سيف  وفقًا  �ل�سيا�سية  لل�سلطة  �لأ�سا�سية  �ل�سمة  له  تتوفر  ومل 
تزوير  على  ومدمن  �لنا�س  لإر�دة  �لإحتكام  من  خوف  يف  د�ئمًا  وهو  �لبالد.  من  بعينها 
�لعاملية،  �لإمربيالية  �سغوط  �أمام  ومنبطح  �خلارجي،  �لدين  تنامي  �أمام  وعاجز  �لإنتخابات، 
�ملايل  �لعجز  ل�سد  �سماًل  �ملرحل  نفطها  ريع  لإبتز�ز  �لفا�سلة  �جلنوب  دولة  �إبتز�ز  وعاجز عن 
دفعًا  ويدفعه  ف�سل،  �إىل  ف�سل  من  يقوده  بالطبع  وهذ�  �لطاحنة.  �لإقت�سادية  �أزمته  ومعاجلة 
�إىل  يلجوؤه  كما  �لإقت�سادي،  �لعون  ت�سول  عن  بحثًا  �آخر  �إىل  �إقليمي  مع�سكر  من  لالإنتقال 
لي�سفر  دفعًا  يدفعه  �لأزمة،  فاإ�ستحكام  �لطفيلي.  وتعزز طابعه  ملو�طنيه  نهبه  تكر�س  �إجر�ء�ت 
مبن  يليق  و�سلف  �سافر  باإ�ستفز�ز  �سعبه  ويتحدى  ووقح،  و��سح  ب�سكل  �لطفيلية  طبيعته  عن 
باإدعاء�ت  �ملت�رشبلة  وبالأكاذيب  عليه  بالتعايل  ذلك  ويد�ري  ونهبه،  �لآخر  عرق  على  يحيا 
�أف�سل  يف  له  يعني  تر�جعه  لأن  بالرت�جع،  له  ي�سمح  للمناورة  هام�س  لميلك  وهو  دينية. 
�لإقت�سادية.  �لأزمة  عبء  طفيلييه  وحتميل  لدولته  �سلمي  تفكيك  يف  بالبدء  �لقبول  �لأحو�ل 
لي�س  �سامل  �إقت�سادي  و�إنهيار  م�سى،  وقت  �أي  من  �أكرث  وخانقة  �ساملة  عزلة  يو�جه  فالنظام 
وتدمريها  �حلاكمة  �لنخبة  متار�سه  �لذي  �لتطفل  منط  �أ�سا�سه  بل  فقط،  �جلنوب  �إنف�سال  �سببه 

�لدولة. مقدر�ت  ونهب  و�لزر�عي  �ل�سناعي  لالإنتاج 
        وعجز �لنظام يف �إد�رة �أزمة رئي�سه مع �ملحكمة �جلنائية �لدولية قانونيًا و�لإ�رش�ر على 
ت�سيي�س  وم�سار  �ل�سيا�سي  �مل�سار  �إختيار  �أن  �إذ  عجزه.  مظاهر  من  مظهر�ً  يعك�س  ت�سيي�سها، 
و�لتنازلت  �ل�سيا�سية  �مل�ساومات  د�ئرة  �إىل  برمتها  �مل�ساألة  ينقل  برمته،  �لق�سائي  �لن�ساط 
�ملتتابعة،  �أزماتها  �إد�رة  يف  متار�سه  وماز�لت  �ل�سود�نية  �حلكومة  مار�سته  �أمر  وهو  �ملتبادلة، 
�ل�سعف  لهذ�  وتعزيزه  ل�سعفها.  �لآخرون  �أر�دها  حيث  ح�رش�ً  يح�رشها  �أنه  تدري  �أن  دون 
�لذريع  ف�سله  يوؤكد  �لد�خلي،  �لعام  �لر�أي  خلد�ع  �لأكاذيب  على  مبنية  دعائية  حملة  باإد�رة 
�أفريقيا  �ل�سفر بجنوب  �لرئي�س من  منع  �أمر  ناهيك عن حلها. ف�سدور  �لأزمة  �إد�رة هذه  يف 
تو�سح  باأن  �ملحكمة  قبل  من  �مل�سيف  �لبلد  حكومة  ومطالبة  �لإجر�ء�ت  يف  �لإ�ستمر�ر  مع 
