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البحث ملخص

الحديث. تاريخه في نظير لها ليس صعب مخاض حالة السودان اآلن يعيش
السودان، في الحالي النظام (علمنة) تطمح في الغربية المتحدة والدول الواليات أن بعض المراقبين ويرى
الراهن للحكومة الوضع المشروع؛ ألن هذا لمقاومة مهيأ السودانية الحالي للحكومة الوضع أن يبدو وال
مع تحالفاته مضطرب في استراتيجية أنه كما الفكرية ورؤاه ومضطرب في منطلقاته مكوناته في مضطرب

والعلمانيين. اإلسالميين
الحركة زعيم بمقتل يتعلق األول: كبيران: تغيران والبالد الشعبية الحركة اجتاح ٢٠٠٥/٧/٣٠م وبعد
عملية حول السياسية المخططات  كل جذريًا في تغييرًا الذي سيحدث األمر وهو قرنق)، (جون الشعبية
المقبلة. االنتقالية المرحلة في كبيرًا وزنًا الحركة ستفقد حيث الشعبية الحركة وضعية حيث ومن السالم،
ضد أشعلها الجنوبيون التي األحداث وهي أخرى، ومدنًا الخرطوم الشغب التي اجتاحت أحداث والثاني

االنفصال. نحو الُجُنوح وعززت الحركة مع الشماليين بعض تعاطف جذور كل وأفسدت الشماليين،
الحقًا ْت  َتَسمَّ التي القومية اإلسالمية الجبهة خاصة السودان في بالمتغيرات اإلسالمية الحركة وتأثرت
أجهزتها بحل الدولة في تمامًا ذابت غير أنها وروحه، قلب النظام هي زالت ال اإلسالمية؛ والتي بالحركة
واحترابها انشقاقها هو الحركة في تطور أثرًا األخطر الحدث . وكان عام ١٩٩١م منذ التنفيذية والتشريعية

السلطة. حول
هشة أرضية على يرتكز األمني االستقرار أن هذا إال فريد هدوء في اليوم السودان في األمني الجانب ويبدو

واشنطن.  مع العالقة وتطبيع اإلرهاب على الحرب محور بسبب
الحركة هو في جيش إن إذ األمني؛ هشاشة الوضع من زاد في السلطة وجيشها الشعبية الحركة وجود أن كما

ضد الشماليين. تعبئته جرى جيش عصابات الحقيقة
جيد وضع الدعوي الوضع أن فبرغم حاًال؛ أفضل ليس السودان في اإلسالمية الدعوة  محور أن كما
اإلسالمي للعمل همها خَفت قد اآلن الدولة أن من شك – فليس إجماًال – اإلسالمية الدول بالمقارنة ببقية

اإلسالمية. المبادئ ال يرتكز على مائعًا وطنيًا منًحى وأخذت تنحو صوره، بشتى
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ومقتطفات أفكار

طيفًا واســعًا دارفور، وتمارس إقليم في أغلبها يتواجد أجنبية؛ منظمة ١٩٨ أكثر من الســودان في * تعمل
(تثقيف ) و اإلنســان وحقوق االعتداءات) ) جهة تواصل من الحكومي األداء مراقبة األعمال منها: من

الجديدة. والواجبات الوضع وموقف الحكومة تقارير دورية عن وإصدار الالجئين وإغاثة

على قرنق غياب مع بالتعامل فعــًال بدأت إلى أن اإلدارة يشــير المبعوث األمريكي أن هنا ومــن الواضح *
له. ومرتَّب مزعج غير أمر أنه

الصحن يمثل واإلسالمية، وهذا ال للثقافة العربية معاداتها الحركة وشدة عليها تقوم التي ف الرؤى تطرُّ *
التربوي التكوين أس هو بل فحسب الغربية والمنظمات الدول دعم الحركة به تستجدي الذي الســخي

الحركة. ألعضاء والثقافي

الحركة بناية عليهــا قامت التــي اللبنــات المهمة من هي العــرب ضد ــُعوبية والشُّ االســتقطاب العرقــي *
العرقيات. وباقي الجنوبيين صفها في تحشد ألن الحركة بها تسعى والتي وجيشها؛

حكام لدين منافسًا بديًال تمثل ألنها أوًال السودان؛ في محوريًا دورًا يكون للنصرانية ألن تســعى الحركة *
وثالثًا به؛ تدين العرقيات التي وســطوة اإلســالم نفوذ من ألنه سيكســر وثانيًا يناهضهم؛ الذين الخرطوم

الجنوب. ألهل دوليًا ودعمًا ومعنويًا تمويليًا سيوفر رافدًا ألنه

ثلثي اغتيال تم لقــد مواطنيها؛ عن فضًال ومثقفيها قادتهــا مع أبدًا ديمقراطيًا تتبنى نهجــًا لــم الحركــة إن *
الشعبية. الحركة مؤسسي

مبادرات تعيد تطلق أن عــن المتالحقة فضًال مواكبة التطــورات على قادرة السياســية تعد الحركة ولــم *
فيه.  الوالء وتنمي تماسك المجتمع

تعيده أخرى جبهات فتح واشنطن وتجنُّب مع إلحاحًا لقفل ملفاته أكثر اآلن بات النظام أن جليًا ويظهر *
األول.  إلى المربع

وكان قرنق، بمقتل كثيــرًا تكترث لم المتحدة أكثر لغطًا وتضاربــًا فالواليات جــاء الموقــف األمريكي *
مقتل عند فعلت -كمــا أحد تتوعد أي أو دولية تحقيــق تحرك للجنة أي تتبنى لــم بــارًدا؛ فهي تجاوبهــا

الحريري. اللبناني الوزراء رئيس
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فيها الصدارة له كانت والمتجددة التي الحية التيارات في ضموره اإلسالمي العمل نتائج أزمات من كان *
القطاعات العضوية في ونسب الجامعية االتحادات انتخابات بصحتها تشهد حقيقة وهذه عداه. من على

عامة. والشبابية الطالبية

مع النهج تتوافق لــم إن اإلســالمية الجماعات بعض جهود لتقويض الحكومية بعض الجهــات تســعى *
لتعويق أنشطتها. تستخدام آليات الدولة الحكومي، وربما
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المقدمة
يعيــش اآلن الســودان أن علــى المحللــون يتفــق
تاريخه فــي نظائــر لهــا صعــب ليس مخــاض حالــة
- أكبــر األطــراف المترامــي البلــد هــذا الحديــث،
جغرافّيًا موقعــًا يشــغل والــذي األقطــار اإلفريقيــة-
البحيــرات الكبرى ومنطقــة النيل منابــع بيــن حيوّيــًا
وملتقى البحــر األحمــر وســاحل والقــرن اإلفريقــي
وإفريقيا تشــاد الفرنســية في القديمــة؛ المســتعمرات
وكينيــا فــي مصــر واإلنجليزيــة والكنغــو؛ الوســطى
الذي الســودان وليبيا. إثيوبيا في واإليطالية ويوغندا،
في الكبيرة التغييــرات أراضيــه معظــم مــن تحركــت
في مريم) هايلــي نظام (منقســتو فســقوط المنطقــة؛
ملس يقودها التــي التقراي حكومــة وصعــود إثيوبيــا
والوقوف السودان، ١٩٩١م كان من مايو في زيناوي
(الجبهة وتنصيب حكومة اإلريتري االســتقالل وراء
أفورقي أســياس يتزعمهــا التــي الشــعبية اإلريتريــة)
لحكم إريتريا الخرطــوم- في الجئًا عادّيًا كان الــذي
ولعبت الســودان َدبََّرَها خطة كانت أبريل١٩٩٣م في
التحرير حركــة وصول فــي محوريــًا دورًا الخرطــوم
دبي إدريس بقيــادة عاصمة تشــاد إلنجمينــا الوطنــي
الجنرال انقالب فــي ما ودورًا الزغاوة- أبنــاء أحد -
حكومة وإسقاط الوســطى إفريقيا في بوزايز فرانســوا
كابيــال المتمــرد ودخــول يوغنــدا أميــن فــي عيــدي
الموقع االســتراتيجي إن الكنغــو، عاصمة لكنشاســا
من كلها تجعل الطبيعية والثــروات اإلقليمي والتأثيــر

مميزًا. وإقليميًا عالميًا َهمًا السوداني الشأن
األحــداث ومآالتهــا خبايــا بتفاصيــل اإللمــام إن
اســتراتيجيات أي غياب اســتصحبنا ما إذا عســير أمر
والسياســية واضطراب الحزبيــة الســاحة في مدونــة
الحزبي؛ األداء وتخلخــل والبرامــج القــرارات نظــم

والمخاطر المحاذير من جملة نــورد يمكن أن ولكننا
مجرى تغيير في تساهم قد والتي المحيطة بالســاحة،

األحداث وصناعة مستقبل البالد.

