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مقدمة
إن هذا السفر جاء بعنوان (الكتاب األسود ...إختالل ميزان تقسيم السلطة والثروة يف السودان).
والذي نقدمه وثيقة عن أداء األنظمة السياسية يف تاريخ السودان احلديث ,وهو ليس بالكتاب التحليلي
الناقد ,الصادر عن أهواء وأغراض ,والتحامل علي فئة أو جهة .وإمنا هو كتاب راصد للواقع,
عارض للحقائق اجملردة املوثقة ,اليت ال تنكرها العني وال ختطئها البصرية.

يعكس هذا الكتاب بشاعة الظلم الذي مارسته األنظمة السياسية املتعاقبة علي البالد منذ
االستقالل الي اليوم بصرف النظر عن توجهاتها وألوانها ..علمانية كانت أم إسالمية ,دميقراطية
مزعومة كانت أم دكتاتورية .هذا الظلم البشع املتمثل يف حماباة جهة واحدة من السودان علي حساب
باقي جهاته .مؤثرة إياها بالعناية والرعاية والرعاية واالهتمام والتنمية .لقد جعلت احلكومات
املختلفة ,من احلكم أداة لتكريس سلطة اإلقليم الشمالي (والييت نهر النيل والشمالية) علي باقي أقاليم
السودان األخري ,واليت قسمناها ألغراض الكتاب الي خلمسة اقاليم مبا فيها اإلقليم الشمالي
وهي -:اإلقليم الشرقي (القضارف ,كسال ,البحر األمحر) ,اإلقليم األوسط ويضم واليات (اجلزيرة,
سنار ,النيل األزرق ,النيل األبيض ,اخلرطوم) ,األقليم اجلنوبي ويضم واليات (أعالي النيل ,حبر
الغزال ,االستوائية) ,اإلقليم الغربي ويضم واليات (كردفان ودارفور) .وقد تعمقت هذه احملاباة
وجتذرت ضاربة عرض احلائط بكل القيم االنسانية واالسالمية ,وحقوق املواطنة املتعلقة بواجبات
الدولة جتاه مواطنيها ,فلم تنظر اليهم بعني األب ,أو تعاير مطالبهم واحتياجاتهم مبعيار العدل ,ال
استثناء فيه ,وال إيثار جلهة دون أخريات .فاستمرأت هذه احلكومة وكذلك تلك اجلهة املعنية حلال
الظلم هذه فصارت تبكي وتوسم غريها بالعنصرية والكيل مبكيالني ,هي متارسهما صباح مساء منذ
فجر االستقالل وحيت اليوم.

فقد أضاعت األنظمة السياسية مصداقيتها,وفقدت مع ذلك – وبال استثناء – صفة الدولة
الراشدة ,ومل تعد جديرة بتأييد الكيانات واجلماعات واألفراد املنتمني جملموعة (ظل السلطة) علي
غرار ظل األمطار.

هذا الكتاب أردنا به تسليط الضوء علي هذا الواقع ,حيت تستبني الرؤية للجميع ,وينجلي
االمر ,وينزاح عن األعني كل غبش ,وصوال للحقوق ,كما أرهقت كواهلنا الواجبات.
إن هذه الدولة اليت تدخل األلفية الثالثة بطموحاتها وآماهلا ,متناسية األداة املوصلة لذلك,
واملتمثلة يف مواطنها املنتسب إليها ,احلامل حلمومها ,السند املأمول هلا .فال تلتفت آلالمه ومواجعه,
غري آبهة باملرارات املعتملة يف صدره ,من غنب عميق ,عمقه جهل مزري مقصود ,ومرض مقعد ,وفقر
جتمعت كل أسباب بقائه ,وسبل دوامه ,حيت عشعش وفرخ صراعات قبلية دامية ,أتت علي األخضر
واليابس ,ومع ذلك تطالب الدولة هذا املواطن أن ينهض ,ويقيم صروح التنمية  -وجبهده الذاتي – ما
تريد أن تصل به سوابقها من الشعوب ,اليت استعد حكامها وأعدوا ملثل هذا األمر عدته.
لعرض هذا الواقع املرير قسمنا هذا الكتاب الي فصول هي-:
الفصل األول  ..التعريف بالسودان وموارده::

استعرضنا فيه حدود هذا الوطن ,وما فيه من انسان ,وما يقف عليه من امكانات وثروات ,كان ميكن
ان تغري من واقعه ,اذا ترسم حكامنا طريق العدل ,وتبعوا منهاج
املساواة – يف الفعل كما رفعوا ويرفعون من شعارات تتكرر كل يوم
الفصل الثاني  ..التعريف بالدولة وسلطاتها :
وقصدنا ان نقدم للقاريء الكريم نبذة عن ما اتفق عليه العلماء يف تعريف الدولة وعالقة سلطاتها
باملواطن ,وااللتزام املتبادل ما بينهما ,حتت مظلة احلقوق والواجبات.

الفصل الثالث  ..صور من اختالل ميزان تقسيم السلطة:
وفيه يقف القاريء علي تكريس السلطة يف أيدي خنبة من جهة إقليمية واحدة .وكيف استغلت هذه اجلهة
السلطة جبميع اوجهها جلعل هذا االختالل أمرا واقعا ,فصار هذا الواقع وما تبعه من ظلم هو األصل
وما عداه هو استثناء ! وكل نداء للتصحيح يوصم بالعنصرية واجلهوية ,وبات شعار (الالسامية)!..

بني عشية وضحاها بني ظهرانينا .ومورست اجلهوية بقوة وتنظيم مكن ممارسيه من استالب حقوق
الغري وطمس معاملها وتكميم اي فاه ينادي بغري ذلك.
الفصل الرابع  ..صور من اختالل ميزان تقسيم الثروة:
وفيه يظهر تأثري اختالل توزيع السلطة علي توزيع الثروة ,وكيف استغلت األولي لتوظيف الثانية,
ابقاء للسلطة يف موقعها ,وسيعا الستدامة احلال من سيادة عنصر قبلي جهوي املنشأ علي باقي
العناصر .يف زمان باتت الثروة والقدرة االقتصادية فيه هي الفصل والفيصل.
لفصل اخلامس ..الرؤي املستقبلية:
وهي قراءة للواقع ,قراءة استباق ,واستقراء به ملآالت احلال اذا استمرت االمور كما هي عليه اآلن.
قاصدين بذلك اطالق صفارات اإلنذار الدراك وحدة الوطن ,وابقاء كيانه قويا موحدا ,وهلل قصد
السبيل.
الفصل السادس  ..نتف من حصاد اهلشيم:
وفيه نقف بالقاريء علي األفكار اليت بنت عليها هذه األقلية وجودها وصاغت منها أهدافها ,نري
كيف ابتكرت لنفسها وسائل جديدة وسوغت هلا من مربرات للقضاء علي اخلصوم واحتكار السلطة
واملال واجلاه ,جارفة كل القيم واملثل ,ماسحة كل االعراف ,رامية وراء ظهرها املعتقد الذي اختذته
وسيلة لتبلغ به غاية الغايات  ....السلطة ...الثروة

الفصل األول
التعريف بالسودان
املوقع-:

يقع السودان بني خطي طول  14و  38شرقا ,وخطي عرض  4و  22مشال خط االستواء مبساحة
تقدر بنحو  968الف ميل مربع .وخيرتقه يف الوسط نهر النيل .وجياور السودان تسع دول هي تشاد و
افريقيا الوسطي والكنغو الدميقراطية ويوغندا وكينيا واثيوبيا واريترييا ومصر وليبيا ويطل علي البحر
األمحر بساحل يبلغ طوله  309كيلومرتا وبه عدة أقاليم مناخية متميزة .فشمال خط العرض
16صحراء قاحلة ال زراعة فيها اال يف حوض النيل .وجنوب خط العرض  10ذو مناخ استوائي رطب
ويشمل الواليات اجلنوبية ,وما بني اخلطني امتداد حلزام السافنا تتدرج من الفقرية مشاال الي الغنية
جنوبا.
هذا الواقع اجلغرايف املتميز أثر علي الرتكيبة السكانية للسودان وجعل منه بوتقة انصهار
متازجت فيه كافة العناصر االثنية يف املنطقة ,مما أفرز مزجا سكانيا متفردا أعطي للسودان ذاتيته
الدالة عليه.

 -2السكان-:

يبلغ تعداد السكان ( )24,940,703نسمة وفقا لالحصاء السكاني الرابع اعام 1993م ونسبة
منو بلغت  %2,6وتوزع السكان علي النحو التالي-:
-1

االقليم الشرقي (كسال – القضارف – البحر األمحر)  3,051,958نسمة ,بنسبة  %12,2من

سكان السودان.
-2

االقليم الشمالي (الشمالية ,نهر النيل)  1,291,620نسمة وبنسبة %5,3

-3

األوسط (اجلزيرة – سنار – النيل األبيض – النيل األزرق – اخلرطوم)  8,829,367نسمة

وبنسبة %35,4
اإلقليم الغربي (كردفان ودارفور)  7,912,285نسمة وبنسبة %31,7

-4

-4

-5

االقليم اجلنوبي (أعالي النيل – حبر الغزال – اإلستوائية)  2,845,480نسمة وبنسبة %11,4

واجلدير بالذكر أن تعداد سكان والية اخلرطوم – واليت ذكرت ضمن االقليم االوسط – يبلغ
 ,3,413,034ويشكل القادمون اليها من واليات اجلنوب والغرب أكثر من نصف سكانها احلاليني,
وهم يسكنون االطراف منها ,ألنهم نازحون اليها بكثافة ,هربا من جحيم احلرب يف اجلنوب ,وفرارا
من تغول اجلفاف والتصحر وانعدام التنمية الكامل يف الغرب.

املوارد الطبيعية-:

هذا البعد املساحي الكبري ,والذي حيوي عدة مناخات وسهل فيضي خصيب ,وجيوب متنوعة تبلغ يف
مجلتها حنو  120مليون فدانا صاحلة للرعي والغابات .ومل تستغل للزراعة من هذه املساحة سوي 16
مليون فدان فقط ,يزرع معظمها باألمطار رغم توفر املياه اجلوفية والسطحية .ويعتمد اقتصاد
الصادر علي مناطق الزراعة املطرية ألن منها الفول السوداني والكركدي والسمسم وحب البطيخ
والصمغ العربي ,ومنها تأتي املاشية أيضا واإلبل والضأن .كما مت أخريا اكتشاف واستغالل الذهب
والبرتول ,وبقية املعادن اليت تنتظر األستغالل مثل الغاز الطبيعي والنحاس ومعها ثروات البحر
األمحر واملوارد السياحية الكامنة.

التقسيم اإلداري للسودان-:

قسم السودان وفقا للمرسوم الدستوري الثاني عشر عام 1994م الي ست وعشرين والية منها ثالث
واليات يف الشرق وواليتني يف الشمال ,ومخس واليات يف األوسط مبا فيهن اخلرطوم وست واليات يف
الغرب وعشر واليات يف اجلنوب ولكل والية حكومتها وجملسها التشريعي .اال أن السمة الغالبة علي

هذا التقسيم هي التفاوت الشديد يف حظوظ التنمية .فاذا استثنينا اجلنوب لظروفه فإننا جند أن
التنمية احنصرت يف الشمال واخلرطوم وجزء من األوسط ,وجزء من ساحل البحر األمحر(للضرورة).
فاإلقليم الغربي بأكمله ليس به مشروع واحد ميكن أن يسند حمافظة ملدة أسبوع ,حيت مصفاة األبيض
تبيع ناجتها يف موقعه بسعر السودان كله ,أما اجمللد وأبوجابرة فيكفي أن نصيب أهلها هو العمل يف
حفر خط أنابيب النفط فقط كتمرين هلم ليدفنوا آماهلم وأحالمهم املرتبطة باالستكشافات النفطية يف
مواقعهم ,إذ أنهم حرموا من العمل يف منشأتها حيت كسائقني إذ مت استريادهم من اخلرطوم ,مثلهم
مثل رجال األمن هناك ,الذين مت اختيار ضباطهم ومعظم جنودهم من عنصر واحد معلوم .حفاظا
علي عدم خروج دينار واحد الي أيد غري ما اعتادت عليه.

الفصل الثاني
تعريف الدولة وسلطاتها
عناصر الدولة-:

اختلف فقهاء القانون الدستوري يف تعريف الدولة اال أنهم أمجعوا فقهيا حول عناصرها ومكوناتها.
فقد عرف فقيه القانون الدستوري العميد (كلسن) الدولة بأنها ( التشخيص القانوني ألمة ما).
وذهب آخرون ويف مقدمتهم الفقيه (دجيي) يف تعريفهم للدولة استنادا علي عناصرها ومكوناتها.
(األرض ,السكان ,السلطة).
ويقول األستاذ مجال البنا -:هناك مخس معايري ال بد من االلتزام بها ليكون احلكم اسالميا حقا
وهي-:
أ-

أن يكون اهلدف اعمار األرض (وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل يف األرض خليفة) البقرة.

ب -أن يكون املناخ هو احلرية( ,ال اكراه يف الدين)
ت -أن يكون احملور هو العدل( ,وال جيرمنكم شنئان قوم علي أال تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوي)
املائدة .ويقول تعالي يف احلديث القدسي (يا عبادي إني حرمت الظلم علي نفسي وجعلته حراما بينكم
فال تظاملوا)
ث -أن تكون وسيلة اختاذ القرار هي الشوري ( .وشاورهم يف األمر وإذا عزمت فتوكل علي اهلل)
ج -أن يكون احلكم رسالة .وأن يكون احلكم مبا أنزل اهلل وأن يكون أداة للتعبد.

والدولة يف مفهومها احلديث تتطلب توفر العناصر التالية-:

أ-

األرض -:مبثابة الرقعة اجلغرافية وقد أقرتها أطراف العالقة يف القانون الدولي.

