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نبدأ معك التحول الكبري يف مواقف حركتمك من الرفض 
ألي مبادرة للحل اىل موقف تبين مبادرة للحل بالداخل؟

السالم  قضية  جتــاه  موقفنا  يف  حتــول  هنالك  ليس 
واإلستقرار يف السودان. ظللنا نبحث عن السالم الشامل 
واملستدام الذي يقود اىل حل األزمة السودانية من جذورها 
الدولة وفق أسس قومية جديدة  وإعادة هيلكة مؤسسات 
، وبناء دولة املواطنة املتساوية ، وخضنا مغار التفاوض 
باكرًا يف أبيش األوىل والثانية 200٣ ، وأمجنينا األوىل 
والثانية 2004 ، وسبعة جوالت تفاوض يف أبوجا 2006 
ووجدنا نظام البشري ليس لديه اإلرادة والرغبة يف التوصل 
إىل سالم حقييق ، ولك ما عنده هو سالم مقابل املناصب 
واإلمتيازات الخشصية واحلزبية ، وهذا النوع من السالم 
لسنا من دعاته ، فنحن طالب حقوق وليس طالب سلطة 
، ومنذ تلك التجارب رفضنا اجللوس مع النظام إال وفق 
رشوط مسبقة تقود اىل تفكيكه وتغيريه، أما بعد إنتصار 
ثورة ديمسرب املجيدة ولو جزئيًا إال أن هنالك متغريات يف 
الذي  الرتتيب  حول  مالحظاتنا  رمغ  السياسية  األوضاع 
مت وما نتج عنه من حكومة حماصصة حزبية ، فاكن البد 
من التعايط اإلجيايب من أجل التوصل اىل سالم حقييق 
الذي  والتجزئة  الثنائيات  سالم  وليس  ومستدام  وشامل 
جربناه طوال تارخينا السيايس ومل يقود إال لزيادة رقعة 

احلرب وتشعب األزمات وتعقيدها.
وبعد دراسة متأنية للواقع ومشاورات داخل مؤسسات 
احلركة ولدت مبادرة عقد مؤمتر للسالم الشامل بالسودان 
يف تقديري أن املفاوضات اليت جتري يف جوبا رمبا تقود 
لتكرار التجارب الفاشلة اليت إنهتجها البشري وبالتايل لن 

يتحقق سالم بتجريب املجرب.
البعض يرى أنمك كنمت تضعون رشوطا تعجزيية أمام 
احلركة  رئيس  وصــف  حىت  احلــرب  مشلكات  معاجلة 

مبسرت نومان اجلديد؟
ما مت وضعه من رشوط ، هو إجراء وأقيع جدًا إلختبار 
مكا  مثن  له  فالسالم   ، احلكويم  الطرف  وإرادة  جدية 
احلرب أيضًا ، جفميع  احلكومات اليت مرت بالسودان 
إهمتام  عــدم  وأظهرت  واملواثيق  العهود  نقض  أدمنت 
بقضايا اهلامش السوداين مما أفقدها ثقة الناس ال سميا 

الثوار.
فـــاملـــطـــالـــب الـــيت 
يف  تمتثل  وضعناها 
ــل املــدنــيــن  ــت وقـــف ق
ــــزع الـــســـالح من  ون
نظامية  غري  قــوات  أي 
وطــــرد املــســتــوطــنــن 
املواطنن  أرايض  من 
تــريــدمه  ــن مت  ــذي ال
وتــعــويــض الــنــازحــن 
ــن ومضــان  ــئ ــالج وال
مطالب  لكها  عودهتم  
واقـــعـــيـــة ومــنــطــقــيــة 
األرضية  لهتيئة  جــدًا 
السالم  حول  للتباحث 

طريقة  يف  رأينا  رمغ  إنتقالية  حكومة  هنالك  ،واجلديد 
أرسلت  وقد   ، البائد  النظام  من  أفضل  أهنا  إال  تكويهنا 
لزنيف  حد  ووضع  السالم  تريد  بأهنا  إجيابية  إشــارات 
تقول،  فميا  جديهتا  اختبار  من  البد  وبالتايل   ، الوطن 
ولكن ليس عرب طريقة البشري للسالم الذي ينهتي بوظائف 

لألزمة  التارخيية  ، وأي سالم مل حيل اجلذور  لملوقعن 
ويقود  بالدولة  الدين  وعالقة  اهلوية  أسئلة  عىل  وجياوب 
واىل  الثورة  مكونات  بتوافق  مدنية  انتقالية  حكومة  اىل 
وبناء  جديدة  أسس  وفق  الدولة  مؤسسات  هيلكة  إعادة 
دولة مواطنة متساوية ليس بسالم . وهناك فرصة حلكومة 
محدوك بأن حتقق ما فشلت فيه مجيع احلكومات السابقة 

