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2 السودان حتديات السالم وما بعده

 "حتديات السالم وما بعده... السودان"
، يف القاعة امللوكية بفندق ٢٠٠٤وافق الثاين من مايو نظم مركز القدس للدراسات السياسية يوم األحد امل

، حاضر فيها كل من معايل الدكتور "حتديات السالم وما بعده.. السودان " راديسون ساس،  ندوة سياسية بعنوان 
. ، املستشار السياسي للرئيس السوداين، ومعايل السيد جون دور جموك، وزير دولة، وقيادي جنويب بارزهديالقطيب م

حضرها لفيف من أصحاب املعايل والشخصيات السياسية واألكادميية وعدد من السفراء وأعضاء يف السلك الدبلوماسي 
 .أدار الندوة األستاذ عريب الرنتاوي مدير املركز. واملفكرين واملثقفني والنقابيني ومهتمني بالشأن السوداين العام

 :األستاذ عريب الرنتاوي
، معايل الدكتور قطيب املهدي، املستشار السياسي للرئيس السوداين، معايل األستاذ جون مساء اخلري لكم مجيعاً 

دور جموك، وزير الدولة والقيادي اجلنويب البارز، أصحاب املعايل والعطوفة، أصحاب السعادة السفراء الكرام وأعضاء 
ائنا اتصاالتنا مع األخوة يف اخلرطوم، لتنظيم عندما بد. السلك الدبلوماسي، ضيوفنا الكرام، أيتها السيدات أيها السادة

، فقد كانت األنباء "!وحتديات ما بعد السالم.. السودان " هذه الندوة، كنا قد اقترحنا أن يكون هلا عنوان حمدد هو 
ي، عادل، الكيين، يف خمتتم العام الفائت، تدعو للتفاؤل، بقرب التوصل إىل إتفاق سالم ائ" نيفاشا"املتواترة من منتجع 

 .ودائم
، فها حنن ندخل الشهر اخلامس من السنة التالية، فيما "احلقل مل تتطابق مع حسابات البيدر"بيد أن حسابات  

وهلذا أدخلنا تعديالً طفيفاً، . تتفاعل يف أبعادها السياسية واألمنية واإلنسانية" دارفور"املفاوضات ال زالت جارية، وقضية 
وإذ نتمىن للسودان، القطر الشقيق، استعادة أمنه ". حتديات السالم وما بعده.. السودان"على عنوان الندوة ليصبح 

وسالمه األهلي، وصون وحدة أرضه وشعبه، وتراثه، فإننا جندها مناسبة هامة للحوار مع أصدقائنا وضيوفنا، حول 
بعد السالم يف السودان، يف خمتلف الشوط الذي قطعته املفاوضات، والعقبات اليت ال زالت تعترضها، حول حتديات ما 

وإذ جندها فرصة للحوار بني صفوة من القيادات . ميادين إعادة البناء السياسي، االقتصادي، االجتماعي، واإلداري
واملفكرين ونشطاء العمل العام، يف كل من األردن والسودان، حول إشكاليات السالم األهلي واإلصالح السياسي، 

يف القطر الشقيق، فإننا نأمل أن تفضي هذه الساحنة إىل فهم اعمق وأدق للتحديات اليت جتابه واحداً والتحول الدميقراطي 
لن أطيل عليكم فما جئتكم حماضراً أبدا، بيد أنين أرغب يف . من أكثر األقطار العربية أمهية وغناً يف أهله وموقعه وثرواته

 .مجيعاً لقاءاً مثمراً باملعرفة وغين بالفائدة، وأهالً وسهالً بكم مجيعاًمعاودة الترحيب، بكم وبضيوفنا الكرام متمنياً لكم 
إمسحو يل أن أقدم الدكتور قطيب املهدي، املستشار السياسي للرئيس السوداين، والذي درس القانون جبامعة 

جامعات مونتريال عمل بالتدريس يف . مبونتريال، وجامعة تورنتو" مكبل"اخلرطوم، واكمل دراساته العليا يف جامعة 
عين وزيراً للدولة يف رئاسة اجلمهورية، . والواليات املتحدة، ويف السلك الدبلوماسي وكان سفرياً يف اخلارجية السودانية

ووزيراً للتخطيط االجتماعي، اختاره الرئيس عمر حسن البشري مستشاراً له للشؤون السياسية، وهو عضو منتخب يف 
 .أرجو من الدكتور املهدي أن يتفضل باحلديث". الدامر"عن دائرة ) الربملان(الس الوطين 

 :الدكتور قطيب املهدي، املستشار السياسي للرئيس السوداين
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احلمد اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا، امسحوا يل أوالً أن أتقدم بالشكر، ملنظمي هذه الندوة، وملركز القدس،  
حقيقة هناك دواعي كثرية جتعل األخوة يف . ، وأشكرهم على اهتمامهم بالقضية السودانيةكذلك أتوجه بالشكر للحضور الكرمي

هذه املنطقة يهتمون بالقضية السودانية، مثلما حنن أيضاً مهتمون بقضية املنطقة ككل، ألن التطورات اليت جتري يف السودان اآلن، 
 .هي جزء من التطورات اليت تشمل املنطقة بكاملها

حديثنا اليوم عن السالم يف السودان، فاإلنسان رمبا يتساءل هل السالم يف السودان هو نفس السالم يف  إذا كان 
فلسطني؟، وهل التحول الدميقراطي الدستوري الذي يراد للسودان هو أيضاً نفس التحول الدميقراطي واإلصالح الذي يتم 

هل ما جيري من حترير يف السودان، هو نفسه ما !. ألوسط الكبري؟احلديث عنه هذه األيام يف هذه املنطقة، ويف منطقة الشرق ا
، يبدو أننا كلنا نواجه حتدياً واحداً ونعيش تطورات هي يف األصل خطة واحدة للمنطقة !نسمع عنه يف العراق على سبيل املثال؟

، قضية نفرح هلا ! يف فلسطني؟بأكملها، وبالتايل يتساءل اإلنسان إذا كان موضوع السالم يف السودان هو كموضوع السالم
، وإذا !مجيعاً، ونعمل بصدق من أجلها، ولكن هل يفهم اآلخرون السالم كما نفهمه حنن؟، وهل نعين به ما يعنونه هم أيضاً؟

توصلنا إىل اتفاقات مكتوبة كاليت متت مع األخوة فلسطني، سواء كانت يف أوسلو أو ما تبع ذلك من تفامهات، وخطة الطريق 
، ننتهي إىل توقيع اتفاقات مث يظل السالم حلماً شارداً، وتظل األزمة متجددة !ا، هل هذا ما سيحدث يف السودان؟وغريه

هي ال تتغري رغم كل التنازالت اليت ميكن أن نقدمها، وبكل الثقة اليت ميكن أن نضعها .. ومستمرة، وتظل أهداف اآلخرين هي 
 !.لمية نفسها؟يف السالم ويف الوسطاء، ويف العملية الس

هذه هي األسئلة اليت تدور يف خلد السودانيني اليوم، ومن حسن حظ السودانيني أم يهتدوا بالتطورات اليت  
حنن أمامنا دروس . سبقت يف املنطقة العربية، وكل ما يدور من أحاديث حول السالم، أو التحوالت الدميقراطية، وما إىل ذلك

 !. علها هي اليت تثري يف أذهاننا كل هذه األسئلةومناذج وجتارب نستهدي ا، ول
التحديات اليت "قبل أن أتطرق إىل تطورات العملية السلمية والتفاوض، سأتطرق إىل موضوع الندوة أوالً، وهي ما هي 

ذلك، ألن ومن حقنا أن نفعل "! تواجه السالم، وما هي التداعيات اليت نتوقعها يف فترة ما بعد التوقيع على اتفاق السالم
قريبه جداً، والذين يتابعون منكم األخبار هذه األيام يعرفون حقيقة أنه مل يتبق " االتفاق الشامل والنهائي"احتماالت التوقيع على 

. إال بعض املسائل اإلجرائية جيرى التفاوض حوهلا، إال أن القضايا الرئيسية فيما يتصل بقضية اجلنوب قد مت جتاوزها إىل حد كبري
ما سيحدث بعد ذلك حتكمه عوامل كثرية، فلعلكم الحظتم أن هنالك اهتمامات كثرية ومتباينة بقضية السالم يف السودان، لكن 

وهنالك أطراف كثرية، والعبني كثر ينشطون يف هذه القضية، بعضهم يتدخل بشكل مباشر، وبعضهم من خالل االهتمام بعملية 
ربصون وينتظرون ما سينتج من اتفاق حىت يبدأوا من بعد سعيهم للوصول إىل السالم نفسها، وبعضهم يتوسطون، وبعضهم يت

 .أهدافهم وحتقيق اجندم عن طريق هذه االتفاقية، وعن طريق األطراف املشاركة فيها
، !إذا نظرنا إىل واقع السودان فإننا نستطيع نتبني هذه األطراف املختلفة، ونستطيع أيضاً أن نقرأ ماذا تريد من السالم؟

 !.وبالتايل نستطيع أن نتبني معامل املعركة السياسية القادمة، بعد السالم
فمن . السودان بلد شاسع مترامي األطراف، وبالتايل هو متصل، بكافة أجزاء القارة األفريقية، وما وراء القارة األفريقية

 من األطراف الدولية اليت تم بالقرن األفريقي من ناحية اجلغرافيا السياسية، جند أن السودان جزء من القرن األفريقي، إذن كثري
الناحية االستراتيجية، واألمنية، ال بد وأا تم مبوضوع السودان، فهو عضو رئيسي وفاعل يف دول القرن األفريقي، وهي دول 

قرن األفريقي يعترب بلداً مهماً لكل ، فهو بلد حبجمه الكبري، وجبواره لدول ال)أرترييا، جيبويت، الصومال، أثيوبيا والسودان(حمدودة 
وهو موجود يف البحر األمحر، وحيتل شاطئاً طويالً، مهماً جياور ويشاطىء الكثري من . من يعنيه أمهية القرن األفريقي االستراتيجية

ن وبعالقته بالتطورات الدول، العربية املهمة، وبالتايل الذين يهتمون بأمن البحر األمحر أيضاً ال بد أم يهتمون مبصري السودا
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وهذه األيام يدور حديث كثري حول قضية مياه النيل، . الالحقة، يف فترة ما بعد السالم وهو أيضاً جزء من دول وادي النيل
وهو متصل بغرب أفريقيا، فحدوده الغربية . وبالتايل هو يكتسب أمهية لبعض الدول من هذه الناحية. ومشروعات حوض النيل

. ن غرب أفريقيا، ومن جمموعة دول الساحل والصحراء، وثقافياً واجتماعياً هو متداخل مع دول غرب أفريقياحقيقة هي جزء م
وهو بطبيعة احلال جزء من منطقة الشرق األوسط، حبكم انتمائه احلضاري والثقايف، فهو جياور مصر، وليبيا، وجياور عرب األمحر 

لدول العربية، فمن هذه الناحية أيضاً بعض األطراف اليت تعنيها القضية العربية بعض الدول العربية أيضاً، وهو عضو يف جامعة ا
بكل أبعادها، ينظرون إىل السودان كبلد يشكل رصيد هام جداً للقضية العربية، وميكن أن أشري هنا أن إسرائيل على وجه 

دان باعتبار أن هذه الدول متتلك موارد اخلصوص، كانت تم وتتحسب لقوتني عربيتني، واحدة منها العراق، واألخرى السو
وبالتايل فهي تعاملت مع العراق بالشكل الذي رأيتموه .زاخرة من املياه واألراضي الزراعية، والبترول واملعادن والقوى البشرية

يطه وانتمائه وهي تتعامل مع السودان بأسلوب فعالً قد يكون خمتلف بعض الشيء، لكن يف النهاية ال بد من عزل السودان عن حم
 .هلذه املنطقة

السودان ميثل امتداد للعامل العريب داخل أفريقيا، وميثل امتداد إلفريقيا داخل العامل العريب، فهو منطقة تالقي ومتازج 
  .حضاري وثقايف استراتيجي مهم بالنسبة إلفريقيا ومهم بالنسبة للعامل العريب يف آن واحد

، كل دولة هلا قضاياها مع السودان، وكعادة الدول األصغر دائماً تكون متخوفة السودان جياور ما يقارب العشر دول
من اجلار القوي والكبري، والسودان مؤهل مبوارده إذا استطاع أن يستغل هذه املوارد، أن يصبح قوة إقليمية مؤثرة يف احمليط 

مصاحلها فيما يتعلق بالقضية السودانية، فهي تراقب اإلقليمي الذي يعيش فيه، وبعض هذه الدول هلا أيضاً، أغراضها وخماوفها و
الوضع عن كثب، وهلا دور فاعل يف القضية السودانية سواء كان سلباً أو إجياباً، وبالتايل فهي تتحسب ملا تتمخض عنه حمادثات 

 . السالم
اطقة باللغة العربية، ومسلمة يف الداخل السوداين، السودان بلد متعدد األعراق والثقافات، صحيح فيه أغلبية عربية أو ن

