
 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 1 

 (حق تقرير املصري  )حدود واشرتاطات 

 املختارصالح الرفيق   
 

اهلدف السودانية البخيت النعيم يف جريدة ستاذ األللكاتب السوداين يف مقال 
من ( و  حق تقرير املصري تتعلق بنتائج ممارسة )ثار قضية مهمة وصحيحة أ الغراء

عواقب انفصال اجلنوب خطر منها هو لكن األانفصال جنوب السودان خطرها أ
، ولعلنا كسودانيني  تقرير املصري ال ينطبق على واقعنا السوداين مصطلح : )وقال 

 وبروتكوالهتا الستة املفخخة 2005نا اتفاقية نيفاشا ارتكبنا جرمية العصر عندما مرر 
، فقد اهنار  فقد دفع شعبنا مثنًا غاليًا بعدما انفصل اجلنوب من الدولة األم، 

تأكد  وقد ، ، وثقافياً  واجتماعياً  ، صادياً ، واقت السودان الشمايل واجلنويب سياسياً 
 . ( أن اجلنوب دولة فاشلة وحتول حلروب أهلية طاحنة ودولة فاسدة
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حق  )ـلعواقب ما مسي بالطاغية مهية األىل إلفت نظرنا ي انفصال جنوب السودان
القانوين بل من طاره إستمد من مشروعيته ال تعداها ف على ماتقرير املصري ( 

يف ضوء جتربة ، جتاهله من قبل الغرب االستعماري رض وهذا ما يتم نتائجه على األ
 حق مشروط ؟هو م أ الزاميرير املصري تقهل السودان املرة البد من التساؤل : 

ويعتقد  Self-Determination  االنكليزيلمصطلح لترمجة تقرير املصري هو 
كان مبدأ حق )و ، وودرو ويلسون األمريكي الرئيسمن طرح هذا املصطلح ن أب

، وأمر  تقرير املصري يف جوهر اتفاقية فرساي اليت ُوقعت بعد احلرب العاملية األوىل
اجملرية ل قومية جديدة يف أوروبا بداًل من اإلمرباطورية النمساوية بإقامة دو 

وفيما بعد كان هذا املبدأ أساس املطالب املناهضة  ، واإلمرباطورية األملانية
ة االستعمارية على أفريقيا ، مبعىن الدعوة إىل إلغاء السيطرة األوروبي لالستعمار

خذها بنظر أالبد من  قائق بارزةحمثة واستنادا اىل التجربة املعاشة ، (  وآسيا
 : و رفض هذا املبدأ أاالعتبار قبل قبول 

هناء احلرب الباردة بني إعداد لتدمري االحتاد السوفييت و ن مرحلة االإ .1
مم يف العامل الثالث زرع بذور تقسيم األ ة متيزت بتعمدالشيوعية والرأمسالي

من وضعها هو والثاين ) الثاين هو دول املعسكر االشرتاكي ( ، و 
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ساليب تلك اخلطط أهم أمريكية والربيطانية وكان من بني املخابرات األ
ها وصوال للتقسيم دثارة الصراعات الدينية والطائفية والقومية وتصعيإ

هلذا كان اهنيار االحتاد السوفييت مقدمة ملسلسل اهنيارات  واالنفصال
كما بقوة   نتيجة صراعات داخلية غذيتيف دول عديدة سواء مرسومة 

و بتدخل خارجي أتا ، مفاكيا اللتان قسالفيا وجيكوسلو حصل يف يوغس
وكذلك سوريا مباشر كما حصل للعراق الذي مازال يواجه خطة تقسيمه 

كأداة لقهر ساس  باألقليات هنا تستخدم مسألة األ،  واليمن وليبيا
 . الشعوب وخلدمة مصاحل استعمارية

 يتنيني عاملويل بعد حربلقانون الداعتمد كجزء من املصري ان تقرير ا .2
لقوى ان من فرضه هو أر بيذك  خرى وهذا أُ مت دول قيأُ سقطت دول و أُ 

 هدافها وليس خلدمة الشعوب بدليل جعل )أاالستعمارية الغربية خلدمة 
مر أغلبية الشعبية وتدمري هلا وهذا حلق األ قسرياً  قليات نزعاً ( األ حق