السياسية: الحالة
المتحدة والدول الواليات أن المراقبين بعض يرى
علــى النظــام الحالــي (علمنــة) فــي تطمــح الغربيــة
(البنتاغــون) الصادرعام تقرير إليه أشــار الذي النحو
إليــه تتجــه الــذي النهــج االســتقاللي (إن ١٩٩٩م:
السوق إلى إنشاء وسعيها ووســط إفريقيا؛ شرق دول
المصالح علــى ســيؤثر والذي المشــتركة، اإلفريقيــة
في الحكم اإلســالمي وإن المنطقــة، فــي األمريكيــة
وإن المنطقة؛ فــي بلبلة خلق في سيتســبب الســودان
في سريع سياســي تغيير إحداث هو األمريكي الهدف
دول الســودان؛ ليرتبط مع في الحكم وعلمنة المنطقة
من كل يضم قوي تحالف إطار في العظمى البحيرات
الجديد، والســودان والكنغو وإريتريا وإثيوبيا يوغندا
وإخضاع النيــل منطقــة حوض في التحكم َثــمَّ ومــن

األمريكية). عليها للسياسات الواقعة الدول
به مركز  تقدم الــذي المقترح أيضًا في ذلــك وجاء
لوزير بواشــنطن والدولية االســتراتيجية الدراســات
برئاســة ٢٠٠١م فــي ١٣ يونيه األمريكيــة الخارجيــة
اإلفريقية الدراسات مورلسون) مدير (ستيفن الدكتور
معهد في الخبير دنيق) (فرانســيس بالمركز والدكتور
رئيســًا الشــعبية الحركة مع والمتعاطــف برووكنجــز
إدارة لسياسة انتقاده -بعد التقرير أوصى وقد مشارًكا،
العزل واالحتواء باالنتقال من الســودان- في كلنتون
الحرب على وقــف والتركيز والبنــاء، االرتبــاط إلــى
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المبعوث إليــه تحديدًا ما أشــار وهــو الجنــوب» في
بقوله: ٢٠٠٢م ١٢نوفمبر في قولتي) (آلن البريطانــي
في المتحدة واألمم المتحدة المملكة اســتراتيجية إن
.( تغيير النظام وليس الســالم إحالل هي ( الســودان
مهيأ للحكومة الســودانية الوضع الحالي أن يبدو وال
أن نملك إننــا إذ ومحاربته؛ المشــروع هــذا لمقاومــة

مضطرب: للحكومة الراهن الوضع بأن ندعي
لم القرار صنع دوائــر إن إذ مكوناته؛ مضطــرب في
مشورة أو دور عن واستأثرت بنفسها تقوقعت أن تفتأ
والمراقب البــالد؛ تصريف فــي والرأي أهــل الخبرة
التنفيذية تكاد الصالحيــات يلحــظ أن العام للوضــع
النائب فيهــا يمثل وزراء؛ ســبعة أو ســتة في تنحصــر

الرحى قطب ومســاعديه األول
لعدة حقيقية مشكلة يعد ما وهو

منها: أسباب
انتكاســة لجهود يمثل ١- أنه
التي رمضــان من حركــة الرابــع
حسن الترابي د. بمقتضاها ُأْبِعَد
راية رفعت والتــي الحكــم، من
وإنهاء المؤسســية إلــى العــودة

بالحكم. المنفرد التسلط
المجموعة تلك أن طالما -٢

ويحاسب يراقب واســع مؤسسي نســق وفق تنتظم ال
المخاوف مــن ســيعزز ذلك فإن الســلطات؛ ويــوزع
خاصة صفقــات المجموعة تلــك أن تبــرم بإمكانيــة
العامة. المصلحــة مــع ال تتفق قــد ســرية واتفاقيات
حدث حول كما مراًرا؛ اســتخدامها جرى ورقة وهذه
مبارك حســني المصري الرئيس اغتيال محاولة ملف
العملية؛ في أنهــا متورطة ُزعم كبيرة قيادات وتســمية
المتعلقة الســرية والخمســين الواحــد قائمــة ومثــل
الجزاء لمحكمة والمرفوعــة دارفور حرب بمجرمــي
الســرية أن بقاء المراقبين معظم والتــي يرى الدولية،
بارزين. مسؤولين مع وصفقات بمطالب مرتبط فيها

مستوى على ســواء الساخطين تشــجيع تحرك -٣

واألجهزة النظامية القوات خصوصًا وأجهزتها الدولة
النقالب عســكري باإلعداد ما يغــري وهو األمنيــة؛
أو عــن حدوثه أعلنت أن كما ســبق للحكومــة مثــًال
التي اإلسالمية والحركة الحاكم الحزب على مستوى

تشكيلها. إعادة على البعض يعمل
فــي العليــا المناصــب إســناد معاييــر اختــالل -٤
األغراض وأصحــاب للمتملقين ــن بمــا ُيَمكِّ الدولة
النافذة. المســتقلة والبصيــرة الرؤى أصحاب وُيْبِعــد
إلى الحكومة برنامــج معــه يتحول الــذي األمر وهــو
خالقة مشروعات أي يتضمن ال برنامج تســيير أعمال

وجريئة.
أكثر الشــخصية النزعــات -٥
الضيقــة؛ الدوائــر فــي ظهــورًا 
تنضبط لم إن خطورة أكثــر وهي
القرار، لصنــع حكيمــة بآليــات
واحدة يعيــش اليوم والســودان 

اآلليات. هذه ِحَلق أضعف من
الحاكــم للحــزب ُيْنَظــر -٦
وعاء أنه على الوطني) (المؤتمر
الجهات مــن جامــع لعــدد كبير
الجبهــة أبرزهــا والمنظومــات
بدورهــا هــي  التــي  اإلســالمية
القوى ومراكز التيارات من (محترم) عدد من تتشكل
متباينة، روابــط تجمعها التــي الضغط ومجموعــات
الخليط إدارة هــذا عناء تتحمــل أن الحكومــة ويلــزم

بنجاحه. الجزم يعز ما وهو المتناقض
واقعًا َولََّد ١٩٩٩م عــام الحركة صف انشــقاق -٧
والدعاية التحريــض مجهودات وغائمًا بســبب قلقــًا
ومحاوالت واالستقطاب التنظيمي السوداء المتبادلة

العمالء. وزرع الهدم
إن الفكريــة؛ إذ ورؤاه منطلقاتــه ومضطــرب فــي
رؤى مســتقرة تملك الحقيقــة - ال فــي - الحكومــة
الدســتور من ناحية ال تحقيقها إلى تســعى ومشــتركة
بصــورة ُتَعْرَقــل التــي اإلســالمية الشــريعة وتطبيــق

للحكومة  الــراهــن الــوضــع
إن إذ مكوناته؛ في مضطرب
أن تفتأ لم القرار صنع دوائر
بنفسها واستأثرت تقوقعت
أهــل ــورة  ــش م أو دور  ــن ع
تصريف في  ــرأي وال الخبرة

. البالد
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في تنتمي ومؤسســات جهــات عــدة أو بأخــرى مــن
صياغة ناحيــة من وال للحكومــة نفســها، مجموعهــا
من وال التعليمية للمؤسســات محددة ثقافة إســالمية
مع يتفق ومصرفــي اقتصــادي برنامــج تطبيق ناحيــة
المتصلة األخرى النواحــي من اإلســالمية وال النظم
مع االجتماعــي والعالقــة والبنــاء بالحكــم الرشــيد
المؤسســات ومــع اإلســالمية والــدول الجماعــات
ثوابت ثمــة أي والمنظمــات الغربية. ليس النصرانيــة
يســهل ال الحكومــة كمــا فــي نهــج قراءتهــا يمكــن
ال بحيث أنه نهائي على سياســي خط ألي االطمئنان

ُيْعَترض. ال بحيث عليه ومتفق ُينقض
فتعاُملالحكومة استراتيجيةتحالفاته في ومضطرب
وأنصار المسلمين ( اإلخوان اإلسالميين الحلفاء مع
المطبات من العديد ينتابه الهدية) الشيخ جناح الســنة
على التنافس محــركات تؤججهــا التــي والمضايــق
وفنــون عنهــا والتعبيــر اإلســالمية الســاحة كســب
المتردد وتحالفها النفوذ.. وكســب االستقواء باآلخر
مبارك جنــاح األمة العلمانية كحــزب األحــزاب مــع
مايو ثورة الهندي، وتنظيم واالتحادي جناح الفاضل،
دفاع الجنوبيين كقوة والحلفاء البعث العربي، وحزب
هي األخرى المســلحة والفصائل الســودان، جنوب
واضح مشــروع برنامج أو تجتمع على لــم تحالفات
مؤقتة تكتيكيــة اقتســام المناصب..تحالفــات ســوى
بزوال سببها. وتزول والضغوطات تفرضها الظروف

الشــعبية الحركة مع شــراكته طبيعة في ومضطرب
تحالفاتها وفحــوى تعاطيه، معها وكيفيــة الحكم فــي
أن تلبث التي ال األخــرى والجماعات األحــزاب مع
تقوم ال التحالفات ُوّدها عداوة. وهذه وينقلب َتْنَفّض
قســمة حول تجتمع وتتفرق ُمُثل إنما أو مبــادئ علي
كانت إذا مــا يعرف أحد وال والســلطات، المناصــب
ســُتلغي أم هوالء مع اليوم صفقــة ســُتْبِرم الحكومــة

اتفاقًا مع أولئك.
عالقاتــه الخارجية بدءًا إدارة ناحية من ومضطــرب
بالعالقة ومــرورًا المتحدة الواليــات مع العالقة مــن

مناوراتها ِخَضّم فــي تضيع التي األوروبية الــدول مع
السابق- الحليف - فرنسا حالة في كما مع واشــنطن
دارفور، حول األمن مجلس قرارات وراء كانت التــي
تخطــي الحكومة علــى أحيانًا تعمــل وألمانيــا التــي
رفض وقد الســودان، سياســاتها نحــو في الســودانية
وبريطانيا األلمانيــة، المراقبــة بعثة مؤخــرًا الســودان
الصين وحتــى واشــنطن، ُخَطى بمباركة المهووســة
في اســتخراج تعمــل كبــرى شــركات تمتلــك التــي
الحكومــة مطالبــات تجاهلــت الســوداني البتــرول
انتهاًء ثم في مواقفها الدوليــة، بمســاندتها الســودانية
جزء يزال ال الجوار التــي بتطويــر عالقاتها مــع دول
تشاد كحالة متقلبًا وآخر وإريتريا، كيوغندا متوترًا منها
اإلقليمية التي على باقي عالقاتها الجمود يسيطر بينما

استثمارها. أو بها االنتفاع من الخرطوم تتمكن لم

الدولية: الوصاية
وهو الدولية؛ الوصاية تحت الســودان تم إدخال لقد
في المناورات الحاكم الحزب نوايا الذي سيفسد األمر
االتفاقيات ونصوص الدولية المقررات على والتحايل
تنفرد الحكومة ألن فرصة أي هناك تكون لن الموقعة؛
لن القــوى الدوليــة؛ بل ترضاه ال بــال ذي أمــر بإبــرام
الطاقم الضخم طلبات إمضاء تجنُّب الحكومة تستطيع
عمليات ومســاعديه وقــادة العــام األمين ممثلــي مــن
الســودان على الوصاية الدولية مفروضة هذه المراقبة.