ب -السكان -:وهم العنصر البشري الذي يعيش يف تلك الرقعة من األرضز
ت -السلطة احلاكمة -:ويقصد بها السلطة اليت تتولي احلكم ويسند اليها ادارة األرض والسكان
طبقا ملؤسساتها وقانونها الوطنية .فتأسيسا علي ذلك فان الرقعة اجلغرافية اليت يديرها زعيم
القبيلة او العشرية ال تكسب صفة الدولة .وهذا ما يقودنا الي مفهوم السياسة واحلكم ,وقد ورد يف
املوسوعة األملانية حول (السياسة) بأن السياسة هي فن املمكن ,والتعامل باملصاحل الكلية للجماعة
وصوال الي هدف السالم والرخاء العام ,ورعاية حاجات الناس من أجل حتقيق السعادة املرسلة,
وهي بذلك أيضا (فن حكم اجلماعة)

شروط اإلعرتاف بالسلطة احلاكمة-:

أولي هذه الشروط وأهمها يكون جتاه األرض ,وذلك حبمايتها من اخلطر اخلارجي ,ودحر
العدوان عليها بغرض اإلحتالل .وتعامل املواطنني وهم يؤدون واجباتهم بالتساوي يف احلقوق ,وعلي
الدولة أن توفر هلم األمن واحلماية ,وتبذل وسعها يف توفري حياة كرمية هلم مع اشاعة احلريات وبسط
الشوري ,ومتكني املواطنني من املشاركة يف السلطة وذلك دون متييز باعتبار الدين أو العرق أو
اللون أو اجلنس..
والسلطة احلاكمة وهي تقوم بهذا الدور ,وال يتأتي هلا ذلك اال من خالل قانون عام ينظم
مؤسسات الدولة وأجهزتها املختلفة ,ويفصل بني السلطات .هو ما مت التعارف عليه(مببدأ الفصل
بني السلطات).

وهنا نقف قليال لنلقي الضوء علي سلطات الدولة:

أ-

السلطة التنفيذية-:

(أو اجلهاز التنفيذي) وهو املنوط به تنفيذ سياسة الدولة ,االقتصادية واالجتماعية والسياسية
واألمنية ,ورعاية عالقة الدولة باجملتمع الدولي ويكون خاضعا لرقابة السلطة التشريعية ,وملتزمة
بتشريعاتها.

ب -السلطة التشريعية-:
ووظيفتها سن القوانني املتعلقة بسياسات الدولة االقتصادية واالجتماعية والسياسية وهي متثل
ضمري األمة الذي ينبض بالقيم واملثل العليا....اخل ,وتستوحي عملها من الدين والعرف والقانون
الطبيعي وقواعد الدولة .هي ساحة خصبة ملمارسة املشاركة اجلماهريية يف السلطة ,وقراراتها ملزمة
لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها .هي نفسها ملزمة باحرتام القوانني وقد سنتها ابتداء .وكما عليها
مراقبة عمل السلطة التنفيذية وحماسبتها.

ت -السلطة القضائية-:
وتكمن وظيفتها يف تطبيق القوانني ,والرقابة علي الدستور ,والفصل يف القضايا حتقيقا للعدالة ورفع
الظلم .بذلك يتوجب عليها التزام جانب احلياد واالستقالل الكامل ,وهي خمولة بذلك بالفصل يف
املنازعات بني كافة األطراف ,شخصية كانت أم اعتبارية حسب تدرج احملاكم لتنتهي باحملكمة
الدستورية كأعلي درجة للتقاضي.

ث -اإلعالم-:
هذه السلطة اليت برزت حديثا الي السطح ,وانتزعت لنفسها وبالدور الذي تلعبه موقعا يف أجندة الفقه
الدستوري احلديث ,فصارت سلطة بتعريفهم إياها .وقد لعب االعالم مجلة أدوار ,تشابه ما تقوم به
السلطة التشريعية الي حد كبري يف جمال الرقابة ,وتعني باقي السلطات بتسليط الضوء علي القضايا
امللحة ,ذات اإلهتمام املشرتك.
فهي الصوت املعرب والضمري املراقب ,واحلاجز الذي تقف عنده كل التجاوزات ,بتصديها ملواطن
الفساد واالفساد ,وتتحقق سلطتها اذا قامت بدورها املذكور بكامل الشفافية ونكران الذات.

الفصل الثالث
صور من اختالل ميزان تقسيم السلطة
 -1التعينات الدستورية-:

السلطة هي عنوان الدولة  ,وهي أداو سلطانها وقوتها ومصدر هيبتها .وبها تتحقق قوامها ورشدها.
وفيها وبها تتحقق الشعارات اليت ترفعها .والسودان بوجوده اجلغرايف ,علي الرقعة اليت فوقها ارتفع
علمه ,رمزا للسيادة واعالنا عن السلطة – واحلكم الذي ميارسه أبناءه ,وفق ما ارتضوه من نظام أو
تواضعوا عليه من مواثيق ,أكدت مجيعها علي تساويهم يف احلقوق والواجبات ,ومن ثم تساويهم يف
ادارة السلطة حبق املواطنة ودون متييز لعنصر فوق عنصر او جهة دون أخري.

ومنذ احلكومة الوطنية األولي ظهرت جليا الفوارق ما بني الشعارات املرفوعة والواقع الذي
بدأ يتبلور بعد أن أطل باكرا برأسه

لقد أنست فرحة االستقالل والشفافية اليت أبدتها بعض قيادات تلك الفرتة والثقة العظيمة
اليت أولتها هلم القواعد ,وحسن النوايا الغالي ,أنسوا الناس التفاوت البني بني قدرات أبناء اإلقليم
الشمالي السياسية وقدرات ياقي أبناء الوطن يف هذا اجملال .خاصة وأن اإلدارة الشعبية وصوتها
متحورا يف قطبني طائفيني .تسلماها علي أطباق الذهب وبدأت كل قيادة حتسس سبل االستفادة من
هذه القوة اجلديدة ,يف استدوام السلطة عندها بعد الوصول بها الي سدتها .فبدأت ظاهرة تصدير
النواب بامر السادة الي مناطق الوالءات العمياء ,اغالقا ألي باب أو كوة ميكن أن يتسلل عربها
خيط ضوء فاضح لذلك االستغالل واالستغفال .ووضعت الطائفية لذلك حجر األساس ,وطرحت
معامل لطريق تعامل احلكومات املتعاقبة مع املناطق اليت تسمي تأدبا (باملهمشة) .فسارت عليه كل
احلكومات واألنظمة ,مؤكدة فشلها يف حتقيق أدني قدر من العدالة يف تقسيم السلطة ,أو جعلها معربة
عن مجيع اركان هذا الوطن .فبذرة االستغالل تلك افرزت واقعا ثابتا ال يتزحزح ,وهيمنة االقليم
الشمالي علي اجلهاز التنفيذي وتوظيف هذه اهليمنة الستدامتها ,وخلق الظروف واملواثيق اليت هذه
احلقيقة سنة ماضية وقدرا مقدورا.

فقد ظلت نسبة التمثيل ألبناء االقليم يف الوزارة االحتادية ثابتة رغم التحوالت اليت طرأت علي
الساحة الفكرية ,والكسب املعريف ألبناء باقي ابأقاليم .فقد حافظت علي نسبة وجود فوق ال  %50مل
تنقص قط طيلة كل احلقب وأحيانا تصل الي فوق السبعينات .ومل حيكم السودان قط رئيس من خارج
االقليم الشمالي منذ فجر االستقالل حيت اليوم .وهناك عدة انقالبات فشلت ألنها تقاوم اذا علم أن
قائدها ليس من االقليم الشمالي.
واذا استعرضنا سلطات الدولة املذكورة سابقا وطرحناها علي بساط البحث مقارنني أثر
احلكومات السابقة علي هذه السلطات ,التضح لنا هذا الكم من االستغالل الذي رسخته مسرية
احلكومات املتعاقبة يف حقبة السودان احلديث .وآثرنا أن يكون خطابنا اآلن عرب األرقام.

السلطة التنفيذية-:
التمثيل اجلهوي يف توزيع املناصب الدستورية يف احلكومات السابقة:

أ-

من العهد الوطين الي االستقالل وحكومة الفريق ابراهيم عبود (1964 – 1954م)

بلغت مجلة املناصب الدستورية خالل تلك احلقبة ( 73ثالثة وسبعني منصبا) كان نسبة متثيل أبناء
األقاليم اخلمسة املذكورة فيها كما يلي-:

الرقم
إسم اإلقليم
نصيب من
املناصب الدستورية االقليم

نسبة التمثيل املئوية
1
اإلقليم الشرقي
 1واحد
%1,4
2
اإلقليم الشمالي
 58مثانية ومخسون منصبا
%79,5
3
اإلقليم األوسط
 2فقط منصبان دستوريان
%2,8
4
اإلقليم اجلنوبي
 12فقط اثنا عشر منصبا دستوريا
%16,4
5
اإلقليم الغربي
صفر (مل ينجح أحد)

صفر%

علما أن توزيع السكان وفق إحصاء 1986م لألقاليم املذكورة كما يلي-:

2,212,779

بنسبة بلغت

%11,8

 -1اإلقليم الشرقي

 -2اإلقليم الشمالي 1,016,406

بنسبة بلغت

%5,4

 -3اإلقليم األوسط 4,958,038

بنسبة بلغت

%26,5

 -4اإلقليم اجلنوبي 4,407,450

بنسبة بلغت

%23,7

 -5اإلقليم الغربي 6,072,872

بنسبة بلغت

%32,6

ويالحظ هنا أن نسبة  %5,4من مجلة السكان يف ذلك الوقت ميثلون يف السلطة التنفيذية بنسبة
 %79,5طيلة مخس حكومات متعاقبة دون ذكر التعديالت الداخلية فيها ,واحلكومات هي-:
 -1احلكومة الوطنية األولي

يناير 1954م

 -2احلكومة الوطنية الثانية

1955م

 -3احلكومة الوطنية الثالثة

1956م

 -4حكومة عبداهلل خليل

1958

 -5احلكومة العسكرية األولي 1964– 1958م

بزعامة األزهري
بزعامة األزهري
بزعامة األزهري
بزعامة عبداهلل خليل
بزعامة الفريق ابراهيم عبود

علما بأن اجمللس العسكري الذي عينه الفريق ابراهيم عبود كان مبنيا علي الطائفية ,والفريق عبود
نفسه كان من أتباع الطائفة اخلتمية واليت شكلت القاعدة الشعبية حلكومة عبود ,ولذلك كان أثر
الغرب فيه مل يظهر ,كما أن احلكومات االحتادية الثالث األولي مبنية علي نفس القاعدة الشعبية.

ب -فرتة الدميقراطية األولي1969 – 1964 -:م
توزع التمثيل فيها علي النحو التالي

 -1الشرقي

( 2منصبان فقط)

 -2اإلقليم الشمالي ( 55مخس ومخسني منصبا)
 -3اإلقليم األوسط ( 5مخسة مناصب)
 -4اإلقليم اجلنوبي ( 14أربعة عشرة منصبا)
 -5اإلقليم الغربي ( 5مخسة مناصب)

بنسبة
بنسبة
بنسبة
بنسبة
بنسبة

%2,05
%67,9
%6,2
%17,3
6ز%2

وجممل املناصب الدستورية هلذه الفرتة بلغت واحدا ومثانني منصبا ( ,)81واملفارقة يف هذه الفرتة أن
حكومة سر اخلتم اخلليفة ,ورغم االسهام الذي قامت به الواليات الغربية واجلنوبية يف وجودها فقد
مثلت الشرق مبنصبني دون أن ينجح أحد من الغرب أو الوسط خاصة وأن من مت اختيارهم للوسط
هم من أصول قادمة من اإلقليم الشمالي.

ب -حكومة الرئيس جعفر حممد منريي 1985 – 1969م
فقد كانت مجلة املنصب الدستورية طيلة احلقبة املايوية  115منصبا لكثرة التعديالت الوزارية يف تلك
احلقبة .توزع متثيل الواليات فيها علي النحو التالي-:

 -1اإلقليم الشرقي

( 4اربعة مناصب)

بنسبة

%2,5

 -2اإلقليم الشنالي

( 79تسعة وسبعون منصبا)

بنسبة

%68,7

 -3اإلقليم األوسط

( 19تسعة عشر منصبا)

بنسبة

%16,5

 -4اإلقليم اجلنوبي

( 9تسعة مناصب)

بنسبة

%7,8

 -5اإلقليم الغربي

( 4اربعة مناصب)

بنسبة

%3,5

ورغم البون الشاسع بني النظامني السابقني ,فإن نسبة التمثيل وغلبة العنصر الشمالي ما
زالت مستمرة ,ومع متيز حكومة جعفر النمريي بكثرة التعديالت وكثرة الوافدين علي التشكيلة اال ان
اللواء والفريق فاملشري جعفر منريي آثر اإلحتفاظ غلي الرتكيبة اجلهوية كما هي ,األمر الذي أدي الي
متكني أبناء الشمال وتركيز التنمية يف الشمال والوسط ,مع اغالق الباب أمام املبادرات الفردية
املستقطبة ملشاريع التنمية من اخلارج اذا كانت ذات وجهات غري الشمال وايقاف طريق الكفرة
الفاشر ليس خباف علي أحد.

ج-اجمللس العسكري االنتقالي األول 1986 – 85م
وتوزعت حقائبه كما يلي-:

 -1اإلليم الشرقي

صفر

بنسبة

صفر %

 -2اإلقليم الشمالي

( 21واحد وعشرون)

بنسبة

%70

 -3اإلقليم األوسط

( 3ثالث مناصب)

بنسبة

%10

 -4اإلقليم اجلنوبي

( 5مخسة مناصب)

بنسبة

%16,7

 -5اإلقليم الغربي

( 1منصبا واحدا)

بنسبة

%3,3

وضمت هذه القاعدة أعضاء احلكومة االنتقالية مع اجمللس العسكري االنتقالي .واستمر احلال كما هو
جبملة ( 30منصبا)

ه -الدميقراطية الثانية 1989 – 86م

فكانت حصيلتها يف التمثيل الوزاري كما يأتي-:

بنسبة %2,6

 -1اإلقليم الشرقي

( 3ثالث مناصب)

 -2اإلقليم الشمالي

( 55مخس ومخسون منصبا)

بنسبة %47,4

 -3اإلقليم األوسط

( 17سبعة عشر منصبا)

بنسبة %14,7

 -4اإلقليم اجلنوبي

( 15مخسة عشر منصبا)

بنسبة %12,9

 -5اإلقليم الغربي

( 26ستة وعشرون منصبا)

بنسية %22,4

بذا يكون الصادق املهدي هو الوحيد الذي قارب الكمال يف حتقيقه املشاركة الكاملة يف احلكم والتمثيل
الشامل جلميع أقاليم السودان يف حكومته ,ورغم احتفاظ اإلقليم الشمالي بتفوقه ,اال أنه وألول مرة
يتولي أحد من أبناء الغرب والوسط منصب وزير املالية وهم :ابراهيم منعم منصور ود .بشري عمر,
ود.عمر نور الدائم وللحق والتاريخ ,فقد أنصف السيد الصادق املهدي مجيع أهل السودان يف
حكومته .وان مل يكن التمثيل فيها بنسب الكثافة السكانية.

