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الكلمة االفتتاحية لرئيس الحركة الشعبية
السيدات والسادة
أعضاء المكتب السياسي االنتقالي للحركة الشعبية
أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر
أعضاء المجلس الوطني االنتقالي للحركة الشعبية
الرفيقات والرفاق مناديب المؤتمر العام الثاني للحركة
أعضاء السلك الدبلوماسي واألمم المتحدة والمنظمات الدولية
المراقبات والمراقبين
الضيوف الكرام
الرفيقات والرفاق وأصدقاء الحركة الشعبية والسودان
أسمحوا لي أن أنتھز ھذه الفرصة ألرحب بكم جميعا في جوبا ،عاصمة جنوب
السودان ،لمشاركتكم في المؤتمر العام الثاني للحركة .يأتي ھذا المؤتمر بعد أربعة
عشر عاما ً منذ انعقاد المؤتمر العام األول في شقدوم ،شرق االستوائية ،في ،1994
وبعد ثالث أعوام من التوقيع على اتفاقية السالم الشامل في التاسع من يناير والتي
وضعت حدا لسنوات عديدة من المعاناة لشعوب جنوب السودان وأبيى وجبال النوبة
والنيل األزرق.
أشعر بسعادة بالغة وأنا أرى في قاعة نايكرون التاريخية ھذه وفود مناديب المؤتمر
من كل أنحاء السودان ومن كل أرجاء العالم ،وممثلي األحزاب السياسية والمجتمع
المدني ،وأعضاء السلك الدبلوماسي في السودان ،والمراقبين والمراقبات من الدول
الصديقة ،وممثلي وكاالت األمم المتحدة المختلفة ،ورجال الدين ،واإلعالم المحلى
والعالمي ،وممثلي المنظمات المحلية والدولية .ويشرفني الترحيب بكم جميعا.
بخروج جنوب السودان لتوه من الحرب بعد أن عانى من عدم االستقرار لعقود من
الزمان ،نسعى بعزيمة قوية إلعادة بناء ما دمرته الحرب وتحويل جنوب السودان
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إلى شكل جديد.وقد ال تتوفر في جوبا ،عاصمة جنوب السودان ،الفنادق رفيعة
المستوى والتسھيالت التي تجدونھا في بالدكم ،ولكنى أجزم أنكم ستجدون شيئا يثير
إعجابكم وتحبونه في مدينتنا الساحرة :جوبا .كما ستتاح لكم الفرصة للتعرف على،
وتقدير ،التحديات الجسيمة التي تجابھنا في جنوب السودان.
الرفيقات والرفاق ،لم يكن ممكنا لھذا االجتماع أن يلتئم في مواعيده بدون العمل
المتقن الذي قامت به اللجنة المنظمة للمؤتمر تحت قيادة الرفيق جيمس وانى إيقا.
والجدير بالمالحظة ھو نجاح اللجنة المنظمة في عقد ھذا المؤتمر الذي تم فيه تمثيل
المرأة والشباب وقدامى المحاربين والمحاربات تمثيال عادال .دعونا ،إذن ،نحيى
بحرارة كل أعضاء اللجنة المنظمة ورئيسھا الرفيق جيمس وانى إيقا.
عقدت الحركة الشعبية مؤتمرھا العام األول في شقدوم ،شرق االستوائية ،في الثاني
من أبريل  .1994حقا ،لقد فرضت ظروف الحرب علينا أن نأخذ زمنا طويال حتى
نلتقي مرة أخرى .ورغما عن ذلك ،فالرحلة من شقدوم إلى جوبا ومن أبريل 1994
إلى مايو  ،2008ومن االجتماع تحت الخيام المنصوبة في أدغال شرق االستوائية
إلى الغرف المكيفة في قلب جوبا ،لھا دالالتھا القوية .وقبل أن أصطحبكم معي في
ھذه الرحلة الشاقة والمليئة باإلحداث ،أسمحوا لي أستذكر اثنين من أبطالنا األفذاذ
واللذين ما كنا بدون حكمتھما وعزيمتھما استطعنا أن نعقد المؤتمر العام األول
للحركة ،ناھيك عن نجاحه :رئيسنا الراحل د .جون قرنق دى مابيور ،ورئيس
المؤتمر الرفيق الراحل يوسف كوه مكى .وسويا مع ھذين العمالقين دعونا أيضا
نستذكر األعضاء اآلخرين من مؤسسي الحركة والذين فقدناھم خالل النضال من أجل
التحرير والذين تركوا بصماتھم في تاريخ ھذا الكفاح:
الرفيق كاربينو كوانين بول
الرفيق وليام نيون بانى
الرفيق أروك تون أروك
الرفيق جون كوالنق بوت
الرفيق ناشيقاك ناشولوك
الرفيق فرانسيس نقور نيانق
الرفيق أكوت أتيم دى ميوين
الرفيق قاى توت
الرفيق قيالريو مودى ھيورنيانق
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الرفيق مارتن مانيل أويل
وأضيف إلى ھذه الكوكبة من األبطال الشھداء كل شجعاننا البواسل الذين ضحوا
بحياتھم حتى نتمكن نحن من بعدھم من التمتع بثمار النضال .أسمحوا لي أيضا أن
أضيف إلى ھذه القائمة اثنين من قدامى أعضاء الحركة الشعبية :الرفيق جاستن ياج
أروب والرفيق دومينيك ديم دينق اللذان قضيا نحبھما ،مع زوجتيھما ورفاق
آخرين ،في حادث طائرة مأساوي بينما كانا يؤديان مھمة تتعلق بإعادة تنظيم الحركة
الشعبية على مستوى القواعد.
فلنقف حداداً على أرواح رفاقنا الشھداء الذين دفعوا أرواحھم ثمنا للسالم والحرية
والعدالة والمساواة .دعونا أيضا نذكر في ھذه المناسبة التاريخية المقاتلين من حركة
اآلنيانيا لبطوالتھم وتضحيتھم بحياتھم خالل الحرب األھلية األولى .
الرفيقات والرفاق األعزاء ،تمكنت الحركة الشعبية من أن تعقد مؤتمرھا في ابريل
1994م في أحرج فترات تطورھا ،فخرجت بتنظيم عسكري سياسي متماسك
وبأھداف محددة واستراتيجيات واضحة المعالم وبروح معنوية عالية ،تاركة خلفھا
تجارب الماضي المريرة ،كما امتلكت الحركة الشعبية زمام المبادرة ووجدت دعوتھا
صدى واسعا في كل
لبناء سودان جديد قائم على الحرية والعدالة والمساواة للجميع
ً
إنحاء السودان وفي خارجه.
وقد شكلت رؤية السودان الجديد مصدرا إللھام المھمشين في السودان مما جعلھم
يدفعون بعشرات اآلالف من أبنائھم وبناتھم لاللتحاق بقوات الجيش الشعبي الباسلة،
والتوحد حول الھدف المشترك لتحرير كل السودان مسجلين انتصارات متتالية في
إرجاء بالدنا المختلفة ،خاصة في جنوب السودان والنيل األزرق وجبال النوبة
وشرق السودان.