ولكن توجد فيه أيضاً ديانات، وثقافات متعددة، وبالتايل هناك قدر من التفاعل الداخلي، جيب التوقف عنده، ألنه طيلة هذه 
ثقافات الفترة كانت تتم عملية تارخيية قد تكون بطيئة ولكنها هامة جداً يف بلورة القومية السودانية، بتمازج هذه األعراق وهذه ال

ومنها تتشكل القومية السودانية، وهذه العملية قطعت شوطاً بعيداً يف املاضي، إال التدخل االستعماري بذل جهوداً كبرية جداً 
إليقاف هذه العملية، وفيما بعد مت استغالل هذه التعددية لنسف الوحدة الوطنية، وهلذا فالعوامل الداخلية تلعب دورها وسيكون 

 .ستقبل األوضاع يف السودانهلا تأثري على م
عاماً، بل قد تكون قد غطت عمر السودان يف فترة ما " ١٥"فيما يتعلق مبحادثات السالم، وهي طويلة جداً بدأت منذ 

بعد االستقالل، بأكملها، ومل تتوقف على اإلطالق، ولكن يف كل مرة كان من الواضح أن هنالك أهداف وأغراض واضحة من 
عات يف السودان ومنها استرتاف هذا البلد الكبري ومنعه من التقاط أنفاسه والوقوف على قدميه، ألن كل هذه وراء استمرار الصرا

األطراف تتحسب وتتخوف من التأثريات اليت ميكن أن حيدثها بلد كبري مثل السودان يف منطقة هامة، يتجاور فيها مع عدداً من 
املخاوف، واألطماع كانت احلرب باستمرار تشعل وتذكى حىت يسترتف السودان اتمعات العربية واألفريقية، وكنتيجة هلذه 

ويبقى جرحيأً، فقرياً ومتخلفاً، حىت يطمئن هؤالء الطامعني أن هذا البلد لن ينهض حىت يكون قد وقع متاماً حتت تأثريهم 
 .وسيطرم

 بقيادة الدكتور جون قرنق الذي يقود اآلن حنن نفاوض فصيالً واحداً يف جنوب السودان، وهو الذي يقود احلرب
ولكننا نفاوض على اعتبار أننا نفاوض اجلنوبيني بشكل عام، ألن اتمع اجلنويب جمتمع متعدد ". احلركة الشعبية لتحرير السودان"

ركة الشعبية، ولرمبا ستسمعون هذا الكالم من األستاذ جون دور املتحدث الثاين، ولكن من اخلطأ أن حنصر تفاوضنا فقط مع احل
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ألننا إذا ما جتاهلنا القوى السياسية اجلنوبية، فال نستطيع أن نبين سالماً مستداماً، فلرمبا غداً سنواجه قوى سياسية أخرى قد ال 
فهو .  خاصة وأنه يركز على أجندة، ال جتمع عليها القوى السياسية اجلنوبية،يعجبها االتفاق الذي يتم مع الدكتور جون قرنق

يتحدث أكثر عن سودان بديل هلذا السودان املوجود، أو سودان جديد له رؤيته اخلاصة فيه، وهو معين بقضايا كثرية ال مثالً 
وكثري من القادة اجلنوبيني ينظرون إىل هذا اخلط كونه يعرب . تتعلق بقضية اجلنوب فقط، وامنا تتجاوز ذلك إىل السودان بأكمله

رنق، وال ميثل قضية اجلنوب، اليت تعىن باإلقليم اجلنويب ومطالبه بتوفري اخلدمات عن طموحات واطماع شخصية للدكتور ق
وهي اليت تؤخر " نيفاشا"والتنمية واملشاركة السياسية، بل تتعداه إىل مناطق أخرى يف مشال السودان جيري التفاوض حوهلا يف 

هذه قضايا، مل يطرحها ". ر، وقضية العاصمة القوميةمنطقة جبال النوبا، والنيل األزرق، ودارفو" عملية السالم، مثل قضية
 . اجلنوبيني طوال نضاهلم السياسي، فقط كانوا يتحدثوا عن إقليم جنوب السودان

نتفاوض مع جون قرنق ألنه هو الذي حيمل البندقية، وإن أردنا أن نوقف احلرب واطالق النار ال بد من التفاوض مع 
ة املفاوضات احلالية، تنبع من حماوالتنا للتفريق بني مطالب اجلنوب ككل، وبني الطموحات الشخص الذي حيمل البندقية، وصعوب

حق "اجلنوب مل يعد مشكلة على اإلطالق خاصة بعد االتفاق على . ، وهذا هو سبب تأخري املفاوضات!الشخصية للدكتور قرنق
م الثروة والسلطة، ولكن قرنق يثري قضايا خارج نطاق اجلنوب، للجنوبيني، واالتفاق يف الفترة االنتقالية على اقتسا" تقرير املصري

حنن نريد أن نوقف احلرب من خالل هذه املفاوضات وأن نطمئن على مستقبل الوحدة ووجود . وهو ما تعرقل التوصل إىل سالم
من سيطرته الكاملة على أما الدكتور قرنق فهو يريد أن يض. سودان دميقراطي بعد السالم سواء كان يف الشمال أو يف اجلنوب

جنوب السودان ويضمن نفوذه يف احلكومة االحتادية لفترة متتد على األقل إىل ستة سنوات ونصف دون أن جترى انتخابات يف 
 .هذه الفترة، خاصة فيما يتعلق باالنتخابات الرئاسية أو الربملانية، وهذه بعض أسس اخلالف بيننا وبينهم مما صعب عملية التفاوض

 نستطيع أن نقول أننا يف املرحلة األوىل من املفاوضات اقتربنا من التوصل اىل اتفاق حول وضع اجلنوب ينص على اآلن
أن تكون يف اجلنوب إىل جانب حكومات الواليات العشرة اجلنوبية حسب النظام الفيدرايل املعمول به، حكومة متثل اإلقليم 

وقوانينها النابعة من واقع اتمع اجلنويب، وبالتحديد أن ال تكون الشريعة اإلسالمية ويكون هلا دستورها ) حكومة إقليمية(اجلنويب 
هذه كانت من املشاكل الكربى اليت . مصدر القوانني او الدستور يف اإلقليم اجلنويب باعتبار ان األغلبية من السكان ليست مسلمة

جودة يف اإلقليم اجلنويب، حبيث يكون للحكومة املركزية نصيب من هذه كما مت االتفاق على اقتسام الثروات املو. مت االتفاق عليها
 .الثروة، ويكون لإلقليم اجلنويب نصيب والواليات اليت توجد فيها هذه الثروات نصيب

ومت االتفاق على أن تبقى قوات احلركة الشعبية يف جنوب السودان طوال الفترة االنتقالية، كنوع من الضمان لتنفيذ  
ية خالل الفترة االنتقالية، ومت أيضاً االتفاق على حق تقرير املصري بعد ستة سنوات ونصف للمواطنني يف اجلنوب إذا ما االتفاق

 .قرروا أن يكونوا جزء من السودان طواعية وعن قناعة، أو أن يطالبوا باالنفصال
ا قوات للحركة الشعبية مثل منطقة جبال انتقل النقاش، فيما بعد، حول مناطق أخرى خارج اإلقليم اجلنويب تتواجد فيه 

النوبا، وجنوب النيل األزرق، وهي مناطق متامخة للجنوب، مت اختاذ بعض الترتيبات االنتقالية تتعلق بإعطائها قدر من احلكم 
 ".العاصمة االحتادية"يف حني يتركز النقاش اآلن حول وضع . الذايت، داخل النظام الفيدرايل

، وهي نسبة عدد %٣٠ة الشعبية جزء من احلكومة االحتادية، يكون هلا نصيب يف الربملان بنسبة وإذا ما أصبحت احلرك
جملس للواليات "كما مت االتفاق على تأسيس جملسني . السكان اجلنوبيني ويكون هلم يف الربملان االحتادي نفس النسبة من املقاعد

 النسبة، على أن يكون نائب الرئيس من اإلقليم اجلنويب وبالتحديد من كذلك يتم اقتسام املقاعد الوزارية بنفس". وجملس للنواب
هذه هي معامل االتفاق، وما تبقى هو قضايا إجرائية لتوزيع هذه النسبة وإىل حد ما . نصيب احلركة الشعبية خالل الفترة االنتقالية

ني من اإلقليم اجلنويب ميثلوا ثقافة وديانات خمتلفة، يف وضع العاصمة القومية، من حيث القوانني اليت تطبق ا حبكم تواجد مسؤول
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لكن التحدي . نتوقع خالل األسابيع القادمة أن نصل إىل اتفاق ائي. هذه هي املرحلة األخرية من التفاوض. يف العاصمة القومية
 !!.األكرب، هو ماذا بعد توقيع هذا االتفاق؟؟

غاً ذه املفاوضات وبنتائجها ستتابع أجندا يف الفترة القادمة، وستكون الدول الكثرية اليت تدخلت وأبدت اهتماماً بال 
هناك حتديات سياسية كبرية أمام هذه األطراف وقدرا على حكم السودان خالل الفترة االنتقالية يف توافق وانسجام، وسيكون 

تبقى بعد القضايا . ربز يف فترة ما بعد السالمهناك صعوبات كبرية جداً على اعتبار أن الطموحات السياسية كبرية ومتعددة، ست
 .سيتم اإلجابة عليها خالل فترة النقاش والتساؤالت، شكراً حلسن استماعكم

 :األستاذ عريب الرنتاوي
شكراً للدكتور قطيب املهدي، وأحسب أن هناك الكثري من األسئلة والتساؤالت حول حتديات ما بعد السالم  

ح الدميقراطي، بناء نظام تعددي، والعالقة بني هذا وذاك، وطبيعة احلكم اإلسالمي يف حتديات اإلصال: يف السودان
السودان، كيف سيتبادال التأثري يف عملية التحول اجلارية، أسئلة وتساؤالت نعرفها من خالل متابعتنا للصحافة وما 

اذ جموك تلقى تعليمه اجلامعي يف معهد األست. تكتب يف هذا الشأن، املتحدث الثاين هو معايل األستاذ جون دور جموك
عمل يف البنك . الكليات التكنولوجيا جبامعة السودان، مث انتقل إىل اجلامعة األمريكية ببريوت ليحصل على املاجستري

شارك يف العديد من املؤمترات القومية . متزوج وأب ألربعة أطفال. تنقل يف عدد من املناصب الوزارية الوالئية. التجاري
اإلقليمية والدولية، يشغل منصب وزير دولة لشؤون الثروة احليوانية يف احلكومة االحتادية، وهو من الشخصيات اجلنوبية و

 . املعروفة
 األستاذ جون دور جموك  

حقيقة أنا أشغل رئيس . هناك خطأ يف التقدمي وهو أنين ال اشغل أية وظيفة حكومية، وليس كما قيل يف التقدمي 
أشكر األخوات واألخوة احلضور على اهتمامهم . ؤمتر الوطين للحزب احلاكم يف السودان، ولذا اقتضى التنويهدائرة يف امل

 . بالشأن السوداين
السودان يشكل جسراً يربط بني أفريقيا السوداء والشرق األوسط، وعليه جيب أن ينعم السودان باالستقرار  

حنن يف السودان جيب أن نسأل أنفسنا، هل فشلنا يف . ر سيعاين بدورهألنه إذا ما حدث اضطرابات فيه، فإن هذا اجلس
، أم أن ما جرى يعود لتدخالت أجنبية متتد جذورها منذ !بناء التعايش بني الشعوب العربية واألفريقية يف السودان؟

. ن تدخالت خارجيحنن سعينا دائماً جلمع السودانيني على مائدة احلوار بدو.  إىل يومنا هذا١٩٥٦االستقالل عام 
وهناك بعض املطلعني جزئياً على الشأن السوداين، يعتقدون أن سبب املشكالت يف السودان يقتصر على مشكالت 

، وبعض املعلومات تقول "بالدين وال بالعرق"، لكن يف احلقيقة أن مشكلة السودان ليس هلا عالقة ال "دينية، أو عرقية"
؟، فمشاكل السودان هي مشاكل سياسية، !رة وحكم األفارقة، هذا غري صحيحأن العرب يف السودان حياولون السيط

ففي . اتفق مع ما قاله الدكتور قطيب من أن السودان بلد متعدد األعراق والثقافات. واقتصادية، وجزء منها ثقافية
وحنن اجلالسني ". وسياسيةثقافية "لغة، وبلد فيه هذا التعدد، ال بد أن حيدث فيه مشاكل ) ٥٠٠(قبيلة و) ٢٠٠(السودان 

ففيه أسود، مثلي، وأمحر مثل "نعكس حقيقة الشعب السوداين املتعدد األلوان ) قطىب ـ جون دور. د( على املنصة
 رغم تعدد ، لكن كلنا سودانيني ال فرق بني هذا و ذاك،لو كان موجود معنا"  غازيذالدكتور قطيب، وأبيض مثل األستا

واحلروب اليت ذكرت هي . اصب يتم حسب الكفاءات، بغض النظر عن الدين او اللون أو اجلهةالتعيني يف املن. الديانات
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فقبل خروجهم من السودان تركوا وراءهم مشاكل . حروب تتم بفعل تدخالت أجنبية، بدأت باالستعمار اإلجنليزي
مام كل شيء حىت أمام التنمية ىف ؟، فهذه املناطق كانت مقفولة، أ"!املناطق املهمشة"مثل املناطق املسماة بـ. كثرية

