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أمام الطریق اإلنسان، وسد حقوق أجل تغلیب صوت العقل واحترام من التضامن تعضید في نداء للمساھمة
وأبناء بنات بین المواطنة وحقوق والسالم الوحدة معاني وتعمیق واإلجحاف، والتعالي والظلم دعاوى العنف

الواحد الوطن

والعدل، والمساواة السالم مبادئ ترسیخ على الحادبة والخارج الداخل في السوداني جماھیر الشعب كافة إلى ـ
المواطنة؛ وحقوق

والعالمیة؛ المحلیة المدني المجتمع منظمات إلى ـ
والعالمیة؛ المحلیة اإلنسان حقوق منظمات إلى ـ

السودانیة؛ السیاسیة األحزاب إلى ـ
واإلقلیمیة؛ الجھویة والتجمعات والروابط واالتحادات النقابات إلى ـ

السودانیة؛ والجامعات والمعاھد المدارس أساتذة إلى ـ
والفنانین؛ الكتاب وروابط اتحادات إلى ـ

والخارج؛ الداخل الطالبیة في الحركة جماھیر إلى ـ
اإلعالم المحلیة والعالمیة. أجھزة إلى ـ

مبیور، دي قرنق للدكتور جون تاریخھا، بفقدھا في واالختبارات المحن أقسى واحدًة من أمُتنا أن جابھت بعد
رموزھا من أھم واحٌد ھو الذي الجمھوریة، لرئیس األول والنائب السودان، الشعبیة لتحریر الحركة رئیس
حقوق على القائمة الدیمقراطیة مرتكز ومنطلق من واإلخاء، والعدل والمساواة السالم إلى الداعین  وقادتھا 
أخرى قاسیٍة تجربٍة إلى ذلك أعقاب تعرضت في والدیني، الثقافي التعدد  احترام وعلى والمواطن، اإلنسان
طال انتظاره والكرامة، التي والنھضة واإلخاء، الوحدة، السالم إلى وتطلعاتھ شعبھا آمال بكل تودي أن أوشكت

متتابعة. كبرى مالحم أجلھا لتحقیقھا وخاض من
لعقد بوادر التعایش السلمي. كامًال وانفراطًا دمویٍة مواجھاٍت الكبرى، البالد من مدن وعدٌد الخرطوم شھدت فقد
الخبیثة العنصریة دعاوى اآلخر، وانطلقت من الجانب الموروث من جانب، والغبائن الشكوك مخزون وانفلت
أصًال. بھا ُتعن المریرة، ولم والشقاق الحرب دروس بعد تستوعب لم التي النفوس في بعض المتربصة الخبیئة
األمر الذي المآذن. فوق بعض وتعلو من بل "المنابر"، بعض في األخیر تتنادى التیار ھذا أصوات وبدأت
كشفت كما تكون. ال أن أو تكون أن مجازفات البالد أمام تضع أھلیٍة حرٍب الشتعال جنینیٍة احتماالٍت عن كشف

للجمـیع سـوداٍن أجل من نداٌء
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تستوجب عصیة، عوارض األولى الخطوة منذ یواجھ واإلخاء والمواطنة ثقافة السالم تأسیس مشوار أن عن
المجتمع لمؤسسات المیداني، والحضور اإلعالمي والتحقیق الفكري الخطاب على مستوى أمامھا متأنیًة وقفًة
وھو والغبائن. األحداث في مواقع واالجتماعیة، الثقافیة واالتحادات والروابط والنقابات، واألحزاب المدني،
وتقویمھا، بالحوار الخواطر تنقیة إلى یمضي أن ینبغي بل الخواطر، تھدئة على یقتصر أن ال ینبغي حضوٌر
وبصائرنا أبصارنا یفتح وأن جمیعًا. وأخطائنا عیوبنا عن الكاشف الساطع النقدي والخطاب الصبور الصادق
مستنقع عن االرتفاع على وقادٍر معافًى موحٍد في بناء وطٍن بالفعل نرغب كنا ما إذا المشتركة واجباتنا على
وذلك الخالق. اإلنساني والثقافي االجتماعي التعایش رحاب إلى البائسة والعرقیة الدینیة والعداوات الصراعات
األوھام العنصریة العنصریة، بل واألحكام الخیالء درك من وبإنسانیتنا، بأنفسنا األول، المقام في ننجو، لكي

المسبقة حسیرة النظر.

تشمل التي المسئولیة التقاضي عن أو  حدث، ما مسببات لتجاوز ال ندعو أننا تأكید على ونحن نحرص ھنا
وضرورة شأن من أو مراوغتھا، أو للتقلیل المشروعة الحارقة األسئلة لحجب ندعو ال أننا كما منا. الكثیرین
بأبناء وبنات المناط الواجب المباشر اللحظة الحاضرة ھذه في لكننا نقدم والمحاسبة الناجعة. التحقیق الدعوة إلى
الغبائن، حرائق إلشعال الداعیة األصوات دحض في والوسط، والغرب والشرق والجنوب، الشمال، في شعبنا
الوحدة إلى تحقیق النبیل، ومسعاھا الكبیر، مشروعھا صون في بالدنا على فرصة للحفاظ وتزییف الوعي،
السودان یصیر لكي الحازم، الواضح والمؤسسي المؤسس التنفیذ موضع ووضعھما والدیمقراطیة، والسالم

الجمیع. یسع الجمیع، ویسعد بالجمیع وُیسِعد وطنًا بالفعل
والخارج، الداخل في واالجتماعیة، والسیاسیة الثقافیة تكویناتھ بكل السوداني الشعب قطاعات كل إلى نتوجھ إننا
وتجنیب جماھیر األرواح، الدم وإزھاق نزیف لتجدد احتماٍل أي أمام لسد الطریق والتعاضد، للتضامن بالدعوة
واإلقصاء، التعصب إیدولوجیات على المستندة الدكتاتوریات بجحیم المكتویة الجمر، على القابضة شعبنا
العبثیین والدمار الموت إلى السیر في طریق ویدفعھا والغضب عن الخصم الحقیقي، االنفعال یعمیھا أن من

المجانیین.