الرفيقات والرفاق األعزاء
لقد مثل المؤتمر األول نقطة تحول في تاريخ حركتنا ،ففي ذلك االجتماع تم إعالن
مولد السودان الجديد ،كما تمت مراجعة مانيفستو الحركة الشعبية في ضوء الواقع
المتغير قي داخل وخارج السودان ،وأيضا تم تشكيل الھياكل التنظيمية للحركة مع
تحديد أدوارھا ووظائفھا ،كما تم وضع الموجھات العامة للتفاوض السلمي مع
حكومة الخرطوم تحت رعاية وساطة إقليمية ودولية ،إضافة إلى التأكيد على رؤية
الحركة الشعبية ومشاركتھا في التجمع الوطني الديمقراطي المعارض .قرر المؤتمر
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أيضا ً الفصل بين الوظائف العسكرية والمدنية مما يعد نقطة تحول في سياق التحديات
الجسيمة خالل الكفاح المسلح من أجل التحرير ،وتبعا لذلك القرار اجتمع أكثر من
 700ممثل للمجتمع المدني وتداولوا بشأن طبيعة اإلدارة الجديدة مما أفضى إلى
مولد اإلدارة المدنية للسودان الجديد ،وفيما يتصل بالجيش الشعبي لتحرير السودان.
إجتمع أيضا ً أكثر من  800ضابط بعد عام واحد من المؤتمر األول وتبنوا خططا
لتحويل الجيش الشعبي إلى جيش نظامي ،كما نظمت الحركة الشعبية في أعقاب
المؤتمر العام األول العديد من المؤتمرات شملت مؤتمر المجتمع المدني للسودان
الجديد  ،مؤتمر المرأة ،مؤتمر السالطين ،والمؤتمر االقتصادي.
الرفيقات والرفاق األعزاء
عوضا عن القنوع بانجازاتھا السياسية وانتصاراتھا العسكرية اتجھت الحركة
الشعبية سريعا لتعزيز وحدة صفوفھا وذلك بمد يد المصالحة إلى الرفاق الذين
افترقوا عنھا إذ تم دمجھم في الحركة كما شھدت على ذلك اتفاقيات الفون ونيروبي
وإعالن جوبا .وشرعت الحركة أيضا في تضميد الجراح وسط شعب جنوب السودان
لكي تتمكن المجتمعات المختلفة من العيش في سالم ولتفويت الفرصة على الذين
يصطادون في الماء العكر .ھكذا ،قامت الحركة الشعبية بتسھيل ورعاية مبادرات
القواعد الشعبية للسالم في ونليت وأجزاء أخرى من جنوب السودان .ھذه المبادرات
واالجتماعات حسمت النزاعات المجتمعية ووضعت أسسا لتوحيد صفوف الحركة،
مما يؤكد أن الشعوب بحكمتھا تعي أن الوحدة ھي مصدر قوتھا.
وخارج نطاق جنوب السودان ابتدرت الحركة حوارا واسعا مع القوى السياسية
المعارضة في شمال السودان أفضى إلى تكوين التجمع الوطني الديمقراطي وذلك
بھدف الوصول إلى توافق وطني حول مختلف القضايا والتي تضم :الھوية الوطنية
والتنوع ،حرية العبادة ،إزالة التھميش ،التحول الديمقراطي ،الحريات والحقوق
األساسية ،والمصالحة الوطنية ،التي ظلت تؤرق السودان منذ االستقالل.
الرفيقات والرفاق األعزاء
قبل تكوين التجمع الوطني الديمقراطي ،ترددت القيادة السياسية في السودان في
المعالجة الحقيقية لجذور األزمة السودانية .حقا ،تعمد بعض منھا تجاھل الظلم
والمعاناة التي تكبدتھا الشعوب المھمشة في السودان .أما في أسمرا ،فقد توصلت
كل األحزاب السودانية المعارضة إلى اتفاق حول قضايا أساسية تضمنت :حق تقرير
المصير لشعب جنوب السودان وألي من شعوب السودان التي تشعر بالحق في
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المطالبة به .اعترفت مقررات أسمرا بالحكم الذاتي لجنوب السودان واحترام
التعددية والتنوع في البالد ،والفصل بين الدين والدولة وإزالة المظالم التاريخية
للمناطق المھمشة ،وحتمية إعادة ھيكلة االقتصاد كتمھيد للتنمية المتكافئة
والمتوازنة .وھذا إنجاز ال يمكن التقليل من شأنه ،فلوال مشاركة الحركة الفعالة
ومساھمتھا الفكرية لما توصل التجمع إلى توافق حول ھذه القضايا .ھذا يفسر قرار
مجلس التحرير الوطني في  ،1995في جلسة طارئة ،باعتماد موقف الحركة من
التجمع الوطني الديمقراطي ،وذلك بالتزامن مع الدعوة إلى الوحدة والمصالحة مع
رفقاء السالح الذين افترقوا عن طريق الحركة.
وخارج السودان استطاعت الحركة أن تبنى شبكة واسعة من التأييد لرؤية السودان
الجديد وللمطالب المشروعة لجنوب السودان والمناطق المھمشة األخرى بالبالد.
ففي أفريقيا ،شماال وجنوبا وشرقا وغربا ،وفى أوربا وأمريكا ،استقبلت الحركة
وقياداتھا بحرارة قوبلت بامتعاض الكثيرين من الحاسدين النجازات الحركة
وانتصاراتھا .وفى بعض األحيان ،لم يتم االعتراف بالحركة الشعبية فحسب بل أيضا
وجد نضالھا من أجل التحرير تفھما كبيرا في بعض الدول .فمثال ،في 94/1993
اعترف الكونجرس األمريكي في قرار له بحق شعب جنوب السودان في تقرير
مصيره.
الرفيقات والرفاق األعزاء
لم تتخل الحركة أبدا عن سعيھا الحثيث لتحقيق السالم .وإن لم تكن ھذه المثابرة
منتظمة ،فھذا ليس بسبب تردد الحركة بل ألن الطرف اآلخر للمفاوضات لم يأخذ
الحركة بجدية .رغما عن ذلك ،لم نسمح أبدا لصبرنا أن ينفذ أو أن نيأس من المضي
قدما في طريق السالم .وكما تعلمون ،رفيقاتى ورفاقى األعزاء ،فان الحركة لم تكن
تبحث عن حل مختطف للنزاع أو لالستيعاب داخل النظام .الذين سلكوا ھذا الطريق
من قبل لم يزرعوا غير الريح ليحصدوا إعصارا في نھاية األمر .وھكذا ،استغرقت
عملية تحقيق السالم أمداً طويالً ولم تسر في طريق مستقيم ،بل اتسمت بالصعود
تارة وبالھبوط في أحاين كثيرة.