وكان اجلنوبيني، يف السودان يتجهون إىل شرق أفريقيا، ويف الغرب كانوا يتجهون إىل تشاد، ويف الشمال . اجلنوب
؟ كما هو احلال، فقد كان عبارة عن دويالت !يتجهون ملصر، ومل يكن يف القاموس اإلجنليزي شيء أمسه السودان،

لكن يف النهاية املطاف تغريت األحوال، ومت توحيد السودان . ات مع دول اجلوار القريبة منهاصغرية متشتتة، هلا عالق
 .رغم املشاكل اليت حنن بصددها اآلن

 أنا لست خبرياً يف التاريخ، لكنين أتأمل بعد أربعني عاماً من احلروب األهلية، على وشك توقيع اتفاق سالم 
فاتفاقية : األوىل، الوحدة الوطنية: د ملناقشة حتديات ما بعد السالم، وهي سبعةوالسودانيني مجيعاً على استعدا. دائم

، تطرقت إىل نقاط هامة وهي أن السودان دولة واحدة وموحدة، ومجيع السودانيني يعملون من أجل صيانة "مشاكوس"
ال أنه ال بد لكافة سنوات، إ) ٦(وحدة البالد، وبالرغم من النص اخلاص حبق تقرير املصري لشعب اجلنوب بعد 

ولكن هل الوحدة مع اجلنوبيني هي عن طريق تقدمي بعض . السودانيني العمل من أجل الوحدة والتعايش فيما بينهم
للشعب اجلنويب، أو عن طريق التنمية الشاملة يف اجلنوب؟، وهل خالل ستة سنوات ستتم هذه العملية؟، وهل " اجلزر"

للسودانيني؟ برأي أن الوحدة احلقيقية ميكن أن تتم عن طريق اختاذ بعض اإلجراءات التنمية بإمكاا أن جتلب الوحدة 
ميكن لدى البعض منكم معرفة عن السودان، ومشاكله، ولكن املشكلة احلقيقية يف !. خاصة يف بناء املؤسسات الدستورية

ن بلد مترامي األطراف، ألن السودا. ، فقد كان يطالب اجلنوبيون حبكم فيدرايل"احلكم"السودان تتعلق بـ 
 يطالبون ١٩٤٧فاجلنوبيون ومنذ عام "!. اخلرطوم"، ال ميكن أن حيكم من منطقة واحدة، ) كم مربع٢,٥٠٠,٠٠٠(

 وتدير شؤوا بنفسها، ولكن مل يتحقق هذا احللم إال ،،!حبكم فيدرايل، على أساس أن حتكم كل منطقة نفسها بنفسها
لكن هذه الفيدرالية حتتاج إىل تطوير، والست سنوات القادمة . حىت اآلن" نقاذاإل"، بعد جميء حكومة ١٩٩٤يف عام 

هذا هو فهمنا لتخويل السلطة . تعترب فرصة أمام احلكومة لتطوير نفسها ومنح سلطة للسلطات الدنيوية وللواليات
 .دانيني؟، وذه الطريقة ميكن أن تشكيل وحدة حقيقية بني مجيع السو!وللوحدة الوطنية احلقيقية

إذا ما ألقيت نظرة على كافة املناطق السودانية جتدها متخلفة، ما عدا : النقطة الثانية وهي التنمية املتوازنة 
؟ فأننا نريد صيغة جديدة  وهلذا فالتنمية جيب أن تشمل كافة نواحي ومناطق السودان، فإذا ما توفرت !اخلرطوم واجلزيرة

فالتنمية املتوازنة، تعين تنمية السودان . و لكافة املناطق" دامر"يضا للجنوب، و الكهرباء يف اخلرطوم جيب توفريها أ
ككلمن درافور إىل اجلنينة فالسودان حباجة إىل تنمية حقيقية،فانت حمتاج إىل تنمية إىل بنيات حتتية  وإىل توطني ماليني 

فالسودان اآلن لديه ثروة بترولية هائلة، .. السودانالنازحني والعائدين والالجئني، وهذه من التحديات الكبرية اليت تواجه 
وعليه نطالب الدول العربية، مبا فيها األردن أن متد يد املساعدة للسودان، . ولكن التحديات أمام السودان كبرية أيضاً

وطني وأن تساهم يف حل مشاكلها التنموية، وويف توطني الالجئني والعائدين والنازحني، وبشكل خاص يف تنمية وت
 .جنوب السودان

، نعتقد أنه من أجل التوصل إىل سالم )وهو ما أشار إليها الدكتور قطيب: (النقطة الثالثة، املشاركة السياسية
واملشاركة . واحملافظة عليه، ال بد من مشاركة كافة السودانيني بأطيافهم السياسية وشرائحهم يف بناء السودان اجلديد
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وبالرغم من البدء املبكر والتقدم يف جمال الدميقراطية يف السودان، إال . قيام بتحوالت دميقراطيةالسياسية احلقيقية تتطلب ال
ال بد من . أنه ال ميكن االنتهاء منها خالل الست سنوات القادمة، واجلميع يعرف مدى تأثري الدميقراطية يف حكم البالد

 .مجيع الناس أن تشارك ىف حكم البلد 
فقد كنت والياً يف إحدى . حنن يف السودان لدينا مشاكل يف احلكم، بسبب احلرب: احلكم الرشيدالنقطة الرابعة، هي 

الواليات اجلنوبية، ملدة سنتني ونصف، ولكنين مل أمتكن من احلكم كوايل بالرغم مما أمتلكه من سلطات وصالحيات، 
هم السلطة، وهذا ما أضعف سلطة الوالية وهذا يعود لتواجد مليشيات مسلحة لديها سلطة، وهنالك أفراد مسلحني لدي

هلذا بد أن يكون هناك جاً جديداً بعد توقيع السالم، . ؟!والسلطة املركزية يف اجلنوب حبيث أصبحت هزيلة للغاية
 .بشكل صحيح، على أن يكون مبنياً على الشفافية، واملشاركة" احلكم الرشيد"وجيب أن حندد مفهوم 

ذا مل تكن هناك عالقات متينة وجيدة بني السودان والدول ااورة، حىت لو مت األخوات واألخوة، أقول إ 
  إال أنه لن يدوم إال ليوم واحد، ويعاود التمرد من جديد على احلكومة املركزية بدعم من إحدى ،التوصل إىل سالم غداَ

ر عليها أكثر من عشرين عاماً، ما بني حقيقة هذه هي املشكلة األساسية اليت يعاين منها السودان و اليت م. هذه الدول
فعلى سبيل املثال عندما قام جون قرنق بالتمرد على ..السودان وكل من ارترييا، وأفريقيا وأوغندا، والكنغو، وهكذا

يف أثيوبيا، الذي وفر له السالح وكافة املستلزمات اللوجستية، لتمكينه " مغنيستو"احلكومة املركزية مت احتضانه من قبل 
 مواصلة احلرب األهلية يف السودان، معتربين ذلك كرد على احتضان السودان للحركات االرتريية، واألفريقية، وهلذا من

جيب أن تكون هناك عالقات متينة بني السودان والدول ااورة، وذه الطريقة ميكن أن تتالشى احلركات التحريرية 
 . األفريقية

نا العديد من املشاكل، فجون قرنق، صحيح أنه قاد احلركة الشعبية ملدة حنن يف جنوب السودان ما يزال لدي 
، حنن يف الداخل لدينا فهم يف مشاكلنا،  ونفهم أنه ميكن حلها بالطرق .!عشرين عاما، ولكنه ليس قائداً للجنوب ككل

 حنن يف الداخل السوداين عقدنا الفيدرالية اليت ـ ذكرا أنفاًـ مل تأِت نتيجة ضغوط قرنق، بل ألننا. السلمية والتفاوض
، وناقشنا طبيعة احلكم يف السودان وضرورات تطويره، وارتأينا "مؤمتر احلوار الوطين من أجل السالم"، ١٩٨٩يف عام 

كجنوبيني ضرورة تطبيق النظام الفيدرايل يف السودان، ومت القبول به، واعترب حينها إجنازاً كبرياً، ومكسب للشعب 
فالكثري من األشياء اليت حتققت يف سودان اليوم . قق ذلك عرب محلنا للسالح، ولكنه مت عرب التفاوضاجلنويب، ومل حن

وجيب .  وامنا بالتفاوض، والسودان القادم النامي هو ملك لكل السودانيني،ليست بسبب احلرب الىت دامت عشرين سنة
 بسبب احلرب، وااعة واملرض تفاديه حبل مشاكلنا عن احملافظة عليه، ألننا ميكن أن نكافئ ماليني الناس الذين فقدوا

 .طريق احلوار واملفاوضات
اآلن يف مشاكوس، حناول حل املشكلة الدينية، حبيث يتم وضع نظام لكل منطقة حسب ديانتها، ففي مشال  

أشكركم .. ودان،السودان يوجد ديانة، ويف اجلنوب توجد ديانة خمتلفة، وهذا ما سيساعد على إحالل السالم يف الس
 .مرة أخرى على اهتمامكم وحنن مستعدين للرد على أسئلتكم واستفساراتكم

 األستاذ عريب الرنتاوي
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شكراً للسيد جون دور، واعتذر عن اخللل الذي ورد يف تقدميي له، فاملناصب اليت تقلدها كثرية جداً، وقد  
 إذا كان الدكتور قطيب املهدي توسع يف احلديث عن .اختصرت ما أوتيت إىل ذلك سبيالً، ومع ذلك وقعت يف اخلطأ

البيئة اإلقليمية واالستراتيجية الدولية احمليطة يف السودان، وعرض للشوط الذي قطعته مفاوضات السالم بني احلكومة 
ق سالم املركزية واجلنوبيني، وما يعترض هذه املفاوضات من عوائق وعراقيل، بشر بقرب زواهلا وقرب التوقيع على اتفا

ائي يف السودان، فقد أجاد األستاذ جون دور يف احلديث عن حتديات ما بعد السالم، مشرياً بشكل خاص اىل الوحدة 
الوطنية وضرورة صوا، على أسس فيدرالية، والتنمية املتوازنة للسودان جبميع أقطاره وحمافظاته، ووالياته، ومسألة 

 بصرف النظر عن أعراقهم واجتاهام ولغام وثقافام املتعددة واملتنوعة، وطرح املشاركة السياسية للسودانيني مجيعاً،
، وما أقل احلكم الرشيد يف عاملنا العريب، بوصفه حتدياً "احلكم الرشيد"بشكل آثار بعض الشجون، كما الُحظ، مسألة 

والتحدي اخلامس . مة احلكم الرشيديواجه سودان ما بعد السالم، نأمل أن يتمكن السودانيون والعرب مجيعاً من إقا
حتدث عن اجلوار اإلقليمي للسودان وضرورة إقامة عالقات وطيدة مع هذا اجلوار حىت ال يظل جواراً تدخلياً كما حصل 

وختم باحلديث عما ميكن وصفه بسودان واحد بنظامني يف الشمال واجلنوب، يف الشؤون الداخلية طبعاً . يف السابق
 اخلارجية والدفاعية كما فهمت، هذه بعض العناوين اليت جرى التطرق هلا من قبل احملاضرين وليس يف السياسية

. الباب مفتوح لألسئلة واملداخالت والتعقيبات، أرجو لكثرة العدد أن تكون موجزة إن أمكن إىل ذلك سبيال. الكرميني
 .أرجو أن ينحصر احلديث بدقائق ثالث ال أكثر

 تساؤالت واستفسارات
 :تاذ صاحل العرموطياألس

. حتية إعزاز وأكبار لشعبنا وأهلنا يف السودان الشقيق، الذي يقارع العدو الصهيوين والواليات املتحدة الغامشة 
حبديثه عن العنصر اإلقليمي االنفصايل، فنحن دعاة وحدة ال دعاة تفرقة، " جون دور"لقد استفزين كالم األستاذ 

ألننا نسعى . رفع الصوت عالياً لالنفصال بني اجلنوب والشمال، لن هذا أمر مرفوضويؤسفين جداً أن يكون هناك من ي
اعتقد جازماً أن جون قرنق الذي ميد يده إىل الواليات املتحدة . كأمة عربية وإسالمية إىل وحدة الصف ومجع الكلمة

 من اللقاءات الرمسية، ال يصلح أن األمريكية ويزود بالسالح ضد الشعب السوداين، وميد يده ملقابلة شارون يف الكثري
؟، واعتقد أيضاً أن قانون السالم الذي أقره الكونغرس األمريكي وضغط على جون !يكون جزءاً من الشعب السوداين

قرنق باالنصياع له، إمنا أقر ملمارسة الضغوط على احلكومة السودانية، ليس من قبل الواليات املتحدة األمريكية فحسب، 
، فأنا "وما اقل احلكم الرشيد"أنا ال أتفق مع أخي عريب على استخدام مصطلح "!. اجلوار العشر" دول بل أيضاً من

أمتىن على . يف الوطن العريب، بل كلها أنظمة قمعية ضربت شعوب األمة العربية واإلسالمية" حكم رشيد"أقول ال 
، بل سعى اىل الوحدة، "!أن دين الدولة اإلسالم"ل األستاذ جون دور أن يقرأ الدستور السوداين، فال يوجد فيه نص يقو