وعدم تضييع هذه الفرصة التارخيية اليت قد ال تتكرر.
ــيت  ــــادرة ال ــــب امل
تطرحوهنا هل هنالك 

رشوط هلا؟
ــيت  ــــادرة ال ــــب امل
ســـــوف نــطــرحــهــا 
القادمة  األيام  خالل 
الختبار  رشوط  هبا 
ورغبة  وجدية  إرادة 
القامئة يف  احلكومة 
سالم  اىل  التوصل 
ــيق وشـــامـــل  ــي ــق ح
وأمه   ، ــدام  ــســت وم

الروط الرئيسية
ـــفـــيـــذ اكفــــة  ـــن ت
سالح  ــزع  ون البشري  حكومة  حبــق  الدولية  ــرارات  ــق ال
املليشيات وطرد املستوطنن اجلدد من أرايض املواطنين 

األصلين الذين مت تريدمه اىل املعسكرات.
البشري  الدولية اليت طردها  والمساح بعودة املنمظات 
وجبال  دارفور  واملترضرين يف  للنازحن  لتقدم خدماهتا 

النوبة والنيل األزرق.واإللزتام بتعويض النازحن والالجئن 
فرديًا ومجاعيًا.

من مه أطراف هذه املبادرة،احلراكت املسلحة فقط أم 
تمشل اكفة املجموعات السودانية السياسية واملسلحة؟

داخل  الشامل  للسالم  قويم  مؤمتر  عقد  املبادرة يه 
السودان، وأطرافها لك مكونات الثورة والشعب السوداين 
واحلراكت  األحزاب  وتمشل  وحلفائه،  البائد  النظام  عدا 
املدنين  والــزمعــاء  املــدين  واملجمتع  والنساء  والشباب 
واملؤسسة  والــالجــئــن  والــنــازحــن  األهلية  واإلدارات 
العسكرية وغريها من املكونات السودانية، وينهتي املؤمتر 
أن  محدوك  برائسة  جديدة  مدنية  حكومة  عىل  بالتوافق 
خشصيات  من  احلكومة  هذه  وتشلك  ذلك،  الناس  رأي 
وليس حكومة  البائد  النظام  مستقلة مهشود هلا مبقاومة 
حماصصة حزبية، واالتفاق عىل مدة ومهام وصالحيات 
هذه احلكومة، وتتفرغ القوى السياسية واحلراكت لرتتيب 
أوضاعها واالستعداد لالنتخابات بهناية الفرتة االنتقالية 

اليت يتفق حوهلا. 
بالدولة  الدين  وعالقة  اهلوية  قضايا  حسم  مت  فــإذا 
السودان  إن  بإمطئنان  نقول  فإننا  األمنية  والرتتيبات 
وعدم  احلــروب  أبــواب  وأوصــد  جديدة  ملرحلة  انتقل  قد 

االستقرار األمين والسيايس.
عىل ذكرك أن املؤسسة العسكرية ستكون واحدة من 
الذي أطاح  التغيري  تقرأ دورها يف  املبادرة كيف  أطراف 

بنظام البشري؟  
اإلطاحة  يف  ساعدت  العسكرية  املؤسسة  أن  شك  ال 
الثوار  بقتل  البشري  أوامر  تنفيذ  ورفضوا  النظام  برأس 
هذه  يف  تتفرغ  أن  األفضل  من  ونــرى  ذلك  هلم  ونشكر 
واستقرار  وأمن  الدستور  و  الثورة  املهمة محلاية  املرحلة 
من  يعد  هذا  وأن  سميا  احلــدود  عن  والدفاع  املواطنن 
مطالب الثوار الذين احمتوا هبا حىت حتقق إسقاط النظام 

مبساعدهتا ووقفهتا مع الثوار.
اذا  جوبا  تتفاوض يف  مسلحة  هنالك مجموعات  اآلن 
توصلت هذه املجموعات اىل اتفاق وخمرجات هل باإلماكن 

أصطحاهبا يف مبادرتمك؟
مبادرتنا لن تستثين أحدًا من مكونات الثورة، وامجليع 
لألزمة  ــذري  ج حــل  إىل  للتوصل  فهيا  يــشــارك  ســوف 
هلا  الالزمة  احللول  ووضع  أسباهبا  مبناقشة  السودانية 
بدلًا عن احللول اجلزئية والثنائية اليت اثبتت التجارب عدم 