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مل  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  باأن  يوؤكد  �ملحكمة،  لأمر  باملخالفة  بال�سفر  للب�سري  �سمح  كيف 
�أي  �أفريقيا.  �لهارب مثلما كانت يف جنوب  �لقب�س على جمرمها  قريبة من  تاريخها  تكن يف 
�أنه على عك�س ما ت�سنف به حكومة �ل�سود�ن �آذ�ن �لنا�س من �أن �لب�سري �نت�رش على �ملحكمة 
�لب�سري  �أمام  ولي�س  مقرها.  �إىل  وحتمله  طائرة  يف  ت�سعه  �أن  �ملحكمة  �أو�سكت  �ملذكورة، 
هيبة،  جتاوز�ً  ن�سميها  �لتي  �لردع  قوة  وتر�جع  مركزه  يف  �لتدهور  هذ�  ملقابلة  و�سيلة  من 
تلجاأ  باأن  متوقع  ماهو  وحدث  و�ملتع�سفة.  �لإ�ستبد�دية  �لإجر�ء�ت  من  �ملزيد  باإتخاذ  �إل 
�لتع�سفية،  �لإعتقالت  يف  تتمادى  و�أن  جماهريية،  حتركات  �أي  قمع  من  مزيد  �إىل  �سلطته 
على  �لت�سديد  مت  كذلك  �لوثبة.  حلو�ر  �لر�ف�سة  �لوطنية  �ملعار�سة  مو�جهة  يف  تت�سدد  و�أن 
على  �لأمن  �سلطة جهاز  وتاأكيد  لها،  �ملمنوح  للحريات  �ل�سئيل  �لهام�س  وت�سييق  �ل�سحافة، 
بد�أ �جلهاز يف  �لذي  �مل�سادرة �جلماعية  �مل�سادرة لرت�سيخ مبد�أ  تت�سع د�ئرة  م�سادرتها. ورمبا 
�إزدياد �لإعتماد على �جلنجويد “قو�ت �لدعم �ل�رشيع” يف �لت�سدي  �أي�سًا من �ملتوقع  �إتباعه. 
يحتج  من  كل  مو�جهة  يف  �حلي  �لر�سا�س  �إ�ستخد�م  مع  جماهريي،  �أو  مدين  حترك  لأي 
�حلرب  د�ئرة  تو�سيع  من  لبد  لذلك،  وباملو�ز�ة  غيها.  يف  ومتاديها  �ل�سلطة  ع�سف  على 
�لإجر�ء�ت  هذه  كل  حركت  �لتي  �ملاأ�ساة  �ساحبة  د�رفور  يف  خ�سو�سًا  �جلبهات  وتن�سيط 
�جلنجويد  على  �لإعتماد  من  مزيد�ً  يتطلب  وهذ�  هيبته.  و�أ�سقطت  �لرئي�س  و�سع  ودهورت 
و�لت�سدد  �لنوبة،  وجبال  د�رفور  يف  للمدنيني  �ملعاناة  من  مزيد  مع  �لع�سكرية،  �ملهام  يف 
ويتوقع  �لعزل.  باملو�طنني  �لإنفر�د  �أجل  من  �ليوناميد،  قو�ت  مع  �لتعامل  يف  �ملرونة  وعدم 
طرد�ً  ن�سهد  ورمبا  �لإغاثة،  يف  �لعاملة  �لدولية  �ملنظمات  على  �أكرث  ت�سييق  يتم  �أن  �أي�سًا 
�لنز�ع.  �أماكن  يف  �ملنكوبني  �إغاثة  يف  بدورها  �لقيام  من  �لأقل  على  لها  منعًا  �أو  لبع�سها 
دفعت  حاكمة،  �إجتماعية  لقوى  ممثل  هو  ب�سفته،  �لرئي�س  �أي  �إعتبارية-  ناحية  من  فالرئي�س 
�لتي  �لطفيلية،  �لر�أ�سمالية  �لقوى هي �رشيحة  �سلطته. هذه  �إىل من�سبه وثابرت على حماية  به 