مستويات: ثالثة من
حفظ قــوات خالل مــن كلــه الُقْطــر مســتوى  -١
في عليها المنصوص فــرد) ١٠٠٠٠ (البالغة الســالم
نيفاشــا؛ باتفاقات والمتعلقة مجلس األمــن قــرارات
بنشــر قــوات دوليــة للرد القيام علــى ينــص والــذي
علــى الفصل بناء الســالم؛ وحفــظ ومراقبــة الســريع
ر ُيَقرِّ فصــل وهو المتحــدة؛ ميثــاق األمم من الســابع
العناصــر وردع  العســكرية بالقــوة  الســالم فــرض
تكوين وعبــر الســادس. الفصل بعكــس (المخربــة)
شرطة قدرات وتطوير لتدريب دولية مدنية شرطة قوة
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تنفيذية بصالحيات تتمتــع أن على المحلية الســودان
وســيكون فراغ. حدوث ومنع العامة الســالمة لحفظ
للعمل دوليين ومدربيــن استشــاريين هناك مجموعة
الجديدة المشــتركة العســكرية العقيــدة تطوير علــى
القتالية العقيــدة تطوير وعمليات التدريــب ومفاهيــم
العســكرية، القواعد مواقع تحديد ومنهاج وتكاملهــا
األولوية الشــعبي) (الجيش قوات لضباط وســتكون
القدرات مجموعــة لتحســين وذلــك التدريب؛ فــي
المشــتركة، الوحــدات ضمــن للترقــي المطلوبــة 
سياسية قوية قادرة سلطة القوات وســيكون وراء هذه
العام لألمين ممثل خاص طريق القرار عن اتخاذ على
خاص وممثل المســاعدين، من وعدد المتحدة لألمم
منح أو يمكنه األمنية، للشــئون عالية خبرات ذو آخــر
مع التعاون روح الكتســاب الفعالــة الحوافز إمســاك
المجموعات صالحيات تلــك وســتتمدد الطرفيــن،
الطرفين العقوبات على إنزال تســتطيع بحيث الدولية

الحكم. إصالحات تنفيذ يتم لم إذا المتفاوضين؛
منظمة أجنبية ١٩٨ من أكثر الســودان في ٢- تعمل
واسعًا وتمارس طيفًا دارفور، إقليم أغلبها في يتواجد
جهة من الحكومــي األداء مراقبــة األعمــال منها مــن
و(تثقيف) االعتداءات) وحقوق اإلنســان، ) تواصل
عن الوضع دورية تقاريــر وإصدار الالجئين، وإغاثــة

والواجبات الحكومة وموقف
ســبق جهات وهي الجديــدة.
بأنهــا الحكومــة اتهمتهــا  أن
لصالح تجسسية بأعمال تقوم
التبشير وبرعاية عديدة جهات
تقاريــر كاذبة ونشــر الكنســي
مناطق في نووية نفايات وبدفن
وبدًال المنظمات وأن دارفور،
المعونــات تصــرف أن مــن
على تســتقطبها التــي الكبيــرة
دارفــور؛ فــي المتضرريــن
موظفيها علــى تصرفها فإنهــا

وزارة الشــئون لمصادر وطبقًا وســياراتها؛ وإدارييهــا
فإن دارفور فــي اإلنســاني اإلنســانية المعنيــة بالعمل
شــئون إدارة إلى دوالرات تذهب (١٠) كل (٧) مــن
النازحين إلــى دوالرات (٣) تذهــب بينما المنظمــة،
بثقلها الطوعية المنظمــات أصبحت لقد والالجئيــن؛
السودان. حكم في حقيقّيًا شريكًا تمثله الذي الدولي
الدولــي لجعــل إقليــم دارفور المجتمــع يعمــل -٣
االتحاد وقوات الدوليين المراقبين مئات سيطرة تحت
فرد؛ ١٠٠٠٠ قرابة إلى عددها يصــل التي قد اإلفريقي
التوجيه تحت دارفور في نشــاطها القوات تمارس هذه
لألمم العامــة واألمانــة األمــن مجلــس المباشــر مــن
لها الصالحيات الواســعة الممنوحة ورغــم المتحــدة،
في كل والتحكم للتدخل في كل شــيء تســعى أنها إال
حتى ُيَعْرِقل أن يمكن ما وهو اإلقليم، في وكبيرة صغيرة

المشكلة. لمعالجة الحكومة خطط

الجديد: والسودان الشعبية الحركة
والبالد الشعبية الحركة اجتاح ٢٠٠٥/٧/٣٠م بعد

كبيران: تغيران
الشــعبية ورمزها  زعيم الحركة بمقتل يتعلق األول:
األمر الذي ســيحدث وهو قرنق)، (جــون التاريخــي
حول السياســية المخططات كل فــي جذريــًا تغييــرًا
البالد؛ ومستقبل الســالم عملية
التحــول هــذا مالمــح وأهــم

ُنوجزها في التالي:
وهو قرنق؟ جون قتل من -١
قصــوى؛ أهميــة يحتــل ســؤال
الخطــة يتضمــن فحــوى ألنــه
فمقتلــه تنفيذهــا؛  يــراد التــي
أكثر.. ال (الحبكــة) جــزء مــن
زيــارة غامضة في كان (قرنــق)
يوغنــدا لرئيــس  ســرية وشــبه 
-الحليف موســفيني) يــوري )
والطائــرة للحركــة- التاريخــي

أكثــر من ١٩٨ الســودان تعمل في
أغلبهــا يتواجــد أجنبيــة منظمــة
طيفًا دارفــور وتمــارس إقليم فــي
مراقبة منهــا األعمــال مــن واســعًا
جهة تواصل مــن الحكومــي األداء
اإلنســان وحقوق االعتــداءات) )
الالجئيــن وإغاثــة و(تثقيــف)
عن الوضع دورية تقاريــر وإصدار
والواجبــات الحكومــة وموقــف

الجديدة
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يوغندا بين على الحدود اليوغندية تحطمت الرئاســية
الشعبية؟ الحركة عليه تسيطر منطقة في والسودان

إلى ( المباشــرة) تشــير المســؤولية احتمــاالت إن
من الحركة الساخطين بعض إلى تشــير كما موسفيني
معروف فاألول الرب؛ جيش إلى أو الشــعبية نفســها
منافع عــن بعيدًا تصرفــه التــي من (الوحــدة) بقلقــه
(التوتســي أســطورة مملكة من وهو جزء االنفصال.
وبورونــدي وراونــدا يوغنــدا تضــم التــي الكبــرى)

السودان. وجنوب
(الخبيــر بشــئون القــرن مكــي حســن د. ويربــط
أقلت التي الطائــرة وبين قرنــق طائرة اإلفريقــي) بين
والتي ١٩٩٤م عــام والبوروندي الرئيســين الرواندي
بصاروخ؛ أســقطت والتي المطار ذات مــن انطلقــت
الكبرى؛ البحيرات حــرب إلى أدى الذي وهو األمــر
ســكان فيها ربع مات التراجيدية التــي الدرامــا تلــك
رجل تولى الحادثة ليوغندا، وبعــد روانــدا المجاورة
رواندي من أصل -اليوغندي كيغامــي) (بول يوغندا
الســلطة التوتســي- ســدة قبيلة إلــى ينتمــي والــذي
قبل من تولــى قد كان بعــد أن الرواندية، الدولــة فــي
اليوغندية، وقد الحكومــة فــي الدفــاع وزير منصــب
وتعاطف بمساندة رواندا في السلطة إلى وصوله جاء
عرقية هناك إبادة بأن التراجيدية إطار الدراما في دولي

للتوتسي.
وبوروندي روانــدا مشــهد (قراءة (مكي): ويقــول
العظمــى االســتوائية اإلفريقيــة ومنطقــة البحيــرات
ألن النيــل مهمة؛ لنهر المنابع مــن واحدة تمثل التــي
وتقف معقدة الســودان بجنوب المتعلقة المعــادالت
في كبير اســتثمار منها للكثير كان دولية؛ خلفهــا قوى
كل ســتترك أنها يعقل الســودانية، وال الحرب األهلية
أكثر من تعتبر فإســرائيل عائد، دون ذلــك االســتثمار
غير يوغندا، وكذلــك الدوليين، المســتثمرين أولئك
الســالم الســوداني غنائم من القوى هــذه نصيــب أن
اآلن الســودان فــإن جنــوب وكذلــك كان ضعيًفــا؛
أضعاف ٣ تعــادل وبترول ومســاحته ثــروات منطقــة

٢٥٠ إلــى مربــع ميــل ألــف  ٩٥ يوغنــدا، مســاحة
مليون ٢٦ حوالــي حاليًا يوغنــدا وســكان ميل، ألف
الســودان الســكان بجنوب مــن يوجد بينمــا نســمة،
يمثل فهو ولهــذا فقط، ٥ ماليين نســمة حوالــي اآلن

وهو ليوغندا، بالنسبة واالقتصادي السياســي الفضاء
كما السكان، من خاٍل بالنســبة لها؛ ألنه الميعاد أرض
ومربــوط باألمن مرتبط الســوداني الجنوب أمــن أن
الســودان يكون جنوب أن وتريــد يوغندا اليوغنــدي،
نحوه توجهها فإن ولذلك لها، والثــراء للثروة مصدرًا
علــى المعرفــة بالخطط يقوم اســتراتيجي توجــه هو
يعــرف وال المــدى، بعيــدة واألهــداف والبرامــج
(إن أيضا: الســاذجة) ويضيف والعواطف المشــاعر
جنوب اإلفريقي البترول خط في يقع جنوب السودان
األمان صمــام هو البترول شــماًال، وهــذا الخــط ١٤
القادمة الســنوات خــالل األمريكية لــإلدارة بالنســبة
يضم الــذي بأنــه ١٤ شــمال بتــرول الخــط وُيعــرف
واألنغولي والغابونــي والتشــادي الســوداني البترول
قوة تصل ويمكــن أن ونيجيريا، غينيا خليــج وبتــرول
يعادل أي مــا اليوم، فــي برميل ماليين تدفقــه إلــى ٧
يمر أن تريد التي ألمريكا اليومية االحتياجــات نصف
إلى يتجه واحد اإلفريقي كله عبر أنبوب البتــرول هذا
فــي الكاميرون لكي إلــى ميناء دواال أو غينيا، خليــج
فإن هذه ولذلــك من هناك، المحيط األطلســي يعبــر

..( استراتيجية رؤية بها تحيط المنطقة
الحادث والشــكوك يوم تفاصيل النظر عن وبغــض
أو صالحيــة المروحية حــول والجدل تثيرهــا، التــي
المرتبكة التصريحات أو الرحلــة أو أجواء الطياريــن

المبعوث أن هنا الواضح من
اإلدارة أن إلى يشير األمريكي
غياب مع بالتعامل فعًال بدأت 
مزعج غير أمر أنه على قرنق

ومرتب له
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الجنــازة؛ فاإلذاعــة حضــور وعــدم الحــادث بعــد
على بالالئمــة ألقــت نفســها اليوغنديــة والصحــف
(ريد وصحيفة (مونيتــر) إذاعة فعلت موســفيني كما

بيبر)..