وفى يوليو  2002ومع التدخل المكثف لدول اإليقاد الشقيقة وأصدقائھا في أوروبا
وأمريكا ،ممثلة بمنبر شركاء اإليقاد ،بدأت مفاوضات السالم في االنطالق .إن
التسوية السلمية المتفاوض عليھا للنزاع السوداني شكلت إحدى وسائل النضال التي
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أقرتھا الحركة الشعبية ،فنحن لسنا بتجار حرب كما أننا لم نكن نرغب أبدا في أن
نصبح لوردات للحرب .فنحن مقاتلون من أجل الحرية وعلى استعداد كامل لتحويل
السيوف إلى محاريث إذا ما توصلنا إلى سالم عادل ومشرف.
الرفيقات والرفاق األعزاء
لم يكن التفاقية السالم الشامل أن تتحقق بدون الصراحة واإلرادة السياسية
والشجاعة والواقعية وروح المصالحة التي أبداھا طرفا النزاع .كما ساھمت أيضا
التدخالت الحكيمة ومثابرة الوسيط الرئيسي لإليقاد ،الجنرال الزوراس سامبيويو،
في التوصل لالتفاقية .أسمحوا لي أيضا بتثمين الدور الكبير الذي قام به مھندسا
االتفاقية :زعيمنا الراحل د.جون قرنق وأستاذ على عثمان محمد طه ،كبطلين
قوميين للسالم ،فبدون حكمتھما والتزامھما لما رأت االتفاقية النور .كما كان للرئيس
البشير دورا حاسما في التوقيع على االتفاقية بما وفره من قيادة وتوجيه ضروري
لكل مفاوضي المؤتمر الوطني للتصديق على االتفاقية .فلنقف جميعا تحية وإجالال
ألبطال السالم ھؤالء.
الرفيقات والرفاق األعزاء
لقد صدمنا وحزنا جميعا في  30يوليو  2005لفقد زعيمنا الذي قاد كفاحنا من أجل
التحرير على مدى واح ٍد وعشرين عاما ،بعد أن أمضى واحداً وعشرين يوما فقط بعد
تنصيبه كرئيس لحكومة جنوب السودان ونائبا ً أول لرئيس الجمھورية .ولعلھا من
المفارقات التاريخية التي تدمى القلوب أن يمضى المرء واحداً وعشرين عاما في
النضال ،ليجنى ثمار ھذا النضال فترة ال تتجاوز واحداً وعشرين يوما ً .ولكن عزاءنا
في أن قائدنا الراحل قد مجده معاصروه وھو على قيد الحياة ،كما خلده الجميع بعد
وفاته بكل اللغات.
وبالنسبة لي شخصيا ،كان د .جون قرنق صديق العمر ،ورفيق السالح الذي قاتلت
معه ضد كل األعداء ،كما كنت نائبه ألربعة عشرة عاما ً .لحظة وفاته ،إذن ،كانت
لحظة ،إذن ،من أصعب أوقات حياتي ،إذ ال أعتقد أن ھنالك مناسبة أخرى سببت لي
قلقا أكثر من ھذه المناسبة .ذلك الحدث أوقع على عاتقي مسؤولية ضخمة تنؤ عن
حملھا الجبال ،كما أفضيت لبعضكم في اجتماع المجلس الوطني االنتقالي في جوبا
قبل ثالثة أشھر مضت.
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لقد كان زعيمنا الراحل محاطا بغابة من الرجال والنساء خالل سنوات الكفاح ،وإن
كان ھو الشجرة الشامخة والسامقة في ھذه الغابة .أسمحوا لي بأن أطلب منكم أن
نقف جميعا تحية وإجالال لھذه الغابة من الرجال والنساء والذين فقدنا الكثيرين
منھم ،وأتوسل لرب العالمين أن يمدني بالحكمة والشجاعة وأن تلھمني ثقتكم في
شخصي أن أواصل قيادة نضالكم في ھذه اللحظة الحرجة من تاريخ البناء الجديد
للوطن.
الرفيقات والرفاق األعزاء
بدون إدعاء زائف أو تواضع مفتعل ،طلبت من أعضاء مجلس قيادة الحركة حينذاك
أن يختاروا قائدا جديدا وأكدت لھم انصياعي واخالصى لمن يقع االختيار عليه .كان
ھمي الوحيد يوم ذاك ھو التوافق ووحدة الحركة والتي كنت مستعدا للتضحية
بحياتي ،وليس فقط بالمنصب .ولكن بعد التوافق على قيادتي للحركة توقعت أن يدرك
كل من يعمل تحتي موقعه وما يتوجب القيام به.
إن التحديات التي واجھتھا وكان البد من معالجتھا عديدة وتشمل :تأسيس وبناء
مؤسسات الحكم ،على مستوى جنوب السودان والواليات ،كفالة تمثيل المرأة في كل
مستويات الحكمـ المصالحة واستيعاب المجموعات المسلحة األخرى ،إعادة تنظيم
الجيش الشعبي وتحويله إلى جيش نظامي ،حفظ السالم واألمن ،وإعادة ھيكلة
الحركة الشعبية إبتداءا من مستوى القواعد وتحويلھا إلى حزب سياسي قادر على
المنافسة مع األحزاب األخرى في نظام ديمقراطي تعددي .إضافة إلى مسئولياتي
كنائب أول لرئيس الجمھورية ،وھى مسؤولية وضعتھا على عاتقي اتفاقية السالم
الشامل بحكم وضعي كرئيس للحركة الشعبية لتحرير السودان.
ھنالك أيضا المسؤولية الضخمة إلدارة التوقعات واإليفاء بمستحقات السالم ،خاصة
توفير األمن والتعليم األساسي والرعاية الصحية األولية والمياه الصالحة للشرب
وإعادة وتوطين النازحين والالجئين .لم يتقدم المواطنون أبدا بمطالب غير واقعية،
فكل ما يطلبونه ھو حصاد ثمار السالم بعد انتھاء الحرب التي ضحوا بنفوسھم
للمساھمة فيھا .فھل استطعنا مقابلة توقعاتھم؟ اإلجابة نعم وال في آن واحد!
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الرفيقات والرفاق األعزاء
تمكنا خالل السنوات الثالث الماضية من تشكيل حكومة جنوب السودان ،وتأسيس
جھاز تشريعي جديد ،وإنشاء مؤسسات الحكم في واليات الجنوب العشر وتزويدھا
بالموارد الضرورية التجار مھامھا .كما شرع الجيش الشعبي بخطى ثابتة ،وإن
كانت بطيئة ،في تحويل نفسه إلى جيش نظامي .وأنا سعيد بإعالن أن الجيش الشعبي
أضحى اآلن قادرا على حماية ،ليس فقط أراضى جنوب السودان وشعبه بل أيضا
السودان ككل ،كجزء من القوات المسلحة القومية .كما تم تأسيس الجھاز القضائي
وھو اآلن في أيدي أكثر قضاتنا تأھيال وكفاءة ،وتم أيضا الشروع في عملية
المصالحة وذلك بالتوصل إلى اتفاقيات مع المجموعات المختلفة ،بما في ذلك
الجماعات التي أسمتھا اتفاقية السالم الشامل "المجموعات المسلحة األخرى"،
أفضت إلى "إعالن جوبا ".كما بدأ السالم يعود تدريجيا إلى مجتمعات جنوب
السودان رغما عن تواتر بعض النزاعات إما حول الموارد أو تلك المترتبة على
تسلل لمتمردين من خارج السودان.