�لدولة  وموؤ�س�سات  و�لو�رد  و�ل�سادر  �لتمويل  قطاع  يف  �لإقت�سادي  �لن�ساط  على  هيمنت 
�لف�ساد  ومن  �لعبثية،  �ل�سلطة  حروب  ومن  �خل�سخ�سة  عملية  من  و��ستفادت  �لإقت�سادية، 
�ملنتجني  و�إرهاق  �لعمولت،  لنيل  �لدولة  جهاز  وجتيري  و�ملح�سوبية  و�ل�سيا�سي  �لإد�ري 
غ�سيل  عمليات  و�إد�رة   ، وخمرجاتها  �لإنتاجية  �لعملية  مدخالت  على  و�ل�سيطرة  باجلبايات 
�لأمنية  �لبريوقر�طية  مع  بالتحالف  �لعام،  للمال  �ملمنهج  و�لإختال�س  وتهريبها  �لأمو�ل 
ذلك  �أكان  �سو�ء  �حلكومة،  حزب  ويف  �لدولة  جهاز  د�خل  �لع�سكرية،  و�سبه  و�لع�سكرية 
ميثلها  �لتي  �لقوى  هذه  �لإ�سالمية.  للحركة  �خلا�س  �لكيان  �أو  �لوطني  �ملوؤمتر  م�ستوى  على 
متعددة  فئات  من  تتكون  �أنها  �إل  �لعام،  �لهدف  يف  موحدة  �رشيحة  �أنها  برغم  �لرئي�س، 
�لقوى  مر�كز  بني  �مل�سالح  تعار�س  عند  تناحريًا  طابعًا  تاأخذ  ثانوية  تناق�سات  بينها  حتدث 
مفا�سلها،  من  و�لتمكن  �ل�سلطة  على  �ل�رش�ع  يف  مر�كزها  لدعم  بها  وت�ستعني  توظفها  �لتي 
�مل�ستمر من  �لإنهاك  ب�سبب  �لإنتاجي  �لقطاع  و�نح�سار  �لتطفل  م�ساحة  خ�سو�سًا عند �سيق 
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و�لرئي�س  معًا.  بال�سببني  �أو  �جلنوب  كاإنف�سال  ب�سبب خارجي  �أو  له  �لطفيلي  �ملال  ر�أ�س  قبل 
يعمل  �أن  ي�ستطيع  ل  �ملوؤ�س�سي،  وف�ساده  �إ�ستغالله  من  وجزء  طفيلي  ر�أ�سمال  لهكذ�  كممثل 
هو  وهذ�  ميثلها.  �لتي  �لإجتماعية  �لقوى  تو�زنات  �إطار  خارج  قر�ر�ً  يتخذ  �أن  �أو  يفكر  �أو 

�لبع�س. يعتقد  كما  �ملتو��سعة  �ل�سخ�سية  قدر�ته  ولي�س  �ل�سخ�سي  ماأزقه  �أ�سل 
      عجز �لنظام عن توفري حلول مر�سية لأزمات �لبالد وعدم قدرته على تقدمي �لتنازلت، 
�ملهمة  �ل�سالم  بق�سية  للمناورة  ودفعه  وتعميقها،  بل  �لأزمات  معاجلة  يف  �لف�سل  �إىل  قاده 
تثبت  لوثيقة  �ل�سامل  �ل�سالم  �إتفاقية  لتحويل  �جلهد  فتكري�سه  �ل�سود�نية.  �ل�سيا�سة  يف  جد�ً 
�ملوعود  �ل�سالم  فر�س  قو�ست  �لتثبيت،  هذ�  تد�عيات  عن  �لنظر  بغ�س  �ل�سمال  يف  نظامه 
�لوطني  �ملوؤمتر  دولة  �إ�ستمر�ر  باأن  �لقا�سية  توقعاتنا  وتاأكدت  �جلنوب.  لإنف�سال  وقادت 
و�ل�سفافية  �ملوؤ�س�سية  غياب  �جلنوب يف  �ل�سعبية يف  �حلركة  دولة  ون�سوء  �ل�سمال  �لطفيلية يف 