و -جملس قيادة ثورة اإلنقاذ الوطين-:

للخلفية األيديولوجية اليت إنطلقت منها ثورة اإلنقاذ الوطين يف يونيو 1989م ولغلبة العناصر من جهة
الغرب يف تعداد منصري هذا التوجه ,مل جتد قيادة اإلنقاذ بد من متثيل هذه اجملموعة بعدد يتناسب مع
عطائها ,ولكن مل يكن متثيلها علي حساب اإلقليم الشمالي ,والذي ظل حمتفظا بتفوقه علي حساب
إقليمي األوسط والشرقي ويظهر ذلك يف اجلدول أدناه جمللس قيادة الثورة والذي ضم ( 15مخسة
عشرة) منصبا كان متثيل األقاليم فيها كما يلي-:

 -1اإلقليم الشرقي

 ( 0صفر منصبا)

بنسبة

صفر%

 -2اإلقليم الشمالي

( 10عشرة منصبا)

بنسبة

%66,7

 -3اإلقليم األوسط

( 0صفر منصبا)

بنسبة

صفر%

 -4اإلقليم اجلنوبي

(2منصبان فقط)

بنسبة

%13,3

 -5اإلقليم الغربي

( 3ثالث مناصب)

بنسبة

%20

وعندما استقر األمر باإلنقاذ وتوطدت هلا أركان الدولة وبدأت يف تكوين وزاراتها ,مل جتد ما يدفعها
للخروج عن نهج السابقني يف تعزيز وجود ممثلي اإلقليم الشمالي يف حكوماتها املختلفة ,واحملافظة

علي غلبتهم ,مشيحني عن الشعارات اليت رفعتها اإلنقاذ باسم املشروع احلضاري ,اسلمة احلياة
بالقدوة احلسنة ,وحتقيق العدالة واملساواة وجعل املواطنة هي األساس.
فهزمت تلك الشعارات وداست عليها علي أبواب التمكني ,فكان متكينا لعنصر جهوي ,ال متكينا
للمباديء والشعارات.

واجلدول أدناه خري ناطق وهو يشمل املناصب الدستورية يف عهد اإلنقاذ منذ احلكومة األولي الي ما
قبل قرارات الثاني عشر من ديسمرب 1999م حيث بلغت مجلة املنصب ( 202مئتان واثنني منصبا)
توزعت كما يلي-:

 -1اإلقليم الشرقي
 -2اإلقليم الشمالي

 6مناصب (حملمد طاهر إيال منها  5مواقع)
120

بنسبة %3

(منصبا)

بنسبة

%59,4
 -3اإلقليم األوسط

18

(منصبا)

بنسبة

%8,9
 -4اإلقليم اجلنوبي

30

(ثالثني منصبا)

 -5اإلقليم الغربي

28

(منصبا)

بنسبة

%14,9

بنسبة

%13,8

فحينما بلغت نسبة متثيل اإلقليم الشمالي يف احلكم  ,%59,4وهم بنسبة  %12,2من مجلة جمموع سكان
السودان ,فيكون مصري  %87,8من سكان السودان معلق بارادة  %12,2فقط من مجلة سكانه( وهذه
النسبة السكانية الضئيلة يف داخلها جمموعات اثنية تعاني من التهميش مثل املناصري واحملس,أوهلم
ميثل املهمشني من العناصر العربية واآلخر ميثل املهمشني من العناصر النوبية وبهيمنة ثالث
جمموعات اثنية فقط يف اطار االقليم الشمالي هم الشايقية واجلعليني والدناقلة).

هذه املعادلة الغريبة والصور املقلوبة ادت الي سلسلة متتالية من النتائج واآلثار السالبة يف جمال
ادارة دفة احلكم ,وكذا يف جمال توزيع الثروة .وبها تكون االنقاذ قد هدمت بيدها ما بنته من سنني,
وأسقطت الراية اليت مجعت هلا كل السودان ,وأكدت بأنها ليست بالنغمة النشاز يف حتقيق أهداف
منظومة احلكم املتعاقبة علي السودان ,وااللتزام مبقرراتها وتقاليدها وأعرافها غري املعلنة ,واملتفق
عليها باستحالب هذا الوطن ,وايثار األقربني من األهل دون األبعدين ,والوالء قبل الكفاءات .فحيت
عندما أرادت تعميم متثيل األقاليم يف احملافظات والوزارات اإلقليمية جلأت الي إختيار عناصر
استوطنت تلك األقاليم اال أنها ذات أصول من اإلقليم الشمالي .لتوهم البعض بعدالتها يف توزيع
السلطة وتبدي حرصها الظاهر علي احلكم الفدرالي ,الذي طعنته يف مقتل مبثل هذه التعينات,
وباحلجب املتعمد والتجفيف املقصود الي معني ميكن أن يصب درهما لألقاليم دعما حلكوماتها غري
املرضية عنها من القصر اجلمهوري.
أما قرارات ما بعد الثاني عشر من ديسمرب والتمثيل الوزاري الذي تبعها مل ترتك أي جمال حيت
لالحياء بعدم اجلهوية والقبلية يف تكوينها ,بدأ بالقصر وانتهاء بالوالة مرورا بالوزراء االحتاديني .وفيما
يلي قائمة مصنفة بذلك تبعد عنا التجين واالتهام ونبدأ بقائمة القصر.

اإلقليم الشمالي

 -1الفريق عمر أمحد البشري

الرئيس

 -2السيد علي عثمان حممد طه

النائب األول للرئيس

اإلقليم الشمالي

 -3السيد جورج كنقور اروب

نائب الرئيس

اإلقليم اجلنوبي

 -4د .رياك مشار

مساعد الرئيس

اإلقليم اجلنوبي

 -5د .ابراهيم أمحد عمر

مساعد الرئيس

اإلقليم الشمالي

 -6اللواء الركن بكري حسن صاحل

وزير رئاسة اجلمهورية

 -7د .أمحد علي األمام

مستشار رئيس اجلمهورية

 -8د .نافع علي نافع

شئون السالم

 -9د .الطيب ابراهيم حممد اخلري

الشئون األمنية

األقليم الشمالي

 -10دز سعاد الفاتح بدوي

املرأة والطفل

اإلقليم الشمالي

االقليم الشمالي
االقليم الشمالي
االقليم الشمالي

 -11عبدالباسط سبدرات
 -12صالح حممد حممد صاحل

السياسية والقانونية
املوارد املائية

األقليم الشمالي
اإلقليم الشمالي

وبعد رحيل د .رياك مشار بقي بالقصر أحد عشر دستوريا أحدهم من جنوب الرنك والباقي من
مشال اجليلي ,ليحكموا بلدا امتداده من بورتسودان الي اجلنينة ,ومن منولي الي حلفا واحلكم علي شيء
هو جزء من تصوره فكيف هلذه اجملموعة أن تتصور باقي السودان وكم منهم قد أتيحت له الفرصة
لرئية ثلث مساحة السودان ناهيك عن رؤيته كامال.

وأين هي العدالة يف توزيع السلطة؟ وأين هي الشفافية اليت تنادوا بها؟ وما دور هذا اجليش اجلرار
من املستشارين بالقصر..؟ ان مل يكن للرتضيات وحفظ أغلبية التمثيل لإلقليم الشمالي..؟ ثم ما هي
املهام املوكلة اليهم ويعجز عنها الوزراء اإلحتاديون..؟

أما الوزارة االحتادية فتصنيفها كما يلي-:

 -فريق ركن عمر حسن امحد البشري

اإلقليم الشمالي

 -السيد علي عثمان حممد طه

اإلقليم الشمالي

 -السيد جورج كنقور أروب

اإلقليم اجلنوبي

 -د .رياك مشار

اإلقليم اجلنوبي

 -ابراهيم امحد عمر

االقليم الشمالي

 -د .مصطفي عثمان امساعيل

االقليم الشمالي

 -لواء ركن عبدالرمحن سر اخلتم

االقليم الشمالي

 -د .حممد خري الزبري

االقليم الشمالي

 -د .عوض امحد اجلاز

االقليم الشمالي

 -د .الزبري بشري طه

االقليم الشمالي

 -د .عبداهلل حسن امحد

االقليم الشمالي

 -د .قطيب مهدي

االقليم الشمالي

 -االستاذ عبدالباسط سبدرات

االقليم الشمالي

 -د .عبداهلل حممد سيد امحد

االقليم الشمالي

 السيد علي قمر عثمان يسن املهندس كمال علي حممد -السيدة بدرية سليمان

االقليم الشمالي
االقليم الشمالي
االقليم الشمالي

 -عبداحلليم املتعايف

االقليم األوسط

 -السيد ابو القاسم حممد ابراهيم

االقليم االوسط

 د .غازي صالح الدين العتباني -السيد امحد ابراهيم الطاهر

االقليم األوسط
االقليم الغربي

 -لواء (م) التجاني ادم الطاهر

االقليم الغربي

 -ف ريق معاش ابراهيم سليمان حسن

االقليم الغربي

 -استاذ مكي علي باليل

االقليم الغربي

 -د .احلاج ادم يوسف

االقليم الغربي

 -السيد حممد طاهر ايال

االقليم الشرقي

 -د .الم اكول اجادين

االقليم اجلنوبي

االقليم اجلنوبي

 -السيد السون مناني مقايا

االقليم اجلنوبي

 -املهندس جوزيف ملوال

وتكون نسب التمثيل للحكومة االحتادية كما يلي-:
 -1االقليم الشرقي

( 1منصب واحد)

بنسبة

%3,3

 -2االقليم الشمالي

( 18سبعةعشر منصبا)

بنسبة

%60,1

 -3االقليم االوسط

 ( 2منصبان)

 -4االقليم اجلنوبي

( 4اربعة مناصب)

 -5االقليم الغربي

 ( 5مخسة مناصب)

بنسبة
بنسبة
بنسبة

%6,6
%13,3
%16,7

الفصل الرابع
صور من إختالل امليزان فى تقسيم الثروة

إن الثروة هى ظل السلطة ,تتحرك حبركتها وتسكن بسكونها ,وتستقيم بإستقامتها .وما رصدنا من
اعوجاج وخلل فى ميزان تقسيم السلطة ال نتوقع ان يفرز غري ما هو كائن االن من ظلم مقنن
متمرتس خلف شرعية السلطة وحبمايتها وبتوظيف وتوجيه من السلطة .فالظلم الناتج عن اخللل
املتعمد فى ميزان الثروة  ,فيه البيان العملى لنهاية مطاف التلون وإستقالل الشعارات والتى قادنا
زمانا أسلمناها قيادنا عصورا  ,أمال فى حق صارعنا ألجله وكان نصيبنا الكركى الذى ادخل منقاره
فى فم الذئب ليستخرج منه عظمة خنقه  ,فعندما طالب الكركى باجرة على ذلك أجابه الذئب أن
يكفيه من األجر إخراج رقيته ومنقاره ساملني من فم الذئب.

والشعارات انتهت عند تقسيم الثروة على بساط ابيض مجيل قسمت عليه الثروة وبقى عليها روائح
العمالت وقصاصات البنك نوت املهرتئة  .وادركنا اخريا باننا نطلب استقامة الظل والعود غارق
مستغرق فى االعوجاج .
وتقسيم الثروة بدا حينما فكر نظام الفريق عبود فى تعميم التنمية  ,فاوصل قطار الغرب اىل نياال
واقام مدرستني مهنيتني بكل من اجلنينة ونياال وثانوية باالبيض وبورتسودان  ,ومن ثم وجه كامل
التنمية اىل الوسط والشمال وخزان خشم القربة  ,وحلفا اجلديدة مبصنع سكرها تعويضا من الشعب
السودانى وعالج منه الخطاء القادة  ,ومال الشعب السودانى الذى مسح به العادة توطني اهاىل حلفا
 .وما كان سينفق بتلك الصورة ان كان االمر يعنى احد من باقى االقاليم .
وضعت احلطط االسرتاتيجية التنموية عشرية ومخسية وثالثية  ...وعئدها ملتارات الدوالرات
مديونيات اضافية  ,ومتركز للخدمات فى الوسط ومشاريع ذات امساء كبرية فى الشمال تضخ اليها
االموال من احلزينة العامة وعائدها ال يظهر  .وبوقفه سريعة عاى امليزانيات االحتادية وبقراءة
املقرتحات منها واجملازة مع صرففها الفعلى  ,يظهر الفرق جليا فى االداء.
مل تتجاوز أى والية سقف  ℅٣٦كصرف فعلى من اجملاز او املصدق به  ,فى حني ان أيا من الواليتني
باالقليم الشماىل مل تنزل عن  ℅٦٠كصرف فعلى من اجملاز او املصدق مما جيعلها فى موقف املؤهل