الحركة؛ قادة بعض تورط فهو الثانــي االحتمال أما
قادة بين ملحــوظ توتر مــع ترافقت أن العمليــة ذلــك
(قرنق) تســريح ســببه تمرًدا)؛ يصبح (كاد أن الحركة
من الجيش ســلفاكير- نائبه فيهم -بما القدامى للقادة
يتباين نحو على الجنــوب في الوالة وتوزيع الشــعبي
عن فضــًال وأماكــن نفوذهم؛ العرقــي انتمائهــم مــع
من متجانس غيــر عبــارة عــن خليط الحركــة هي أن
الصراع والحرب مــن طويل لها تاريخ التي الفصائــل
لـ(جيش بــأن الثالــث واالغتياالت..أمــا االحتمــال
بمعــاداة والمتمســك اليوغنــدي المعــارض الــرب)
فيهم قــادة الحركة بمــا نفــاه احتمــال فهــو الحركــة؛

سلفاكير.
المتحــدة الواليــات عالقــة هــو األهــم أن غيــر
باالســتراتيجية الحادث وعالقة بالحادث وإســرائيل

هلعــًا أبــدت أنهــا رغــم فاألخيــرة حــول المنطقــة،
وزارة في مسؤول صرح فقد قرنق مقتل على مكشوفًا
هويته عــن الكشــف رفض - الصهيونيــة الخارجيــة
الواليات أدعو ) فيه: قال الصهيونية العامة لإلذاعة -

وجه الخصوص بوش على المتحدة والرئيس جورج
مصرع قرنق، عقــب في الســودان إلنقاذ المســيحيين
وحذر الســودان)!!. اإلســالميين في من وحمايتهــم
تعطل من الوزراء الصهيوني (شارون): رئيس مكتب
وتالشــي غياب بعد الســودان الســلمية في المســيرة
بنفس يقــوم الســودان جنوب في قــوي زعيم وجــود

قرنق). يقوم به الذي كان الدور
أحرونــوت) أن (يديعــوت أوردت صحيفــة وقــد
جنوب اإلســالميين على سيطرة (ســيعيد قرنق مقتل
لتطبيق اإلســالميين (سعي إلى وســيؤدي الســودان)
الغير!) دماء بســفك تسمح التي اإلسالمية، الشــريعة
«المحرر صحيفــة ما نشــرته للغط هو أن المثيــر غيــر
قبل - أي يوليو٢٠٠٥م بتاريــخ ٢٣ اللندنية العربــي»
قالت: (خالل والتي تحطم طائرة قرنــق- من أســبوع

الشعبية تغريات اجتاحت احلركة
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تقريرًا ورد إن بارز: مصري قال اإلعالميين مع جلسة
اإلســرائيلية االســتخبارات أن إلى يشــير القاهرة إلى
الشــعبية الحركة زعيم مــن للتخلص خطــة وضعــت
نائبًا مؤخرًا الدســتورية القســم أدى الذي قرنق جون

لرئيس الجمهورية). أوًال
وتضاربًا  لغطًا األمريكي فقد جاء أكثر الموقف أمــا
قرنق، بمقتل كثيــرًا تكتــرث لم المتحــدة فالواليــات
للجنة تحرك أي تتبنــى لم فهي بــارًدا؛ وكان تجاوبها
عند فعلت -كمــا أحــد أي تتوعــد أو دوليــة تحقيــق
ســارعت لقد الحريري؛ اللبناني الوزراء رئيس مقتــل

بســلفاكير بالترحيــب اإلدارة
قــال المبعوث فقد وتوجهاته
روجر ) للســودان األمريكــي
فــي ٩٦ حوالــي وينتــر): (إن
الجنوب في الناس مــن المائة
لســت الوحــدة.. يؤيــدون ال
أصبحــت العقبــة أن  متأكــدًا
قرنق)، موت (بعد اآلن أعلى
المقام عاليــة في كانت لكنهــا
اإلحصــاءات ألن األول؛

دعمه في تقريبــًا وحيدًا كان قرنــق الدكتــور أن تظهــر
كان الذي كيــر ســالفا الجديد القائــد وأن للوحــدة..
واســع بتأييد يحظــى عســكرًيا، وقائــدًا لقرنــق نائبــًا
لألســلوب ميله عنه معروف كير الحركــة..إن داخــل
لم نعرف أن تلك كلنا إنجاز األعمــال. في الجماعــي
منزعجًا من لست أنا قرنق.. الدكتور ســمة دائمًا تكن
في األغلبية رأي يمثــل االنفصالية؛ ألنه كيــر نزعــات

للوحدة). قويًا مؤيدًا قرنق وكان الجنوب.
إلى يشــير األمريكي المبعوث أن الواضح هنا ومن
أنه على قرنق غياب فعًال بالتعامل مع بدأت أن اإلدارة
ودراســات إحصائيات وأن له، ومرتب مزعج غير أمر
للحركة.. سلفاكير قيادة تدعم الموضوع حول ُأْجريت
في والمشاركين المتورطين مبكر الكتشاف إن الوقت
الدقيق التحديد في قرنق ومن ثم طائــرة تحطم عملية

لمسيرة السودان. للسيناريو المرسوم
أن المراقبون ُيْجِمــع الشــعبية: الحركة وضعية -٢
المرحلة في كبيرًا وزنــًا الحركة ســيفقد (قرنق) موت
من وذلك السياســية؛ وتعقيداتهــا المقبلــة االنتقاليــة
يتمتع ال التي السياســية والحنكة الحضــور جهــة قوة
المحلية العالقــات جهــة شــبكة ومن خليفتــه.. بهــا
قرنق.. عليهــا اســتحوذ التــي والعالميــة واإلقليميــة
االحتياجات مــع التعامل المقدرة علــى ناحيــة ومــن
عناصر الحركة عالقات إدارة وفــن للحركة.. المالية

اآلن. أضعف الحركة أصبحت وحلفائها؛
(مجموعة تقريــر فــي جــاء
(موت عن ( الدولية األزمــات
في وأثره على الســالم قرنــق:
الحركة فقدت (لقد السودان):
الرئيسي رها ُمَنظِّ الشــعبية أيضا
قرنق وكان  الرؤيــة. وصاحب
شخصيًا بشأن يتولى التفاوض
الســالم الشــامل، اتفاق معظم
بين فريــدة لــه مكانــة وكانــت
وطنــي. كسياســي الجنوبييــن
يعطي أنه الشامل الســالم اتفاق جوانب ضعف وأحد
وكان الهيئات األدنى. حســاب على للرئاســة ســلطة
للتفاوض األخالقيــة والســلطة المعرفة يملك قرنــق
أن ســلفاكير علي الصعــب النظام..من مباشــرة مــع
فهو والدبلوماســية. السياســية قرنق قدرات يضاهــي
الدولية واتصاالته السياسية، سلفه براعة إلى يفتقر إذًا
أنشطة جميع على التامة وسيطرته الواسعة، والمحلية

الحركة).
الحركة عبر واجهة الجنوبية الفصائــل التئام أن بيــد
شروط في تشددًا أقل وسلفاكير حّظًا أكثر أصبح اآلن
تحتفظ بعالقات التي المجموعات تلك مــع التقارب
أخرى ســاحة هنــاك كان وإن الحكومــة، مــع جيــدة
واالمتيازات القــوى ومراكز المناصب على للصــراع
ووحدتها. الحركة على ستؤثر التي والتنفيذية المالية

أن سلفاكير علي الصعب من
السياسية قرنق قدرات يضاهي
يفتقر إذًا فهو والدبلوماسية.
السياسية، سلفه بــراعــة ــى إل
والمحلية الدولية  واتصاالته 
على التامة وسيطرته الواسعة

الحركة أنشطة جميع
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تأكيد علــى الجانبان حــرص الســالم: وضعيــة -٣
بسالســة تســير ال األمور أن غير باالتفاقية، التزامهمــا
علــى الوشــيك االتفــاق مــن األرض فبالرغــم علــى
زالت ما االحتكاك عناصــر أن إال الحكومــة االنتقالية
يصعب عقبة كئودًا ستكون أبيي) ) فقضية منطقة قائمة؛
االنفصال. وتقرير فرص تنامي مع خصوصًا تجاوزهــا
حــدود (أبيي) يوســع المنطقة تحديــد حول الخبــراء
في هجليج البترول مناطق تضم بحيث بثالثة أضعاف؛
أيضًا ورفضته الحكومــة رفضته وهو ما جاورهــا، وما
قبائل مع المنطقة تستوطن التي العربية المســيرية قبائل
المنطقة في الحرب بإشــعال وهددت الجنوبية الدينكا

تنازالت. قدمت الحكومة أي ما إذا
الخرطوم اجتاحــت التي الشــغب أحداث الثانــي:
في جوبا لمدينة باإلضافــة الشــمال ومدنــًا أخرى في
التي أشعلها األحداث وهي قرنق، مقتل عد الجنوبب
أكثر بحياة أودت والتــي الشــماليين، الجنوبيون ضد
سوداني، جنيه مليار ١٣٠ من وأكثر من ١٣٠شــخصًا
بهجمة التالية األيــام في انقلبت التي األحداث وهــي
أنها في الحوادث هذه وأهمية الشماليين، من (مرتدة)
المشحون الثقة واالنفالت الغبن وعدم مقدار عكست
جذور كل أفســدت األحداث الجنوب. قبل أهل من