؟، ولذلك فهذا الصوت نرفضه رفضاً قاطعاً، ونرفض !والتعددية، واستشهد بأن نائب رئيس اجلمهورية هو من اجلنوب
، الدستور السوداين، يعترب دستور إصالحي، !يف وطن واحد؟" شعبني" كيف ميكن أن نستخدم عبارة. دعاة الفيدرالية

حىت قانون العقوبات يف . ن تعددية سياسية راقية جداً، واعتقد أنه منوذج يصلح أن يوسع ليشمل الوطن العريبيتضم
والشروط اليت جيب توفرها برئيس اجلمهورية، يكفي أن " احلاكمية"السودان قد راعى وجود االقليات، وورد نص عن 
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.  ملدة سبع سنوات من ترشيحهةليه جبرمية جنائية أو سياسييكون سودانياً وبلغ األربعني عاما من عمره، وغري حمكوم ع
إذن ملاذا يتخوف قرنق واملنشقني يف اجلنوب من اللجوء إىل إجراء استفتاء شعيب، . كأصل للتشريع" اإلسالم"ومل يرد 

إىل اي اتفاق جيب أن يبقى السودان موحداً، وأطالب احلكومة السودانية أن ال متد يدها . ليختار الشعب من هو األصلح
أنا مسعت من اجلنوبيني وعلى رأسهم  . صلح، ألن الصلح الذي ينشده قرنق هو ختريب وزعزعة أمن واستقرار للسودان

األستاذ أمني عام احتاد احملامني العرب، فاروق أبو عيسى أم يرفضون االنفصال، إذن هناك من يطالب برفض ما يسعى 
 .!ب أن ال أن نقف مع املتمردينلنقف مع السودان وجي. إليه جون قرنق

  الدكتور حممد احلاج
شكراً للضيفني الكرميني وملركز القدس للدراسات السياسية، ونتمىن للسودان كل خري، والسالم واخلروج من  

 .مأزق احلرب
 كلما زرت السودان، أتأمل لواقع التخلف مع ما متلكه السودان من موارد طبيعية كثرية جداً، وإن كانت 

اعتقد أن مشكلة . املزيد.. بعض بوادر االزدهار إن صحة تسميتها ذا األسم، موجودة ولكنها حباجة إىل املزيد 
، وكما أشار األستاذ "للتعددية"كما أشار السيد جون دور، بدليل استيعاب احلكومة " دينية"السودان، ليست مشكلة 

ملشكلة هي إذن تتعلق بالتدخل األجنيب الواضح جداً، ومتارسه صاحل من أن نائب الرئيس وبعض الوزراء هم جنوبيون، ا
 .أمريكا، بل أن هناك أصابع خفية إلسرائيل يف قضية إثارة املشكالت يف السودان

اجلنوبيون هلم حق يف املطالبة حبقوقهم السياسية ويف التنمية املتوازنة، وحنن معهم يف حتقيق ذلك، لكن ليس هلم 
ون، وال اعتقد أن كل اجلنوبيني يريدون االنفصال، أو يسريوا بسياسة االنفصال، فقط جون قرنق حق أن يكونوا انفصالي

أغبط حكومة . جون قرنق هو الذي مد يده لألغراب واملتآمرين على السودان. هو الذي سعى إىل هذه السياسة
بالذات لغري صاحل " قرنق"ن التنازل لـعلى هذه املرونة السياسية يف التعامل مع األحداث، لكن أخشى أن يكو" اإلنقاذ"

اعتقد أن البحث عن شخصيات جنوبية للتفاهم معها غري قرنق . السودان الواحد املوحد الذي دعا إليه السيد جون دور
أفضل، وأن كان هو الذي حيمل السالح، ألن الذي محل السالح يف يوم من األيام ضد الشعب السوداين، ال يستحق أن 

قطعاً موجود شخصيات نظيفة يف جنوب السودان، ومع املزيد من التنمية . ن السلطة، والدولة السودانيةيكون جزءاً م
والتركيز على معطيات تنموية للجنوب، وهذا حقهم الطبيعي، هو احلل من وجهة نظري وليس وضع اليد بيد جون 

صب يف صاحل العملية الدميقراطية يف اعتقد أن حل حزب سياسي عريق، ال ي" الترايب"وفيما يتعلق بقضية . قرنق
 .السودان

 الدكتور فايز الربيع
أوالً أود أن أهنئ األخوة احلاضرين مسلمني ومسيحيني بذكرى مولد الرسول صلى اهللا عليه وسلم، رسول  

تدويل سأجعل مداخليت على شكل أسئلة وبرقيات سريعة حىت ال نقع يف حمظور احملاضرة، هل . احملبة والرمحة والسالم
ثانيا، عندما وقعت !. الصراع يف السودان كان ملصلحة السودان، أم أدخله يف نفق التبعية السياسية المريكا والغرب؟

مذكرة التفاهم بني الترايب وقرنق، ام الترايب باخليانة، فهل املوضوع هو موضوع حمتوى التوقيع أم األشخاص الذين 
 قدمت جاءت نتيجة قناعات أم أا إمالءات، وبالتايل هل ستكون النتائج آنية؟، أم ثالثاً، هل التنازالت اليت!. يوقعون؟
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!. رابعاً، سؤال موجه ملعايل السيد جون دور، من هو األقرب لكم السودان املسلم، أم املبشر القادم من أوروبا؟. دائمة؟
سادساً، أيهما أفضل أن .ن اجل السودان؟خامساً، هل الصراع بني اجلنوب والشمال يف السودان من أجل السلطة؟، أم م

سابعاً، هل . حيكم العريب األفريقي، أو حيكم األفريقي العريب، أم األفضل لكم أن يحكم اجلميع من قبل األمريكان؟
السالم بني أشخاص حيكمون اآلن، أم سيكون بني أعراق سودانية وطوائف سودانية، وهل سيكون السالم دائماً، أم آنياً 

 .وشكراً!. اً باألشخاص؟مرتبط
 

 سعادة النائب سليمان أبو غيث
شكراً جزيالً لألخوة يف مركز القدس للدراسات السياسية الذي يقدم بني الفينة والفينة ندوات سياسية هامة، 

خوين كما اجزي الشكر لأل. تتعلق باهلم العريب، اليت م شعوا، وله بصمات واضحة يف إثراء الوطن مبثل هذه الندوات
الكرميني على ما قدماه حول السودان وما حياك بالقطر السوداين العريب من مؤامرات صهيونية ـ أمريكية أمتىن للقطر 

 .السوداين الشقيق سالماً حقيقياً
أوالً، ما هو دور اللويب . أسئلة أريد أن أضعها بني يدي احملاضرين الكرميني لعلي أجد هلا أو لبعضها إجابات 
ثانياً ما هو دور احلركات الوطنية السودانية .  يف ما جيري يف السودان وحمادثات السالم؟يـ األمريكالصهيوين 

 هذا احلوار رللسالم؟، ثالثاً هل أن احلوار السوداين بني اجلنوب والشمال، سابقاً يف حواره أم هناك، أيدي أخرى تدي
سادساً، ما دور الشيخ حسن الترايب !.  ظل حوار حول السالم؟ ميكن حتقيقها يفرابعاً، هل مطالب اجلنوبيني!. وإفشاله؟

 .وشكراً.  سابعاً، هل احلكومة السودانية، جادة يف حتقيق السالم مع اجلنوبيني؟. ومجاعته يف موضوع السالم؟
 الدكتور غازي ربابعة

، "غوردون باشا"يام املوروث االستعماري منذ أ. أود يف مداخليت أن أتساءل عن أسباب الرتاع يف السودان؟ 
، مروراً بتدخل الواليات املتحدة والكيان الصهيوين يف مشاكل السودان، هذا يعين أن التدخالت ١٨٨٤يف العام 

اخلارجية، وعرب سياسة التحديث والتبشري اقترن بعضها مع بعض، وكلها عوامل شكلت املفصل األول يف لب الصراع 
 البترولية يف السودان، إىل جانب امتالكه للثروة املائية واملساحة الكبرية، ونتساءل العامل الثاين، ظهور الثروة. والرتاع

هل حوض النيل سيشكل مصدر صدام، أم سالم؟، خاصة وأن هناك تسعة دول تقع يف حوضه الذي ميتد إىل مسافة 
 يف أثيوبيا أربعني سداً إضافة اىل ممارسة إسرائيل ضغوطاً على دول كثرية واقعة يف حوض النيل، وبنت.  ميل٦٩٠٠

لتشكيل وسيلة ضغط عرب حجب املياه على كل من السودان ومصر، لتحصل على مليار متر مكعب عرب ترعة السالم 
كما أن هناك مشكلة أخرى للسودان وهو أنه كان يستورد من الواليات . اليت بناها الرئيس السادات حتت قناة السويس

مبديونية، حينما جاءت حكومة البشري طورت العقول السودانية ومناخ السودان،  ألف طن قمح سنوياً ٢٥٠املتحدة 
هذه االستقاللية يف األمن الغذائي يف بلد . ماليني دومن قمح مما أدى إىل توقف هذه املستوردات) ٨(فأنتجت السودان 

سودان بتطبيق الشريعة اإلسالمية، يقع يف قارة ااعة حيث تبيع املرأة جسدها من أجل وجبة طعام، إضافة اىل قيام ال
جمموع هذه العوامل شكلت فتيالً للصراع، واعتقد أن الواليات املتحدة اليت وضعت املطرقة املتأهبة يف مشال العراق، عند 

أن القواسم املشتركة بني شعوب السودان، هي اكثر بكثري من أوروبا اليت قتل . األكراد، هي اليت حترك فتيل الرتاع اآلن
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مليون شخص يف احلرب العاملية الثانية، وبالتايل فان العامل يشهد حالياً مرحلة التكتالت، ومن هنا  فإن ) ٥٠(ن سكاا م
 . وأطيافهم أن ينضموا إىل عامل التكتالت الذي ال مكان فيه للصغارمإخواننا يف السودان مدعون بكافة أعراقه

 
 الدكتور فوزي السمهوري

استوقفتين، بعض . القدس ولألستاذ عريب الذي يتيح لنا دائماً اللقاء بنخب من املفكرينأتقدم بالشكر ملركز  
كلنا نعلم أن . النقاط يف كلميت احملاضرين، أوالً الدكتور قطيب قال، ان السودان يتأثر بكل تتأثر املنطقة من أحداث

ؤايل هل هناك وضوح لدى القيادة س. الدول العربية ومنطقة الشرق األوسط مستهدفة يف املخططات األمريكية
السودانية، بشكل خاص، والقيادة العربية، بشكل عام، حول ما هو املطلوب منا؟ وما هي آلية التعامل مع هذه 

وأشار الدكتور قطيب بالقول، أن أهداف اآلخرين ال تتغري بالرغم . املخططات اليت تستهدفنا حىت خنرج بأقل اخلسائر؟
أيضاً قلت أن .  ملاذا نقدم هذه التنازالت؟، طاملا نعرف أا لن تقدم أو أن تغري شيء من أوضاعناإذن. من كل التنازالت

التعددية تكون بالعادة موقع قوة ألي شعب، ولكن إذا مل حيسن . التعددية تستخدم أحيانا لنسف الوحدة الوطنية
وبأننا أخفقنا يف أن خنلق الشعور لدى كافة استخدامها، فإن هذا يعين أن هناك خطاء ما بالسياسة اليت ننتهجها، 

قطاعات الشعب بكافة منابتهم، وخلفيام أن هناك مواطنة حقيقية تعترب هي املقياس واحلكم، وهذه نقطة خطرية 
أيضاً تفضلت وقلت أن جون قرنق يعمل على أجندة خاصة، وأنه ال . يتحمل مسؤوليتها احلكومات السودانية املتعاقبة

خالل السنوات املاضية؟، وملاذا " قرنق"ولكن ماذا فعلت احلكومة السودانية لتكسب مزيداً وتضعف .  عليهيوجد إمجاع
كما أشارت اىل نقطة أعتقد أا خطرية جداً، وهي أنه يتم التفاوض .تكتفوا به إذا مل يكن ميثل األغلبية يف اجلنوب؟

، جاءت قوة أخرى ومحلت "قرنق" التوصل إىل حل مع ؟، ولنفترض أنه بعض!ألنه حيمل السالح" قرنق"حالياً مع 
إذن جيب التفاوض معه ليس بكونه حيمل سالحاً، ولكن كنتيجة للبحث عن حل جذري !. السالح، ما العمل؟

 .للمشكلة السودانية ككل
يد ؟، فهل نريد دميقراطية عربية أم أننا نر"!دميقراطياً"أيضاً أشرت إىل السودان ما بعد السالم سيصبح  

يف الوقت الذي مل تتحمل احلكومة السودانية، الترايب كما أشار !. دميقراطية حقيقية بكل ما حتمله الكلمة من معىن؟
 !.األخوان

للجنوب سيمتد إىل ست سنوات ونصف، فما هو " حق تقرير املصري"أشرت إىل موضوع آخر وهو أن  
ب أن يكون هناك قرار سياسي وتوجيه سياسي حىت يصلوا إىل جي.  البديل؟ ليس فقط التنمية االقتصادية ميكن أن يتحقق