أما فيما يتعلق بإعادة ھيكلة الحركة الشعبية ،فان اجتماعنا اليوم يقف خير شاھد
على النجاح الذي تحقق في ھذا الخصوص ،فلدينا أكثر من ألف وخمسمائة مندوب
من كل أرجاء السودان ،من نمولى إلى حلفا ومن الجنينة إلى كسال وبورتسودان،
ومن غالبية المجموعات االثنية في السودان ،والشباب والنساء واألرامل وقدامى
المحاربين وذوى االحتياجات الخاصة والمقيمين في المھجر وكبار السن والسالطين
والمھنيين بمختلف تخصصاتھم.
وعلى المستوى القومي ،فقد أخذت الحركة الشعبية مكانھا الصحيح في الھيئة
التشريعية القومية والجھاز التنفيذي االتحادي ،كما تسلمت ،كرئيس للحركة ،موقعي
في مؤسسة الرئاسة والتي تحددت مھامھا بوضوح اتفاقية السالم الشامل والدستور
االنتقالي القومي .كل ھذه المواقع ھي من ثمار االتفاقية ونضال الحركة الشعبية
والجيش الشعبي لتحرير السودان .ولكن ،عندما مھرنا بروتوكوالت السالم
بتوقيعينا ،إن كان زعيمنا الراحل د.جون قرنق في نيفاشا ،أو شخصي في
ماشاكوس ،لم نكن نطمع في وظائف كما لم نقاتل من أجل ديمقراطية فارغة من أي
مضمون اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي .فقد ظلت الحركة الشعبية تناضل ضد العديد
من المظالم السياسية واالقتصادية ،التي البد من أزالتھا نھائيا إن كنا نرغب في
الحفاظ على بلدنا وحمايته من شرور التمزق ،فاتفاقية السالم الشامل صممت
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تصميما ً شديداً على تحقيق ھذا الھدف .فسويا مع الطرف اآلخر الذي وقع على
االتفاقية ،حكومة السودان آنذاك ممثلة بالمؤتمر الوطني ،عقدنا العزم على أن ننفذ
االتفاقية نصا وروحا.
الرفيقات والرفاق األعزاء
تمثل اتفاقية السالم الشامل تطورا دستوريا ھاما بعد االستقالل إذ وفرت إطارا جديدا
لبناء الدولة السودانية والحكم الالمركزى والتحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية
وبناء نظام اقتصادي جديد .وبالرغم عن أن االتفاقية توفر أيضا إطارا لتحقيق رؤية
السودان الجديد ،إال أنھا ليست بغاية في حد ذاتھا كما أنھا ليست ببديل لرؤية
الحركة .فاالتفاقية كما وصفھا زعيمنا الراحل د .جون قرنق تمثل السودان الجديد في
"حده األدنى" ،إذ وفرت لنا اإلطار المطلوب لمواصلة النضال لتحيق ھدف السودان
الجديد عن طريق العمل السياسي ،إضافة إلى أنھا أعطت الحركة الشعبية فرصة
ذھبية لترجمة رؤيتھا للسودان الجديد إلى برنامج عمل سياسي.
يتواصل تنفيذ االتفاقية صعودا وھبوطا ،فمع أن الكثير قد تم انجازه إال أن ھناك
قضايا أساسية ال زالت عالقة ,والتي إن لم تتم معالجتھا ال نستطيع االدعاء بأن
األمور في نصابھا .فعدم تنفيذ ھذه المواضيع الملحة دفعتني ،بتأييد كامل من
المجلس الوطني االنتقالي للحركة ،إلى توجيه كل المستشارين والوزراء ووزراء
الدولة باالنسحاب من حكومة الوحدة الوطنية في أكتوبر  .2007وفى  27ديسمبر
من نفس العام توصل طرفا االتفاق ،مستخدمين آليات التشاور التي نصت عليھا
االتفاقية ،إلى حل بعض القضايا العالقة واالتفاق على خريطة طريق وجدول زمني
لمعالجة نقاط الخالف.
الرفيقات والرفاق ،أنتم تملكون الحق في معرفة موقفنا اآلن حول ھذه المسائل ،فالبد
من حل القضايا المتصلة ببروتوكول أبيى والمصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي.
ذلك إضافة إلى موقفنا الواضح من النزعات العدوانية الموجھة ضد الحركة الشعبية
في بعض المطبوعات والصحف التي تصدر في الخرطوم ،وفوق ذلك كله اإلجراءات
التي يجب اتخاذھا لجعل الوحدة جاذبة لشعب جنوب السودان كما نصت عليھا اتفاقية
السالم الشامل .كما كدنا أن نعطل إجراء التعداد السكاني الخامس بعد أن رفض
المؤتمرالوطنى وضع سؤالي الدين والقبيلة في استمارة التعداد ،مما يعد خرقا
واضحا لالتفاقية والدستور.
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رفاقي األعزاء ورفيقاتي العزيزات،
برتكول أبيي ھو البند الوحيد الذي لم ينفذ من إتفاقية السالم الشامل .ھذا بالرغم
من أنه أكثر بنود االتفاقية وضوحا ً .عدم تنفيذ ھذا الشق من االتفاقية يثير تساؤالً
كبيراً حول صدق نية شريكنا في أن تجاوز ھذه العقبة .توصيات تقرير اللجنة التي
كلفت بالنظر في أمر حدود أبيي لم تكن ملزمة فحسب ،بل إن كل األراء القانونية
المحايدة أمنت عليھا .ورغما ً عن أننا نعمل مع شركائنا من أجل الوصول إلى حلول
مرضية ،فإنه ال يجوز حرمان مواطنينا في أبيي من التمتع بثمار السالم .ولھذا قمت
بتعيين الرفيق إدوارد لينو ليتولى أمر تنظيم أھلنا ھناك سياسيا ً واجتماعيا ً وتنسيق
اإلغاثة مع األمم المتحدة والمنظمات الطوعية ليھيئ المنطقة للتنفيذ الكامل لبرتوكول
أبيي.
أما بخصوص المصالحة الوطنية ،فإننا ملزمون في اتفاقية السالم الشامل وبموجب
الدستور االنتقالي بالمبادرة بتھيئة المناخ لإلجماع الوطني واالستقالل والحكم الراشد
ولرفاھية الشعب السوداني ،إذ ليس ھناك من سبيل لتمليك االتفاقية للشعب بغير
تحقيق المصالحة الوطنية .على المستوى الرئاسي ،أعدنا تأكيد التزامنا بتحقيق
المصالحة الوطنية ،واتفقنا على إجراءات وجداول زمنية لبلوغ تلك الغاية .أما في
طريق التحول الديمقراطي فينتظر منا الكثير على الرغم من كوننا قطعنا مسافة طيبة
في تھيئة مناخ أفضل لتوسيع الفضاء السياسي .فحقوق اإلنسان أصبحت مؤصلة
في الدستور الوطني ودستور جنوب السودان .وحكم القانون واألجھزة الضامنة
لمراقبة وتنفيذ تلك الحقوق طبق بعضھا وبعضھا في طريقه إلى التطبيق.