جدواها يف حل األزمة. 
برأيك هل ميكن أن تكون هنالك معوقات تعرتض طريق 

هذه املبادرة؟
اىل  االشارة  من  البد  ولكن   ، بذلك  اجلزم  أستطيع  ال 
منظورها  وفق  إال  تريد سالم  ال  بعيهنا  هنالك جهات  أن 

احلروب  ولد  الــذي  للدولة  القدمي  الشلك  عىل  واإلبقاء 
بشلكه  السودان  أن  املليان  بالفم  ونقول هلم   ، واألزمــات 

القدمي لن يسعنا مجيعًا ولن نقبل به أبدًا. 
وما  معها  التجاوب  مدى  ونرى  مبادرتنا  نطرح  سوف 

جاء فهيا وحيهنا للك حادث حديث.
للداخل  وفودًا  أرسلت  احلراكت  من  عددًا  أن  نالحظ 
وفدا  اآلن  حىت  ترسلوا  مل  ملاذا  بالسالم  التبشري  بغية 

للخرطوم بعد سقوط النظام؟
حنن مل نتوصل إىل سالم مع احلكومة ، فليس هنالك 
العمل  مع  الداخل،  إىل  وفودا  نرسل  جيعلنا  واحد  مربر 
أن لك عضوية احلركة داخل األرايض السودانية سواء 
يف املدن أو القرى حتت سيطرة النظام أو يف األرايض 
من  قلة  عدا  التنظميية  بواجباهتم  يقومون  ومه  احملررة، 

قيادة احلركة باخلارج بأمر من قاعدة احلركة.

لدهيم  للداخل  وفودا  أرسلوا  فالذين 
هنالك  ليس  لنا  بالنسبة  ولكن  تقديراهتم 
موقفه  تضعف  خاطئة  رسائل  يعيط  وسوف  هلذا  مربر 
التفاويض ، فكيف ترسل وفودا للتبشري بالسالم بالداخل 
ويف نفس الوقت تفاوض احلكومة باخلارج ، فاذا مل تكن 

لدهيم مشلكة يف الدخول تنتيف احلاجة ملنرب خاريج!
اليت  االنشقاقات  من  السودان  تسمل حركة حترير  مل 
رضبت عددا من احلراكت واألحزاب، من هذه االنشقاقات 
املجموعة اليت اصدرت قرارا بتجميد نشاط رئيس احلركة؟
ظاهرة اإلنشقاقات ليس أمر خاص باحلركة  فهي ظاهرة 
تفشت وهلا جذور يف املامرسة السياسية بالسودان ومل 
يسمل مهنا أي طرف مبا فيه احلركة اإلسالمية اليت اكنت 

حتمك انشقت إىل شعيب ووطين.
أما ما يتعلق مبجموعة السبعة أخشاص الذين انشقوا 
من احلركة وزمعوا بأهنم مجدوا صالحيات رئيس احلركة 
لظاهرة  امتداد  فإهنا   ، اإلسفريية  الورجغة  من  وغريها 
مع  للتفاوض  منرب  أي  فتح  عند  حتدث  متجددة  قدمية 
مما  قالئل  هشور  بعد  ينشقون  املنشقن  فلك  احلكومة، 
 ، إنشقاقهم  لتربير  يرددوهنا  اليت  األقــوال  كذب  يوحض 
مجيعهم  ولكن  يتوحدوا  أن  جيب  تقول  األشياء  وطبيعة 
إرمتوا يف حضن السلطة أو يف طريقهم إلهيا، وهذا رس 

االنشقاقات ال أكرث وال أقل.
اآلن ما الذي ينقص السالم لتحقيقه أمل تنتيف األسباب؟
حتقيق السالم حيتاج اىل جدية وإرادة وإميان بالسالم 
لدفع  واستعداد   ، ومآالهتا  باألزمة  نفسه، وأمهيته وويع 

فاتورة السالم.
كيف تقرأ زيارة رئيس الوزراء لاكودا وانعاكساهتا عىل 

حتقيق السالم؟
زيارة دكتور عبد اللـه محدوك اىل اكودا خطوة موفقة 
، ولكن  الثقة  النوايا ومتتن  لكرس امجلود وإثبات صدق 
حتقيق السالم ال يأيت بالزيارات أو األمنيات بل باالستعداد 
والتضحية من أجل حتقيق مطالب السالم ويه حل جذور 
األزمة التارخيية وإقرار هبوية السودان األصلية والوحدة 
إرادة  اىل  حيتاج  وهــذا   ، السودانية  لإلقالمي  الطوعية 
سياسية وإحساس بعظم املسؤولية الوطنية لتجنيب البالد 