 . القرار الذي يريدونه
ملاذا مل تعمل حكومة . وفيما قاله األستاذ جون دور، أن مشاكل السودان، هي سياسية، واقتصادية وثقافية 

وقلت أن كافة أحناء . كل؟، وانتم يف اجلنوب ماذا عملتم حلل كل هذه املشا!السودان على حلها طوال العقود املاضية؟
السودان متخلفة ما عدا اخلرطوم، إذن هذه مسؤولية تقع على عاتق احلكومات السودانية املتعاقبة اليت أبقت على كل 

 .آمل أن تعملوا على توضيح كل هذه األمور. السودان متخلفاً
 الدكتور سليمان اخلياط
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حقيقة لفت انتباهي جزء من . على هذه الفرصةشكراً ملركز القدس للدراسات وشكراً لألستاذ عريب  
، هذا شيء أصبح !تعليقات األخوة املوجودين أن املشاكل اليت نعاين منها، تعود أسباا للتأمر األمريكي االسرائيلي علينا

ر على تفتيتنا بالتايل فهي من مصلحتها أن تتآم. معروفاً لدينا، فإسرائيل عدو وأمريكا أو سياستها معادية للمصاحل العربية
ولكنين أتساءل كيف تعيش يف سويسرا ثالث قوميات بسالم . وأثارت النعرات اإلقليمية واألثنية داخل منطقتنا العربية

الذي يؤدي إىل " املنفذ"يف الوطن العريب بشكل عام، هو " غياب الدميقراطية"أقول أن !. ووئام وبدون إثارة املشاكل؟
، وعندنا "الرببرية"ففي العراق يوجد أقليات، ويف اجلزائر هناك القومية . قومية أو األثنيةظهور مشاكل األقليات سواء ال

وإذا ما . هناك أكثر من منطقة عربية حقيقة قابلة لالشتعال يف أي حلظة. يف السودان اجلنوب األثين واألقباط يف مصر
ذا أوأكد على أن غياب الدميقراطية احلقيقية، وهل. وضعت أمريكا وإسرائيل على أجندا إشعال هذه املناطق ستشعلها

صحيح أننا مستهدفني كمنطقة عربية، وال أقول شرق أوسط، أنا ال أرى أن . هي املنفذ%) ٩٩( دميقراطية الـوليست
أثيوبيا وأرترييا مستهدفتان مثل السودان، وال أرى أن تركيا مستهدفة مثل العراق، حقيقة، املستهدف ليس الشرق 

وهلذا أقول أننا ما دمنا مستهدفني، فإن حصانة الوضع الداخلي تتم عرب دميقراطية حقيقية، . وامنا املنطقة العربيةاألوسط 
وهو املوجود اآلن يف أكثر . وتعددية سياسية حقيقية، وعرب االهتمام بكافة مناطق الوطن وليس فقط االهتمام بالعواصم

 .  األزماتوهذه الفروقات هي اليت ولدت. من دولة عربية
 

 األستاذ مجال الرفاعي
احلقيقة . ، شكراً ملركز القدس، وشكراً للمحاضرين وأهالً وسهالً م يف بلدهم األردنشكراً لألستاذ عريب 

، قبل أن نضع اللوم على  قضية حتصني جمتمعات، وحتصني دولقد اتفق مع األخ الكرمي الذي حتدث قبلي، القضية هي
وهنا يطرح السؤال نفسه ماذا قدم العرب للسودان على مدى أربعني عاماً اليت . ناجمه وخمططاتهفاآلخر له بر. اآلخرين

بتقديري أنه مل جتر حماوالت جادة باستثناء ما بدأنا نسمع عنه مؤخراً، ومل تنجح إحدى . جرى فيها االقتتال الداخلي؟
، وأن هناك، مصاحل استراتيجية للواليات املتحدة نعترف أن هناك تدخالً خارجياً. املبادرات العربية ألسباب عديدة

األمريكية، تسعى إىل تطبيقها يف السودان وغري السودان، لكن اخللل واخلطأ بدا منذ عهد االستعمار اإلجنليزي، كما 
تزامن مع تفضل الدكتور املهدي، ومل يتم معاجلته فيما بعد ضمن إطار البيت السوداين الواحد، فوصلنا ملا وصلنا إليه بال

ايار الواقع العريب، الواقع الرمسي والشعيب، وما جيرى اآلن، يف أكثر من قطر من أقطار األمة العربية، خصوصاً يف 
فلسطني والعراق، هو مؤشر ودليل دامغ ينبغي أن ننظر له قبل أن نلوم أي أخ من إخواننا، فلن نكون سودانيني، أكثر 

 .من السودانيني أنفسهم، ونبارك هلم
 يف احلقيقة راعين احلديث عن دستور مؤقت، وأن حق تقرير املصري سيكون بعد ست سنوات، هذا شيء  

مقلق جداً، وأظن ان أشقائنا يف مصر قلقون من هذه النقطة، واذكر أنه جرت حوارات كثرية حول ما بعد فترة الست 
 اجلنوب السوداين؟، وإذا حصل االنفصال ولكنين أتساءل هل تدل املؤشرات على إمكانية حصول انفصال يف. سنوات

، هذا املوضوع مقلق حقاً، واعتقد أنه مل !ما هي توجهات ومواقف هذه الدولة اجلديدة خصوصاً فيما يتعلق مبياه النيل؟
 .حيظ  بالتغطية الكافية، وأرجو من احملاضرين التوضيح  يف هذا اجلانب بكل صراحة
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 األستاذ محادة فراعنة
 ،أكون سودانياً أكثر من السودانيني، ألن احلاضرين مجيعاً، بصرف النظر عن انتمائهم وآرائهمال أريد أن  

. يكنون للسودان كل احلب والتقدير والرغبة اجلاحمة بتوحيد السودان وعودته للقيام بدوره الطبيعي القوي كما يستحق
، على أرضية هذه الرؤيا، أسأل األخويني الكرميني ولكن أمتىن شيء من التواضع يف أن نتعلم من السودانيني عن السودان

ومها أعضاء قياديني يف حزب املؤمتر القائد احلاكم يف السودان، وأقول، أال يشكل اللقاء مع حزب األمة، مع صادق 
 تقبل ، ذات الطابع العلين الشرعي اليتةاملهدي، ومع احلزب االحتادي، مع املريغين، ومع باقي القوى السياسية السوداني

خبيارات الوطنية اجلامعة يف السودان، أال يشكل ذلك موقف تفاوضي أقوى يف مواجهة إطروحات جون قرنق، 
، حلزب املؤمتر األقوى "!إطروحاته ليست جنوبية وإمنا تشمل كل السودان"خصوصاً، كما أشار الدكتور املهدي، أن 

القواسم املشتركة مع القوى السياسية األخرى سيسلح ويعزز من اعتقد أن هذا اللقاء والتحالف وإجياد . واألكثر فعالية
قدرة حزب املؤمتر يف عملية التفاوض مع احلركة الشعبية، ألن مستقبل السودان هو املطروح على طاولة التفاوض، وليس 

 هل هناك ولذلك سؤايل بالتحديد،. قضايا داخلية حملية تقتصر على قضايا جزئية، وامنا تشمل قضية السودان ككل
قواسم مشتركة؟ وإذا توفرت هذه القواسم، ملاذا ال تكون أداة للتفاوض تشمل باقي األطراف السياسية، وأال تكون 

 .شكراً. مقتصرة فقط على حزب املؤمتر؟
 األستاذ بسام البدارين

 مبعىن أن عمان ال ابتداًء أنا اعتقد أن اجلميع يف نفس املركب بالنسبة للضغط الصهيوين، واإلدارة األمريكية، 
تفرق كثرياً عن اخلرطوم وال عن القاهرة وال حىت عن مكة، فالكل يعاين من الضغوطات، والكل يعاين، ولديه مشاكل 

بالتايل أقترح أن نعفي األخوة السودانيني من احملاضرات يف هذا االجتاه، ألم هم الوحيدين على دراية . من نوع ما
 كصحفي مبسألتني، أوالً، حكومة اإلنقاذ، ملاذا مل تنقذ شيء وملاذا فشلت؟، أين كان أنا مهتم. بظروفهم ومشاكلهم

ثانياً، فيما يتعلق بـدارفور، نسمع . ، هذا ما أود معرفته من الدكتور قطيب!اخللل وما هي املشكلة يف هذه احلكومة؟
ا من احملاضرين الكرميني أن يوضحوا لنا يف باألنباء عما جيري فيها، وعن قضيتها اليت يتم احلديث بشأن تدويلها، نرجو

 ! ظل افتقارنا ألي معلومات رمسية ؟
 األستاذ مجال الطاهات

حقيقة استوقفتين إشارة كال احملاضرين، بان هناك تدخل واستهداف أجنيب من أطراف عدة، حول هذا  
اف األجنيب، خاصة أثناء صياغة املوضوع لدي عدد من التساؤالت، السؤال األول، إذا كان هذا احلس من االستهد

، الذي غاب عنها العامل اإلقليمي، أو اإلطار اإلقليمي، وكان لدى بعض األطراف اإلقليمية ردود "مشاكوس"اتفاقية 
، هنا أتساءل إىل مدى كان العامل "ماشاكوس"فعل اقرب إىل السلبية واالستفزاز بسبب استثنائهم من عملية السالم يف 

، والذي بإمكانه دعم وتعزيز مشروع االستقالل يف السودان، ما دمنا نتحدث يف العامل العريب وعن اإلقليمي موجوداً
؟، وهنا أتساءل أين هو مشروع !تدخل أجنيب وعن استهداف صهيوين؟، يف النهاية نقول حنن نلنا استقاللنا الوطين

ىل مشاكوس، وللواليات املتحدة لتبدأ بعملية السالم االستقالل، وأين السياق الوطين ملشروع االستقالل؟ وملاذا احتجنا إ
 .  وشكراً. يف السودان وغاب عنها اإلطار اإلقليمي بشكل حاسم؟
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 الدكتور حسن الطوالبة
، وآمل "!أن السالم حلم شارد"لدى بعض املالحظات أوهلا، أقول للدكتور املهدي، قد راعين شيئاً عندما قال  

 .وهذا ما أمتناه لألخوة يف السودان! ل حقيقةأن يكون السالم ليس حلماً، ب
أن السودان نقطة انطالق "يف بداية هذا العام صدر تقرير من مركز الدراسات االستراتيجية يف واشنطن، مفاده  

إىل القارة األفريقية، وال سيما بعد السالم وإجراءات إصالحات سياسية واقتصادية، تصبح منوذجاً لباقي القارة 
دول الشرق األوسط "، وهذا ما قيل أيضاً عن العراق، وإن كان األسلوب خمتلفاً من نقطة انطالق إىل "!األفريقية

 !.فهل ميكن أن يسري هذا األمر يف مفهوم احلكومة السودانية؟"!. الكبري
ئد األمر الثاين الذي أريد أن استوضحه هو، معروف أن الدكتور جون قرنق ال ميثل كل اجلنوبيني، بل هو قا 
اتفاق عن "ولكن االتفاق معه يبدو للعامل ولنا أيضاً بأنه . قاتلت السودان منذ عشرات السنني" حركة مسلحة"حركة، 
ألف نسمة ) ٣٨(، يف حني أن معلوماتنا تقول أن الدكتور جون قرنق، ينتسب إىل قبيلة ال تتجاوز تعدادها "!اجلنوبيني

" آييب"ومها يف منطقة حمافظة . ألف نسمة) ١٠٢(يتجاوز تعدادها " ملسرييةا"، يف حني أن قبيلة )!الدينكا(وهي قبيلة 
املتنازع عليها، ال أعرف أين وصل االتفاق حول هذه املنطقة الغنية بالثروة النفطية؟، السيد قرنق يريد أن يقسم هذه 

 غرب ر كثرية ستحدث يف دارفواملنطقة، بني مشال وجنوب وإذا ما حصل بان يتبع اجلنوب ملنطقة احلكم اجلنويب، فأمور
 .؟!وشرق، إذن هي بداية أيضاً للتقسيم

قبيلة، ) ٢٠٠(األمر اآلخر وحتدث عنه األخوان، بان قبائل اجلنوب كما حتدث عنها السيد جون بان هناك  
 بعد ، وأن يكونوا حاضرين يف أي اتفاق سالم حىت ال ينقض هذا السالم"!مؤمتر وطين"إذن من األحرى أن يكون هلم 

 .أيام أو بعد اشهر
 االتفاق الذي وقع، حسب معلوماتنا، بان الواليات املتحدة قد أشرفت عليه، أال جيوز للسودان أن يشرك  

أطراف دولية أخرى ألن تكون ضامنة لعملية السالم، كاموعة األوروبية واجلامعة العربية، وممثلني عن املؤمتر الوطين 
هو الذي يراودنا وخييفنا، بعد ست سنوات إذا ما بقي جون قرنق قائد املنطقة اجلنوبية او هذا األمر . لقبائل اجلنوب؟

احلاكم ملنطقة اجلنوب، ما الذي يضمن لنا بأن ال يعبئ اجلنوبيني مع االنفصال؟، هذا ختوف نريد أن نسمع إجابات عنه 
 .من األخوة احملاضرين