مع الشــماليين تعاطــف بعض
الحركة وأطروحاتها، وعززت
االنفصــال نحــو  الجنــوح
والمثقفيــن المواطنيــن بيــن
السياســيين، بعــض وحتــى 
على ســيلقي بظاللــه وهــو ما
في يعملون الذيــن الشــماليين
واألحداث كشــفت الحركــة.
ألمــن الهشــة األرضيــة عــن
المتابعــة وضعــف الخرطــوم
في الواســع األمنيــة والخلــل

لها. والتهيؤ بالمخاطر التنبؤ
التالية له -رغم واألحــداث قرنق مقتل أن شــك ال

قويًا أثرًا لها وكان الجملة. فــي كانت خيرًا مراراتها-
من -بدعم الحركة الشعبية احتمالية تولي تالشــي في
االنهيار ظل فــي الســودان رئاســة الدولي- المجتمع

السودانية. لألحزاب الكبير
مســتقرة بقاء األوضاع حالة أنه في نعــرف أن يبقى
الصراع ألطــراف السياســات (القديمــة) واســتمرار
بعض تعتريه الشــعبية الحركة موقــف الســوداني فإن

اآلتي: في ُنجملها السودان على المخاطر
الغزال) بحــر ومجموعــة (دينكا ســلفاكير بتولــي
(دينكا توريت) لمجموعة خلفًا الحركة لمقاليد قيادة
مشــار -من رياك وبكــون كان يمثلهــا قرنــق.. التــي
االنفصالية خلفيته بــكل الحركة لرئيس نائبــًا النوير-
االنفصال نحو اقتربــت كثيرًا قد بذلك الحركة تكــون
أهمية ســيعطي ما وهو الســودان، جنوب واســتقالل
الحدود كقضيــة الجنوب وضعيــة قصــوى لترتيبات
ســيؤثر آخر جانــب مــن وموضــوع (أبيــي)، ولكنــه
وشــرق دارفور ملفات بتحريك الحركة اهتمــام على
جبال مناطق بمحوريــة تمســكها ويضعف الســودان

األزرق. والنيل النوبة
وشــدة الحركة تقــوم عليهــا التــي الــرؤى ف تطــرُّ
يمثل ال وهــذا واإلســالمية، العربية للثقافة معاداتهــا
الــذي الســخي الصحــن
الحركــة دعــم تســتجدي بــه
الغربيــة والمنظمــات الــدول
ُأّس التكوين بل هو فحســب؛
ألعضــاء والثقافــي التربــوي
وهــو وجنودهــا  الحركــة
حتى وانتشــر عنهــا شــاع أمر
من الحركة حلفــاء تبــرم منــه
مهمة سمة وأصبح العلمانيين
الســودان الجديد ســمات من
-حتــى الحركــة تصــر الــذي
منطلقًا أيضًا قيامه؛ وأصبح االتفاقية- على توقيع بعد
مع وتحالفاتها الحركــة تميز حوله تــدور اســتراتيجّيًا

عليها تقوم التي الرؤى تطرف
للثقافة معاداتها وشدة الحركة
ال ــذا وه واإلســالمــيــة العربية
الذي السخي الصحن يمثل
دعم الدول الحركة تستجدي به
فحسب الغربية والمنظمات
التربوي التكوين  أس  هو بل

الحركة ألعضاء والثقافي
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النوبا مــع حصل كما المضطهــدة) (الثقافات قوائــم
على اعتمادها وكما فــي األزرق النيل منطقــة وقبائل
الثقافة لهــذه العداء َســْبٍق فــي لهــا َقَدم دول مســاندة

ويوغندا. كإريتريا
هذه تتناول لم نيفاشــا في عليها ع اْلُمَوقَّ اللوائــح إن

ومن حاســم، بعالج القضايا
لهذه بدائل أي هناك فليس ثم
الحركة ســتمضي العقلية؛ إن
اإلســالمية الثقافة محاربة في
أو دســتورية  منافــذ عبــر
ســرية أو ربما ُتوكل عمليات
إذ الــدور؛ بهذا لها يقــوم من
الحركــة مصلحــة مــن ليــس
الطــرف عــن تغــض أن أبــدًا

كهذا. أمر
هي ضــد العرب االســتقطاب العرقــي والشــعوبية
الحركة بنايــة عليها قامــت المهمة التي اللبنــات مــن
في تحشــد الحركة ألن بهــا والتي تســعى وجيشــها؛
والوسط الغرب من العرقيات وباقي الجنوبيين صفها
ال قد التــي المناطق وإلشــعال والجنــوب والشــرق
دارفور حالة كما فــي ألطروحاتها الثقافية تســتجيب
تولي ربمــا يطرأ من جراء تغييرًا هناك أن والشــرق إال
لقضايا (حكرية) أولوية يعطي الذي ســلفاكير العقيد
مدى المتالحقة األحــداث أثبتــت ولقــد الجنــوب؛
حكم في الحركــة فــي إحياء أمل الورقة فاعليــة هــذه
العربية األصول ذات القبائل عزل وفي الســودان، كل

البالد. مستقبل تشكيل في بدورها وإلحاق األذى
محورّيًا دورًا للنصرانية يكون ألن الحركة وتســعى
لدين منافســًا أوًال ألنهــا تمثل بديــًال الســودان؛ فــي
سيكســر وثانيًا ألنه يناهضهم؛ الخرطوم الذين حكام
به، تدين التــي العرقيات وســطوة اإلســالم نفوذ مــن
دولّيًا ودعمًا تمويلّيــًا ومعنوّيًا رافدًا ألنه ســيوفر وثالثًا
الحركة لقد رعت المهتمين، كافة مــن الجنوب ألهل
الغربية المنظمات مساعي لها الموالية والمؤسســات

وشــحنهم بثقافتهــا وتزويدهــم الجنوبييــن لتنصيــر
بالركب، المســلمين لمزاحمة ضد اإلســالم ودفعهم
الوســط والحــل الحيــاد باســم نموذجهــم وفــرض
والثقافــات العرقيــات تعــدد ومراعــاة والمســاواة
أهل أن تخص يــراد الجاذبة التي الوحدة ومتطلبــات
بامتيازات وحدهــم الجنــوب

استثنائية.
الحركــة ســيادة ظــل فــي
أحد ينعم فلن ونفوذها الشــعبية
والتحــول الحريــة بشــعارات
نفســها تمني الذي الديمقراطي
لربــع ليــس إذ األحــزاب؛ بــه
والســحل الدكتاتورية مــن قرن
التــي والجرائــم واالنتهــاكات
تتحول أن بــه الحركــة اتســمت
حشــد لطالمــا شــعب مــع زاهــد لطيــف حــزب إلــى
نهجًا تتبنى الحركــة لم إن وطرده؛ منه للثأر الجنوبييــن
مواطنيها؛ عن فضًال قادتها ومثقفيها مع أبدًا ديمقراطّيــًا
ولقد الشــعبية، الحركة ثلثي مؤسســي تم اغتيــال لقــد
النيلية القبائل بيــن داخلية حــروب الجنوب فــي دارت
من أكثر ضحيتها وراح ســنين عشــر من أكثر اســتمرت
لم بالســالح الشــعبية الحركة إيمان وإن مليــون قتيــل؛
تعود أو تربح الصفقة ريثما تأجل تأخر أو وإن يتزحــزح

سالحها. زناد فتتحسس
كامتداد واســع علــى نطاق الشــعبية الحركة تعتبــر
لفرض سياســة األمثــل الغربيــة والســبيل للمنظومــة
ســائر دون الســودان في وأطماعهــا الغربيــة الــدول

األحزاب العلمانية األخرى.

التحوالت: لظى تحت اإلسالمية الحركة
الحقــًا ْت َتَســمَّ التــي القوميــة الجبهــة اإلســالمية
النظام وروحه؛ قلب هي زالت اإلســالمية ال بالحركة
أجهزتها بحل الدولة فــي تمامًا ذابت الحركة أن غيــر
عدد عقد وقد ١٩٩١م، عام منذ والتشــريعية التنفيذية

والشعوبية العرقي االستقطاب
اللبنات من  هي  العرب  ضد
بناية عليها  قامت التي المهمة 
تسعى والتي وجيشها الحركة
صفها في تحشد ألن الحركة بها

العرقيات وباقي الجنوبيين
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مؤتمرات عليها عــدة والحادبيــن الحركــة قــادة مــن
وســبل للحركة ناقدة قــراءة تقــدم ونــدوات وأوراق
(المهمــات عــن األوراق تلــك وتحدثــت إحيائهــا،
والتي تعقيداتها، بــكل جلبتهــا الدولة التي الجديــدة
والمؤسسات لها اآلليات أن تتصدى مناســبًا يكن لم
التواتر وأن بتلــك النقلــة انقطــع القديمــة، الحركيــة
تمامًا محلها وحلــت ومؤسســاتها للحركة التاريخي
والملحة، العاجلة همومها وحاجاتهــا بجميع الدولة
في أثرًا األبعد -ولكنــه اآلخر األخطر وكان الحــدث
السلطة. واحترابها حول انشــقاقها هو الحركة- تطور
الرؤية فــي واالرتباك االنشــقاق فتنة تضافرت ولقــد
ولو بقاءها يــرى من بين ووظائفها الحركــة دور إلــى
ذوبانها يــرى مرجعيــة محدودة، ومن وظائــف ألداء
الجديدة، المرحلــة أنشــأتها التــي المؤسســات فــي
تعرية عملية أكبر لتحدث تلك العوامــل توافقت وقد
المتتابعة الصدمات لقد أفقدتهــا بنائها فــي وإضعاف
ومقدرتها قيادتهــا وفاعلية ووحدة صفهــا تماســكها
التاريخي التكافــل فقــدت ثــم ومن المبــادرة. علــى
الدين. اإلخاء في علــى قام أفرادها الذي بيــن المتين
بين وتحاربًا مقاطعة التكافل انقلب كثيرة أحيان وفــي

أخالء األمس.
ظهورهم وزوال انكشــاف كثيرون أدرك وعندما
الجماعة اإلخــاء ورابطة جدار من المتين الحصــن
مبررات أقوى يمنحهم كان الفكرة؛ ممــا وحصانــة
والحماية هربوا التضامن وســائل وأجدى الوجود
وطلبًا نجــاة إلــى جهاتهــم وتفرقــوا إلــى قبائلهــم
الخــروج أحيانــًا وبلــغ ذلــك والعدالــة، للنصــرة
المحاربين مــواالة وإلى بالقوة المســلحة الصريح
الفتنة بذلك وألجأتهم البــالد؛ أعداء الناصبيــن من
زائف أو انتصار في طمعًا عنها منهي نكارة إلى كل