خيارات احلرب والتشظي 
هنالك حديث عن دعوة قدممتوها لرئيس الوزراء لزيارة 

جبل مرة؟
أو أي  لزيارة جبل مرة  الــوزراء  لرئيس  نقدم دعوة  مل 

منطقة أخرى.
لتحقيق  أهشر  ستة  فرتة  الدستورية  الوثيقة  حــددت 
السالم برأيك هل ما تبىق من وقت اكيف لبحث املبادرة 

وجمريات التفاوض يف جوبا؟
إذا اكنت هنالك رغبة وجدية ميكن التوصل اىل سالم 
احلقيقية  القضايا  مع  التجاوب  من  ختوف  هنالك  لكن 
سبب األزمة الوطنية ، أتوقع أن تصل احلكومة مع اجلهبة 
الثورية اىل سالم قبل هناية الفرتة احملددة ألن مطالهبا 
لتحرير  الشعبية  احلركة  أما   ، علهيا  ومقدور  مفهومة 
السودان مشال بقيادة الفريق عبد العزيز آدم احللو فإهنا 
األزمة  سبب  كبري يه  حد  إىل  أهنا  ترى  قضايا  تطرح 
يف السودان مثل العملانية أو حق تقرير املصري، وهنالك 
يقود  املواقف  يف  التباعد  وهذا   ، ذلك  قبول  يف  تــردد  
ووافقت  حقييق  اخرتاق  حدث  إذا  إال  االتفاق  عدم  اىل 
احلكومة عىل العملانية أو حق تقرير املصري ،لكن ال أتوقع 
الشعبية  احلركة  من  املطالب  هذه  عىل  احلكومة  موافقة 

جناح احللو .
مىت سينطلق العمل  باملبادرة؟

املشاورات  إمكــال  بعد  املــبــادرة  تنطلق  ســوف  قريبًا 
الداخلية ويه يف هناياهتا.

حوار: أم سملة العقاب

هذه الشروط إجراء واقعي.. 
الحـكومــة  أن  والجــديـــد 
االنتقاليـة أرسـلت إشــارات 
ايجابيــة بشـــأن الســـالم

هنالك فر�صة اأمام احلكومة االنتقالية باأن حتقق ما ف�صلت فيه احلكومات ال�صابقة وهي فر�صة قد ال تتكرر 

االنتقالية سميا وقد  أولويات احلكومة  السالم واحدة من  ظلت قضية 
خصصت الستة أهشر األوىل من الفرتة االنتقالية لبذل اجلهود لتحقيق 
السالم وقد مضت يف ذلك من خالل منرب جوبا وألن مفهوم السالم يف 
ظل حكومة الثورة خيتلف عن السالم يف عهد النظام السابق فأن اإلرادة 
السودانية ورمغ أن حركة  لدى األطراف  توفرت  والرغبة يف حتقيقه قد 
عبد الواحد دمحم نور احلركة الوحيدة اليت ظلت خارج املنرب التفاويض 
جبوبا إال أهنا أبدت رغبهتا يف السالم وقد طرحت مبادرة للحل بالداخل 
جامدًا  ظل  احلركة  موقف  أن  اجيابيًا سميا  البعض  اعتربه  الذي  األمر 
طيلة الفرتة املاضية، القوات املسلحة التقت بالناطق الرمسي بامس حركة 
حترير السودان قيادة عبد الواحد دمحم النور األستاذ دمحم عبد الرمحن 

الناير يف حوار حول قضايا السالم فاىل التفاصيل :-

الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان محمد الناير لـ )القوات املسلحة( :

نشــكر املؤسســة 
العسكرية لدورها 
ـــة  ـــاح االط يف 
بنظــام البشير.. 
ــــون  ــــك ــــت وس
من  ـــــدة  ـــ واحـــ
مبادرتنا أطـراف 

واملستدام..   الشامل  السالم  عن  نبحث  ظللنا 
والنظام السابق كل ما لديه، سالم مقابل مناصب

أتوقع أن تصل 
الجبهة الثورية 

إىل سالم 
قبل نهاية 

الفرتة املحددة 
للسالم لهذا 

السبب

مجموعة السبـعة التي زعــمت أنـها 
جمدت صالحيات رئيس الحركة امتداد 
لظاهرة قديمة تحدث في هذه الحاالت 

حكومة  لتشكيل  املبادرة  ستفضي 
األحزاب  تتفرغ  أن  على  مستقلني 

والحركات للرتتيب لإلنتخابات 