على الرغم من كل ھذه اإلنجازات ،رفاقي ورفيقاتي ،فإن وثيقة الحقوق ستكون
ً
مثال،
قوقعة فارغة في ظل سيادة القوانين المقيدة للحريات .فأجھزة تنفيذ القانون،
ما زالت تعمل بقوانين ما قبل اتفاقية السالم .والجھاز القضائي متباطئ في تحقيق
االنسجام بين التشريعات والدستور ،وھو القانون األساسي للبالد .أصدقكم القول
على أننا ملتزمون باتفاقنا على إجراء االنتخابات في العام القادم .ولكن كي تكون
ھذه اإلنتخابات حرة ونزيھة ،تلزمنا قوانين ومؤسسات صحيحة.
رفيقاتي ورفقائي،
ظلت الحركة الشعبية ضد االعتقال التعسفي ،والرقابة على الصحف ومنع التجمعات
المشروعة ،وتضييق الخناق على القادة السياسيين .لھذا السبب ،وضعت الحركة
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ھذه األمور ضمن أولويات أجندتھا حين انسحب وزراؤھا من حكومة الوحدة
الوطنية .وفي الرئاسة ،اتفقنا على أن تتوقف كل الممارسات التي يشكل االستمرار
فيھا تمرداً على سلطة الرئاسة .ھؤالء الخارجون عن طوع السلطة ملزمون بواحد
من أمرين ،إما أن ينسجموا مع اإلرادة الوطنية أو أن يرحلوا عن ممارسة السلطة.
أما بالنسبة للحمالت اإلعالمية المنظمة ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان،
وجيشھا ،وحكومة الجنوب في الخرطوم لي كلمة .نحن نؤمن بكفالة حرية الكلمة،
كاملة غير منقوصة ،وقد تقبلنا الكثير من النقد بصدر رحب ،وسنسير على ھذا
المنوال .ولكن الكذب الصراح ،وتلفيق المعلومات ،ونشر وثائق مزورة ،كل ھذه
ممارسات يجرمھا القانون وتتعارض مع الدستور .فعلى الرغم من أن الدستور
ينص على الحقوق ،فإنه أيضا ً يحدد واجبات ومسؤوليات .من ھذا المنطلق ،نبھت
الحركة الشعبية لمواد نشرت ضدھا مخالفة للدستور ويعاقب عليھا القانون .وظلت
الجھات المختصة ،باستمرار ،ترفض النظر في الشكاوى التي قدمناھا بشأن
معلومات كاذبة ،واتھامات بالخيانة ضدنا في الحركة وفي حكومة الجنوب ولو
لمرة واحدة .وأترك لكم ،رفيقاتي ورفاقي ،أن تستخلصوا استنتاجتكم الخاصة في
ھذا الشأن.
رفيقاتي ورفقائي،
ھنالك بعض العناصر في جنوب السودان ،من بينھم قلة من كوادر الحركة ،يريدون
منا االنسحاب جنوبا ً تاركين وراء ظھورنا كل ما يدور في الخرطوم ،رغما عن
الواجبات التي تلقيھا اتفاقية السالم على عواتقنا .دعوني أقول لكم ،أوالً أنه لمن
المذل للجنوبيين ،بعد كل النضال الذي خضناه من أجل تحرير الوطن كله ،أن
ينحدروا بأنفسھم في داخل وطنھم إلى مستوى محلي بدالً من أن يلعبوا دورھم
المستحق في تكييف وتوجيه االستراتيجيات القومية للوطن كله .إن شعب جنوب
السودان يعرف حق المعرفة إن الحركة الشعبية ھي التي أكدت وأبانت ،بصورة غير
مسبوقة ،حق جنوب السودان في الحرية والكرامة ،وفي مكانته تحت الشمس .ومما
ال شك فيه إن الحركة ،في تحقيقه لھذا الھدف ،قد اقتفت آثار من سبقھا من
مناضلي جنوب السودان ،وتعلمت من نجاحاتھم وإخفاقاتھم .إضافة إلى ذلك ،ال ينكر
إال السياسيون الحاقدون ،إن الحركة الشعبية لتحرير السودان ھي أول حزب سياسي
ذي منشأ جنوبي أفلح بصورة مقنعة في إبانة مطامح أھل جنوب السودان في
أبعادھا السياسية واالقتصادية والثقافية وأفلح في تحقيقھا.
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وحول القلة من داخل صفوفنا التي استدرجت نحو تلك األفكار لي أيضا ً كلمة ،أقول
فيھا إن لحزبنا رؤية ورسالة .وبدون تلك الرؤية والرسالة ما كان من الممكن لنا
أن نبلغ المركز المرموق الذي نحتله اآلن .تلك الرؤية اجتازت كل امتحان عبر
الزمان .وأعلم ،كما تعلمون أيھا اإلخوة ،إن قلة من الرفاق الذين تنكبوا الطريق قد
أوھمت نفسھا إن انتقال قيادة الحركة من القائد الراحل لشخصي الضعيف كانت
إشارة لتحول في مسيرة الحركة .وقد استمر الجدل العقيم في ھذا الموضوع حتى
بعد خطابي في الذكرى الثانية التفاقية السالم .في ذلك الخطاب قلت ما يلي" :ھنالك
بعض العناصر التي تتمنى تمزيقنا بين أوالد قرنق وأوالد من ال أدرى من .لھذا أريد
أقول ،بوضوح تام ،إن قائدنا الراحل ،أسكنه _ فسيح جناته ،قد أورثنا ،إلى جانب
تلك الرؤية وھذه الرسالة ستظالن
اتفاقية السالم الشامل ،رؤية ورسالة.
محفورتين في ذاكرتنا ولھذا سنظل أوفياء لھما .بھذه الكلمات أدعو الذين يتمنون
تمزيقنا أن يكفوا عن أوھامھم وخياالتھم".
ھذه الكلمات وقعت على آذان صماء .لھذا أعدت نفس القول في اجتماع المجلس
الوطني االنتقالي في اجتماعه بجوبا في مارس من ھذا العام .مع ذلك استمر تكرار
ذلك السخف شفاھة وكتابة ،خاصة في بعض صحف الخرطوم ومن يمدھا
ً
جيدا ،أيھا الرفاق ،إن داخل بالدنا
بالمعلومات من مخبرين من داخل الحركة .أعرف
من تدور رؤوسھم كلما ورد اسم قرنق ،أو تردد الحديث عن رؤية الحركة .من اآلن
فصاعداً دعني أقول فلتدور ھذه الرؤوس واألجسام التي تحملھا كدورة الفلك .ومن
اآلن فصاعداً ال أريد أن أسمع من أي عضو من أعضاء الحركة ،إن رسالة الحركة
عصية على التحقيق ،بل ال مناص من تحقيقھا.
الرفاق األعزاء،
أمامنا معلمان رئيسان في الطريق :األول ھو االنتخابات العامة في السنة المقبلة.