األجل. قصير مكسب
َبُهْم وَأنَّ بالنفس وبالجماعــة الثقــة ضعفت وعندمــا
العمل إلى المبادرة َذَوْت الخــالص طرائق إلى النظر
وتخلخلــت والمناجــزة المدافعــة روح وتراجعــت

فتفرقت بالناس الموحدة؛ والذهنية اإلرادة الجماعية
إلى مذهب جديد يأوي نجاة في بين باحث عن السبل
وتهبه نصرتها. تحتضنه أخرى جماعة إلى أو آبق فيئه
إحساسًا كان أثرًا وأبلغها مضاضة أشد األدواء لكن
الذاتية؛ المصداقية وفقدان المشروعية بتآكل مداخًال
بالنفــس اإليمــان يضعــف الــذي اإلحســاس ذلــك
اجتمعوا مــن عليه اجتمــع المطلــب الــذي وبأحقيــة

نصرته. على وتواثقوا
في ضموره اإلسالمي العمل أزمات من نتائج وكان
فيها الصدارة له كانت التي والمتجددة التيارات الحية
انتخابات بصحتها حقيقة تشــهد وهذه عداه. من على
في القطاعات العضوية ونســب الجامعية االتحادات

عامة. والشبابية الطالبية
الفكري واإلنتاج والطــروح اإلســالمي الخطاب أما
على اآلخرين- والمبادرة الســبق فيه للحركة كان -مما
الفكري تراجع اإلنتاج لقد بصورة مزعجة؛ تخلف فقد
الســنوات طيلة أو بحثًا كتابًا تجــد تكاد فال وكيفًا كّمــًا

للمجتمع. أثرًا ُيْذَكر في الواعية الثقافية ترك الماضية
تلــك الجماعــة أدواء ُتْعــِدي  أن طبيعيــًا كان
الذي الشــعبي التيار فضُعَف األخرى، المؤسســات
أهدافهــا تمضــي إلــى قبــل لججــًا مــن رآه النــاس
الرصيد تــآكل لقد ضــن، ســندها بغير وتعطي بثقــة

موقع إلى منه أفــواج تحولت ال بل النصير، ونكــص
قادرة على مواكبة السياســية الحركة تعد ولم العداء.
تطلق مبادرات أن عــن فضًال التطــورات المتالحقة
وبضعف فيه. الوالء وتنمــي المجتمع تماســك تعيد
لنــداءات االســتجابات ضعفــت الشــعبي الســند

السياسية الــحــركــة تــعــد  ــم ل
التطورات مواكبة  على  قــادرة
تطلق أن عن فضًال المتالحقة
المجتمع تماسك تعيد مبادرات

وتنمي الوالء فيه  
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العســكري العدوان أمام ظهر البالد وتعرى النصرة،
وخارجها. داخلها من الصريح

للمصاعــب الدولــة اســتجابات كذلــك وتأثــرت
تصديها فــي ذلك يتبــّدى تجابهها. التــي واألزمــات
المؤسسات أشد إلى أثره ويتعّدى وواجباتها لوظائفها
في نفسها تجد التي المســلحة القوات مثل حساســية
التي األمنيــة والمصاعب المهــام من متالطم محيــط
وتنامي المســلحة المعارضة حــركات تكاثر ُيَولِّدهــا
جراء تلك ومــن البالد. في القوات األجنبيــة وجــود
وتمرد البالد، الفتــن والمواجهات تهاوت أطراف من
نواح فــي الموالين أقــوى القريب باألمــس كان مــن
على حتى البلوى ظــالل َوَخيََّمْت من البــالد مختلفة

العاصمة.
الجفوة الظن وتعمقت ســوء تنامى األجواء هذه في
أنفســهم وجدوا الذين الحركة أعضاء من كثيرين بين
تنفك ما التــي الحكومة ناحيــة، وبيــن من متفرجيــن
أخرى. ناحية من وأزماتها مشكالتها تدافع -وحيدة-
الحكومة مع العالقة أن لدى هؤالء الشــعور وتعاظم
طــرف واحد يمليها اختياريــة شــروط على مؤسســة
من مســتمدة تعاقد شــروط على وليس الحكومة هــو
هؤالء رأى موحدة؛ جماعة داخل مشروعية مشــتركة
تســتدعيهم وتستنفرهم تحتاجهم عندما أن الحكومة
عالقٍة في فزهــد أكثرهم تهملهم، تأمــن عندما لكنهــا

غيرها. عن يبحثون بأنفسهم ونأوا كتلك
بســبب اإلســالمي كثيرًا صورة العمل تضررت لقد
وحدتــه وأصبــح ووهنــت المشــكالت الموصوفــة
تحســب أن من فيما يجري. وبعدت محــدودًا تأثيــره
عالمي فاعل. أو إقليمي تشــكيل مغزى في أي ذا َكّمًا
النموذجية الحالــة هو الســودان أصبح ذلك من بدًال
من الدول له ال يؤبه ومن له يؤبه من يسعى كل لألزمة
الوســاطة شــئونه بدعوى في للتدخــل والمنظمــات
تجنب أيضًا الســياق في ذلك لحل أزماته. والمبــادرة
الذاتي النقــد في حقوقهــم ممارســة الحركة أعضــاء
صدورهم فــي وتلجلجــت اإلصــالح والســعي فــي

األمــور؛ خوفًا لتدارك والســعي فــي المبادرة الرغبــة
هؤالء التصنيف إلى مــن وجزعًا متوهم؛ انشــقاق من
واإلرادة فضمــر الوجدان الجماعــي هــؤالء، إلى أو
فيما كان الــذي الموحد النســيج وتوهــن المشــتركة
للجماعة الداخلي اإلصــالح آليات أقــوى من مضى

المصاعب. تتغشاها عندما
للصــدوع والتصنيفــات مرهونــة اليــوم والحركــة
األفكار مما تعمل تعمل بداخلها بأقوى الِجَهِويَّة التي

الجماعي. يعمل الوالء مما وبأفعل
الديمقراطيــة الممارســة أن المشــكلة ــَق َعمَّ وقــد
قد تعرضت اللفظية- التعهدات تجاوزنا داخلها -إذا
الديمقراطية الممارســة وبغيــاب لضربات موجعــة،
إنتاج على الفكــري والمقدرة الداخليــة خمد الحراك
وتناقصت المؤسســية التقاليد وضعفــت المبــادرات
اســتقالل يضمن كان الذاتي الــذي مــوارد التمويــل
والتيارات الشــباب لدى جذوتها وانطفــأت قرارهــا،

وهجروها). عنها فأضربوا الحية األخرى

من مجموعة عــن عبــارة حقيقتها الحركــة فــي إن
أهداف يجمعها التي المختلفة والمنظومات التيارات
مرشــحة بهذا وهي منها، وجودها فلســفة عامة تمثل
للتفاهم مدخًال يوفر أيضًا ولكنه واالختالف؛ للتفتت
كيانها ستســتعيد الحركة أن يبدو وال والتعامــل معها.
شئون إدارة في ظل ضياعها في زحمة بســهولة القديم
بمنهجية إنها أقرت الداخلية؛ وتنامــي نزاعاتها الدولة
-كيفما األخــرى واألحزاب االســتعانة بالتنظيمــات
األزمة التي عمــق يعكس كبير تراجــع وهذا كانــت-

تعيشها.

اليوم السودان في أن شك ال
هذا أن بيد فريدًا أمنّيًا هــدوءًا
على يرتكز األمني االستقرار 

أرضية هشة
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األمنية: الحالة
بيد هدوءًا أمنّيًا فريدًا الســودان اليوم في أن ال شك
هشــة؛ أرضية على األمنــي يرتكز االســتقرار هــذا أن

محاور: من ثالثة هشاشتها تنطلق مبعث
وتطبيع العالقة اإلرهــاب على الحرب ١- محــور
القناعة أخذتهــا فالحكومة الســودانية مع واشــنطن:
التطبيع مع فــي هو ومشــاكلها أزماتها حل مفتاح بأن
الحكومة رضاها؛ فبدأت لكســب والسعي واشنطن،
الســفارة فتح إعــادة أجــل بالضغــط مــن الســودانية
التحقيقات مكتب عمل نشــاط واســتئناف األمريكية
كنيروبي أخرى دول الخرطوم وليس من من الفدرالية
بما المكتب أعمال في تتدخل أن يمكن التي والقاهرة
في أن تأمل الحكومة لقد كانت السوداني؛ يضر النظام
األراضي من مباشــرة معلوماتهم األمريكيون يســتقي
الســودانية المعارضة على يعتمدوا أن بدل الســودانية
في قصف حدث كما الحكومة ضد الوقائع التي تلفق
في الشامل وقضية تصنيع أسلحة الدمار الشفاء مصنع
بإعادة الخرطوم حســن نية قامت وكبادرة الســودان.
المطلوبين بعــض ومالحقة التأشــيرة للعــرب؛ نظام
بعض تســليم عن أنباء تواردت كما والتحقيق معهــم
ومصر ليبيا مثــل دولهم إلى اإلســالميين المطلوبيــن

والسعودية.
شــعرت ســبتمبر من الحــادي عشــر ــى ُحمَّ وبعــد
مع اإلدارة التقــارب في اإلســراع بضرورة الحكومــة
ح ُتَصرِّ الجملــة- التي -فــي الجمهوريــة األمريكيــة
اســتجابت إذا الخرطــوم مــع التعامــل بإمكانيــة 
المخابراتي النشاط اســتئناف تم وكان أن لشــروطها،
لها، الجو وإفساح معها المعلومات وتبادل األمريكي
الحكومة األمريكية أثنــت بمقتضاه الــذي األمر وهو
وفي اإلرهاب، على الحرب في الســودان تعاون على
المخابرات مديــر زار الحالي العام مــن إبريل أواخــر
قوش) واشــنطن الله عبد (صــالح اللــواء الســودانية
والمخابرات األمن وكاالت مــع اجتماعات لحضور
شــراكة (نحن نملك بقوله: بعدهــا صرح األمريكيــة