 الدكتور صاحل الزعيب
جداً مبا مسعته من ضيفينا الكرميني حول الصورة يف السودان على تعقيداا واملشهد سؤايل بسيط وحمدد، سعيد  

باملقابل شعرت أن . الذي يدخل فيها على تعقيداته، ولقد أسعدين أكثر ان هناك نربة من املصداقية والوثوق باملستقبل
 لكن أتساءل هل ال تزال قراءاتكم التحفظات هي نفسها التدخالت اجليوستراتيجية من دول اجلوار، التدخل األجنيب

للمستقبل بنفس الوثوق؟ ألن هنالك نوع من الوعي بدأ يتبلور يف السودان ـ موحد بنظامني وبتعددية سياسية قد يأخذ 
مراحل ألن السودان دولة من دول العامل الثالث ـ بضرورة التنمية وغريها، مبعىن أن هناك نوع من الوعي الوطين يف 

 اختالف املذاهب السياسية، هل ضيفينا الكرميني يقرأن املستقبل بالرغم كل هذه التحديات بنفس الوثوق؟ السودان على
 !.أو ال تزال الرؤى خمتلفة؟
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 سعادة النائب الدكتور مجال الضمور
قرن اتفق مع الدكتور غازي ربابعة فيما ذهب إليه بان الصراع يف السودان ليس حديثاً، وامنا ميتد إىل أكثر من  

، بدأ احلكم اإلجنليزي يف السودان بوضع السودان ضمن ١٩١٩من الزمان، وأضيف انه مع بدء الثورة يف مصر عام 
، اهلوية العربية اإلسالمية واهلوية اجلنوبية، وذلك بإظهار العريب املناطق املقفلة، وبدأ مبمارسة عملية فصل بني اهلويتني

، والضغط باجتاه دفع أبناء اجلنوب املتعلمني !وما إىل ذلك.. جلالد، وتاجر الرقيقاملسلم باإلنسان املتطرف، املستعمر، ا
 . باجتاه أفريقيا للدراسة وذلك بإبعادهم عن مراكز الثقافة العربية واإلسالمية يف ذلك الوقت

 بعض األخوة قالوا أنه مل جتر حماوالت من اجلانب الشمايل يف بلورة موقف موحد للتعايش والتجانس، 
، وحىت لعهد قريب عندما ٦٥، ويف مؤمتر الدائرة املستديرة سنة ٣٦والتفاهم، حقيقة للتوضيح، املؤمتر خلرجيي سنة 

، بدأت السودان تتنفس الصعداء يف هذه الفترة، ولكن عندما بدأ "!حق تقرير املصري"أعطى الرئيس النمريي للجنوبيني 
والبد أن نتحدث بوضوح . ، بدأ جون قرنق التمرد، وأعلن ذلك٨٣نة النمريي بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف س

أن منظمات التضامن املسيحية هي اليت شدت من أزره ودفعت به باجتاه الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل، واستطاع 
 الكونغرس وعن طريق أعضاء يف" كوكس"أن حيشد لويب ضاغط داخل اإلدارة األمريكية، ودخل عن طريق البارونة 

نأكل مما نزرع ونلبس " ، وعندما رفع السودان شعار٨٩هذا األمر زادت حدته عندما جاءت ثورة اإلنقاذ يف . األمريكي
، بدأت التهم تنهال على السودان من كل حدب وصوب، بان هذه الدولة تفرخ اإلرهاب، هذا اإلسالم "!مما نصنع

القضية األساس هي امتداد استعماري متكامل ومتجانس، بريطاين !. لها سوف يكون خطراً على أفريقيا مبجمالراديكايل
ـ أمريكي ـ صهيوين، تدعمه إسرائيل بالدرجة األوىل، حجم البترول املكتشف يف السودان، حسب اخلرباء، بأنه يزيد 

كما استشهد ذا عما هو مكتشف يف السعودية، وحجم املعادن والثروة املعدنية واخلريات املوجودة يف هذه القارة و
لن جنعل هذا البلد ينعم باألمن واالستقرار طاملا مل " ،  عندما قال١٩٨٣ شباط ٢٣يف " ملارتن انديك"املقام مبحاضرة 

باعتقادي . حتل مشكلة الصراع العريب ـ االسرائيلي، وبالتايل هي من ضمن منظومة الصراعات يف هذه املنطقة
ء اجلنوب صادقني يف توجههم، لكن ال خيلو العامل العريب من وجود عناصر، كما وكباحث يف الشأن السوداين، أن أبنا

. هو يف العراق اآلن من وجود عناصر هلا مصلحة بإدامة الصراع والفوضى، ويف السودان توجد أيضاً مثل هذه العناصر
، ٢٠٠٢ أكتوبر ٢١ الذي صدر "!قانون السالم"فلنقرأ عندما وافقت اإلدارة األمريكية على قرار الكونغرس األمريكي 

على حكومة اخلرطوم أن تبدي حسن نية بالتفاوض مع اجلنوبيني، وإال عملنا على إجياد صندوق، "الذي نص يف ديباجته
ويذكر أن الكونغرس قرر صرف "!. يشبه صندوق النفط مقابل الغذاء، حبرمان السودان من االستفادة من موارده النفطية

، يف الوقت الذي تشهد فيه حمادثات سالم ٢٠٠٥ـ ٢٠٠٣ون قرنق الستدامة احلرب لسنوات مليون دوالر جل) ١٠٠(
  .فاجلانب األمريكي له رؤية منطلقة من جممل الصراع العريب ـ االسرائيلي. بني الطرفني

 الدكتور مهند مبيضني
قعية السياسية تقتضي أتصور أن املسألة اليت جيب احلديث فيها هي بني جمال الضرورة وجمال العقل، الوا 

أزمة التنمية وإدارة الدولة هي ذاا مقترنة بأزمة اهلوية اليت مل تفلح حكومة الشمال أو !. االعتراف بأن هناك مشكلة
حتدثتم عن مسألة . حكومة اإلنقاذ عرب عشر سنوات، يف جتسري الفجوات وردم كل احلفر اليت تقع فيها وتصطدم فيها
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للدكتور قطيب املهدي، ما هي الضمانات، أو ماذا فعلتم من استراتيجيات لضمان بيئة إقليمية الدور اإلقليمي، سؤايل 
داعمة ورافعة ملشروع السالم، أو مشروع احملادثات اليت ستنتهي بعد ست سنوات إىل اية رمبا يكون باا أو االتكال 

لقد عرب الدكتور املهدي، عن !. يل حريب؟عليها من باب الرهان السياسي، على أساس أنكم تتفاوضون مع قائد فص
وعرب معايل السيد جون دور عن قرنق وقال أنه قائد عسكري، ومل يقود اجلنوبيني ! قرنق، بان قال، بأنه فصيل حرب

املفهوم أو املفاهيم اليت أنتم تتعاملون فيها بالنسبة جلون قرنق، أيضاً هي غري واضحة، مضطربة يف . خالل عشرين سنة
 !.رة واضحة، من الذي سيقود اجلنوبيني يف حال رحيل جون قرنق؟طرح صو
، من النواب من اجلنوبيني هي حصة %)٣٠(بالنسبة إىل املستقبل االتفاق، قال السيد جون دور، بان هناك  

% ٣٠ الـوما إىل ذلك، هل النسبة.. اجلنوبيني يف املشروع املقترح، وذلك بعد حل املشكلة الدينية والشريعة االسالمية،
ستكون قادرة على إجياد استراتيجيات فعالة، لتنمية اجلنوب وتعويضه عما فاته خالل العشرين سنة تقريباً، وما هي 

 .الضمانات يف ذلك؟
بان : "والدكتور قطيب قال"! السالم ملك لنا مجيعاً: "بالنسبة للتعايش، بني اجلنوبيني، السيد جون دور قال 

 . هاتني املفردتني، هل ميكن تطبيق معادلة التعدد وإغناء الدولة يف إطار الوحدة؟بني"! السودان لنا مجيعاً
 األستاذ عريب الرنتاوي

. أسئلة كثرية وآراء ذهبت يف كل اجتاه، أعان اهللا حماضرينا الكرميني على مللمة املوضوع من خمتلف جوانبه 
 . الكلمة للدكتور قطيب
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 تعقيبات وردود
 الدكتور قطيب املهدي

واضح من املداخالت واألسئلة االهتمام واملتابعة للشأن السوداين، ووعياً بكثري من دقائق السياسة السودانية،  
وما يكتنفها من تطورات وصراع، وأنا سعيد بذلك، ألننا دائماً يف العامل العريب لرمبا لكل بلد، مشاكله وقضاياه، ورمبا 

ولكن هذا النقاش يف احلقيقة . غري مهتمني وغري متابعني مبا جيري يف بلدهميشتكي الكثري من الناس أن األخوة اآلخرين 
دليل على أن الوعي الشعيب يف العامل العريب اصبح يدرك أن املستهدف هو األمة بكاملها، وأصبح اكثر وعياً بطبيعة 

 .القضية، وضرورة االهتمام ا من جوانبها املختلفة
. ألمهية، لرمبا ترددت يف حديث األخوة، هنالك حديث عن تدويل القضية هنالك عدد من األسئلة يف غاية ا

حقيقة حنن حينما نريد أن نشخص القضية ال بد أن نذكر الواقع كما هو، خاصة بعض القضايا اليت يكون الطرف 
ى الشعب األجنيب فيها هو العامل األساس، فإذا ما حتدثنا عن العراق ال بد أن نتحدث عن عدوان أمريكي صارخ عل

، وإذا حتدثنا عن فلسطني، ال بد أن نتحدث عن إسرائيل كعامل أساسي يف املأساة اليت جتري يف فلسطني، وال !العراق
. هذا ما جيري يف السودان. وبالتايل حنن ال جيب أن نتحدث عنها.  ميكن أن نقول هذه هي مصلحتهم وهذا من حقهم

نسان الذي يعيش يف بعض الدول العربية، فيها جمتمعاً متجانساً، ومتماثالً ال فما جيري يف احلقيقة ليس وضعاً سهالً، واإل
يشعر بصعوبة احلركة االجتماعية يف بلد مثل السودان، فيه كل األجناس واألعراق والديانات، بأعداد كبرية جداً فهو 

 جداً، وتأخذ جمراها الطبيعي يف فعملية بلورة القومية السودانية نفسها، جيب أن تأخذ مدى زمين طويل"!. موزاييك"
وهذه مسألة من الصعب فرضها . التفاعل بني هذه الثقافات واألعراق حىت تتبلور يف وحدة حقيقة، وحدة األمة واتمع

بعض اتمعات، شهدا يف أمريكا الشمالية، يوجد منوذجني يف كندا والواليات املتحدة مثال، يف !.بقرارات أو بالقوة
سياسة رمسية نشطة جداً، وهذا " التعددية"، ولذلك اختذوا موضوع ! قناعة بضرورة الوحدة من خالل التنوعكندا يوجد

يف " بريتش كولومبيا"يف الشرق أو وجود حركة انفصالية يف "! كوبيك"مل مينع أن تكون هناك حركة انفصالية يف 
 تمع الكندي، ولكن يفتمع الكندي الغرب، ومل مينع التوتر احلاصل يف ااية األمر لديهم ثقة أن التعددية ستثري ا

والذين عاشوا يف أمريكا يعرفون بان بأا بلد مهاجرين، فيها مواطنني أصليني . وستكون هناك وحدة من خالل التنوع
". األمريكيةاألمة "، أو "الوطنية األمريكية"وفيها مهاجرين، من خمتلف أصقاع األرض شكلوا فيما بعد ما يسمونه اآلن 

، وكانت "سياسة بوتقة االنصهار"اضطروا يف هذا البلد، يف فترة من الزمن بني احلربني، أن ينتهجوا سياسة قاسية جداً 
حقيقية، ألن هناك توتراً يسود اتمع " خلق أمة أمريكية"سياسة غري إنسانية وغري دميقراطية، وال اعتقد أا ستفلح يف 

لفة وبني طبقاته املختلفة، لوال أم يشغلوا اتمع األمريكي حبروب خارجية وصراعات باستمرار األمريكي بأعراقه املخت
لرأينا، أيضاً، صراعاً داخلياً يف أمريكا ينفجر بشكل كبري جداً، سوأ بني اهلنود واملهاجرين، أوبني السود والبيض، أو بني 

د، هذه عوامل موجودة،أيضاً، بني الفقراء واألغنياء، لكن بنفس الكاثوليك والربوتستانت، أو بني اليهود أو غري اليهو
ففي السودان، البلد الواسع ويف اتمع . القمع الذي حيدث يف خارج أمريكا، اآلن يتم السيطرة على هذا الوضع بالقوة

نية تسري يف جمراها السوداين لدينا تنوع غري عادي، وبالرغم من أن عملية التمازج الثقايف، وتشكيل القومية السودا
الطبيعي، ولكن كما ذكرت، إال أن هناك باستمرار تدخالت خارجية لوقف هذه العملية، ألن كثري من الناس يتوجسوا 
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يف شكل اهلوية السودانية القادمة، وكل واحد يقيس هذه العملية مبصاحله وأطماعه بالسودان، لكن الشي الواضح، الذي 
دمة، وأنا أحتدث عن القوى املختلفة اليت تتربص بالسالم يف السودان، أن هناك قوى خارجية حاولت أن أشري إليه يف املق