الستقطاب الدعم اجلديد  ,او حتويل الدعومات الساقطة عن باقى الواليات والتى عجزت عن
استغالهلا .
وهلذه قصة:ـ ان وزارة املالية وقسم تصديقاتها وتوابعها  ,وبداءا بوكالءها هلى اقطاعية خاصة
 ℅٥خارج االقليم
باالقليم الشماىل  .فاذا استثنينا بعض مدراء االدارات داخل الوزارة فلن جتد نسبة َ
 ,ومستقبل هذه الوزارة سيكون البناء هذا االقليم النك لن ترى غريهم ومل يتم تعيني سواهم فى
مداخل اخلدمة  .اما باقى االقاليم فنصيبها خدمات الشاى والنظافة  ,حتى السائقني سيتم احتواء
الفاقد الرتبوى من ابناء االقاليم الشماىل من اسر فى تلك املواقع .
فعندما تتقدم اى مؤسسة من غري االقليم الشماىل بطلب متويل مليزانياتها اجملازة تقام فى وجهها مجلة
عراقيل ادارية اجرائية بدءا من التخويل بالصرف وتوقيته والبنود واتباعها  ..وتتواصل تلك العراقيل
وتنتهى اىل الربجمة التى ختضع ملزاج السيد الوكيل والوزير وحتى املري خاصة وان فيها (حلفان
بالطالق – وكذلك حبياة الشيخ الفالنى  ,وتبليغ عم فالن  ,وزعل حاجة عالنة)  .من الذين الميكن
ان ترد طلباتهم  ,فيتم شطب البعيد من الربجمة وادخال القريب  .وتدور الدورة وينتهى العام
واملشروع مل يصرف اكثر من دفعية او دفعيتني ال تتجاوز  ℅۱٠او  ℅۲من املصدق بها فتسقط من
امليزانية وحتول فى امليزانية اجلديدة اىل جهات اخرى مؤهلة ومعيار التاهيل هو كما ذكرنا من قبل .
وهذه الظاهرة اوضح ما تكون فى متويل اجلامعات واملعاهد العليا  .فقارن بني جامعة كسال او
جامعة كادقلى مع جامعة شندى او عطربة من حيث االمكانيات املتاحة  .سيقولون لك مساهمة
شعبية وهذه املساهمة نفسها من تصديقات املسؤولني التنفيذين من ابناء الشمال باخلرطوم  ,ومن
اموال املسسات التى يديرونها هى مؤسسات تتبع للشعب السودانى ومن ماله.
شباب فى العشرينيات واوائل الثالثينيات يعملون مدراء إلدارات شركات فرعية ملؤسسات كربى
وذلك باسم االستثمار لتلك املؤسسات وبامتيازات وخمصصات حتمد  .ويقومون باعمال جتاوزية
تثري الغضب واحلنق  .وعندما تتحدث اىل احد املسئولني الكبار يبدى لك امتعاصه واستهجانة لتلك
التصرفات  ,وتكتشف بعد مدة بان املعنى مازال باقيا فى موقعه مع اضافة االمتيازات اجلديدة ويعلمك
بطريقة او اخرى بانه علم شكواك له وميكنك ان ( ان تبل مويته وتشربها ) او تشرب من البحر.
ان ما عرجنا له من هنا قسرا يدخل ضمن االختالل فى السلطة التنفيذية التى استعرضناها
سابقا  .لكن الوضع قد فرض نفسه فلم نتطع جتاوزه  .وحتى ال جترفنا هذه املرارات عن مسرية
العرض راعينا ان نقف على مسات الربنامج الثالثى الذى اجازته حكومة االنقاذ لالعوام  ۱۹۹۹اىل

 ۲٠٠۲م وذلك لتتعني به فى اقتفاء اثار ما بدانا برصده من مظاهر اختالل ميزان الثروة وفيه يظهر
خلل توزيع مشاريع التنمية سابقا والحقا .

 -1القطاع الزراعى -:
أ -القطاع املروى وهو من اهم القطاعات التى تسهم بفعالية فى توفري الغذا وانتاج املاصيل النقدية
ويضم هذا القطاع املشروعات القومية االسرتاتيجية اجلديدة التى تهدف اىل توسع فى انتاج احلبوب
الغذائية مثل القمح والذرة الشامى واالرز والعدس ثم توجيه االستثمارات فى اعادة تعمري
املشروعات مثل مشروع اجلزيرة مشاريع االقليم الشماىل .وتصاحب هذه الربامج توسيعه فى مواعني
الرى مثل تعلية خزان الروصريص واجراء املسوحات اجلديدة مثل خزان مروى ومحاية االراضى
الزراعية عن طريق مكافحة اهلدام فى خمتلف املناطق وتاهيل جسور النيل االبيض وميكن ان نالحظ
االتى فى هذه اجلزئية ان احملاصيل النقديه املعنية مل يرد ذكر اسهامها فى الدخل القومى مقارنه
مبنتوجات اقاليم الزراعة املطرية ال تضيف شيئا مقنعا بستوجب استمرار دخل االموال لالقليم
الشماىل وبتلك الكثافة  -:فعائدات السمسم والذرة والفول السودانى والكركدى وحب البطيخ والصمغ
العربى ومعا مشاريع زهرة الشمس اضافة اىل املشاريع اجلديدة مثل القوار واحلرير الطبيعى كل هذه
مضافة اليها فى الثروة القادمة ملناطق الزراعة املطرية كل هذه جتعل من مشاريع توطني القمح فى
الشمالية مع اهلجرات السكانية املعاكسة من اهل االقليم اىل العاصمة واخلارج ولذلك انعدمت
املقارنة العلية بني مردود هذه  .هذه مقارنة مبا يعرف باالصول الى منه
ومثل ه املواقف هى التى قادت اىل ايقاف زراعة القمح فى اجلزيرة وعيا لتوطينه فى الشمالية وتويقا
وتربيرا القامة خزانات كجبار – احلمداب – ومروى  .والندرى اى مكان رابع سيتم اتراحه فى القريب
العاجل خاصة وان النخيل قد مت ترحيله اىل اخلرطوم  ,وبتعويضات جمزية للمزارعني  .والندرى من
اين سيتم استجالب البدائل هلم خاصة بعد تطور علم التكاثر عرب االنسجة ( .واحلى بشوف )
حتى مشاريع املياه مل تتطرق ملعاجلة اثار القاش وستيت النها تدمر فى الشرق فقط وتعطى سهوال
فيضية عندما الشمال هادئة وادعة  .ومل يرد مشروع دلتا القاش وطوكر رغم ان املناطق تعد من
اكثر البقاع ختلفا فى السودان  ,واهلها فريسة الدرن الرئوى وسوء التغدية واجلهل والفقر .
وبال امتداد فى اخلليج او امريكا ميكنها ان تغري احلال بعض الشئى  .ولسوء حظهم فان ممثلهم
املعتمد هو ( حممد طاهر ايال ) فقط والندرى كيف نرى ( عجاج االرنب وط الكالب ) خاصة ان
ميزانية الدعم الفنى االجنبى للتعليم العاىل موقوفة لدرء اثار فيضانات عام ۱۹۸۸م وحتى اليوم .

ولذلك لن يغيب بند محاية االراضى الزراعية عن طريق مكافحة اهلدام  ,وكلنا يعلم موقع عمل اهلدام
 .وجاء تاهيل جسور النيل االبيض ( العشرة ! ! ! ) او تزيد كختام لربنامج القطاع الزراعى املروى
وحبمد اهلل فقد انتهت قضية مشاريع الرهد الزراعية معها ترعتى الرهد وكنانة التى مت اترياد املعدات
واالليات بامسهما  ,وحبمد اهلل فقد قامات شركة شريان الشمال ( بشراء ) تلك االالت وجزء من
اليات طريق انقاذ الغربى الكمال طريق شريان الشمال  ,والذى سنراه على مشارف العوينات او
الكفرة عرب دنقال فى العامني القادمني باذن اهلل اذا سارت االمور كما هى عليه االن وليس هنالك
مثة شئى مينع او حيول دون ذلك.
ب -القطاع املطرى -:
هذا القطاع بشقيه االىل واتقليدى يلعب دورا هاما يف انتاج احملاصيل الغذائية .ويركز برامج العمل
فى حتسني اخلدمات الزراعية من ارشاد ووقاية وغريها  ,باالضافة اىل توفري املدخالت الزراعية ,
وضم هذا القطاع الكثري من املشروعات اهلامة مثل مشرو تطوير حزام السافنا  .ومشروع جبل مرة
للتنمية الريفية ومشروعات التنمية الريفية جبنوب كسال وجبال النوبة ودرء اثار اجلفاف والتصحر
بشمال كردفان والذى يهدف اىل مصادر بديلة ملياه االمطار .
وهذه قائمة بامساء الوحدات التى تصفيتها بامر من احلكومة املركزية -:
أ-مؤسسة جبال النوبة الزراعية
ب-مؤسسة النيل االبيض الزراعية
ج-مؤسسة النيل االزرق الزراعية
د-مؤسسة االالت الزراعية
ه-مؤسسة جنوب كردفان الزراعية
و-مؤسسة الزراعة االلية
ز-مشروع جبل مرة للتنمية الريفية
ح-مشروع غرب السافنا
مع مالحظة عدم ورود اى ام ملشروع من الشمال  ,وان هذه املشاريع متت تصفيتها وليس بيعها
او خصخصتها  .رغم ان هذه املشاريع كلها ذات ابعاد تنموية اجتماعية اى متس املواطن مباشرة

وهى ليس اقتصادية تدر ارباحا فقط  .وهذا هو بيت القصيد  ,فالعمل التنموى االجتماعى جيب ان
يظل فى الشمال فقط  .ليتمر هذا الفارق النوعى بني احملرومني الذين جيب ان يكونوا ادوات انتاج
للمال فقط  ,بينما القابعني فى مكاتبهم فى انتظار ( نعيم السودان وبهجة ام درمان )  .والغريب فى
االمر ان كالملنادين بالتنمية والدين يرغبون باكتمال حتقيق العدالة واملساواة مل يسالوا انفهم سؤال -:
اذكر فى الةاليات الغربية مشروعا واحدا قامت به الدولة منذ االستقالل حتى تاريخ يومنا هذا ميكن
ان يدعم حملية واحدة دعما اوليا وملدة ثالثة اشهر  .واالغرب ان معظم ادارات املؤسسات الزراعية
الكربى بالوسط يتعاقب على ادارتها مدراء من الشمال او دوى اصول قريبة الوفود من الشمال .
وخذ مثال ذلك مشاريع اجلزيرة والرهد والنيل االبيض  ,ودونكم وجهاء اخلرطوم اجلدد من القادمني
من اجلزيرة او النيل االبيض او االزرق باسم املزارعني او عى ظهر السياسة .
واذا عرجنا على مشاريع واملؤسسات التى متت بيعها مبارة جندها هى -:
 -۱مصنع كناف ابو نعامة
-۲شركة ساتا
 -٣مصنع النيل االزرق للتغليف
 -٤مصنع غزل بورتسودان
 -٥حملج ربك
 -٦مؤسسة التعدين السودانية
 -٧فندق احلر االمحر
 -۸اسرتاحة كوستى
 -۹شركة السودان لالقطان
 -۱٠مدبغة النيل االبيض
 -۱۱مصنع ريا للحلويات
 -۱۲مصنع كريكاب للحلويات
 -۱٣مدبغة اخلرطوم

 -۱٤شركة البان كوكو
 -۱٥فندق السودان
 -۱٦اسرتاحة عطربة
 -۱٧البنك التجارى
هنالك بعض املؤسسات مت بيعها جلهات اعتبارية مثل فندق السودان للصندوق القومى للتامينات
االجتماعية وهذه ال ضري عليها  ,ولكن باملقابل اذا نظرنا ملصنع الكناف الذى مت بيعه مببلغ ۸٠٠
مليون جنية فقط هذا املبلغ اقل بكثري من عر البنيات هذا خبالف االليات واالراضى الزراعية وباقى
االصول  .ويزول العجب اذا علمنا ملن مت البيع ( هاشم هجو ) وميكن بعدها معرفة مآالت باقى البيوع
وميكنكم املقارنة بني اسلوبى التعامل الرمسى مع امثال هؤالء  ,واسلوب التعامل مع حممد عبداهلل
جار الذى استقدم املصفاه ( كونكورب ) عرب دورة استخبارية كاملة  ,استخدم فيها كافة قدراته
وقدرات اصدقائه وخلصائه اىل ان ادخل املصفاة اىل السودان ساعيا فى كسر طوق احلاجة املكبل
الرادة البالد  ,لواحدة من اصعب اجملاالت  .وما القاه من عنت ومزايدات وكيد رخيص كاد ان
يوصله ملا وصل اليه ( امحد ابراهيم دريج ) من قبله لو ال صموده وقوة قناعاته .
وادارة الثروة بهذه الطريقة تاكيد على رغبة اجلهات املعنية على باء املال فى ايدى حمددة  .حسب
مقررات الثالث للمنفستو اخلاص بهم  .ومياه االبيض باهميته الكبرية تلك مل تظهر فى هذا الربنامج ,
وعندما حترك واليها الشيخ ابراهيم السنوسى عى درب حل هذه املعضلة وقطع فيها شوطا بعيدا
حمدثا طفرات قوية فى درب احلل  ,كان لزاما وعهداً وميثاقاً اال يظفر بهذا الشرف احد من غري
ابناء االقليم الشماىل  ,وتذكرون مجيع ًا كيف كانت نهاية الشفيع امحد حممد فى املؤمتر الوطنى بعد
تاسيسه وانشائه هو وسلفه حسن حممدين  .واىل من آل ملف السالم بعد جوالت ابوجا وفرانكفورت
ونريوبى احلرجة  ,وبعد الوصول اىل ما حسيه البعض يرا لالمان مت سحب امللف من د .على احلاج ومل
لغريه ومثل ذلك كان مصريه تاسيس احلكم االحتادى وعزاؤه فى هذا ومازال  ,انه قومى التفكري
والنزعة وال يغرتف باجلهوية والعنصرية مهما كافته من غال ومرختص  ,ورغم الشواهد التى يسمعها
ويراها متارس امام عينه ومن رفقاء دربه  .ولكن التستطيع الكف ان حتجب الشمس فكيف باصبع
واحدة .
ج -اخلدمات الزراعية -:

ان احملاصيل الزراعية البستانية ومع وفرتها وتنوعها اال ان نتائج البحوث مل تتجاوز القطاع
املروى  .اما ما سواه فيعانى االهمال منذ سنوات واى سنوات قادمة  .والسبب ان املواطن فى الشرق
او الغرب او اجلنوب غري مؤهل لالستفادة من قدرات تلك املؤسسات رغم إنه اغلب االحيان مل
يسمع بها البته  .اما توفري وحدات اخلدمات املتكاملة لصغار املزارعني فهذا شان من شئون
االقليم الشماىل فقط.
فقد متنعت الوقاية فى مكافحة جراد البو الزاحف من الغرب ووصل مشارف جبل مرة لعدم
دخول ذلك فى ميزانيتها  ,اما ميزانية الطوارئ فاحتاجت اىل خطاب تعريفى عن خطورة جراد البو
حتى تكتمل حلقات االقناع الزال طائرة الرش واملبيد ووقود الطائرة  .ومع هذا بقيت الوقاية وبقى
جراد البو .
د -املوارد الطبيعية -:
تستهدف اخلطة اىل احلد من التدهور البيئ وايقافه  ,وتطوير وسائل الطاقة  ,وجتنب القطع اجلائر ,
وتطوير الغابات احملمية  ,على الرغم من وجود اناع جيدة من االخشاب ومثلها من احلياة الربية اال
ان الدراسات واملشاريع كله اجتهت اىل االستفادة السالبة منه  ,دون السعى اجلاد لتطويره على
املسرتى االحتادى  ,فغابات جبل مرة املتنوعة وحشائش السافنا الغنية جبنوب دارفور ومنطقة النيل
االزرق واعادة تاهيل حزام الصمغ العربى فى مناطق القضارف  .كل هذه املشاريع ال حظ هلا نصيب
فى تةزيع الدعم القومى املوجه لتاهيل مثل هذه البنيات .
ه – الثروة احليوانية-:
مت اعالن االقليم الشماىل منطقة خالية من امراض الثروة احليوانية والندرى كم انتاجها من صادر
السودان من املاسية واالبل والصأن وما نسبة اسهامها فيه  ,ام يدخل هذا ضمن برنامج انشاء
سلخانة فى دنقال للتصدير املباشر من هناك ؟ مع اقامة مطار اخر مساعد له بالقولد لتخفيف حركة
الطريان ؟! ..
ان مثل هذه القرارات واملبادرات تؤدى غرضها من سحب البساط من حتت ارجل مواطننا البسيط .
وشراء صمت املسؤولني بالواليات اما بالرتغيب او الرتهيب او االستغناء اذا متادى فى فتح ملفات
غري مرغوب فيها  .وهذا الربناحج ملكافحة االوبئة قومى التمويل مشاىل االدارة ومربمج االهتمام .
وملا كانت احلكومة املركزية غري ذات اهتمام بهذا القطاع اال مبا حيسب من عائدات الصادر  ,لذا
فانها مل ترتدد فى اختاذ مثل هذه القرارات متى ما كانت ذلك فى صاحل اهل االقليم الشماىل دون

النظر ملسألة احلقوق  .وخري مثال لذلك نقطة مجارك كرب التوم  ,قد مت تاسيس النقطة وحفر
االبارعلى ميزانية مشال دارفور  ,وعند بدء العمل فى النقطة صدرت اوامر عليا من القصر بتغيري
طاقم النقطة واضافتها اىل الشمالية  .والطاقم اجلديد ضد العربات املتجة اىل مشال دارفور وهنالك
اكثر من حالة لذلك ومعظم السائقني مدركون لذلك العنت املصاحب للتوجه اىل دارفور من كرب
التوم  .مع كامل التسهيالت ورفيع العناية مع احلث واالغراء للعربات املتجهة اىل دنقال  .وسرعة
افتتاح فرع بنك السودان فى دنقال مع املعاكسة املقابلة التى وجدها مقرتح افتتاح الفرع فى الفاشر .
علما بان سكان دنقال ال يبلغون نصف سكان الفاشر  ,والن مقارنة سكان الشمالية بسكان مشال
دارفور امر مفروغ منه
هذه بعض اساليب توزيع الثروة االحتادية وهى كما ذكرنا سابقا حتتمى بالسلطة وتستغل تشوهات
اجلهاز التنيفيذى لتمرير هذا الظلم وتنقينه.

 -٢القطاع الصناعى -:
ان الصناعة الريفية والقرى الصناعية هى االساس للنهضة الصناعية لكل من اهلند والصني ,
وحنن نسعى لتخفيف القرى وتضخيم املدن هربا من التوازن التنموى  ,وتركيز اخلدمات فى املدن والتى
ميسك بزمام املبادرة والريادة والقرار فيها ابناء االقليم الشماىل كامر غالب  ,والميكن توزيع التنمية
والتى ميكن ان تعود بالتطور املعرفى البناء باقى االقاليم  ,ما يهدد بقائهم ( كاقلية مبدعة ) كما
مساهم احد مفكريهم  ,عليه  .فان الواليات او االقاليم االخرى ال حظوظ هلا فى هذا اجملال رغم ان
البرتول والذهب واحواض املياه اجلوفية ومصايد الغاز كلها عوامل قابلة للرتقية الصناعية مبنية على
ما ميلك الشودان من رصيد ضخم فى خام احلديد  .ومادام القطاع الصناعى يسري مبثل هذا التفكري
ويهذه املعدالت فسوف يطول الزمان قبل ان نرى مشروعا صناعيا فى املناطق االخرى غري الوسط .
حيث حتققت فيه هيمنة الشمال على كل مرافق القطاع الصناعى ( التصنيع احلربى – مطبعة العملة –
سك العملة – الكهرباء – مصانع السكر  ..وهلم جرا ) .

 -٣قطاع الطاقة واملياه -:
وعن قطاع الطاقة حدث وال حرج  ,فطل العمل فيه هو توسيع رقعة مساحات التنقيب واطاع
االمتيازات االخرى املصاحبة لتلك العمليات فالوزراة صارت ( بيت العيلة ) لقبيلة واحدة  .ما هان
عليها ان تتكرم باى مساحة عمل اخرى البناء االقليم الذين خرج البرتول من اراضيهم  .واحتفظت
هلم بامانة احلفريات لالنبوب الن السائقني ميكن اتريادهم من ابناء االقليم او بواسطة شركات تتبع

البناء االقليم وجيب اال يطمح ابناء االقاليم االخرى حتى اصحاب االرض التى خيرج منها البرتول فى
اكثر من التنازل .
اما بالنسبة للمياه  .يتم تطوير مياه اخلرطوم الن املدينة متددت ولكن ما نصيب الشرق وما يعانيه
من كالزار واالوسط من البلهاريا تفتك بال رمحة  ,وكذلك املالريا وعالج كل هذه يتم بتحسني
استغالل املياه وتوفري املياه النقية .

 -٤قطاع النقل واالتصاالت :
الغريب ان االسرتاتيجية تقول -:
نهدف اىل ترقية وحتسني خدمات النقل واملواصالت وذلك من خالل السياسات واالسرتاتيجية
االتية-:
 -۱التكامل بني وحدات النقل واملواصالت بالرتكيز على تشييد وصانة الطرق القومية الهميتها فى
التنمية االقتصادية .
 -۲توجية االستثمار اجلديدة حنو مشروعات واضحة املعامل واالهداف تؤدى اىل زيادة االنتاج .
 -٣تشجيع القطاع اخلاص لالستثمار فى جمال النقل واملواصالت وذلك اما باملشاركة او بالبيع
املباشر
 -٤االستفادة من الطاقات املتاحة بالقطاع وتعليقنا على ذلك -:
أ -يتبع الحدى الوزارات اهلامشية رغم اهميته ولذا فان سياساته خاضعة لقرارات من خارج دائرته
.
فالتكامل بني وحدات النقل واملواصالت املقصود  ,هل على مستوى الواليات ؟ وما هى تلك
الواليات التى متلك وحدات ؟ ام هو مستوى مؤسسات اخلرطوم قد متت تصفية النقل امليكابيكى بالبيع
؟ وما هو تعريف الطريق القومى او الطريق االقليمى ؟ وما هى املشروع الواضحة املعامل فى القطاع
والتى يتم توجيه االستثمارات اليها ؟ وعودا لسؤال قديم نوجه للدكتور عبدالوهاب عثمان وزير
املالية السابق الدى رفض اصدار خطاب من وزارته يتضمن طريق االنقاذ الغربى مع املشاريع املمولة
من بنك تنمية االسالمي جبدة وحتويل اخلطاب باسم توطني القمح فى الشمالية  ,هل يدخل هذا

ضمن توجيه االستثمارات حنو مشاريع واضحة املعامل واالحداث وتؤدى اىل زيادة انتاج كما جاء فى
االسرتاتيجية ؟ .
الطريق الدائرى جببال النوبة وطريق االنقاذ  ..طريقان جدواهما الختفى على احد ولكن قرار
العمل فيهما مربوط باهداف وسياسات غري مرئية  .ولكن ميكن حتسسها متسها ظننا االكيد ان
يتحرك ابناء الواليات فى مجيع مواقعهم القناع السلطة لبداية الفعلية فى العمل فى هذا الطريق  ,فما
صاحب هيئة املواصالت من دخان اكثف من صاحب قضية طريق االنقاذ الغربى ومع ذلك مل تتوقف
عجلة احلياة فى مكاتب هيئة مواصفات  ,لذا من الضرورة ان يتواصل العمل بطريق االنقاذ .
واال فليتحرك اهل كردفان ودارفور الستقطاب الدعم اخلارجى وتسمية الطريق طريق الغرب
الصامت او طريق الصمود والتحدى احلقيقى وليس طريق االنقاذ  .والذى سار حقيقة ( طريق االعالم
الغربى ) .

 -٤قطاع اخلدمات والتنمية -:
يبدو جناح االتراجتية فى هذين القطاعني عند الوقوف على مستوى اخلدمات الصحية والتعليمية
وتوزيعها وذلك من خالل نتائج املدارس الثانوية وظهور االقاليم مهمشة مع اللمسة الطفيفة ملدارس
االساس التى مل تفتح فى بعض املناطق ملدة عامني بسبب الرواتب والكتب التى اكلتها الفئران فى
املخازن دون ان توزع للتالميذ الن حمليات ال متلك قيمة الكتاب  .فوالية غرب دارفور دات املليون
والنصف مليون من السكان جلس المتحان مرحلة االساس فيها (  ) ٤۲۱۱وهذا اقل من جمموع
اجلالسني فى حملية من حمليات بعض الواليات ذات العدد الذى الجياوز عدد سكان حملية من
حمليات الوالية .
والتنمية االمسية التى يتبناها صندوق دعم الةاليات املبنية على منطق ( اخليار والفقوس ) وان تسربل
باملوضوعية  .فالتوزيع القديم ملشاريع التنمية افرز هذا الواقع االليم .
والتفاوت املريع بني الواليات والذى اكدته االنقاذ وثبتته بسريها على نهج من سبقها والصندوق
القومى لدعم الواليات صار احد اجهزة الدولة املستخدمة لتاكيد هذا التفاوت  .الصندوق الميول اى
مشروع بدون دراسة جدوى متكاملة وهو يعلم ما حتتاجه اى دراسة من هذه الدراسات من امكانات
بشرية ومادية ومعينات  ,كما يعلم قدرات الواليات املتاحة للمشاريع وامكانية تقدميها لدراسات
اجلدو  .فليس هنالك والية مؤهلة هلذا غري اخلرطوم اجلزيرة واالقليم الشماىل الذى يستعني بابناءه
وكوادره فى جمال اعداد الدراسات وفى جمال الضغوط على استخالص االموال املرصودة هلا

ولغريها بيدها القابضة على حلقوم اخلدمة املدنية السودانية  .وما مل يغري الصندوق من سياساته او
تغري الدولة نفسها – وهذه تبدو بعيدة – فان احلال سيظل كما هو والتفاوت بني االقاليم والواليات
سزداد اال ان يتحرك اصحاب الشان الدراك حاهلم .
وبعد حديثنا عن مشاريع التنمية وتوزيعها عرب الربنامج االسرتاتيجى للدولة  ,ننتقل االن للحديث عن
املؤسسات املالية  ..انشاءها  ,إدارتها  , ..وتوزيعها .

 -1املصارف-:
ان قطاع املصارف هو من القطاعات خلف الشريط االمحر الذى ال ميكن جتاوزه او الدخول اليه عرب
ميزات حمددة وتصنيف حاد  .فمن مجلة  ( ۱٥مخسة عشر ) منصبا حملافظ بنك السودان فى الفرتة
۱۹٥٦/۱۲/۱م حتى اليوم مل جيلس احد املنصب من االقليم الشرقى او الغربى اجلنوبى  ,وحتى
املنسوب لالقليم االوسط من اصول مشالية قريبة عهد بالوفود اىل االقليم االوسط  .واحلديث
موصوال ملديرى بنك اخلرطوم والبنك الزراعى وبنك التنمية الصناعية بعد سودنة اصوهلم االوىل .
وحتى البنوك التى اضيفت هلم كانت على نفس النهج االدارى املغلق فى اعاله على ابناء االقليم
الشماىل فقط وطاللة على املصارف جتعلك فى مقام العارف .

 -٢املؤسسات االقتصادية -:
أ -الزكاة -
هذه املؤسسة الدينية اصال وممارسة مل تسلم هى االخرى من سياسات الشقشقة واجلعللة
والدنقلة  .والصراعات االخرية بني امينها العام السابق واحد مدراء ادارته من املسنودين يعترب واحد
من ابرز انواع الصراعات املصاحلية فى موقع كان جيب ان يكون اخر ما يتم تلويثه مبثل تلك
االحداث .
ب -مؤسسة التنمية السودانية-
هى ايضا مل خترج من االطار العام ومل يشهد تارخيها سابقة توىل منصب املدير العام لغري اجملموعة
اياها .
ج -االوقاف االسالمية-
وهى مثل الزكاة  ,طيلة عهد االنقاذ مل يستلم مهام ادارتها من غري اهل الشمال .