والثاني ھو االستفتاء على حق تقرير المصير في عام  .2011ال سبيل أمامنا لبلوغ
ھذين المعلمين بنجاح دون وضوح في الرؤية ووحدة في الصفوف.
فحول االنتخابات علينا تنظيم أنفسنا في وقت مبكر .لھذا السبب أنشأت لجنة
االنتخابات لتوضيح أھدافنا وبرامجنا لتلك المعركة .إن التنافس الجدي في
االنتخابات ينبغي أن ينبني على البرامج والقضايا ال على الشعارات والتھريج
اللفظي .فاالنتخابات ليست سوقا ً للماشية تباع فيھا األصوات وتشترى .االنتخابات
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ممارسة ديمقراطية يصدر فيھا الناخب المؤھل أحكامه على األحزاب والمرشحين.
وفي ھذا المجال للحركة الشعبية الكثير الذي يمكن أن تقوله.
لدينا ،أيھا الرفاق األعزاء ،رؤى وبرامج حول التحول االقتصادي واالجتماعي،
وحول مكافحة الفقر ،وحول تحقيق أھداف ألفية التنمية ،وحول االنتقال بالمدن إلى
الريف ،وحول احترام التنوع في بالدنا ،وحول المساواة بين الرجال والنساء،
وحول إيقاف انتشار االيدز وبقية األمراض المستوطنة مثل المالريا ،وحول
المصالحة الوطنية وتضميد الجراح ،وحول حماية البيئة واالستغالل الرشيد للموارد
الطبيعية ،وحول السياسة الخارجية والتعاون اإلقليمي والدولي ،وحول استفتاء
أھالي جنوب السودان وأبيي والمشاورة الشعبية حول الوضع النھائي إلقليمي النيل
األزرق وجنوب كردفان ،وحول قضية دارفور.
ھذه ،أيھا الرفاق األعزاء ،أجندة عمالقة ،ال بد من أن تترجم إلى برامج رصينة
على كل األصعدة :القومي ،وجنوب السودان ،والواليات بالتعاون الوثيق مع القواعد
في كل واحدة من ھذه األصعدة .ومن أجل ھذا ال بد من إعادة تنظيم الحركة الشعبية
على كل المستويات ودعمھا بالعناصر المؤھلة والقادرة والمتجردة من المصالح
الشخصية حتى نتمكن من تحقيق تلك الواجبات.
الرفاق األعزاء ،تعلمون جميعا ً إن الحركة ستخوض االنتخابات في كل بقاع
السودان .فمن بينكم اليوم في ھذا المؤتمر خمسمائة ) (500عضواً يمثلون ،ليس
فقط ،كل واليات الشمال ،بل أيضا ً كل وحدة إدارية في تلك الواليات .إن شعار
السودان من حلفا إلى نمولي ،ومن الجنينة إلى كسال ،لم يعد شعاراً بل حقيقة ماثلة
ترونھا بأعينكم .ما ترونه اآلن ھو السودان الجديد تحت التكوين .وإن كنتم أيھا
الرفاق قد اتخذتم شعاراً لھذا المؤتمر :ال للحرب ،نعم للسودان الجديد ،فإن من
واجبكم تحويل ھذا الشعار إلى حقيقة.
الرفاق األعزاء،
دعونا نكون واضحين حول موضوع ھام :ال سالم دون دارفور .فالمعاناة المريعة
التي يتعرض لھا أھل دارفور البد أن تنتھي .لقد دعونا مراراً وتكراراً إلنھاء الحرب
في دارفور ،مع ذلك ما زلنا نشھد كل يوم تفاقم المعاناة بين المدنيين من أھلھا.
وكيف يمكن لنا أن نقول إنا نعيش في سالم في الوقت الذي ما زالت فيه دارفور
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ً
عقودا◌َ من الحرب في جنوب السودان كان ينبغي أن تلقننا درسا ً بأن
تحترق .إن
الحروب األھلية ال تحل بفوھة البندقية ،بل باإلدراك السليم لجذور المشكل وروح
المصالحة واإلنصاف في اإلقبال على حلھا .ھذه الروح مطلوبة من كل األطراف.
ومن جانبنا كحزب سياسي ،دون التخلي عن واجبنا كجزء من حكومة الوحدة
الوطنية ،سعينا ،وما زلنا نسعى ،لتوحيد فصائل دارفور ،وتحقيق إجماعھا على
ف مشتركة للتفاوض .ولكن ،رغم كل التشريد الذي يعاني منه أھل دارفور،
أھدا ٍ
والتقتيل المستمر ما زال ھناك من يظن أن دارفور بخير .أيھا الرفاق ،دارفور
ليست بخير .ولھذا فإنه من قمة عدم المسؤولية إنكار ھذه الحقائق .كما إنه ليس
من المقبول في شئ أخالقيا ً االستھانة بكل النداءات الوطنية واإلقليمية ،والدولية،
للمسارعة بإنھاء التحارب في دارفور .إن الواجب يقضى السياسي والدستوري
واألخالقي يلزم على حكومة الوحدة الوطنية ،بمن فيھا الحركة الشعبية ،أن تحقق
السالم في دارفور .دعونا نأمل في أن األحداث المؤسفة األخيرة ،والتي أدناھا في
حينھا ،تكون بمثابة آخر جرس إيقاظ لنا.
قلت لكم قبل قليل إننا لم نحقق كل المطامح التي يھفو لھا أھلنا .لماذا؟ السالم أيھا
الرفاق ال يعني شيئا ً إن لم يوفر لمواطنينا حاجاتھم األساسية والديمقراطية ليست،
في حد ذاتھا ،تطعيما ً فوريا ً ضد كل األدواء االجتماعية واالقتصادية التي يعاني منھا
شعبنا .فشعبنا يحتاج إلى المأوى ،وإلى العناية الصحية ،وإلى التعليم ،وإلى المياه
الصالحة للشرب ،وإلى سبل كسب العيش الكريم .شعبنا أيضا ً يريد أن يطمئن إلى
أننا نسخر الموارد المتوفرة لنا لتحقيق ھذه األھداف .ويؤسفني أن أقول إننا لم
نحقق ذلك .ففي البدء افتقدت كوادر حكومة جنوب السودان الكوادر المؤھلة في
المواقع المفتاحية بالخدمة المدنية ،كما افتقدت القوانين واللوائح التي تضبط األداء
ورثت تلك الحكومة أيضا ً من سنوات الحرب ثقافة إدارية
اإلداري والمالي.
استوعبتھا في النضال المسلح كانت فيھا الفواصل بين المسؤوليات العسكرية
والمسؤليات المدنية غير واضحة .وورثت أيضا ً من اإلدارات السابقة جھازاً
ً
ً
إسما ،إذ كانت تلك الخدمة مجرد تجمع للنفعيين الذين
متضخما◌ً للخدمة المدنية
كانت خدماتھم الوحيدة للحكومة ھي استالم الرواتب عند نھاية الشھر .على أننا بدأنا
بتأسيس برامج إعادة تأھيل شاملة قبل تأسيس حكومة الجنوب بعون شركائنا
الدوليين ،إال أن ھذه العملية سوف تأخذ بعضا ً من الوقت قبل أن تحقق نتائجھا.