التي والمعلومات المخابــرات األمريكيــة، مــع قوية
لوس صحيفة وأوردت مهمــة) كانــت بهــا زودناهــم
أعده تقرير في ٢٠٠٥م إبريل ٢٩ فــي تايمز أنجلوس
ونقل المباحثات، عــن فيه تحدث (كين سلفرســتين)
(إن قولهم: األمريكية االستخبارات في عن مسؤولين
ال ونحن ا، جد� عاٍل السوداني الجهاز مستوى مؤهالت
تتوافر أن دون العالم من الجزء ذلك في البقاء نستطيع
لهم يتيح موقع جيدة، وهــم في اســتخباراتية خدمات

جليلة). بمساعدات نا مدَّ
إلحاحًا لقفل أكثر اآلن بات النظــام أن جلّيًا ويظهــر
أخرى تعيده جبهات فتح وتجنب واشــنطن مع ملفاته
نظام أنه إلثبات إصرارًا أكثر األول..بــات المربع إلى
ضده التي أثارت العاصفة األزمــات كل رغم متعاون
من للخروج ماســة حاجة في بات الدولي.. المجتمع
وخلفياته اإلســالمية وشــعاراته الثورية راياته تبعات
أن - النهاية فــي - يمكنها الحكومــة ال الحركيــة؛ إن

بقائها. على تساوم
الســلطة: في الحركة الشــعبية وجيشــها وجود -٢
ســتحتفظ الحركــة فــإن الســالم اتفاقيــة  بمقتضــى
(١٥٠٠) منهم السودان شــمال مقاتل في بـ(٦٠٠٠)
جيش أن حقيقة وباســتصحاب العاصمة. داخــل فرد
بأي يتمتع عصابات ال جيش فــي الحقيقة هو الحركة
تعبئته جرى قد جيش والمسؤولية.. من االنضباط قدر
يعطي أيضًا ما يمثلهم. واالتفاق وكل الشــماليين ضد
األخرى النظاميــة وظائف القــوات ثلــث الجنوبييــن
كالنيابة أخــرى مهمــة ووظائــف كالشــرطة واألمــن
ال ما وحدها فــي العاصمة فإن لهذا إضافة والقضــاء.
المصادر أن بعض تقدر جنوبي الجئ مليوني عن يقل
يمكن أن يتم ســابق مقاتل (٤٠٠٠٠) يقارب ما فيهم
الحكومة ســيجعل أمر وهو قرنق) ) لصالح توظيفهم

حقيقي. مأزق في
الفصائل قوات من ميدانيين أعداء القوات إن لهــذه
مــع المتحالــف ماتيــب فاولينــو كقــوات األخــرى
يتهيأ ملغومًا جّوًا أن يكّون شأنه من ما وهو الحكومة،
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تولي بعد تزايدت فرص التوافق قد أن رغم لالنفجــار
سلفاكير لقيادة الحركة.

الشــعبية تتشــكل من الحركة قوات مــن كبير جــزء
في وضع مختلفون وقادة مختلفة لِعْرقيات قوات تتبع
المناصب اختالفهم علــى جــراء لالضطراب؛ قابــل

والصالحيات. والرتب
ظهــر المجن تقلــب أن الشــعبية الحركــة تســتطيع
معها والمتواطئيــن قواتهــا كل وتســتغل للحكومــة؛
حتى أو أمــن الخرطــوم في ضخمــة إلحــداث بلبلة
تســعى الذي األمر وهو فيها عســكري بانقالب القيام
أســلحة القوات نوع فــي بالتحكم لتجنبــه الحكومــة

تحركاتها. وطريقة توزيعها ورصد المشتركة
األجهزة الختــراق واســع مجــال هنــاك ســيكون
ممثلــي طريــق عــن العســكرية واألســرار األمنيــة
على تســيطر أن الحكومة وســيصعب علــى (قرنق)،
الشــرطة قوات ِقبل من النفــوذ واســتغالل التعديات
استمرارية على وضعها لحساســية (الجنوبية) واألمن

االتفاق.
كبيرة تشــكيلة وهو الداخلية: األزمات ٣- محــور
تنامي مثل األمنيــة أبعادها لها اإلشــكاليات التــي من
وتوظيفها النظاميــة القــوات في العنصريــة النزعــات
الشــعبي االنشــقاق وكإفرازات الحســابات لتصفيــة
وكبعض األمنية األجهزة داخل معه وأثــر المتعاطفين
األمنية داخل القــوات والمنحرفــة النفعيــة التيــارات
التي وكالخطــورة اهتماماتهــا المشــبوهة، لهــا التــي
على الحركة من بعض الســاخطون يشــعلها يمكن أن
مجاهدي وقدامــى الدفــاع الشــعبي منســوبي قوات
أكثر تدريب من كالمخاطر الناتجة أو الجنوب حرب
الشــعبي والخدمة الدفاع نظام عبــر مقاتل مليون مــن
امتالك الســالح فوضى ظل فــي العســكرية اإللزامية
العســكرية العمليات مناطق في النزاعات عن الناجم

السودان. بأطراف

 

الدعوية: الحالة
فــي الســودان اإلســالمية الدعــوة وضــع أن رغــم
الــدول ببقيــة بالمقارنــة جيــد وضــع -إجمــاًال-
مــع تتعاطــف الحكومــة أن ورغــم اإلســالمية،
أو تنازعها ال التي المســالمة اإلســالمية المجهودات
قد اآلن الدولة أن شــك من فليس تســعى لمحاربتها،
ودرجاته صوره بشتى اإلســالمي للعمل همها خَفت
على يرتكــز ال منحــى وطنّيــًا مائعــًا تنحــو وأخــذت

بها. تنادي كانت التي اإلسالمية المبادئ
قضايا الجهــر بمناصــرة عــن الحكومــة تغاضــت
همومهم التي تطــرح وعقــد المؤتمرات المســلمين،
في صياغــة العالقات كأولويــة تضمينهــا فضــًال عن

والداخلية. الخارجية
الحكومية عبــر المنابر الله إلى الدعوة ســبل انزواء
كاإلذاعــة الصلــة ذات المؤسســات خــالل مــن
واإلرشــاد والتعليــم  الثقافــة ووزارات والتلفزيــون

وغيرها. الطوعية والمنظمات العقيدة ومجالس
قيــم المجتمع وثوابت الدين على الجرأة تعاظمت
لردع دعاة الالزم عن الحزم الحكومة تراخي ظل فــي

والضالل. الرذيلة
جهود لتقويض الحكوميــة الجهــات تســعى بعض
النهج مع تتوافق لــم إن اإلســالمية الجماعات بعض
لتعويق الدولــة آليــات تســتخدام وربما الحكومــي،

أنشطتها.

اإلسالمية في الدعوة وضع أن رغم
جيد وضع – – إجمــاًال الســودان
اإلســالمية الدول ببقيــة بالمقارنــة
مع تتعاطــف ورغــم أن الحكومــة
المســالمة اإلســالمية المجهودات
لمحاربتها تنازعها أو تسعى ال التي
قد الدولــة اآلن أن شــك من فليس

اإلسالمي للعمل همها خَفت
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العديدة (الســلفية) التنظيمات فإن آخــر جانب من
خطورة األوضاع مع يتناســب بيات ال حالة في تعيش
من غريبًا ضربــًا الســاحة هذه شــهدت وقد الحاليــة.
القريبة (الســلفية) فالمجموعات والتناحر؛ التشــرذم
أصبح حتى جموعها اإلرجائي مثًال تشــتت الفكر من
الكتاب جمعية فهنالك وقيادتها طريقتها، منطقة لكل
ومجموعة بحــري علــي مجموعــة وهنــاك والســنة،
في وآخرون الصافية في شــباب وهناك مختار بدري،
لها تأثير كيانات وهــي توتي، في ومجموعات الثــورة
على جهودها وتقتصر الســاحة، أوضاع على محدود
وأعمــال منظماتها والدورات الــدروس بعض إقامــة
العالقات جــدل إثارة الراتبة باإلضافــة إلى الدعويــة
(الســلفية) المجموعات مــع وعالقاتهــا بينهــا فيمــا

األخرى.
تنتســب التــي الجماعــات  أيضــا الســاحة وفــي
سالسل من كثيرًا تضررت والتي لإلخوان المســلمين
فاترًا دورها وجعلــت بها، التي عصفت االنشــقاقات
الُمَعلَّى القــدح فيــه لها كانت ســاحة في ومتواضعــًا
الدولي التنظيم مــن المعترف بها األم مثــل الجماعــة
الله عبد صــادق الشــيخ العام المراقب يقودهــا التــي
والتي الدائم، نور الحبر يوسف والشــيخ الماجد عبد
الحكومــة والمؤتمر الوطني مــع تحالف دخلــت في
البشــير عصــام د. علــى رأســهم ممثلــة بمســؤولين
ووزنها نشــاطها الجماعة وضعف حركة ورغم بــطء
على للعمل الدعــوي قاعــدة تمثل لكنهــا السياســي
التي والســنة بالكتاب االعتصام وكجماعة حــال. أي
بقناعاتها المعروفــة نارو أبو ســليمان يقودها الشــيخ
الحكومة، مع تعاون أو تقارب ألي وبرفضها السلفية
اإلصالح جماعة المســلمين اإلخوان جماعــة ومثل
جمال والشيخ الله جاد ياسر الشــيخ قيادتها على التي
على اإلصالح في البنا بمنهج والتي تتمســك الطيب،

األم. الجماعة من قوسين أو أدنى قاب يجعلها نحو
رأســه على ناشــئ أيضا تيار ســلفي الســاحة وفــي
عبد الشــيخ أبرزهم والدعــاة العلمــاء مجموعــة من

الكثير يأمل الكريم عبد محمد والشيخ يوســف الحي
الحاجة ويســد الدعوي الفــراغ أن يمــأل الدعــاة من
التحديات بمســتوى تكون إســالمية دعوية لمنهجيــة

والمستقبلة. الراهنة

االجتماعية:-   الحالة
ســاهمت أنهــا الحاليــة ُيْحَمــد للحكومــة إن ممــا
نواٍح المجتمع -فــي إيقــاع ضبط في بشــكل واضح
بعض محاربــة وفــي اإلســالم علــى هــدى كثيــرة-
أن غير والتيــارات المنحرفة، الممارســات المحرمة
كادت حتى للتصوف مساندًا مســلكًا الحكومة اتبعت
في هي راعيًا رسمّيًا له. لكن المأساة العميقة تكون أن
-أو تالشــت لقد واْلِجَهِويَّة العنصرية النعرات تنامــي
السياســي والبرنامج والعقيدة الفكــر روابط كادت-
الجبهة من أتباع غفيرة جماهير الجامع عند والحــزب
لقد األخرى بشكل عام، واألحزاب خاصة اإلسالمية
التنظيمات بناء فــي خطير دور للقبيلة والعرق أصبــح
وهو السياسية، التمرد واألنشطة وحركات واألحزاب
واستقراره السودان لوحدة حقيقي ومهدد خطير مزلق

االجتماعي.