المتعددة، المكررة التكتیكیة المعالجات الموضعیة تجربة من ألننا استخلصنا جذوره. من الداء اجتثاث إلى ندعو
نقترح ثّم، فإننا ومن وشقاقًا. بؤسًا أشد ونحن األول المربع إلى مرٍة في كل بنا تعود وھي أحدًا. تخدع أنھا ال

التالي: العمل ببرنامج االسترشاد

واألحزاب والعالمیة المحلیة اإلعالم وأجھزة المدني المجتمع مؤسسات إلى النداء  بھذا نتوجھ إننا  •
وترقیة وحمایة أجل صون من شعبنا وكل جماھیر واالجتماعیة الثقافیة واالتحادات والروابط والنقابات

تحقیق الوحدة والسالم والدیمقراطیة. الكبیر الداعي إلى الوطني مشروعنا

المزمنة السودانیة السیاسیة األزمة ومناقشة جذور شاملة لدراسة برامَج لتبني األطراف ندعو كافة •
لجنة قومیة ابتداًء بتشكیل ذلك للسلطة، السلمي والتداول الشامل والسالم االستقرار یحقق ما إلى للتوصل

السودانیین. كل بمشاركة للسودان الدائم الدستور لصیاغة

والخارج الداخل في واالجتماعیة والسیاسیة الثقافیة بتكویناتھ شعبنا قطاعات كل بالنداء إلى ونتوجھ •
المنابر الموجودة وتفعیل وتنشیط وتوسیع واألحیاء، والقرى المدن في للحوار متعددة منابر خلق على للعمل
والوحدة والدیمقراطیة قضایا الحریة حول والرؤى الرأي وتبادل وتطویر، الحوار تأسیس، أجل من سلفًا،
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القضایا ھذه تصبح بحیث السودانیین، لكل القانون حكم وسیادة والعدل والمساواة المواطنة دولة وتأسیس
الجمعي. والوعینا وعینا في تكوین وعناصر راسخة یومیًا، وشاغًال شغًال

والتفاعل للتعایش السلمي والثقافي، والدعوة والدیني اإلثني التعدد بحقیقة االعتراف تجذیر إلى ندعو •
القبول حركة وإثراء ترقیة في واستثمار خصوبتھا الغنیة، التعدد  كنوز مغالیق فتح أجل من الخالق
للبناء الوطني أساسیة دعائم باعتبارھا والعدالة، واإلخاء والمساواة بواقع التعدد وحقوق المواطنة الولیدة
من الیومي واقعنا في وترسیخھا واإلعالمیة، والبحثیة التعلیمیة بنیاتنا في المستحقة قیمتھا وإلعطائھا

المتعددة. والعلني والحقوقي الثقافي المدني المجتمع وأنشطة منظمات فعالیات خالل

المختلفة الوسائل بابتداع ذلك عن لتعبر الفنیة المجاالت كافة المبدعین في واتحادات روابط وندعو •
الوحدة یرسخ معاني مما ذلك وغیر واألدبي والفني الثقافي العمل أشكال عبر مختلف للحضور المكثف

والضمائر. األفئدة في والتنمیة والسالم

والدولیة، المستقلة، العالمیة  اإلنسان حقوق ومنظمات المدني المجتمع مؤسسات إلى بندائنا ونتوجھ •
واألمن والسالم  والعدل الحریة في  حقوقھ  وترسیخ تأكید أجل من  السودان  شعب مع بقوٍة للوقوف
حقوق مبادئ القائمة على الدیمقراطیة معاییر تحكیم لضرورة الرؤیة واضحة وضوابط حاسمة بقراراٍت
ُتشكل التي والثقافیة السیاسیة النزاعات لحل والتسویف المساومة تقبل ال كمرجعیٍة العالمیة اإلنسان

المشكل السوداني. عصب

المدى، ودعمھا بتخصیص طویلة الحملة في ھذه االنخراط إلى العالمیة المدني المجتمع منظمات ندعو •
بقضایا ورصین عمیٍق تعریٍف  في  للمساھمة دائمة وحركیة وبحثیة دراسیة  ووحدات  ومنابر برامج
الرائجة. "اإلعالمیة" التبسیطات ودحض بالدنا في والدینیة والصراعات الثقافیة، والسیاسیة النزاعات

وأساتذة والمعلمین، والكتاب والتشكیلیین والمسرحیین الموسیقیین واتحادات وروابط فرق دعوة •
للجمیع" "سودان  نداء حملة انطالق  في للمشاركة والطالب، والباحثین، العلیا، والمعاھد الجامعات

عنھا. واإلخبار لھا والترویج

المتأثرین بدعم الحملة ھذه في  للمساھمة والخارج الداخل في الخیریة المنظمات  إلى نداءنا نوجھ •
تخصیص ونقترح الالجئین. وإعادة الخصوص، وجھ على منھم واألطفال النازحین، ورعایة بالحرب،
وثقافیة تعلیمیة برامج  وإقامة  السودان، في بالحرب المتأثرین األطفال لصالح یكرس سنوي أسبوٍع

ولھن. لھم دائمة وترفیھیة
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