�إطار  يف  �لدولتني  يف  �لف�ساد  �إنت�سار  يحتم  �ل�سعبية،  �مل�ساركة  غياب  يكن  مل  �إن  و�سعف 
ون�سوء  �لأزمة  بتعميق  يهدد  باآخر. وهذ�  �أو  ب�سكل  بال�سلطة  و�لإنفر�د  �ملحا�سبة  مبد�أ  غياب 

و�حدة. فا�سلة  دولة  من  بدًل  فا�سلتني  دولتني 
�أي�سًا  �ل�سعبية  �حلركة  حتميل  �لبالد  �سمال  يف  �لوحدويني  حق  من  قباًل،  نوهنا  وكما        
م�سالح  مع  فيها  �لإنف�ساليني  م�سالح  تالقت  حني  �لبالد،  وحدة  يف  �لتفريط  من  ن�سيبها 
من  �ل�سعبية  �حلركة  تربئة  ي�سح  ل  وحتمًا  �لوطن.  تفتيت  فكر�ست  وطفيلييه  �لوطني  �ملوؤمتر 
�مل�سئولية و�ل�سماح لها بالإفالت من حتمل تبعة خطيئة م�ساركتها �لو��سحة يف متزيق �لبالد. 
�لوطني، كانت هي  �ملوؤمتر  �جلنوبيني مع  �لإنف�ساليني  لتو�طوؤ  �ملرة  و�لثمار  �لكارثية  و�لنتيجة 
موؤ�سفة.  �أهلية  حرب  يف  وغرقها  �جلنوب،  يف  قيامها  �إىل  نوهنا  �لتي  �لفا�سلة  �لدولة  قيام 
قامت  �ملو�طنة،  �لقائمة على  �لوحدة  �إ�ستحقاقات  �حلاكم  �لوطني  �ملوؤمتر  يدفع  �أن  من  وبدًل 
لالإنف�سال.  �أدى  �لذي  �لإ�ستفتاء  قبل  �جلنوب  مع  كونفيدر�لية  بوحدة  تب�رشنا  �أ�سو�ته  بع�س 
�أنه  �أو طبيعته، لي�س له م�ستقبل يف حال  �أو �إحتاد مهما كان �سكله  �أن �أي وحدة  و�ملعلوم هو 
�إحتاد طبيعي  �أو  �ل�سود�ن، بحيث يعرب عن وحدة  �أبناء  تتويجًا لإر�دة م�سرتكة جلميع  مل يكن 
تخلق  لن  �ملتعاقبة،  �ملنحة  ود�ساتري  �لفوقية،  �لثنائية  فالإتفاقيات  �ل�سود�نيني.  رغبة  يج�سد 
وطنًا عادًل يعي�س مو�طنيه فيه بكر�مة، متامًا مثلما �أن �مل�ساريع �لتي كان �ملوؤمتر �لوطني يزمع 
يعني  ذلك  بغري  �لقول  لأن  وذلك  جاذبة.  �لوحدة  جتعل  �أن  �مل�ستحيل  من  باجلنوب  تنفيذها 
من  مو�طنًا  جتعله  وحدة  على  ليبقي  �مل�ساريع،  ببع�س  �رش�وؤه  �ملمكن  من  �جلنوب  مو�طن  �أن 
فاملوؤمتر  �ل�سمال.  �ملو�طنة يف  تتعار�س مع حق  �لثانية يف بالده، وتكر�س دولة دينية  �لدرجة 
لبها  جديدة  �أ�س�س  على  تقوم  �لتي  �لوحدة  هي  �جلاذبة  �لوحدة  �أن  يرى  �أن  ليريد  �لوطني 
�لعابدة،  ودولته  �ل�سيا�سية  �آيدلوجياه  مع  ومبا�رش�ً  جذريًا  تعار�سًا  يتعار�س  مبا  �ملو�طنة  حق 
�ل�سعبية  للحركة  �لإقت�سادي  و�لإبتز�ز  باجلنوب  �لإقت�سادية  �مل�ساريع  بع�س  عرب  �أنه  ويعتقد 