فاعلة جداً تعمل الذكاء الصراع، وتعمل على حتويله ليصب يف أهدافها اخلاصة، وذكرت أن بلد كإسرائيل ال ميكن أن 
مة العربية، فال بد أن يشعل احلرب يف يقبل أن يكون بلد كبري مثل السودان مبوارده الزاخرة أن يشكل رصيداً لأل

وال بد لبلد مثل أمريكا تتسلط عليها اآلن لألسف الشديد، جمموعة من . السودان، وحياول أن يثري قضية اهلوية السودانية
املتطرفني وجمموعة من األصوليني، ال بد أيضاً أن تعمل مع اموعات املتصهينة داخل أمريكا، ومع اللويب الصهيوين 
للتأكد من أن قوى جديدة إقليمية يف داخل أفريقيا هلا توجهات مع القضايا العادلة سواء كانت يف أفريقيا أو يف العامل 
العريب، والعامل اإلسالمي، أو يف حركة عدم االحنياز، وحنن أعضاء يف كل هذه اموعات، ال بد من السيطرة عليها قبل 

ية قطعاً هلا أطماع، مثل شركات البترول هلا أطماع يف السودان، وكثري من وأيضاً الرأمسال. أن تصبح قوة حقيقية
 تريد أن ترضي كل هذه القوى املوجودة يف اتمع األمريكي، ةواإلدارة األمريكي. الشركات الكربى، عندها أطماع

فهذا التدبري يفرض نفسه . ، وحنن اآلن يف عام االنتخاباتةخاصة احلزب اجلمهوري، ألنه يعترب أن هذه قاعدته األساسي
 .على القضية، بل هو الذي افتعل القضية من األساس ويذكي أوراها

حتدثت عن اموعات اإلقليمية وخماوفها املختلفة، مع األسف الشديد، القضية السودانية بقيت قضية داخلية،  
قالل  بالرغم من كوا قد بدأت قبيل فنحن كنا حريصني أال حيدث تدويل هلذه القضية ملدة مخسني عاماً، منذ االست

االستقالل، وبالتايل العامل العريب ـ  الغارق يف مشاكله املختلفة وصراعاته املختلفة، سواء يف فلسطني او اجلزائر، ويف 
قناة السويس ويف العراق مؤخراً، أو يف احلرب األهلية يف لبنان أو يف غري ذلك ـ مل يكن بوسعه عمل شيء للوقوف مع 

وحول الدور اإلقليمي للجوار، حقيقة أن املفاوضات جتري حتت منرب . لسودان، ميكن دول اجلوار لعبت دور أكربا
وهي منظمة جتمع دول اجلوار األفريقي، وهي الراعية هلذه احملادثات، ولكن القوى األجنبية، ال تريد ذلك " اإليغاد"

ى مسار املفاوضات، وقد قبلنا وساطة دول اجلوار على اعتبار بالطبع، وحرصت أن تتذرع مبختلف الذرائع حىت تؤثر عل
؟، وهي دول أوروبية تريد أن تكون "!أصدقاء االيغاد"أا دول تتأثر باحلرب نفسها، ولكن فجأة ظهرت جمموعة أمسها 

، مث فجأة "!ء االيغادشركا"إىل " أصدقاء االيغاد"مث حتولت !. شريكة يف تنمية املنطقة، ألن املنظمة أصالً هي منظمة تنمية
اتسعت هذه اموعة وضمت إىل جانب الواليات املتحدة كل من كندا واليابان، مث ضمت دول أخرى موالية للواليات 
املتحدة، كالنرويج وهولندا، وبالتايل بدأت هذه الدول تفرض نفوذها على احملادثات عن طريق التأثري على دول اجلوار 

دت الواليات املتحدة نفسها هي الدولة األكرب يف هذه اموعة، وبالتايل بدأت متارس وشيئاً فشيئاً، وج. نفسها
 .ضغوطاا
الضغط على السودان ليس خافياً على أحد، وحنن يف الصراع منذ فترة طويلة، وميكن بعض األخوة أشاروا إىل  

ة السودان يف معركته طيلة اخلمسني سنة ، من دول مل تكلف نفسها مساعد"!مشاكوس اإلطاري"النقد املوجه إىل اتفاق 
 .املاضية، مع أن قضية السودان هي قضيتها أيضاً
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 أعتقد أننا مل نكن نلوم العامل العريب إطالقاً يف موقفه هذا، ألننا نواجه مشكلة كبرية يف فلسطني، ونقف 
هذا ما يتعلق . كافة الدول العربية تقريباًعاجزين أمامها، وفلسطني البلد العزيز علينا مجيعاً، بل امتدت احلرب اآلن إىل 

 .بقضية تدويل املشكلة، ولكن حنن واعيني بكل املخاطر احمليطة ذه القضية
فشلت، من املهم أن ندرك أن حكومة " اإلنقاذ" حنن ال نعتقد أن ،؟"اإلنقاذ"استفسر أحد األخوة ملاذا فشلت 

ا ذكرت أن الدول املعنية بالسودان، حرصت أن يستمر استرتاف اإلنقاذ، ما زالت تقاتل يف جبهات كثرية جداً، أن
السودان، حىت ال تترك له الفرصة أن ينجح يف إحداث التنمية، أو أن ينجح يف أن يبين ضة وطنية داخلية لألسباب اليت 

 . ذكراـ أنفاً
 فيه حلرب عاملية على فالسودان كان باستمرار يعاين من احلرب األهلية، يف ذات الوقت الذي كان يتعرض 

طول احلدود على امتدادها، وبالرغم من الفقر الذي كان يعاين منه السودان، فقد كان حيارب ستة جيوش أجنبية يف 
وقت واحد، إىل جانب احلرب األهلية، وكل هذه احلروب ترافقت مع احلصار االقتصادي الذي كان مفروضاً على 

لغرب ـ أمريكا وأوروبا، واملؤسسة املالية الدولية اليت ختضع لنفوذ الغرب ـ السودان، وهذا احلصار مل يقتصر على ا
هذا . ؟!ولكن مع األسف الشديد بضغوط أمريكا وثقلها يف املنطقة، فقد مشل، أيضاً، األشقاء العرب وغري العرب

وسجلنا يف حقوق اإلنسان حمل نقد احلصار وهذه املقاطعة، واامنا املستمر يف اتمع الدويل بأننا دولة راعية لإلرهاب، 
باستمرار، وأننا دد األمن القومي لكل العامل،  فهذا هو الواقع الذي نعمل فيه، ومع ذلك، حقيقة فإن سجل حكومة 
اإلنقاذ يف التنمية مشرف، وهذا كالم قد يطول، لكن إذا كان هناك بعض الفشل يف بلوغنا ألهدافنا، فالوضع يعكس 

 تكون يف حروب دائمة، تعرف أن كل مواردك تذهب إىل هذه احلرب، فكم من الطاقة يتبقى لك نفسه، فأنت عندما
 .حىت تستطيع أن تبين بناء إجيايب

هذه مسألة أشرت هلا يف املقدمة، وهي من القضايا .  بالنسبة ملياه النيل، الذي ذكره معظم األخوة املتحدثني
، وهذه القضية "!حرب املياه"عصرنا احلايل هو عصر . ا على السوداناليت جتعل من الكثري من الدول أن تبقي عينه

أصبحت معروفة، ومن الدول املعنية كثرياً ذه القضية هي إسرائيل نفسها، وبالتايل أطماعها يف مياه النيل، جعلها تسعى 
 باملياه، وذكر أحد للسيطرة على منابع النيل، دف الضغط ولّي ذراع مصر على وجه اخلصوص لتقبل مد إسرائيل

األخوة أن السادات أشار إىل هذه، وأنه استعد يف فترة من الفترات لتمرير مياه النيل عرب قنوات متر من حتت قناة 
لكن إسرائيل سعت . السويس إىل سيناء، ولكن مت التراجع عن هذه السياسة، اليت كانت ستثري سخط الدول األفريقية

سودان ومصر عن طريق السيطرة على املنابع، ولذلك تتواجد إسرائيل حالياً يف أوغندا ألن متارس ضغطها على كل من ال
اخل، هذا كله يهدف إىل تشكيل .. ومنطقة البحريات، ويف اهلضبة األثيوبية، حيث حرضت على بناء خزانات للمياه

مان مصر أو السودان من مياه ضغط له مثنه يف اية املطاف يتلخص يف حصول إسرائيل على نصيب من مياه النيل، وحر
 يف هذا اال، فالسودان زاخر مبصادر مياه أخرى، ةبالرغم من أن السودان ال يوجد عنده مشكلة كبري. النيل أيضاً

لكن املقصود هو الضغط على مصر، وال يوجد شك . جوفية وأمطار، واار وبعض روافد النيل تنبع من داخل السودان
 غاية األمهية وغاية احلساسية، جلهة توتري العالقات املصرية األفريقية، وبالتايل اإلساءة للعالقات أن هذه القضية تعترب يف
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اعتقد أن جهودنا الدبلوماسية مع الدول األفريقية املتواجدة يف حوض . العربية األفريقية هي إحدى أهداف إسرائيل
 . النيل، باستطاعتها احتواء هذه املؤامرة

ية دارفور، هذه القضية حملية حبتة، وهي عبارة عن صراع قبلي، بني قبائل رعوية وقبائل متتهن فيما يتعلق بقض 
الزراعة، وهذا صراع تقليدي معروف ففي كل مكان يف العامل يكون فيه رعاة ومزارعني، يكون هناك دائماً تنافس 

هذا الصراع استثمر سياسياً، من . لقبائلحول أرض املرعى ومصادر املياه، وبالتايل حتدث مثل هذه االحتكاكات بني ا
جانب قوى خمتلفة، خارجية وداخلية، ألن السودان بلد مستهدف، ومعلوم أن بعض قيادات التمرد يف دارفور هم 

والبعض اآلخر يتبع لبعض أحزاب املعارضة الشمالية اليت تريد أن . أعضاء يف احلركة الشعبية اليت يقودها جون قرنق
مع احلكومة االحتادية يف هذه احلرب، ولكن كثري جداً من مواطين دارفور يدركون هذه احلقيقة، تصفي حساباا 

دائماً تنتهي بتوقيع اتفاقات مع العناصر " إجنميناا"وبالتايل احملادثات اليت جتري داخل السودان، ويف العاصمة التشادية 
حلها، إال أننا يف كل مرة نفاجأ بتجدد القتال ألن بعض املدركة بأن القضية هي قضية حملية، وميكن باحلوار أن يتم 

 .اجلهات تريد خلق مشكلة يف السودان، وبالتايل ال تسمح للحل السياسي أن يأخذ جمراه
األستاذ صاحل الزعيب حتدث على الرغم من كل التحفظات اليت أبديتها عن مستقبل السالم، تسأل هل توجد  

؟ على األقل أستطيع أن أحتدث عن ! املستقبل ويتجاوز كل هذه التحفظات؟ اعتقد نعمثقة بان السالم ممكن أن ينجح يف
السودان، رغم وعينا بكل املؤامرات اليت حتيط بالسودان لكنين اعتقد أن الواقع السوداين فيه من العوامل ما ميكن هزمية 

، ! تسأل أحد األخوة؟ تكثيف الوعي الشعيبكما،كل هذه املؤامرات، وثقتنا يف املستقبل كبرية، ونعتقد أن املطلوب هو
الناظر إىل نضال الشعب الفلسطيين ميكن أن يعرف حىت . وهذه املسألة ميكن أن ندركها من جتربتنا يف املنطقة العربية

اخل،  إذا بلغ الناس درجة من الوعي مبصريهم، ومبستقبلهم .. عندما ال تكون هناك حكومة وجيوش، وميزانيات 
وأنا ال أدري، هل كان من حظ الفلسطينيني بعدم وجود حكومة . جودهم، يستطيعوا أن يفرضوا أنفسهمالسياسي وو

لديهم، وخاصة أنين مسعت هنا كثرياً من النقد للنظام الرمسي العريب، لكن الشعوب حينما تبلغ درجة من الوعي ممكن أن 
م مشهد مقاومة شرسة جداً ما كانت لتحدث لوال أن تتجاوز كل القيود، وما جيري يف العراق له دليل آخر، وحنن أما

هناك وعي عايل جداً، بأن هؤالء الذين جاءوا إىل العراق مل يأت ليحرروه، وليس يف وجودهم أي خري للعراق، وهلذا 
م، وجد الناس أن ال خيار أمامهم إال النضال حىت يدافعوا عن كرامتهم، وعن مصاحلهم ومقدرام وسيادم واستقالهل

ولو أن هذا الوعي انتقل إىل الشعوب العربية مجيعها اعتقد أننا سنستطيع أن نؤمن مستقبلنا، ألنه من الواضح أن 
املستهدف، خاصة بعد ايار احلرب الباردة والقطبني، أن اجلميع مستهدف، وأن العامل يواجه وضعاً خطرياً جداً، 

للناس أن الدول القوية  حتاول السيطرة على مقدرات وثروات الدول واملسألة مل تعد كما كانت يف السابق، فقد اتضح 
فقد انتهى العهد الليربايل، واحترام القانون الدويل، وانتهت األمم املتحدة، ما عاد هناك أي وازع ألي شخص، . الضعيفة