في الوضع مــع التعامــل فــي مقترحــات
السودان:

الحالية الحكومــة أن مــن التأكيد علــى بــد ال -١
تجربة إسالمية تعتبر جنتها- التي الطوام -بالرغم من
حق هو فيمــا المناصرة تســتحق بآخــر- أو -بشــكل
على وأْطرها وشــر، باطل هو فيما والمناصحة وخير،

سبيل. كان لذلك إن الحق
في الحكم لتركيبــة الكامل الفهم علــى العمــل -٢
معها والتعاطــي وتياراتها تفريعاتهــا بــكل الســودان
اإلســالمية بالمبادئ الدولة يضمن تمســك نحو على

شرائعها. وتطبيق
قوية إســالمية اقتصادية لبنية التمكين ضــرورة -٣
رأس ســيطرة الطريق على وذلك لقطع الســودان؛ في
البلد مقدرات هــذا الجنوبــي على أو الغربــي المــال
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البكر. الضخمة وإمكانياته
بمختلف وحــدة إســالمية حــدوث مــن بــد ال -٤
تستثني لن التي القادمة الصعوبات وجه في مستوياتها

أحًدا.
والحــذر الحيطــة جوانــب أخــذ مــن بــد ال -٥
ال حتى المؤسسات اإلسالمية، التام لكل واالنضباط

فيها. طرفًا ليست هي معارك غوائل تحت تدخل
والمعارك االســتفزازات مــع المتــزن التعامــل -٦
ذلك أمكن مــا المقصودة وغير المفتعلــة المقصــودة

األمور الداخلية. لترتيب واالنصراف
قــادة التنظيم مــن العقــالء مــع الصلــة توثيــق -٧
يضر أن ال على معهــم والتعاون ومســاندتهم الحاكم

الخاصة. وظروفهم بمكانتهم ذلك
فهم بها، والعناية وهمومه االرتباط بالمجتمــع -٨

ألطماع المخربين. الوحيدة الردع قوة
الصغيــرة النزاعــات إنهــاء علــى العمــل  -٩
المعلقة األوضــاع المؤثــرة وتســوية واالحتــكاكات
ســيكون المقبلة المرحلة حــرج ألن أصنافها؛ بشــتى

غير المتماسكة. اللبنات أن تتحمله من أكبر
العلم وبث اإلنســانية التنمية تصعيــد برامــج -١٠

المجتمع. اإلسالم في الشرعي وأدب
الوضع مع السياســي التعامل تقييــم أوضــاع -١١
الســتمرار األمثل الوضــع حول والتشــاور الجديــد

اإلسالمي. العمل
جنوب السودان، في الدعوي تكثيف النشاط -١٢
ودراســة الجنوب في مســتقرة للدعــوة وإيجــاد نواة
الجنوب فــي للمســلمين سياســي كيان بناء جــدوى

المهتمين. مع بالتعاون
المحدقة للمخاطر موسعة دراسات من بد ال -١٣
وخطط لهــا شــامل تكييف ووضع البــالد بمســتقبل

ومعالجتها. معها للتعامل واضحة
العنصرية والجهوية النزعة محاربة العمل على -١٤

لذلك. محددة برامج ووضع المجتمع في
السودان على الشرسة التنصيرية الهجمة وقف -١٥

الغرض. لهذا متخصصة تكوينات وإيجاد ومقاومتها
المســلحة للقوات مداخل إيجاد على العمل -١٦
وتوعيتهــا األخــرى، النظاميــة والقــوات الســودانية

معها. العالئق وتوثيق اإلسالمية للمعاني وإرشادها
علــى الحادبيــن إشــراك كل علــى العمــل -١٧
فــي مســؤولية الحفاظ كان أي حــزب مــن اإلســالم
وتأجيــل الخالفات واســتقراره هذا البلد علــى هوية
الدين في بيضة على الحفاظ ســبيل في الضرورية غير

الجريح. البلد هذا
اإلســالمي وترســيخ العمل توســيع مواعين -١٨
من علــى أكثر واجهة مــن بأكثــر مرتكزاتــه والعمــل

مسار.
والوضع خطير، جســيمة بأن المهمة نقــول أن بقي
الســودان أجل من ُيْعَمل أن يجب مــا هنــاك كان وإذا

ونعم الوكيل. الله وحسبنا اآلن، ُيْعَمل أن فيجب
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إضافية معلومات

إطار ماشاكوس: املصري يف تقرير حق

حق منح على ،٢٠٠٢ يوليــو ٢٠ في ماشــاكوس في جرى توقيعه الذي نــص االتفاق اإلطارى
استفتاء من خالل وذلك سنوات، بعد مرحلة انتقالية قدرها ست السودان المصير لجنوب تقرير

دولية. رقابة تحت

األولوية علــى إعطاء العمل ســويًا اتفاق الطرفين على علــى أيضًا اإلطارى االتفــاق نص وقــد
آلية محددة إلى االتفاق التنفيذ أشــار ولضمان الســودان. جنوب ألهل وجعلها جاذبة للوحــدة
الهيئة هذه تقوم االنتقالية، علــى أن الفترة خالل تقييم وهيئة مســتقل مجلس تأســيس في تتمثل
من متساوين ممثلين التقييم من هيئة وتتشكل الوحدة. لترتيبات منتصف المدة في تقييم بإجراء
الدول من اثنين ممثلين عن يزيد ال ومما لتحرير الســودان، الشــعبي والجيش حكومة الســودان

اآلتية: والمنظمات

جيبوتي وهي اإليجــاد، لمنظمة التابعة حول الســودان الفرعية اللجنــة األعضــاء في الــدول أ-
وكينيا وأوغندا. وإريتريا وأثيوبيا

المتحدة. والواليات المتحدة والمملكة والنرويج إيطاليا وهي دولية مراقبة دول ب-

األطراف. قبل من عليها االتفاق يتم أخرى أية دول أو هيئات دولية ج-

المؤسســات تحســين على االنتقالية الفتــرة خــالل العمل والهيئــة باألطــراف االتفــاق ونــاط
ألهل الســودان جاذبة جعــل وحدة إلى تهدف والتــي لالتفاقية، طبقــًا المؤسســية والترتيبــات

الجنوب.
رسالن. هانئ والتداعيات، املسار جدلية السودان، جلنوب املصري حق تقرير

.٢٠٠٤ أبريل -١٣٨ العدد عرشة- الرابعة -السنة اسرتاتيجية كراسات

قرنق: جون

بور في قرب في جونغلي ١٩٤٥ قوي عام بحضور شــخصية تتمتع البعض الذي يراه قرنق ولد
ميسورة. مسيحية ألسرة الجنوب في غالبية تشكل التي االتنية الدينكا أرض

في فرينيل تابع دراســته الجامعية والداه، انتقال حيث تنزانيا الثانوية في المرحلة درس أن وبعــد
بيركلي ليحمل كاليفورنيا جامعــة من دراســية منحة ثم رفض األميركية. أيوا والية في كوليــدج

الخرطوم. نظام ضد السودان جنوب في قصيرة لفترة السالح
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أبابا أديس في الســالم اتفاق إلى للتوصل المفاوض الجنوبي الوفد في قرنق شــارك ذلك وبعد
النظامي. بالجيش يلتحق أن قبل النطاق واسع ذاتيًا حكمًا الجنوب يمنح والذي (١٩٧٢)

ســنتان في مدتها عســكرية تدريبية التباع دورة المتحدة الواليات إلى قرنق عــاد ١٩٧٤م وفــي
هذه لكن المتحدة الواليات إلى أوفد مجددًا وفي ١٩٧٧م الخرطوم. إلى يعود أن قبل جورجيا
أن بعد ١٩٨١م في عليها حصل وقد أيوا. جامعة في االقتصــاد في أطروحة دكتوراه ليعد المــرة

السودان. في جنوب جونغلي حول قناة أطروحة أعد

أبحاث مركز مدير نائب بينها من مناصب عدة شــغل حيث إلى الخرطوم عاد نفسها الســنة وفي
عقيدًا فبصفته ١٩٨٣م. في حياته انقلبت لكــن الجامعة. في الزراعي االقتصاد وأســتاذ الجيش
لكنه فيها. ولد التي المنطقة في الجنوب لقوات تمرد قرنق الحتواء النظامي ُأرســل الجيش في

السودان. لتحرير الشعبي الجيش وأنشأ الجنوب قضية وتبنى هناك من يعد لم

وفي  جيد. بشــكل ومجهزة منظمة حركة في مقاتل ١٠ آالف جمــع في نجح أعــوام ٣  وخــالل
القتال ســنوات وفي رجل. ألف ٥٠ بحوالي ر ُيَقــدَّ التمرد عدد حركة بدايــة التســعينيات أصبح
كانت الباردة بينما الحرب خالل الســوفيت صف في وقف فقد مرات. تحالفاته عدة ل قرنق َبدَّ
في األمريكيين مباركــة على حصل ثم وثيقــة، عالقات تقيمان المتحــدة والواليات الخرطــوم

التسعينيات.
العربية نت. هـ. ١٤٢٥ القعدة ذو ٢٠٠٥م، ٢٦ يناير ٧ اجلمعة األبد، إىل السودان وجه التي ستغري الشخصية قرنق.. جون