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�أو  وحدًة  يفر�س  �أن  ي�ستطيع  �لإنف�سال،  بعد  وت�سديره  �لبرتول  تعدين  ترتيبات  يخ�س  فيما 
نف�س  على  �لن�سج  �لنظام  وو��سل  و�هم.  بالطبع  وهو  �جلنوب،  �أهل  على  ما  نوع  من  �إحتاد�ً 
�ملنو�ل يف �ملناورة بال�سالم مع حركات د�رفور، وجتلى ذلك يف �إتفاقه �لإطاري �لذي جعل 
�لعدل  حركة  زعيم  باإغتيال  �لنهاية  يف  و�أعقبه  �لإنتقالية،  �لعد�لة  وغيب  له  �سقفًا  نيفا�سا 

مو��سلتها. يف  و�لف�سل  �ملفاو�سات  تعرث  عند  �لإطاري  �لإتفاق  معها  وقع  �لتي  و�مل�ساو�ة، 
و�أ�سبابها  معار�سته  بها  متر  �لتي  �لأزمة  هو  لأزمته،  �لنظام  لتعميق  �لآخر  و�لوجه        
بالوقوع  حلججها  و�إ�سعافها  �أد�ئها  �إرتباك  يف  �لأزمة  هذه  وتتبدى  وذ�تية.  مو�سوعية 
�ملوؤمتر  موقف  �أن  �إىل  وو�سوح  �رش�حة  بكل  لذلك  كمثال  نوهنا  حيث  �لتناق�سات.  يف 
غري  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  باإ�ستمر�ر  و�لقا�سي  �لد�ستوري  غري  �ل�سعبية  و�حلركة  �لوطني 
و�إمعان يف خرق  �إ�ستمر�ر  ي�سكل جمرد  �أنه  �إذ  �ملعار�سة.  �إت�ساقًا من موقف  �أكرث  �لد�ستورية، 
تاأجيل �لأنتخابات باملخالفة للد�ستورفقط لغري. يف حني  �إرتكابه حني مت  �لد�ستور �لذي مت 
�أن موقف �ملعار�سة متناق�س حيث �أنها و�فقت على خرق �لد�ستور عند تاأجيل �لإنتخابات، 
عليه، ولندري  و�فقت  �لذي  �خلرق  �ملرتتبة على  �لد�ستورية  �لآثار  بتطبيق  ثم طالبت  من  و 
بها  �ملناد�ة  تعد  قومية  بحكومة  �ملعار�سة  نادت  ذلك،  من  و�أكرث  ذلك!!!  ي�ستقيم  كيف 
مو�جهة  يف  تتخذها  �سوف  �لتي  �خلطو�ت  نوعية  عن  �إف�ساح  جمرد  تف�سح  ومل  منطقية،  غري 
وجماهري  نف�سها  �ملعار�سة  �أوهمت  ذلك،  وفوق  �لد�ستورية.  وغري  �ل�رشعية  غري  �حلكومة 
�إنتخاباتها  خو�س  على  و�أو�سكت  دميقر�طي  حتول  وثيقة  نيفا�سا  باأن  �ل�سود�ين  �ل�سعب 
علمي  نقد  تقدمي  من  بدًل  ذ�تها  جلد  ذلك  بعد  وو��سلت  �ل�سائع،  �لزمن  يف  قاطعتها  �لتي 
�أحز�ب  لبناء  قطاعاتها  بع�س  و�جتهت  منها،  �لإيجابي  على  و�لبناء  وم�ساهماتها  لو�سعها 
ي�سعب  قوى  بني  حتالفات  �إجناز  بع�سها  وحاول  كثرية،  لأ�سباب  �لف�سل  م�سريها  جديدة 
�لقوى وف�سلها يف  تلك  �أزمات بع�س  تعوقه  ناهيك عن جتميعها يف عمل م�سرتك،  تو�سيفها 

ملعاجلتها. توطئة  �لأزمات  هذه  ر�سد 