قبل مصطلح تقرير املصري  ( حق )استخدام كلمة و ، غريب يتم جتاهله 
ي مبادئ السياسة بل مبدأ مثل باق واضح فتقرير املصري ليس حقاً تضليل 

لنتائجه وليس ملقدماته فقط  خذ به مثلما ميكن رفضه تبعاً الدولية ميكن األ
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حلقائق ثابتة وليس تلفيقات تارخيية تفتقر للدليل الواضح روجتها  واستناداً 
مشروط باالتفاق والتوافق بني  حقنه أ، قوى استعمارية وصهيونية 

 . وبغياب التوافق تنتفي عنه صفة احلق  الشعوب
تتمتع باالستقالل لكنها  املبدأ قوميات حمددة معرتف هبا وكانت سابقاً مشل  .3

كرب مثل االمرباطورية ألتشكيل امرباطورية بالقوة خرى أيات مدجمت مع قو 
املبدأ هو وجود  التمتع ب أركانهم أحد أن إوهلذا ف ، اجملرية –النمساوية 

ال يشمل هذا جيعله و  ،للقومية اليت تريد االستقالل  كيان مستقل سابقاً 
وتفاعلت وتعايشت كثر أو أالتنوعات االثنية والقومية داخل دولة واحدة 

اجملموعة تفرقت بنفس الوقت و ، مع غريها لقرون تلك املكونات واندجمت 
هلا كيان واحدة متصلة ومل يكن  رضأحبيث مل تعد جتمعها  مكانياً الواحدة 

وبناء على ما  .ودمر وضمت لغريها و املاضي القريب أمستقل يف التاريخ 
تقرير املصري كجزء من  بدأقبلت مب، اليت  األمم املتحدةقرت أتقدم 

أن تطبيق حق تقرير املصري هو مؤكدة ،  1951يف تعديل عام  هاميثاق
 .وليس باالنفصال  داخل احلدود القائمة
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مبدأ احلق الواحد اجلصاين ما يلي :  هلذا  يقول الدبلوماسي العراقي املخضرم عبد
يف تقرير املصري الوارد يف ميثاق األمم املتحدة ويف قرارات اجلمعية العامة ينطبق 

وال ينطبق على اجملموعات العرقية أو الثقافية اليت  على البلدان والشعوب املستعمرة 
العامة  ( من قرار اجلمعية 1الفقرة ) ـ ة اليت هي جزء منهاترغب باالنفصال عن الدول

مجيع قرارات  وأميناً  كامالً   تطلب إىل مجيع الدول أن تنفذ تنفيذاً  تقول " 41/101
تقرير املصري واالستقالل للشعوب  األمم املتحدة فيما يتعلق مبمارسة احلق يف 

ال  ن جنوب السودانأ وهذا يعين، (  " الواقعة حتت السيطرة االستعمارية واألجنبية
 . صالً أينطبق عليه حق تقرير املصري 

 )وليس فقط صلية حمددة ومعرتف هبا أتقرير املصري يقوم على حقوق  نإ .4
ىل إخرى أوميات و مناطق من قأراض أمكتسبة نتجت عن ضم   ( حقوقاً 

ملا تربز مشكلة احوهلذا ف تقرير املصري ، مببدأالقومية اليت تريد التمتع 
ن املبدأ إي قومية فاالدعاءات حول اجملال اجلغرايف ألاحلقوق و  تناقض

 ناغورين كاراباخ .قليم إقضية مثال ولدينا ، يتعرض للنقد والرفض 
 املعادي الطابع التحرريتقرير املصري هو مبدأ متيز به هم ما أولعل  .5

وخدمته هلدف حتقيق االستقالل الوطين ، ستعمار والتمييز العنصري لال
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وهذا .  ستقرار ومنع عودة االستعمار من الشبا  بعد طرده من البابواال
 للمبدأ وجعلخالقية والسياسية احلالية القيمة القانونية واألهو مصدر 

نه يقوم على أو  خصوصاً  ،حق طبيعي تعده القوى التقدمية يف العامل 
خر كما حصل يف كوارث ومشاكل خطرية للطرف اآل لتسببلالرفض التام 

  .يف السودان بعد االنفصال 
ن من دافع أيف السودان حيث  شكاهلا وضوحاً أكثر أولقد ظهرت هذه احلقيقة يف 

تقرير مصري جنوب السودان هو الغرب االستعماري الداعم بنفس الوقت مبدأ عن 
فريقيا أفع عن النظم العنصرية يف جنوب لغزو بلدان عديدة والناهب لثرواهتا واملدا

هم داعم حلركة أالغربية اليت حتتل فلسطني كانت  سرائيلإن أ! بل  وفلسطني مثالً 
ها قوى استعمارية فكيف ميكن تقبل مطاليب تدعمانفصال جنوب السودان ! 