د -صندوق التكامل-
هذا الصندوق خطا خطوات طيبة عند بدايته  ,وعندما تسلم الصندوق احد ابناء اقليم من غري
الشمال والوسط وجد حماربة منظمة  ,حبيث اغلقت دونه كل روافد التمويل التى كانت متاحه لسلفه
رغم دخوله فى تعاقدات مع شركات ليبية لصيد االمساك بالبحر االمحر وصناعة الطحنية اضافة
للمشاغل التى استوعبت جمموعات من احملتاجني  ,ووفرت الزى املدرسى باسعار طيبة  .ومل تشفع
له النجاحات فتمت تصفية صندوق التكامل وانشئت فى موقعه شركة سنني  ,والتى اغرت بنجاحها
بعض االطراف من ذوى اخلطوة فقاموا بنقل مديرها رغم جناحه اىل ادارة اخرى بديال عن احد ابناء
االقاليم من غري االقليم الشماىل  ,وحبمد اهلل واصل مدير سنني جناحه فى موقعه اجلديد  ,اال ان
سينني صارت اثرا بعد حينن فغادرها املدير ملكان ممرع آخر  ,خاصة وان االسرة مهمومة "
بالتكويش " ال سيما وان املظلة الدستورية التى حيتمون بها جد كبرية  ,فاحد أبناء العيلة فاقد تربوى
يعمل سائقا مع اخيه ويقبض بالدوالر على حساب برامج االمم املتحدة بالسودان
ه -صندوق دعم تطبيق الشريعة االسالمية-
و -اهليئةاخلريية لدعم القوات املسلحة-
ر -منظمة الشهيد-
ز -نداء اجلهاد-
س -الرب الدولية-
ش -مؤسسة الشهيد الزبري اخلريية-
ص -اخلطوط البحرية-
ض -الصندوق اخلريى للتامينات-
وهذه كلها مؤسسات تطابقت فى إدارتها من حيث انتمائهم مجيعا اىل االقليم الشماىل  ,تاكيدا حلرص
اجلماعة على عدم التفريط فى أى مؤسسة مالية يتوقع ان خترج عن ايديهم ليدعم بها غريهم .
٭ الصندوق القومى للتامينات -:

وظهر اللواء شرطة ماهل ابو جنة مديرا هلذا الصندوق  ,كنيته شيطانية  ,كاسرا الطوق فى غفلة من
الزمان  .ومل حيتمل سعادة وزير الدولة هذا الوجود الشاذ  ,فكانت املواجهة التى انتهت خبروج
ماهل من الصندوق  ,وعودة الشرعية الهلها فى شخص املدير اجلديد .
٭ اخلطوط اجلوية السودانية -:
 اهليئة العامة للطريان-كل هذا العقد الفريد جاء اتفاقا وصدفة اال يكون على راس جمالس إدارتها  ,وادارتها العامة
شخص من غري هؤالء املنتمني اىل االقليم الشماىل .
وبعد هذا يطالبوننا بدليل ينفى عنا تهمة العنصرية عندما نطالب بالعدالة فى توزيع السلطة والثروة .
أن توزيع األمصال واألدوية الطبية توزيع انتقائى  ,ومبراجعة كشوفات صرف امصال السحائى
للحملة فى العام املنصرم تتضح ذلك فهى حمكومة مبزاجية املدير ورضاه  ,فعندما جاء احد مناديب
الواليات الطرفية رفض املدير باتا تكملة جزء من احلصة املقررة من الوزارة االحتادية لتلك الوالية ,
وعندما جاء السيد وزير الصحة الوالئية وهو على عالقة مبدير االمدادات " وحلف عليه بالطالق " .
جتاوز املدير حتفظاته وموافقة السابقة وتصدق مباشرة لتلك الوالية الغلبانة " على شان خاطر عني
الوزير والتى بها اكرمت الف الف عني " أن الباحث عن مفارقات توزيع الثروة والسلطة خاصة فى
جمال ادارة املؤسسات سريى العجب .
مدير عام فى مؤسسة معلومة  ,مت نقله منها اىل مؤسسة اخرى طلب من اجلديدة مبلغ " " ۱٧٠٠٠
سبعة عشر الف دوالر كمستحقات تذاكر له والسرته  ,كما طلب من مؤسسته السابقة نفس املبلغ
على ان تسلم له بالدوالر باخلارج وطالب بقيمة اجيار منزل ملدة سنتني مقدما واثاث مببلغ سبعة
مليون ونصف جنيه وقد تسلمها على دائر املليم اضافة هلذه راتب شهرى مببلغ عشرة ماليني جنيه غري
خمصصات األخرى ترى هل سيجد أحدا من باقى أبناء الواليات متسعا فى مثل هذه املواقع  .مهما
كان احلديث عن العدالة واملساواة؟
٭ جلنة قسمة املوارد -:
عقب اكتشاف البرتول وبدء تصديره  ,وانطالقة أسواق احملرومني حنو زمان تكون فيه الوفرة هى
السمة الغالبة  ,قوميني فى وقت حيسون فيى بشئ من االنتماء اىل السودان  ,حينما جيدون بعض
فتات موائد التنمية تصل اليهم  ,ولطلبيعة الشح التى جبل عليها البعض وهلعهم حنو املال  ,رأوا فى

هذا البرتول ندرة توجب عليهم االحتياط الحتواء عوائدها  .وقوم ظمآء والنيل بني ظهرانيهم كيف
تغنيهم حفنة آبار .
فسرعانا ما تفتقت عبقريتهم عن صدور قرار رئاسى بتكوين " جلنة تقسيم املوارد االحتادية "
وهذا هو نص القرار -:
القرار رقم  ٣٣٤لسنة ١٩٩٩م
تشكيل جلنة قومية ألعداد مقرتاحات حول قسمة املوارد القومية بني احلكومة االحتادية والواليات
بعد االطالع على توصية وزير العالقات االحتادية  ,وعلى قرار جملس الوزراء رقم  ۸٣۹لسنة
۱۹۹۸م اخلاص بتكوين جلنة قومية لقسمة املوارد القومية بني احلكومة االحتادية والواليات وعمال
بأحكام املوارد  , ۱۱٥, ۱۱٤ , ۱۱٣من الدستور اصدار القرار اآلتى :
تشكيل جلنة قومية -:
أوال  :تشكيل جلنة قومية ألعداد مقرتحات حول قسمة املوارد القومية بني احلكومة االحتادية
والواليات على الوجه التاىل .:
 -۱عبدرالرحيم حممد محدى

رئيسا

الشمالية

 -۲د .تاج السر حمجوب

عضوا ومقررا

الشمالية

 -٣د .تاج السر مصطفى

عضوا

الشمالية

 -٤اللواء معاش ابوالقاسم إباراهيم حممد

عضوا

الشمالية

 -٥د .خالد سر اخلتم

عضوا

الشمالية

 -٦االستاذ فرح حسن

عضوا

الشمالية

 -٧د .امحد جمذوب امحد

عضوا

الشمالية

 -۸االستاذ عبدالوهاب امحد محزه

عضوا

الشمالية

 -۹د .مجة كندى كومى
 -۱٠د .سوار الدهب امحد عيسى

عضوا
عضوا

الغربية
الشمالية

عضوا

 -۱۱االستاذ جيمى ليمى

عضوا

 -۱۲د .على عبداهلل على

اجلنوبية
الشمالية

 -۱٣د .عوض السيد الكرسبى

عضوا

الشمالية

 -۱٤االستاذ موزيس مشار

عضوا

اجلنوبية

 -۱٥امحد ابراهيم ترك

عضوا

الشرقية

 -۱٦د .عزالدين ابراهيم التجانى

عضوا

الشمالية

 -۱٧د .حممد خري الزبري

عضوا

الشمالية

 -۱۸االستاذ قنديل ابراهيم

عضوا

الشمالية

 -۱۹االستاذ فريد عمر مدنى

عضوا

الشمالية

 -۲٠بدر الدين طه

عضوا

االوسط

 -۲۱االستاذ شيخ بيش كور

عضوا

اجلنوبية

 -۲۲عمر طه ابو مسرة

الشمالية

عضوا

 -۲٣د .بدور ابوعفان

عضوا

الشمالية

 -۲٤االستاذ طارق مبارك

عضوا

الشمالية

 -۲٥حسن جحا على

عضوا

الشمالية

االقليم الشرقى

فقط واحد

االقليم الشماىل

تسعة عشر عضوا

االقليم االوسط

فقط واحد

٪٤

االقليم اجلنوبى

ثالثة أعضاء

٪۱۲

٪٤
٪٧٦

االقليم الغربى

فقط واحد

٪٤

ويتضح من خالل اجلدول ان هيمنة االقليم الشماىل فى اللجنة القومية املختصة بتقسيم املوارد بني
احلكومة االحتادية والواليات بات جليا كى يتاح هلم فرصة للتعبري عم ما يكن بدواخلهم من ظلم
سافر.

الفصل اخلامس
الرؤى املستقبلية
اآلثار السالبة إلختالل ميزان العدالة-:
ان اى اختالل فى العقد االجتماعى الذى يربط اجملتمع بروابط حتفظ له وحدة كيانه ومتاسكه  ,البد
أن يرتك آثارا على كافة حماوره  ,مع تفاوتها فى العمق واحلدة  .اال ان ابلغها تاثريا هى تلك التى
تطال النسيج االجتماعى للمجتمع  .وميكن رصد هذه اآلثار االجتماعية السالبة من رحم اختالل
ميزان العدالة فى السلطة والثروة  ,وهذا اآلثار هى :
 /١النزوح :
وهو ترك االنسان لالرض التى نشأ فيها  ,وعليها تربى  ,ومن وحى عيشه فيها صاغ عاداته وتقاليده
 ,ورسم وربط اخلطوط املستقبلية املتعلقة حباضره املوصولة مباضيه  .وهذا االنقالع ال يكون اال فى
ظل اسباب قاهرة غالبة بعضها طبيعى وأخرى من صنع االنسان نفسه  ,وحبكم االنفتاح الثقافى
االقاليم  ,على انسان حصد منها كميات هائلة من عناصر املقارنة بني واقعه احمللى الذى يعيش فيه
وبني واقع آخر على مقربة منه وعلى مرمى حجر  .فهنا احلرمان املدقع  ,وهنالك الوفرة املتخمة .
وهنا اجلهل االصم وهنالك العلم االنور  ,فعند اول مقارنة بني الواقعني  .مقرؤة بواقع احلكم  ,وموقع
هذا املواطن من دائرة اهتمامه  ,وامكانية التأمل على ضوء ذلك فى املستقبل  ,الجيد الشباب من
تلك االقاليم حينها من خمرج من هذه املناهة سوى النزوح واهلجرة اىل بؤر اخلدمات ومطالع أنوار
العلم  ,ومبلغ احلقوق ومرحى الواجبات  .وبعدما تتمدد مساحة القطاطى واملنازل الفارغة فى كل
قرية كما تتمدد الرمال الزاحفة حنو ابتالع اآلبار املهجورة  ,والقرى واملراعى املقفرة  ,فبالتاىل تتمدد
مساحات أخرى من السكن العشوائى واحزمة الفقر  ,ودوائر احلرمان حول املدن  ,والتى يؤسها
اولئك الفارين من فقر اىل فقر ومن بؤس اىل بؤس ومن شقاء اىل شقاء  ,اال ان الوضع االخري فيه بريق
امل  ,وبصيص اضواء فى دواخل هؤالء معلقة باالنوار البهارج التى ترقبهم ساخرة ساهرة من املدينة
التى حييطونها.
وكان نتاج هذا النزوح أن ترك أثرا على البنية االخالقية القوية فى جمتمعات القرى  ,فتهددت
باالهرتاء والتمزق  .فالقادم من أبناء القرية بناتها املدينة  ,جيد نفسه عرضة لكم هائل من املشاكل

التى ال عهد له بها  ,ومل تطرق مسعه من قبل  ,وليس له سالح للمقاومة سوى اجلهل واحلرمان
والتطلع حنو األحسن وهذه كلها حمزومة بعفوية القرية وطبيعتها  .وباملقابل يرتك فى زوجة ووالد
ووالدة واخوان وبنات وقد تعلقت اسباب ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم بهذا الذى ارحتل حبثا عن
شئ هلم  ,ومل يرتك هلم شيئا  ,هذا اذا جنبهم اعباء ديون عليه جيب عليهم القيام بسدادها  .فى هذا
االتون احلارق من احلاجات والرغائب امللحة واآلجلة  ,كلها تقود اىل مصري واحد ال يسلم منه اال من
رحم ربى .
 /٢الفاقد الرتبوى -:
تركزت اخلدمات التعليمية فى اخلرطوم  ,والشمال واجراء من الوسط  ,وصارت تكاليف التعليم فوق
طاقة املواطن  ,وال يتحملها االمن علقت اسبابه باسباب السلطة والثروة  .ومع ذلك اصرت الدولة
على حتميل احملليات امر التعليم  ,وملا ادركت أن احملليات حتركت باجيابية حنو ذلك من خالل فرض
رسوم على السكر قامت احلكومة بتحرير سعر السكر  ,فاسقط فى يد املواطن الذى بذا اوىل عتبات
تنميته من خالل هذا القدر الضئيل من املتاح  .فانهار كل شئ فى حلظة  ,وحتى اليوم مل يفكر احد فى
دراسة هذا الوضع النه خيدم اغراض جهات معينة  ,فكان الصمت الشامل عن هذا اخلطوة ونسمع
عن الزامية التعليم وقبلها جمانيته  ,كما مسعنا عن الدواء اجملانى  ,وعليه فان هوة اجلهل تتسع  ,بهذا
التجهيل املتعمد الذى ميارسه ابناء االقليم الشماىل على باقى االقاليم  .فيحظلهم تفوقهم النوعى ,
ويبعد عنهم غلواء النافسة فتكون البالد خالصة هلم  ,وهذه لعمرى أمكر من كيد يهود  ,والندرى من
اين تلقفوه وهم يشهدون بالوحدانية .
 /٣تفشى األمراض -:
أن دائرة مركزها كسال ودائرة أخرى القضارف تقومان بتقديم اخلدمات الصحية جملموعات من
املرضى تفوق طاقاتها بأربعة أضعاف  ,إضافة للالجئني والنازحني  ,وتعتمد كلية على اإلمكانات
الذاتية من اخلريين ملقابلة حتديات الكلزار والدرن الرئوى واحلميات  ,مع احندار خدمات الوقائية اىل
اقل ما ميكن  ,والوقاية التى صارت دورية هى مكافحة العنتد واملسكيت  ,وقد حفظت البالد بطوهلا
وعرضها هذا الشريط التلفزيونى املتكرر كل عام عن جهد وزارة الزراعة  .وليتنا رأينا شيئا عن جهد
وزارة الصحة الوقائى  .رفعت الدولة يدها عن الصحة وجاءت بالتامني الصحى وباملقابل انتشرت
الفنادق الصحية على طول البالد وعرضها  ,وهى من ذوات اخلمس جنوم فما فوق  .فما أن تدخل
مستوصفا ومن االستقبال تبدأ فى عد النجوم حتى خترج ان مل ترتك عفش البيت أمنية.