�أن  �لوطني �حلاكم ل ميلك �سوى  �ملوؤمتر  و�أن  �لأزمة عميقة جد�ً،  �أن  تقدم هو  ما        مفاد 
م�ساومة  على  قادر  وغري  ر�غب  غري  وهو  �سلطته،  على  �ملحافظة  �سبيل  يف  باإ�ستمر�ر  يعمقها 
يقود  دميقر�طي  لتحول  فعليًا  م�سار�ً  وتفتح  حقيقية  لإنفر�جة  تقود  تنازلت،  عربها  يقدم 

�ل�سود�نيني. جميع  دولة  ببناء  وي�سمح  لدولته  �سلمي  لتفكيك 
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ل�شفحة ا
Mar-2008134-5موقف مرائي من اإلحتالل!        1
Mar-2008137-5 لفرنسا وجهة نظر!!!2
Dec-2008144-12 تغيير أوباما - الوعود واألحالم والسقوف المتاحة   3
Mar-200941-9المحكمة الجنائية الدولية -مفارقات وتداعيات التسييس4
Mar-200946-25أمر توقيف البشير- لم يحن أوان التنفيذ بعد!5
Apr-200949-6تأجيل اإلنتخابات أولى تداعيات مذكرة توقيف البشير        6
Jul-200996-10المعارضة السودانية )إرتباك األداء وإضعاف الحجج(       7
Nov-200999-1نرجوكم…….. قاطعوها يرحمكم هللا       8
Jan-201067-3السودان ونذر التفكك -مخاطر اإلنفصال على دولتي الجنوب والشمال    9

Feb-201086-6إتفاق الدوحة اإلطاري )مزالق وسقوف(   10
Jul-201075-1 نورونا ياهداكم هللا !11
Aug-201072-4ما التريد الحركة الشعبية أن تراه!         12
May-2011114-18 التحالف اليساري اإلسالمي الليبرالي )وجهة نظر(  13
Nov-201119-26 من ينقذ اإلنقاذ؟ )مالمح ضعف السلطة وغياب الخيارات(     14
Dec-201190-26الخليل شهيداً!   )قرابين نجاح المشروع األمريكي في السودان(  15
Apr-201360-16 فخامة الرئيس - ممثل الرأسمالية الطفيلية ورهينتها 16
Jul-201324-3 الحكومة السودانية وتجريب المجرب!17
Sep-201327-30 مأزق المؤتمر الوطني )اإلنسداد السياسي وحتمية الفشل والسقوط (               18
Dec-2013107-11عقبات في سبيل تأسيس أحزاب سياسية سودانية جديدة19
Jan-201478-4جنوب السودان- مضمون النزاع وآفاق الحلول  20
Jan-2015102-5 دالالت إيجابية في السياسة السودانية!!21
Mar-201531-29النظام السوداني )تحول إستراتيجي أم تموضع تكتيكي؟(22
Apr-201515-17 في السودان )إنتخابات اإلستمرارية ال إنتخابات الشرعية الديمقراطية(23
Jun-201553-18 في تحويل الفضيحة إلى فتح رباني24
Jun-201557-20تداعيات فضيحة جنوب أفريقيا في الداخل السوداني25
Jul-2015140-22 ال إلعدام قادة األخوان بمصر  26
Sep-2015148-5 فليستعد الغرب للمزيد من موجات الهجرة!27
Feb-201635-27 نهب المغتربين أم تشجيعهم على اإلستثمار؟ 28