هداف أاملصري بل تدمري الدولة وحتقيق  ن اهلدف ليس تقريرأرغم وعنصرية 
 .عنصرية ؟ و أاستعمارية 

تغل ن ما حصل يف السودان يقدم لنا اجلواب احلاسم والواضح للكيفية اليت تسإ
عمارية معادية تهداف اسأخلدمة  صحيحاً مبدأ يونية فيها القوى االستعمارية والصه

تطبيق ن إ ،ها الوطنية وحلياة ماليني الناس للشعوب ومهددة لوحدهتا االقليمية وهلويت
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على النقيض  ولكن هىل انفصالإدى أالسودان جنوب تقرير املصري يف مبدأ 
صبح جنوب السودان أومواقف االنفصاليني السودانيني  علنة يف بياناتاملهداف لأل

الف آدة ابشد وساحة إلمرتعا للفقر األرض الزراعية اخلصبة واألالغين بالنفط 
ن ألدرجة الف وتدمري ما تبقى من قدرات اقتصادية وبشرية السودانيني وتشريد اآل

 هناءم إلىل الوطن األإخذ يطالب بعودة اجلنوب أبعض من كان مع االنفصال 
لقد عمق الغرب والصهيونية النزعات ، الكوارث اليت نتجت عن االنفصال 

ان يصال كل السودإل ارهسخانفصال جنوب السودان و طراف قادت ألاللصوصية 
جزاء أمل جيري لفصل ن العأن حيث يالحظ اآل وهذا ما ،ىل نفس مصري اجلنوب إ
لت عنه ات اليت دعمت انفصال اجلنوب مث ختخرى من السودان وبدعم نفس اجلهأ

 .كارثية   وتركته فريسة لصراعات 
مل رفض االحتاد االوريب  وشامالً  تقرير املصري مبدأ عاماً مبدأ ذا كان إ .6

 لاليت طالبت باالنفصاستفتاء الارغم نتائج سبانيا إيف كاتالونيا   استقالل 
،  ؟ وربيةقليات القومية األاألويرفض استقالل كورسيكا وغريها من  ،
وراء  هداف االستعمارية للغرباألن أليست هذه ازدواجية معايري تؤكد أ
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تحكم يف هذا املبدأ ازدواجية عندما تو ،  ؟ مطلقاً  جعل املبدأ حقاً دعم 
 . املعايري هل يبقى صاحلا وحيافظ على مشروعيته ؟

قرير املصري للشعب الفلسطيين يف وبشدة حق ت ورباأمريكا و أمل رفضت  .7
 . تصب ؟غووطنه امل هرضأ

حق القرار لتطبيق  امريكا وبريطانيا على غزو العراق ومل ترتكأصرت أمل  .8
 بعيداً  ن يقرر مصريه بنفسه أليس من حق شعب العراق أ ؟تقرير املصري 

 . ؟عن التدخالت االجنبية 
و أمة كانت نتائجه خطرية على األ  ذاإتقرير املصري مبدأ هل ميكن دعم  .9

املتدهورة بسبب انفصال اجلنوب هي نتاج  ن حالة السودان إ، الدولة ؟ 
رى بالسقوط خأجزاء أاملا ينفصل جزء حىت تبدأ تطبيق لعبة الدومينو فح

 .  يقاف عملية الدومينو إ ومن الصعب جداً  ول خلف السقوط األ
املتعمد وحصول هجرات ملاليني يف مرحلة االضطراب العاملي املخطط و  .10

وربا الشرقية أفغانستان ودول أفريقيا و أمن الوطن العريب و  البشر خصوصاً 
مريكا ، أوربا و أيف  تقرير املصري يتمتع بتلك اهلالة خصوصاً مبدأ مل يعد 