والية غرب دارفور بأمجعها وتعداد سكانها  ۱٦٥٠٠٠٠نسمة بها اختصاصى أمراض نساء وتوليد
واحد باجلنينة وآخر بزالنجى  ,مع أطباء يؤدون اخلدمة الوطنية يتجددون مع مرور كل شهر  ,وتنتهى
مدة الواحد منهم وجتدد آلخر .
دخلت أول ماكينة أشعة اىل اجلنينة عام ۱۹٧۸م ومنذ أواسط الثمانينات وصورة األشعة تستدعى
السفر لنياال أو اخلرطوم  ,وكثريا ما يعجز القادمون عن الربوع فياداون مسرية البحث عن عمل
يقتاتون منه ويكملون به العالج  .فينتهى بهم املقام اىل قرى فى مناطق اإلنتاج باجلزيرة أو القضارف
األحزمة حول اخلرطوم  ,فيلحق أهله به  .فشظف هنا وقحط هناك  ,لكن هنا العيش مع األمل ولو
اىل حني  .قربا من الطب  ,وبعدا من هم السفر إليه.
 /٤انعدام السالم االجتماعى :
أن الغنب الذى تولد  ,ويتسارع اعتماله فى الصدور نتيجة للظلم الذى يراه اجلميع  ,واملتمثل فى انعدام
ابسط مقومات العدل فى توزيع الثروة  ,مع غياب الرعاية والتكافل  ,واستهداف جمموعات من
املواطنني جملموعات أخرى طردا من اخلدمة وتضييقا فى فرص كسب العيش  ,رغم الكفاءة والقدرة
أن هذا الغنب يهدد اجملتمع السودانى ونسيجه  ,ويضرب بشعور املواطن باالنتماء هلذا الوطن فى
الصميم  ,وآثار هذا التهديد وبدأت فى الظهور من قبل  ,إال أنه أظهر ما يكون فى هذه احلقبة .
 /٥اآلثار األمية
أ /الكيانات اإلقليمية:
أن مسلسل توالد األحداث واملواقف  ,كأحفاد للظلم وأبناء الختالل التوازن التنموى – " وفرة فى
مكان وانعدام فى أمكنة أخرى " -فرخ هذا املسلسل  ,كيانات إقليمية مطلبية  ,انتظمت كل األقاليم
مطالبة بالعدالة فى تقسيم السلطة والثروة  ,فان كان جلها ينتمى اىل اجلنوب والغرب إال أن منها من
تولد عن معاناة أهل الشرق  ,ومرارات الوسط  ,وحتى اآلن فاللغة الغالبة هى احلسنى  ,ما بقى
هناك أمل فى املراجعة واالستعداد من الطرف الثانى لرد احلقوق  .فرابطة أبناء البجة وجتمع قوى
الريف وكيان الغرب ومنرب اجلنوب باملؤمتر الوطنى وبعضا من احلزاب التى توالت ( من إلغاء قانون
التواىل ) كلها ذات نهج سلمى تصاحلى بعيدا عن التخاشن ) .
ب /احلركات املسلحة :

كل احلركات املسلحة التى قامت مثل أنانيا ( )۱وأنانيا ( )۲وجيش حترير السودان واحلركة الشعبية
لتحرير السودان  ,وجتمع ابناء األنقسنا وحركات حترير جبال النوبة كلها رفعت شعارات مقاومة
الظلم االجتماعى والتنموى  ,وهى نتاج ردود أفعال لتعمق اإلحساس باالغتصاب املعتمد للحقوق ,
والذى استمر منذ احلقبة االستعمارية اىل اليوم وكأنها قد استبدلت فى واقع األمر مستعمرًا مبستعمر .
ج /انعدام املصداقية :
ان أخطر اآلثار قاطبة  ,ومن مجلة آثار انعدام العدل فى ميزان تقسيم السلطة والثروة  ,هو سقوط
مصداقية احلكام فى نظر مواطنى باقى األقاليم  .أن احلكومات منذ الوطنية األوىل اىل حكومة الصادق
املهدى األخرية ( وهى الوحيدة التى ابدت وأظهرت شيئا من توخى العدالة فى توزيع السلطة )
انتهجت نهجا واحدا هو متكني السلطة والثروة فى الشمال وجزء من الوسط  .إال أن حكومة اإلنقاذ
جاءت لتمكن الشمال جهويا وقبليا وتضيفاىل ذلك قطع املدد عن األقاليم  ,وتضيف جمموعات قبلية
بانها معادية هلا ولتتعامل معها على هذا األساس  ,وتقديم قدرات وإمكانات البالد لقمة سائغة لفئة ,
وترك باقى الوطن فريسة للقهر والغنب والظلم  .أن احلكومات السابقة نأت بنفسها عن رفع شعارات
األسلمة واإلسالم  ,وكانت حكومات سياسية فقط أهدافا وممارسة  ,إال ان حكومة اإلنقاذ جاءت
رافعة شعارات األخالق والتدين متوسلة بالسياسة  ,فانقلبت األحوال اآلن وصارت تلك الشعارات
هى وسيلتها التى دخلت بها اىل عامل السياسة فتمكنت بها  ,ثم بدأت فى ضربها وهدمها من الداخل
ألنها تضئ فتظهر سوء آت داخلها  .وابشع ما فى داخلها اآلن هى العنصرية واجلهوية التى صريت
منها اإلنقاذ قانونا ولوائح باسم ( املوازنات) .

النظرة التاصيلية للحكم االسالمى -:
وحتى ال نظلم احدا  ,او نوصم بالتجنى  ,فهذه مخس معايري لبناء دولة العلم واالميان الدولة
النموذجية التى تتبنى املشروع االسالمى برناجما للحكم احمللى لقيم الدين  ,احملقق للعدالة املثبت
للمساواة  .حتى نرى موفعنا منه  ,وموقفنا بواقعنا احلاىل -:
املعيار االول اعمار االرض -:
أن الغاية من وجود االنسان فى هذا الكون هو خالفة اهلل على االرض وذلك باعمارها  .مستغال
للموارد التى خرها اهلل لة  .والدولة هى اجلهاز االشرافى املنظم لعملية االعمار هذه .تقوم بوضع
تفاصيل السياسات املنظمة للحياة االجتماعية واالقتصادية والتى جاءت اسسها وحيا من عند اهلل
تعاىل على رسله وانبيائه  ,اىل خامت املسلمني من املرسلني  ,وهو الذى ختم رسالته بقوله  ( :اليوم

اكملت لكم دينكم وامتمت عليكم نعمتى ورضيت لكم االسالم دينا ) صدق اهلل العظيم  ,فرتك لنا
عاصما من التفرق  ,ومانعا للزيع  ,وحارسا من اخلطل  ,شريعة تقوم على استبعاد الظلم  ,ومكافحة
الغصب ومقاومة كافة مهدرات الكرامة فى طلب احلقوق  .قاطعا الطريق على مفاسد احلكم  ,من
احملاباة واحملسوبية  ,واثراء البعض على افقار االخرين  .فيكون االعمار احلق  ,وتنكبه هو التدمري
الكامل وان تسربل برداء الدين او رفع رايات متكينه.
املعيار الثانى – احلرية -:
قال اهلل تبارك وتعاىل ( ال اكراه فى الدين  ,قد تبني الرشد من الغى ) البقرة االية ( )٥٦تاركا امر
االختيار للبشر فى اخطر ما ميس حياتهم الدنيا الفانية  ,وحيدد مصريهم فى الباقية الدائمة  ,لعلمه
بان البشرعلى فطرتهم ميلكون من وسائل القياس ما يوصلهم اىل احلكم فى االساسيات  .وبالتاىل
ارسى دعائم احلرية فى اختيار مادون املعتقد  .فباحلرية تتحقق قوة الراى وصدق العزمية  ,تقابلها
رحابة الصدر ونفاذ البصرية  .فتجتمع لتحقق شخصية املسلم القوى الذى تقوم على اكتافه عمارة
االرض وخالفة اهلل  .وحبيث يسري فيهما وبهما وفق نة اهلل الكونية  .فاحلاكم ينزل عن رايه لراى
االغلبية حتى من مقام النبوة البشرية  ,المن النبوة املوحى اليه بها ز فينزل من ذلك املقام اعماال
ملفرزات حرية الراى التى غرسها فى اصحابه  ,فكان جناه هذه االراء املخالفة لرايه  ,والتى نزل عند
رغبتها حتى تكون سنة ماضية  ,حتى ياتى سيدنا ابوبكر الصديق رضى اهلل عنه ليقول ( ان احسنت
فاعينونى وان اخطات فقومونى ) .وياتى سيدنا عمر ليقول رايا نقطعه أمراة مبعارضه قوية مسنودة
بالقران فى شان املهورفيقول رضى اهلل عنه ( اخطأ عمر واصابت امرأة  ,كل الناس افقه منك يا عمر
) .فامتالت النفوس عزا للحق  ,واعتزازا مبا حيملونه فى الصدور  .لذا وصلوا اىل ما وصلوا اليه من
الفتوح النهم اطمأنوا اىل نهج احلكم وعدالة احلاكم  ,فامتالت اجلوانح باحلرية التى بشروا بها فى كافة
االصقاع .
ان احلاكم الذى يضيق بالراى االخر  ,واملسئول امللهم املفكر االوحد ماهما اال وسائل لتكريس القهر
السلطانى وممارسة شهوة السلطة القابضة التى فى نهايتها ( ال اريكم اال ما ارى ) فيعلوا هو وشيعته
ويبغون فى االرض  ,حمصنني بالقوانني التى استنوها  .فاينما تتوجه جتد حصانه  ,منصوصة وغري
منصوصة  ,واالخرية هى االخطر  .النها حتصن احملاسيب  ,فيعيثوا فسادا  ,باسم وىل االمر وهو
غاض الطرف عنهم  ,ويعتلى املنابر مذكرا وذاكرا كل شئ اال حديثا للرسول صلى اهلل عليه وسلم (
واهلل لو ان فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها ) وان تذكر يوما فمخرجه فى ( التسويات ) باق.
فاحلرية تقاوم مثل هذه اجلراثيم  ,وتقوم ما يشوب احلكم من عوج  .وباحلرية تتحقق الشفافية ويكتمل

نقاء املثال وطهارة والقدوة  ,فاحلرية هى التى ترفع ميزان اجلرح والتعديل  ,هذا امليزان املعصوم
بالدين البعيد عن رغائب الذات ومطامح االنا واسار ال ( حنن )  .وانعم باحلرية من معيار .
املعيار الثالث  -:اشاعه العدل
العدل هو اساس امللك  ,وبه ينتصر السلطان الكافر  ,وبانعدامه ينهزم السلطان املسلم وهو اسم من
أمساء اهلل احلسنى  ,وهو يدخل قرين الثروة فتتبارك وتنمو .
فالعدل الذى نرجوه فى سوداننا هذا ان يشمل الثروة فتوزع بالعدل ومبا يتناسب مع حقوق
املواطنة  .حى تنزل التنمية على البالد وفق ما يتفق عليه من اولويات  ,مبنية على معلومات حمايدة
ومتاحة للجميع  ,حتى يكون توزيع التنمية مقنعا للجميع فتتبارك بالرضى وتنمو بالسماحة  .على
مستوى االفراد واجلماعات  .فالتعامل فى مال السودان جيب ان يكون متاحا جلميع املؤهلني من
ابناء السودان  ,ال ان يكون حكرا للبعض دون االخرين  ,فاملوارد واملنصرف هلذه الدولة مبؤسساتها
املالية واالقتصادية اجتمعت حقيقته لدى فئه قليلة احتمت ببعضها على البعض  ,ورغم الفساد الكبري
الذى يدور احلديث عنه  ,فستار السلطة مسيوغ على املتعاملن فى هذه املؤسسات  .والغريب ان
معظم البنوك املتهمة  ,والتى حتركت االجراءات القانونية ضدها او ضد بعض اعماهلا جند ان الغلبة
للشركاء فيها ومؤسسيها لغري ابناء االقليم الشماىل ( بنك نيما – بنك صفا – بنك الغرب ) .
والعدالة هذه جيب ان تطال السلطة حبيث تكون رئاسة الدولة تداولية وفق اقاليم البالد  ,كما هو
احلال فى جنرييا ال ان تكون الرئاسة حكرا على االقليم الشماىل .
وان متتد يد العدالة لتشمل اجلهاز القضائى فال تكون رئاسته فى املركز والواليات عرضة هلزات
القبلية واجلهوية  .واجلهاز القضائى هو اجلهاز الوحيد الذى بقى للضعفاء وطالبى احلقوق فى بالدنا ,
رغم بقاء قيادته السياسية فى ايد معينة  ,وال عتب هنا الن القرار بيد اناس نعلمهم .
املعيار الرابع الشورى -:
وهى وسيلة املسلمني الختاذ القرار مهما صغر او كرب  .فلذا جيب ان تكون مشاعة بني الناس ,
وتكون القرارات والنتاج الصادرة عنها ملزمة للمسؤل مهما كان موقعه فى درجات الوالية العامة ,
وال سيما راس الدولة  .فالشورى دوما هى ملزمة وليست معلمة  ,وان من حق اجلماعة حماسبة
احلاكم بل واقالته  ,وباستقراء النصوص والوقائع نصل اىل االتى -:

أ -البد للحاكم من ممارسة الشورى قبل اصدار القرار  .الشورى هى تكشف االبعاد التى ال يلم بها
الراى الواحد  ,وهى التى تسمح باملعاجلة املتأنية البعيدة عن املؤثرات العاطفية والشخصية  ,وهى
التى تربز حماسن ومساوى اى قرار ما .
ان غياب اجلسم الشورى الذى يشرع ويراقب تنفيذ القرارات ينتج عنه استقطاب للسلطات وتكريس
لالستبداد  .فمشروعات القرارات العامة والقوانني جيب اال ينفرد بها احلاكم وتقتضى الشورى  .اال
بتقاعس شخص عن االدالء بدلوه  .واال يصمت عن قول احلق (( فافضل اجلهاد كلمة حق فى وجه
سلطان جائر )) فاملنظمات واالفراد واجلماعات ووسائل االتصال واالعالم اجلماهريى الشعبى
واالعالم الرمسى بكافة الياته  ,كلهم مطالبون باملساهمة فى العملية الشورية  ,فكلما اتسعت
الشورى كانت اصوب وامشل واكمل والعكس صحيح اذا ضاقت دائرتها .
املعيار اخلامس ان يكون احلكم رساليا :
مبعنى ان يكون كل شئى فيه هلل  ,اى ان يكون وسيلة للتعبد والقربى هلل تعاىل  ,ويتوخى اجلميع فيه
النفسهم مقام القدوة احلسنة  .وان ميارس احلكم تعبدا يرتفع به اىل مقام االحسان  .بعيدا عن
االستبداد والبطش والطغيان  ,فيكون احلكم وسيلة لبسط شرعة اهلل وهيمنة حكمه  ,وباساليب
ووسائل تتفق مع ما تسعى لتحقيقه من مثل وليس فى رسالية احلكم ( الغاية يربر الوسيلة ) .
فاالسالم اعطى احلاكم حقوق ولكن واجبات احلكم اعسر  .فخط نهجا ورسم مسلكا واحدا يعتمد
على حماسبة النفس  .كما قال عمر ( ليت ام عمر مل تلد عمر ) وحديث ( كلكم راع وكلكم مسئول عن
رعيته ) هذا احلديث وحده ليمفى لتأريق مضاجع اى امام خيشى اهلل  ,وكل رئيس مدرك ان هناك
حسابا فى يوم هو للحساب فقط بال اى جمال لعمل او لكسب جديد يعدل امليزان .
فسرية عمر بن عبدالعزيز  ,وصحابة الرسول صلى اهلل عليه وسلم من الوالة تعطى العامة واخلاصة
دروسا فى احلكم الرساىل القائم على العدل الكامل واملساواة وحماسبة النفس  ,مالحقة حلقوق الناس
وردا للمظامل  .فالقرابة للحاكم كانت مغرما وليست مغامن كما هى اليوم  .فكم عانى عبداهلل عمر
رضى اهلل عنه من عدل ابيه الذى يبدا به دوما فى احملاسبة وينتهى عنده تسليم احلقوق .

الفصل السادس
نتف من حصاد اهلشيم
ان القسمة الضيزى للسلطة والتكالب الشديد على االحتفاظ بها وباستخدام كافة االساليب راينا ان
دوافعها متكن فى االتى -:
 -١الزغبة الكامنة لدى هؤالء الناس بالتسلط على العباد وهذا الدوافع الغريزى الذى فلت من عقاله
بعد ان جترد املعنيون من اهم كابح له وهو رد االمر كله هلل واستصحاب معيته سبحان وتعاىل فى كل
حلظة  ,حبيث يتذكر االنسان قدرة اهلل اذا دعته قدرته لظلم اخيه االنسان كما احلال االن .
الولوغ فى املكاسب السياسية من تلك اجلهة واستغالل امكانات احلكم والسلطة بصورة جعلت هؤالء
القائمني على االمر يظنون انهم اتو اىل هذه املواقع بقدراتهم وامكانتهم اجلهةية والقبلية حبيث انتهى
االمر ان يعضوا عليها بالنواجز ويصروا على عدم تسليمها اال لنبى اهلل عيسى عليه السالم ناسني ان
اهلل مالك امللك يوتى امللك ملن يشاء وينزع امللك من يشاء وان االيام دول  ,ولو دامت لغريهم ملا
االت اليهم .
 -٢ضلوع الكثري من هذه القيادات فى الفساد الذى استشرى وتتطورت صورة واساليبه مع تنامى
فرتة احلكم هذه واصبحت للفساد فقهيه خالصتها ( التمكني )  .فمن وىل من البالد شيئا ومل تكن له
دابه  ,وان مل تكن له دارا اختذ قصرا وضيعة  .ومن كان فقريا صار غنيا صار متحصنا  .كان موحدا
صارت له املثنى والثالث والرباع .
لقد اصبح الفساد دولة فالبد من التسرت عليه .
ومت تسخري اجهزة العدالة كلها ملعاقبة الضعفاء من السارقني ومنهم من دفعته احلاجة املاسة للسرقة
او االعتداء على املال العام ناسني ما حدث فى عام الرمادة  .وقد كانت العشرة االخرية من سنني
القرن العشرين بالسودان كلها رماده  .اال ان الشريف فيها اعتدى على املال العام وهو امن من
سلطان هو قريبة ومن عشريته فاكل حتى التخمة وشرب الثماله من هذا املال العام فظهر هذا االكل
عمارات تناطح السماء  ,وسيارات ضاقت بها الطرق ومؤسسات عامة اقفرت وافلست  ,واقصى ما
قامت به اجلهات املعنية ان اعلنت التسوية بني احلكومة والسرقة ( زيتهم فى بيتهم )

السيطرة على منابع املال  ,طاملا ان املال هو عصب احلياة وال تستقيم احلياة بدونه فقسمت املؤسسات
املالية على احملاسيب مبيثاق عرفى غري مكتوب
 -٣شل اآللية االقتصادية للغري ( للعدو) حبيث التقوم لالخريين قائمة  .فضيقوا اخلناق عليهم
وحاربوهم فى ارزاقهم حتقيقا ملبدأ جوع كلبك يتبعك  ,ناسني ان الرزق من عند اهلل  ,وان اهلل قادر
على تبديل األمور من حال  .بل دهبوا اكثر منلك باعالنهم احلرب على رجال املال واالعمال املنتمني
لغري االقليم الشماىل ( حالل على بالبله الدوح حرام على الطري من كل جنس ) .
وفيما يلى نسوق بعض النمازج للتدليل على ما تقدم  ,اذ يستحيل تعداد صور هذا الفساد وحصره فى
مثل هذا احليز الضيق
 -١لقد ابتدع حكامنا اجلدد سياسة تشبه سياسة فرق تسد االستعمارية  ,اال انها بلباس جديد اذ
جعلت من اساليب التغريب والرتهيب تارة والتقريب واالبعاد تارة اخرى وسيلة من وسائل ضرب
العالقات الداخلية والبينية ملنسوبى باقى االقاليم  ,فى دهاء ومكر هو من فعل يهود  .ففى شرق
البالد يضربون البنى عامر باهلدندوة واالمرار بالبشارين واحللنقة بالرشايدة حتى ال تستقر للمنطقة
قرار  .اما فى اجلنوب فحدث وال حرج فزرع الشقاق بني الدنيكا والنوير وبني النوير والشلك
والفراتيت والدنيكا وبني الزاندى والدنيكا وبني املنارى والزاندى اىل اخر ذلك املسلسل القذر فى فى
عملية خبيثة ميزقون بها عالقات االشقاء ودفعهم لقتل بعضهم البعض  ,وما جيرى فى واليات الوحدة
وحبراجلبل وغرب االستوائية وغرب حبرالغزال خري دليل على ذلك باستقالل عمليات تعيني الوالة
والوزراء واعضاء اجملالس النيابية  .واالقليم الغربى مسرح خصب للممارسات هذه الفئه .
فاخلالفات املفتعلة بني العرب والنوبة وبني املسريية واحلمر وبني السالمات والصليحاب واشعال
نريان االقتتال بني الزغاوة والرزيقات وبني بعض القائل العربية واملساليت ومثلهم مع الفور .ثم
املهزلة الكبرية التى تدار بذكاء شديد هذه االيام فيما يسمى باخلالف بني العرب والزرقه  .خترج
املنشورات باسم قريش واحد وقريش اثنني  ,تدجبها االجهزة االمنية برعاية النائب االول وحتت مسعه
وبصره والنه املعنى مبلف القبائل  .وهكذا تسيي خمططاتهم وميكرون وميكر اهلل واهلل خري املاكرين ,
وال حييق املكر السئ اال باهله.
 -۲الرائد معاش مارتن ملوال عضو جملس قيادة ثورة االنقاذ الوطنى الذى اغتيل سياسيا بتلفيق
تهمة ضده وابعاده من اجمللس فى عملية خمططة الخراجه من املسرح السياسى

 -٣اللواء معاش بكرى املك حاكم الشرقى االسبق الذى عني فى بداية عمر االنقاذ حاكما على
االقليم الشرقى واقصى منها اثر تهمة مفربكة ضعيفة احليثيات سخيفة االخراج وما ذلك اال النه من
االقليم االوسط
 -٤واىل والية اخلرطوم السابق السيد بدرالدين طه وهو من ابناء الوالية  ,والوالية احدى حمميات
واقطاعيات االقليم الشماىل فكان البد من الرتصد له وحصاء اخفاقاته وتضخيمها واخراجها فى
صورة تنتهى باعفائه وتعيني د .جمذوب اخلليفة واليا بديال عنه وهو الذى توىل كرب صياغة املسرحية
واخراجها فهو جعلتى متعصب للجعلية اكثر من اجلعلني انفسهم.

اخلامتة

بعد كل الذى متت صياغته  ,وما قمنا من نقل للواقع  ,وابرزه بكامل الوضوح  ,منطلقني من شعار
واحد منشق من اسم من امساء اهلل احلسنى اال وهو (( العدل )) .
فالعدل واملساواة هى طلبنا وبه تتحقق قيادة االسالم ملناهج حياتنا  ,بالقدوة الصاحلة فى اجملتمع
الصاحل  .ودليلنا اىل ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم عن ربه فى احلديث القدسى عليه وسلم (( انصر
اخاك ظاملا او مظلوما )) ايان نصرته حينما يكون ظاملا بان تأخذ بيده وترده اىل جادة الصواب ,
فالتفاوت بني حظوظ الواليات كان كبريا عند االستقالل  ,وبدات خطوات التقارب فى السبعينات
من القرن املاضى  ,اال ان االمر اختلف فى العقدين االخريين منه  ,فقد متركزت كل اخلدمات
وتركزت كل السلطات فى الشمال والوسط  ,مما افرز نزوح جمموعات من الواليات اىل الوسط
وجزء اىل الشمال  .وكان النزوح حبثا عن الغذاء واالمان  ,وثم حبثا عن فرص افضل للحياة بقرب
خدمات الصحة والتعليم واملياة النقية  ,النعدامها فى الريف وكذلك هربا من غوائل احلطم االحتادى
الذى لوح السلطة البناء الواليات باليمني  ,وقبض املال عنها ليسرتدها بالشمال  ,فأوحت بذلك
عن عجز كوادر الواليات ادارة أهليهم  ,ونسوق هنا مثالني وهما -:
غرب داالفور وجنوب كردفان -:
حيث منع االول حتى من مصاريف تسيري حكومته حبجج هى فى مقام العقوبات اجلماعية  ,وعندما
تفجرت االوضاع ومت تعليق سلطاته ومنحها للفريق الدابى  ,منحت له السلطات تلك ومعها مبلغ من
املال مفتوح البنود  ,وباب اهلل برمة الذى حفيت قدماه فى درب صندوق دعم اواليات ومل جيد سوى
الوعود  ,حتى مت تعيني الواىل اجلديد ومعه صك بقيمة رواتب املعليمني ومتاخراتهم  ,ومتاخرات
القطاعات االخرى  ,وتكاليف زفته للوالية التى جتاوزت التني عربة ففتحت املدارس فى اقل من
اسبوعني من وصوله  .وكان نصف او ربع ذاك املبلغ كفيل مبعاجلة القضايا  ,ولكن االهداف اخلفية
وقفت دون ذلك حتى يصل احلاكمون اىل ما وصلوا اليه  .واليفوتنا ان نرصد هنا توجيها صرحيا من
احد اركان احلكم باال يتم صرف اى مبلغ للغرب اال باذن مباشر منه شفاهة كانت ام كتابة  ,ومازال
االمر سارى املفعول .

ان مثل هذه القرارات  ,ما هى اال دعوات صرحية للفتنة  ,وحتطيم لسياج الوحدة  ,ونعيب مستور
يعنى كيانا قائما يقال له السودان  .فمهما كانت املربرات سابقا والتى اجازت هيمنة عرق او جهة
على مقدرات السودان  ,فان الواقع اليوم يرفض تلك اهليمنة  ,وندعو االخوة ان يتنازلوا قليال ,
ويطرحوا حب الذات املدمر هلا جانبا  ,ويتيحوا الفرص احلرة للكفاءات واملواهب من املناطق االخرى
ان جتد حظها  ,وان يبتعدوا من استغالل املواقع فى استالب حقوق غريهم أو تعطيل وصوهلم إليها .
وان يصدقوا مع الشعارات التى رفعوها .؟
فالعامل االسالمى اليوم متعلق االنظار بالسودان  ,ارتبطت اشواقه بنجاح التجربة فى السودان ,
ودمار هذا النموذج جلناية كربى على االسالم واملسلمني  .فندعو من بيدهم االمر اىل كلمة سواء بيننا
مجيعا اال يظلم بعضنا بعضا ,واليهضم له حقا  ,وال يقطع له سبيال موصلة اىل مصلحة  ,ال تتعارض
ومصاحل اجلماعة .

املراجع
 -١دليل احلكم االحتادى
 -٢وثائق جمالس الشعب ( دار الوثائق القومية )
 -٣القرارات واملراسيم اجلمهورية
 -٤قانون التصرف فى مرافق القطاع العام
 -٥ملخص حصر سكان السودان الرابع ( النتائج االولية ) ١٩٩٣م
 -٦مكى عثمان مكى كتاب وزراء مالية عرفتهم ١٩٩٧م
 -٧صندوف النقد الدوىل ( منشورات )
 -٨املعهد العربى للتخطيط ( الكويت مارس ١٩٩٧م )
 -٩الصندوق القومى للتامني االجتماعى ( نبذة تعرفية )
 -١٠اخلطوط البحرية السودانية ( مطبق )
 -١١مقاالت صحفية
 -١٢اصدارات املعهد الدبلوماسى  -االردن
 -١٣بنك السودان – البنك الدوىل ( منشورات )

مع حتيات جمموعة املكتبه االلكرتونيه

https://chat.whatsapp.com/1658kfLwR8oGqxpCykw5Bm