رفيقي العزيز،
رفيقتي العزيزة،
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ھذا العجز اإلداري ،مرافقا ً للفساد ،ما كان ليستمر تحت ناظري .أعنى الفساد بكافة
أشكاله من نھب للموارد والمحسوبية واستخدام للممتلكات العامة ألغراض خاصة،
وكذلك الرشوة.
أيھا الرفاق،
دعوني أقول ،وبصوت صارخ وواضح ،أن ھذه الممارسات منتشرة انتشاراً
ً
واضحا ،في كافة المستويات الحكومية ،وفي كافة أنحاء السودان .بما أن الحركة
الشعبية لتحرير السودان حزب رئيس ،مسؤول عن شؤون الحكم في الجنوب ،ونحن
ملزمون أخالقيا ً بمحاربة الفساد حربا ً ال ھوادة فيھا .إلتزامنا المطلق بمحاربة
الفساد يجب أن يكون مسؤولية كل واحد منا .وال خيار لنا في غير ذلك إن كنا
جادين في كسب حربنا على الفساد.
وفي الجانب اآلخر ،فإن الحركة الشعبية ،كحزب سياسي ،يجب أن يكون نموذجا ً
يحتذى في إدارة موارده بالطرق المثلى ،ملتزما ً بالشفافية والمحاسبية المسؤولة.
إنه لمن واجبكم أن تصدروا موجھات وأن تصدروا قرارات تتسم بالنزاھة حتى ندير
مواردنا بالصورة الصحيحة .والحركة الشعبية تعمل اآلن على إصدار قانون للسلوك
النزيه لقادته على كافة المستويات .وأتوقع من الجميع اإللتزام بھذا القانون نصا ً
وروحا ً .وھكذا ،وأنا أحارب ،بال ھوادة ،ھذا المرض ،المسمى بالفساد ،فانني في
حاج ٍة لمساندتكم في ھذه الحرب على مستوى الحزب ،وفي الحكومة ،والجھاز
التشريعي ،و منظمات المجتمع المدني ،وفي اإلعالم حتى نتخلص سويا ً من ھذا
المرض العضال.
أما بالنسبة ألمر الوحدة الطوعية ،رفيقاتي ورفقائي ،فقد أقر المؤتمر األول للحركة
الشعبية ،موقف الحزب منھا .وقدرنا ھو أن نصل إلى سنة  2011على أمل أن
نحقق الوحدة الطوعية في إطار رؤية السودان الجديد .بھذه الرؤية ،نسعى إلحداث
تحوالت جذرية في بنية السودان القديم ،المصابة بالعنصرية ،عدم التسامح الديني،
عدم االستقرار ،واالحتراب .رؤية السودان الجديد تقوم على التأسيس لسودان
يوحد وال يفرق ،سودان يعيش في سالم مع نفسه وجيرانه ومع الجنس البشري
برمته ،سودان موحد على أسس طوعية وعلى اإلرادة الحرة لشعبه ،يتحقق من
خالل ممارسة حق تقرير المصير ،ليس كالسودان القديم الذي فرضته فئة محدودة.
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ولتحقيق الوحدة الطوعية ،أقر المؤتمر األول للحركة حق تقرير المصير ألھل جنوب
إبتداء من أسمرا
السودان كوسيلة لتأكيد خيار الشعب .ذلك الحق نحت على حجر،
ً
وانتھاء باتفاقية السالم الشامل ،التي لم تكتف
في العام  ،1995مروراً بمشاكوس
ً
ً
ً
وأھدافا ،ورسمت خارطة إجراءات
تاريخا،
بإقرار ھذا الحق فحسب ،بل حددت له
تؤدى له .قرار الوحدة الطوعية يخضع ،في األساس ،إلرادة أھل الجنوب ،فھم
أسياد مصيرھم ،ويجب أن يظلوا كذلك .واالستفتاء الذي أقرته اتفاقية السالم يعطي
الحق الدستوري ألھل جنوب السودان لإلختيار بين أمرين :إنشاء نظام حكم تحت
مظلة اتفافية السالم والدستور االنتقالي وحكومة في جنوب السودان تحت مظلة
اتفاقية السالم .إن ترك بقية أنحاء السودان تحت ھوى السودان القديم ،يفرغ كلمة
"وحدة" من محتواھا .وإذا ظلت سوءات السودان القديم على حالھا ،فإن الوحدة
ً
مثال ،إذا لم يتم اإللتزام باتفاقية السالم وبالدستور ،ولم
الجغرافية لن تضيف شيئا ً.
تحترم بنودھھما ،فلن تكون الوحدة جاذبة .وإذا قلص دور جنوب السودان ،ممثالً
في حكومة الوحدة الوطنية من خالل الحركة الشعبية ،أو أي حزب آخر ،إلى البصم
على القرارات ،فإن الوحدة لن تكون جاذبة ألھل جنوب السودان .وإذا لم تحترم
حقوق المھمشين اآلخرين ،الذين وقفوا مع رفاقھم في الحركة الشعبية ،كتفا ً بكتف،
فإن الوحدة لن تكون جاذبة ألھل الجنوب .وإذا تعطل تحقيق التحول الديمقراطي،
المكفولة له الوسائل في نصوص اتفاقية السالم والدستور ،نحو وطن تزدھر فيه
الحرية وتنمو ،فإن الوحدة لن تكون شأنا ً يستحق القتال من أجله .لھذا ،أعزائي،
تحث الحركة الشعبية ،تحث شركاءھا في الحكم على االلتزام بتنفيذ اتفاقية السالم
نصا ً وروحا ً .والتباطؤ في تنفيذ بنود محورية ،مثل بنود برتكول أبيي ،ال تجعل
وحدة السودان أمراً غير جاذب فحسب ،بل سنبق كما كنا تحت ربقة السودان القديم.
رفيقاتي العزيزات ،ورفاقي األعزاء،
في اجتماعنا الرئاسي الذي ناقشنا فيه أجندة السالم التي لم يكتمل تحقيقھا ،تطرقنا
لموضوع تحقيق وحدة جاذبة ،واتفقنا على أجراءات تتكفل بھا حكومة الوحدة
الوطنية ترتكز على إقامة مشرعات تنمية في الجنوب وفي المناطق المھمشة
األخرى .بھذا الخصوص ،ناقشنا ،واتفقنا على ،أھمية مبادرة الحكومة المركزية
بمشروعات تنموية في البنية التحتية ،بخاصة الطرق البرية والبحرية والسكك
الحديدية لربط الشمال بالجنوب .كذلك تحدثنا عن مشروعات الخدمات االجتماعية،
بخاصة الصحة ،والتعليم ،وتوفير المياة النقية ،وتشجيع االستثمار في جنوب
السودان .فإذا تم تحقيق ھذا ،فإن احتمال جعل الوحدة جاذبة للمواطن الجنوبي
ً
راجحا ،مما يساعد على تعضيد وحدة السودان .لھذا فإن مسؤولية
سوف يكون
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جعل الوحدة جاذبة شأن مشترك ومتداخل ،تماما ً مثل رقصة التانجو ،التي ال تكتمل
إال عبر طرفين.