ستعمار الراهن هو حقيقة أن اال. ميتلك قوة عسكرية يف أن يفعل ما يشاء، وأن يسيطر على مقدرات الشعوب األخرى
حنن جربنا ذلك يف كل مراحل تارخينا، وما زلنا . أسوأ من االستعمار السابق، وهذه حقيقة مل تغب عن أذهاننا مطلقاً

وأن العامل . نواجه وضعاً دولياً ذا الشكل، جيب أن نكون واعيني أن هناك دول كثرية طامعة يف القليل الذي يف أيدينا
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 بعض الدول بدأت ببناء قوة عسكرية رهيبة وكبرية، وهي تريد أن يمن وتسيطر ومتتلك كل بدأت موارده تقل، وأن
 .شيء عندنا
ميكن أن نقول أننا خدعنا لفترة طويلة بأن الغرب عامل دميقراطي وليربايل، وأن هناك شيء أمسه القانون الدويل،  

واملطلوب أن يكون هناك وعي شعيب عايل . باستمراركل هذه األشياء، ثبت أا غري موجودة وأن التاريخ يكرر نفسه 
وأن ال نتباكى كثرياً أن النظام الرمسي العريب، نظام فاشل، وعلى . جداً، وأن الشعوب ستمتلك قرارها مهما كان األمر

دان الشعوب تستطيع أن تبادر وتعطي وتقاوم يف كل الظروف، واعتقد أن هذا هو املطلوب يف السو.. غياب الدميقراطية
 .ويف كل مكان

 األستاذ جون دور جموك
اعتقد أن التعقيب كان مفيداً للغاية، وسنستفيد منها إنشاء اهللا، وهي تعقيبات مبنية على املعرفة واملتابعة،  

واألخ الدكتور قطيب غطى ردوداً ملعظم األسئلة، ولكن لدي بعض التوضيحات لبعض األسئلة، الدكتور صاحل الزعيب، 
، افتكر أن احلوار ال بد منه، فأنت حتمل السالح ملدة عشرين سنة وحتارب الدولة، فال !احلوار ال داعي لهحتدث عن أن 

اي مواطن جنويب له حق دستوري، ألن مقدمة . بد ان جتلس يف يوم ما مع هذه الفئة لتصل إىل اتفاق لوقف هذه احلرب
، الدكتور امحد ذكر أن للجنوبيني حق يف "الواجباتعلى أن املواطنة هي أساس احلقوق و"الدستور السوداين تنص 

الدكتور فايز تقدم بعدة . التنمية، وهذا حق طبيعي، واحلكومة سعت منذ فترة طويلة لتحقيق التنمية يف مناطق اجلنوب
دكتور أفتكر أن احلوار الذي مت بني النائب األول علي عثمان طه، وال! أسئلة، ومنها سؤال هل هي تنازالت أم قناعات؟

بقناعات، ومت التوصل إىل ترتيبات أمنية بالقناعات، " مشاكوس"جون قرنق واستمر مدة ستة شهور، اعتقد أنه وصل إىل 
 .؟!وإذا مت التوصل إىل اتفاق لتقسيم الثروة أيضاً عن كطريق القناعات، وليس تنازالت

الثروة البترولية، اعتقد أن ظهور األخ الدكتور فوزي، حتدث عن مشاكل السودان اخلارجية وربطها بظهور  
البترول يف السودان، سيحل مشاكل كثرية للسودان، بالرغم من الدوائر األجنبية تعتقد أن ظهور البترول ستشعل احلرب 
األهلية يف جنوب السودان، وأن احلكومة ستستغل هذه الثروة الفتعال احلرب وتدمري اجلنوب، وهذا مسعناه كثرياً يف 

 !.اضرات اليت شاركنا فيها، وهلذا قلنا أنه ال جيب استغالل البترول حىت يتم التوصل إىل اتفاق سالمعدد من احمل
، لنكون صرحيني، !األستاذ مجال الرفاعي، ذكر أن حق تقرير املصري واالنفصال للجنوب هل ممكن أن حيدث؟ 

رية هي القناع القواعد بأن ترى يف الوحدة أقول أن القاعدة يف اجلنوب والشمال هم مع الوحدة، وكل الترتيبات اجلا
 . شيء هام يصب يف صاحلهم

األستاذ محادة، تساءل ملاذا مل تقم حكومة حزب املؤمتر، بعقد حتالفات مع األحزاب السياسية األخرى املوجودة على 
ومة ما عدا األحزاب حزباً متحالفاً مع حزب املؤمتر الوطين، وتشارك يف احلك) ١٣(الساحة السودانية؟، حنن لدينا 

بالنسبة للحزب الدميقراطي وحزب األمة بينها . الكربى مثل حزب األمة وحزب االحتاد الدميقراطي، واحلزب الشيوعي
 . وبني احلكومة الكثري من القواسم املشتركة، ويف أي حلظة ميكن التحالف معهم

، هي من "الدينكاا"؟، قبيلة "املسريية" و "آبيي"و" الدينكا"الدكتور حسن تساءل عن موضوع املتعلق بقبائل  
 ٣٠٠، وهي كبرية جداً، يبلغ تعدادها حنو "املسريية"أكرب القبائل السودانية يبلغ تعدادها أكثر من مليون شخص، وقبيلة 
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 حقيقة مشكلة كبرية، لكننا حنن يف اجلنوب نعتربها مشكلة داخلية، ألننا عندما جلئنا إىل" آبيي"مشكلة . ألف نسمة
، أي ما بعد ١٩٥٦وصغنا اتفاقية مشاكوس، قلنا أن احلدود بني مشال وجنوب السودان، سيكون حدود " مشاكوس"

قبيلة، ال ميكن عقد مؤمتر ألن ) ٢٠٠(، بـ"مؤمتر وطين"بالنسبة لعقد . حقيقة تابعة لشمال السودان" آبيي"االستقالل، و
كون متثيل هلذه القبائل، ويتم إشراك قبيلتني أو ثالثة لتمثيل القبائل وأنا اعتقد أنه جيب أن ي. العدد سيكون كبرياً جداً

 .األخرى
سؤال للدكتور حممد، حول من يقود اجلنوب؟ وهذا سؤال هام جداً، يف اجلنوب توجد قبائل متعددة،  

حزب فحقيقة كل قبيلة وفصيل و . وجبهات وأحزاب، وفصائل،  وهناك أكثر من فصيل مسلحة إىل فصيل جون قرنق
، حلل املشاكل "اجلنويب ـ اجلنويب"اآلن عندنا توجه لعقد مؤمتر للحوار . ومنرب، يزعم أن له احلق يف قيادة اجلنوب

 .فاإلعداد للمؤمتر جاري على قدم وساق وبدعم من احلكومة. واخلالفات بني اجلنوبيني أنفسهم
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 املشاركون يف الندوة
 

 مهورية اليمنية يف األردن، سفري اجل ابراهيم العدويفسعاة الدكتور
 ، أستاذ علم اإلجتماع يف اجلامعة األردنيةابراهيم عثمانالدكتور 

  ، باحثابراهيم عريقات
 ،املسؤل اإلعالمي يف السفارة الفلسطينيةابراهيم مهنا

 ، سياسي سودايناحلسن العريب
 ، إحتاد اجلمعيات اخلرييةامرية يعاقبةالسيدة 
 ني العام للحزب الوطين الدستوري، األمأمحد الشناقاألستاذ 
 ، عضو جملس النواب األردينأمحد النعانعةالنائب 
 باحث، أمحد عبد اهللا الضامناألستاذ 
 ، مدير مركز الفينق للدراسات اإلقتصاديةأمحد عوضاألستاذ 

 ،أستاذة العلوم السياسيةبارعة النقشبنديالدكتورة 
 ، صحفي، القدس العريببسام بداريناألستاذ 

 ، ملتقى الشباب الدميقراطيقيف نواف حسنيث
 ، نائب يف الربملان األردين جعفر يوسف احلوراينالنائب 
  ، املدير التنفيذي يف مركز القدس للدراسات السياسيةمجال اخلطيباألستاذ 
 ،أمني عام إحتاد الكتاب واألدباء األردينمجال الرفاعياألستاذ 

 لجنة القانونيةيف جملس النواب،رئيس المجال الضمورالنائب الدكتور 
 ، باحثمجال حسان الطاهاتاألستاذ 

 السودان/ ،وزير دولة جون دور ماجوكمعايل الدكتور
 ، باحثحسن حممد طوالبةالدكتور 
 ، نائب سابقمحادة فراعنةاألستاذ 

 ، ملتقى الشباب الدميقراطيمحزة العمري
 ، مركز القدس للدراسات السياسيةخالد وليد
  ، أستاذ العلوم السياسية يف اجلامعة األردنيةياب خمادمةذالدكتور 
 ، مهتم بالشأن السياسيرائد العجلويناألستاذ 
  ، السفارة املصريةرائد خالفاألستاذ 
  ، باحث وكاتبسامر خري أمحداألستاذ 
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  ، باحث يف األديانسلطان االزرعيالدكتور 
 ، عضو جملس األعيان األردينسلوى املصريالعني 

 ،ناشط سياسيسليمان اخلياطكتور الد
 ، عضو جملس النواب األردينسليمان أبو غيثالنائب 
 ، وزير اإلعالم السابق مسري مطاوعالدكتور معايل 

  ، باحث يف املعلوماتيةسهيل صباحاألستاذ 
  ، حملل سياسيصاحل الزعيباألستاذ 
  ، نقيب احملامني األسبقصاحل عبد الكرمي العرموطياألستاذ 

 ، باحثصايل الدقامسةستاذ األ
 ، عضو جملس األعيان األردين صبحية املعاينالعني 

 ، املستشار الثقايف للسفارة السودانية يف عمانعادل حسناألستاذ 
 ، السفارة السودانية عادل عبد الرمحناألستاذ 

  قيادي يف حزب الوسط اإلسالمي،وزير سابق،عاطف البطوشمعايل احملامي 
 ، إعالميرؤوف الباسطيعبد الاألستاذ 
 ، باحثعبد اهللا النسورالدكتور 
 ،شخصية سياسية فلسطينيةعبد اهللا أبو زعيتراألستاذ 
 ، املدير العام يف مركز القدس للدراسات السياسيةعريب الرنتاوياألستاذ 
  ، املستشار الثقايف للسفارة التونسية يف عمانعز الدين الزيايناألستاذ 
 ، نائب رئيس جملس النواب نيديعزام مجيل اهلالنائب 
 ،باحث وناشط سياسي عمران اخلطيباألستاذ 
  ، مدير دار اجلليل للدراساتغازي السعدياألستاذ

  ، أستاذ العلوم السياسية يف اجلامعة األردنية غازي ربابعةالدكتور 
  ، حزب الوسط اإلسالميفايز الربيعالدكتور 
 األردنية حلقوق اإلنسان،رئيس اجلمعية فوزي السمهوريالدكتور 
 ، سياسي سوداينق توت كوغ نيانناألستاذ 

 ،عضو جملس وطين فلسطيينقسطنطني قرمشاألب 
 ، املستشار السياسي للرئيس السوداينقطيب املهديمعايل الدكتور 

  ، رئيس نادي أسرة القلمقيس البيارياألستاذ 
  ، رجل دين مسيحي كمال فرحاألب 

 ، سياسي سوداين عانضمارشيلو دنني األستاذ 



 مركز القدس للدراسات السياسية 

26 السودان حتديات السالم وما بعده

 ، ناشط سياسي مازن اايلاحملامي 
 األستاذ مالك العثامنة، إعالمي

 جملي عابدين 
 ،باحث وناشط يف الشأن العامحمجوب الروساناألستاذ 

 ، ملتقى الشباب الدميقراطي حممد البطوش
 ، عضو يف جملس النوابحممد احلمايدةالنائب 
 ، إعالميحممد اخلطيباألستاذ 

 ، عضو جملس النواب األردينحممد الكوزندس امله
 ، أستاذ يف جامعة آل البيتحممد املقداداألستاذ الدكتور 

 الدكتور حممد أمحد احلاج،قيادي يف حزب جبهة العمل اإلسالمي
 ، ملتقى الشباب الدميقراطي حممد رواشدة

  ، عضو جملس النواب األردينحممد طه ارسالنالنائب 
 ، ناشط سياسينحممود أبو ساألستاذ 
 ، إعالميمروان حداداألستاذ 
 ،أستاذ العلوم السياسية يف جامعة فيالدلفيامهند مبيضنيالدكتور 
 ، املعهد البلوماسي األردين، سفري سابقموسى بريزاتالدكتور 

 ، مركز القدس للدراسات السياسيةمي أبو رقية
 ، سياسي سوداينميتو بابا السراألستاذ 

  القدس للدراسات السياسية، مركزميسون القشاش
 األب نبيل حداد، راعي كنيسة الروم الكاثوليك

 ، أستاذ العلوم السياسية يف جامعة الريموكنظام بركاتالدكتور 
 ، مركز القدس للدراسات السياسيةهالة سامل
 ، مهتم بالشأن السياسي وسام نصر اهللاألستاذ 
 ، ناشط سياسيياسر باكرياألستاذ 
 ، عضو جملس النواب األردين جلمرةيونس االنائب  

  