مريكي ليون عراقي وسوري نتيجة الغزو األم 15كثر من أفلقد هج ر 
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مريكا فتخلت أوريب و االحتاد األ ىلإوذهب بعضهم جنبية األوالتدخالت 
نساين اقيات وقواعد القانون الدويل واإلاالتفكثري من مريكا عن  أوربا و أ

هلية ، اللجوء وضحايا احلروب واحلروب األاليت تنظم حاالت اهلجرة و 
دت تطبيقها اوار  وهي اليت وضعتها وفرضت تطبيقها على العامل الثالث

ورمبا  ىل مضايقتها اقتصادياً إدت أليها إرة ن اهلجأ جملرد على العامل الثاين
ومل تسبب هلا كوارث كما هي حال العراق والسودان وسوريا وليبيا  ثقافياً 

 .! واليمن 
ما أ، ليها إحتتاج  ال حبدود منضبطة وقليلة جداً إمريكا ترفض قبول الالجئني أن اآل

على قبول  مارست االستغالل لالجئني عندما وقعت اتفاقية مع تركياوربا فقد أ
هنم أجي فقط ورفض البشر العاديني رغم الالجئني ذوي التأهيل العلمي والتكنولو 

وربا هو استغالل حالة الالجئني لتحقيق مكاسب أن ما يهم بادة أليتعرضون لإل
خذت أمث ،  وربية تطل واضحة جداً وهنا نرى النزعة االستعمارية األ، اقتصادية هلا 

كل هذا ! مل الشمل و و تعطيل منحهم اللجوء أتبحث عن حجج لطرد الالجئني 
قبال ردن الفقري واألقل امكانيات ن تركيا األأل جملرد تعرضها ملضايقات يف حني حص

 وربا .أضعاف مضاعفة للعدد الذي وصل أالجئني من العراق وسوريا 
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رد خر شُ آويف مكانه ضطهد نسان يُ إنسان وليس هنا  فرق بني نسان هو اإلاإل
مثل مريكا أو أوربا أيف و املضايقات الشديدة أيتعرض لالضطهاد  جر ولكنهوهُ 

بانتقائية القوانني الدولية تطبيق مريكا أوربا و ألهل جيوز ف،  ! العراقيني والسوريني
تقرير مبدأ ن أ، ؟  على العرب حبرفيتها صرار على فرض نفس القوانني واإلداخلها 

 منوذجاً أُ لنا والسودان يقدم  ن ليس سوى وصفة تدمري تلقائي ومتعاقباملصري اآل
 سلفاً مقررة هنا ألتقرير املصري نتيجتها معروفة ي ممارسة لأن إفهلذه احلقيقة  حياً 

جزء سوف يهدم الكيان ي ل ألاي انفصأوهي االنفصال و  ومتحكم بكل خطواهتا
مريكي ملخطط الصهيوين األوهذا هو جوهر اي دولة عربية تتعرض له ، أاملتبقي من 

  . يأتيكم بعدها حتماً املفتوح اقبلوا خطوة حمدودة لكن اجلحيم : يراين اإل
ه وراء تذا كانإتقرير املصري مبدأ دعم جيوز هل :  مثة سؤاالن منطقيان جداً  ، ذاً إ

ن إ، ؟ مة باأل كارثياً   وخيدمها ويلحق ضرراً  صالً أقوى معادية للحرية واالستقالل 
توافق ير املصري بال تقر مبدأ لنتائج تطبيق واضح خراب وتدهور السودان مثال 

ن أو تناسي أهل نسيان خر فهو : اما السؤال اآل ، وحتت تأثري الضغوط اخلارجية
تقرير املصري يف مبدأ نسان ممنوع عليهم ممارسة إمليون  350كثر من أالعرب وهم 

بقرارات بالقوة املفرطة و ( هذا  حقها قليات اليت تنال )سوة باألأوطنهم التارخيي 
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نية بينما العرب حمرومون حىت من حق احلياة والبقاء يف وطنهم ؟ استعمارية وصهيو 
 و عدم منح أها قبل مناقشة منح ت املركزية اليت البد من طرحالاؤ سهذه هي الت

 .ن البشر كلهم سواء باحلقوق أمن منطلق قليات ألحقوق ا
 almukhtar44@gmail.com 
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