مھما كانت نتيجة االستفتاء سيظل جنوب السودان في عالقة جوار طيبة مع
الشمال .فالجغرافيا ،والتاريخ ،والثقافة ،والقيم المتبادلة  ،والمصالح االقتصادية
المشتركة ،تملي على الكيانين ،الجنوب والشمال ،أن يعيشا مع بعضھما البعض في
انسجام وصداقة وتعاون .لقد ذكر الرئيس البشير ،في مرات عديدة ،بأنه سيحترم
رغبة شعب جنوب السودان إذا صوت لصالح االنفصال .وأنا أحترمه لقوله ھذا.
ً
أيضا ،نحن في الحركة الشعبية لتحرير السودان سنبذل كل الجھد لجعل
دعوني أقول
الوحدة جاذبة في رؤية السودان الجديد .وسوف نحترم ونحمي ،في اآلن ذاته ،حق
شعب جنوب السودان في تقرير مصيره .وحتى إذا انفصل الجنوب ،فإننا ،في
الحركة الشعبية ،نؤمن بضرورة العمل السياسي في إطار رؤية السودان الجديد في
الشمال وفي الجنوب .وسوف نعمل ،مخلصين ،على تشجيع وتحقيق االنسجام
والتعاون بين الكيانين الجديدين.
رفاقي األعزاء ،ورفيقاتي العزيزات،
قبل الختام ،دعوني أعبر عن امتناني الخالص وامتنان الحركة الشعبية لكل من وقف
معنا ،بخاصة في األوقات العصيبة ،في مسيرتنا نحو التحرير .دعوني انتھز ھذه
المناسبة العظيمة ،مناسبة انعقاد ھذا المؤتمر ،ألذكر بعظيم التقدير الحكومات
والشعوب ومنظمات المجتمع المدني ،ووكاالت األمم المتحدة ،والمؤسسات األخرى
التي وقفت معنا وقدمت لنا يد المساعدة والمساندة في تلك االوقات العصيبة .ويجدر
أال أنسى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة مثل اليونسيف ومديرھا العام جيمس
قرانت ،الذي أسس ،من الصفر ،عملية شريان الحياة .وانتھز ھذه الفرصة ألعبر
عن عظيم تقديري للمجتمع الدولي لدعمه المستمر إلعادة التعمير والتنمية بعد
الحرب ،الذي انعكس أيضا ً في الوعود بالمنح ،بخاصة في مؤتمري أوسلو الثاني
والثالث .وبھذه المناسبة ،أنتھز الفرصة ألشكر ،بصفة خاصة ،حكومة وشعب
النرويج ،األمم المتحدة ،والبنك الدولي ،لتنظيمھم اللقاء الثاني الناجح ،الخاص
بالمانحين في النرويج.
بعقد ھذا المؤتمر ينبغي علينا ،رفاقي ورفيقاتي ،أن نھنئ أنفسنا في الحركة الشعبية
لتحرير السودان ،على إظھارنا للشعب السوداني أننا حزب ديمقراطي ،قدر له أن
يقود ھذه األمة كحزب ممثل لكل الشعب .وكم أنا سعيد بمشاركة المرأة والشباب
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ككيانين عضويين أصيلين في حركتنا التي استطاعت أن تحقق تمثيلھما الصحيح في
كل مستويات التنظيم .بھذا نؤكد للشعب السوداني والمجتمع الدولي أن الحركة
الشعبية لتحرير السودان حزب للتغيير مختلف عن أحزاب السودان القديم.
رفاقي ورفيقاتي،
ً
عاليا ،أجراس الحرية،
بانعقاد ھذا المؤتمر دعونا سويا ً نبدأ من دق األجراس
المساواة ،الديمقراطية ،والسالم حتى يرتفع عاليا ً صوت المھمشين من أبناء شعبنا
في كل القرى والمدن في السودان ،لكيما يتحقق تغيير حقيقي في االنتخابات العامة
القادمة.
رفاقي األعزاء ،رفيقاتي العزيزات،
لنجعل من المرحلة القادمة ھدفا ً يربط أھداف الحركة الشعبية وأھداف المھمشين في
كل السودان ،وبالتوجه إلى ھؤالء من خالل البرامج والمنابر السياسية الجماھيرية.
وحين يفقد بعضنا مناصبھم نتيجة لالنتخابات فإننا يجب أال ننسى أننا رفاق درب،
وأن نظھر ترابطنا ووحدتنا وأن ندعم األعضاء والمنتخبين الجدد في روح رفاقية
عالية .كمناديب ،أرجو من كل منكم إظھار روح القيادة والوحدة والديمقراطية
والروح الرفاقية خالل مداوالت المؤتمر.
شعبنا آماله عريضة في الحركة الشعبية وعلينا أن نتطلع لمستوى أكبر من توقعاته
ً
منا بأن نجعل الحركة الشعبية حزبا ً ديمقراطيا ً
حقيقيا ،ملھما ً للشعب .فالطريق
ً
ً
وعرا ،محفوفا ً بالمخاطر ،في
سھال ،بل ربما يكون
الديمقراطي الذي ارتضيناه ليس
المدى القصير .ولكني على ثقة بأنه سيكون سالكا ً وميسوراً بما نحققه من نتائج
إيجابية.
رفيقاتي ورفاقي،
بما أن السودان القديم قد وصل بنا إلى طريق مسدود ،فال خيار لنا غير أن نجعل
الحركة الشعبية لتحرير السودان حاملة للواء الزحف النبيل من أجل التحول
الديمقراطي ،مستصحبين رؤية السودان الجديد .وفي روح ديمقراطية ،أعلن
أمامكم ،من اآلن فصاعداً سيتم انتخاب كل شاغلي المناصب بواسطة المؤتمر ،بما
في ذلك منصب الرئيس ،الذي اتقلده اآلن .وستكون كل المناصب خاضعة للمنافسة
الديمقراطية المفتوحة.
مستلھما ً من تضحيات شھدائنا البواسل وقدامي المحاربين في حركتنا أقسم أما _
وأمام جمعكم العظيم ھذا ،بأنني سوف ألتزم بتنفيذ قراراتكم وخياراتكم .وأنا ملتزم،
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وتفان.
مھما كانت نتائج القرارات ،باالستمرار في خدمة الحركة الشعبية بإخالص
ٍ
وأرجو منكم أن تلتزموا بنفس الشئ.
بھذه الكلمات اختتم مالحظاتي ،معلنا ً افتتاح المؤتمر العام الثاني للحركة الشعبية
لتحرير السودان ،متمنيا ً لكم النجاح في مداوالتكم وإقامة سعيدة في جوبا ً.
عاش نضال الحركة الشعبية!
ال للحرب ،ونعم للسالم رفيقا ً للسودان الجديد!
شكراً لكم ،وبارك _ فيكم.
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