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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ؤالــواب ســج

مـؤمتر جوبـا مـع القـوى     : لوحظ مؤخرًا توتر شبه مـستمر بـني احلركـة الـشعبية واملـؤمتر الـوطين           : السؤال
علـى الـرغم مـن أن املفتـرض يف احلركـة الـشعبية أهنـا يف احلكومـة                   ... واملسريات والندوات احلاشـدة   املعارضة،  

 لفاكري األفريقيــة واألوروبيــة، ومــا أشــيع مــن فــشل املبعــوث األمريكــي جــوالت ســيمث وليــست يف املعارضــة، 
قانون األمن الوطين مبعارضة احلركة الـشعبية،       يضاف إىل ذلك أن الربملان قد أقر خالل هذا األسبوع           ،  "غرايشن"

ذا توتر  ن ه فهل ميكن القول أ    أقر قانون االستفتاء مبقاطعة احلركة الشعبية للجلسة،         ٢٢/١٢/٢٠٠٩وهذا اليوم   
حقيقي بني احلركة واملؤمتر؟ وإن كان، فهل يعين تقلب والء احلركة من أمريكـا إىل أوروبـا وخباصـة بريطانيـا؟ أو                      

    توتر ظاهري تديره أمريكا؟ هو
التوتر بـني احلركـة الـشعبية واملـؤمتر الـوطين يف الـسودان هـو مـسألة طبيعيـة تـسبق                 إن استمرار   : اجلواب

فيمـا  حىت ال يكون مهددا باالهتـام       يد إلقاء اللوم على اآلخر يف التوصل إىل هذه النتيجة           االنفصال، فكل منهما ير   
  ...ستترتب على االنفصالاليت نتيجة املشاكل من اخلصوم بعد 

فاتفاقية نيفاشا هي اتفاقية انفصال يف األساس، وادعاء البشري بأن االستفتاء سيأيت خبيار الوحـدة هـو نفـسه                
جرد القبول مببدأ االستفتاء يعين أن االنفصال بـات حقيقـة يف الـسودان، وأن تـصرفات كـل                   ق ذلك، فم  ال يصدِّ 

  .الفرقاء تصب يف حتقيق هذا اهلدف
إن مـا يرشـح     ": يقول تاج السر حممد صاحل القيادي يف احلزب االحتادي الدميقراطي الذي يتزعمه املريغـين             

إنه تكرار ملا حدث يف كل املـسائل الـيت اختلفـت            ... على صفحات الصحف وما تسمعه هذه األيام اعتدنا عليه          
فيها رؤى الطرفني، إهنما يسرعان إىل نشر خالفاهتما عرب وسائل اإلعالم، لكنـهما سـرعان مـا يلتقـون وجيلـسون                     

، كل يـشد  )شد احلبل(إن الشريكني ميثالن مدرسة يف العمل املشترك تقوم على         ": ، ويضيف "ويتفقون مرة أخرى  
ر  صحيحة إلدارة األمور، ألهنا تـؤث      هذه طريقة غري  ": ، ويؤكد "ي يليه للوصول لألجندة اخلاصة به     من الطرف الذ  

أن يقلل الشريكان من إدارة     "، ويعرب صاحل عن أمله يف       "يف نفسية املواطن السوداين وجتعله مشفقًا على مستقبله       
  .)إذاعة هولندا العاملية"(خالفاهتم يف العلن ما دام ميكنهما الوصول إىل احللول عرب اآلليات املتفق عليها بينهما

من الواضح أن كالم هذا القيادي الذي يوايل حزبه األمريكان يبني أن اخلالفات بـني شـريكي احلكـم هـي                     
سوداين واملشكلة عنده فقط أنه يرى أنه يتوجب إخفاءهـا وعـدم إظهارهـا إىل العلـن                 مسألة تعوَّد عليها املواطن ال    

  .ويرجح أن الشريكني سوف يتفقان ثانية
وهذه التوترات هي نتيجة مطلوبة، وتكرار اخلالفات بني شريكي احلكم تساعد يف ترجيح خيار االنفـصال                

 حالة انسجام تام وعدم تـوتر ُخلـشي أن خيتـار أهـل              يف االستفتاء حول تقرير مصري اجلنوب، ولو كان الطرفان يف         
  .جل الوصول إىل هدف االنفصاللذلك كان البد من خلق التوتر بينهما من أ .اجلنوب الوحدة
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، مث االعتـراض تـارة علـى        ا يف املسريات والنـدوات وغريهـا      أما تزعم احلركة الشعبية للمعارضة وقيادهتا هل      
 أجل عدم اهتامهـا بـالتواطؤ مـع احلكومـة، ومـن أجـل عـدم         فهو من... أخرى  واملقاطعة تارة  ، جملس النواب  قرار

فاحلركة الشعبية بقيادة سلفاكري ومن قبله جـون قرنـق ختـضع متامـًا ألمريكـا وال                 . رفض املعارضة خليار االنفصال   
 أوروبـا إىل   احلركـة الـشعبية قـد أصـبحت متيـل            يوجد ما يدل على أن    ال  كما  ،  فاعللغري أمريكا تأثري    فيها  يوجد  

  .وتاركة ألمريكا
وأما املبعوث األمريكي فلم يفشل، وإمنا هو ال يريد نزع فتيل التوتر باعتبار ذلـك ضـرورة مـن ضـرورات           

  .التمهيد لالنفصال
   . وليس يف اجلنوب،يف دار فور ةلهم ضد أمريكا مركَّزمعإن فاعلية  فوأما أوروبا واإلجنليز

وكـان  . روبية واألفريقية فهدفها التمهيد دوليـًا لـوالدة الدولـة اجلديـدة    وأما جولة سلفا كري يف الدول األو     
مصر اتفاقيـات كـثرية باعتبـار أن    سلفا كري قبل ذلك قد زار مصر واسُتقبل فيها استقبال رؤساء الدول، ووقعت      

  !اجلنوب قد أصبح دولة من اآلن
  هـ ١٤٣١اخلامس من حمرم 

  م ٢٢/١٢/٢٠٠٩


