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صدر يف نريويب  -كينيا يوم السبت 2002/07/20م
"البيان املشرتك وميثاق ميشاكوس" على أثر انتهاء املباحثات
بني وفد احلكومة السودانية ووفد جيش ما مسي ابحلركة الشعبية
لتحرير السودان .واستغرقت املباحثات مخسة وثالثني يوماً،
وترأس اجللسات فيها املبعوث اخلاص لعملية سالم "هيئة التنمية
املشرتكة بني احلكومات (إيغاد)" ،واشرتك فيها مندوبون عن كل
من أمريكا ،وبريطانيا ،وإيطاليا ،والنرويج ،وثالثة مبعوثني عن
مساعد وزير
جلان فرعية اتبعة لإليغاد .وترأس الفريق األمريكي
ُ
اخلارجية للشؤون األفريقية وولرت كانستنري واملبعوث اخلاص جون
دانفورث ،وترأس الفريق الربيطاين املمثل اخلاص أالن فليتشر
جويت.
وعلى الرغم من نفي املسؤولني السودانيني للضغوط
األمريكية عليهم وحماولة التقليل من الدور األمريكي يف
املباحثات ،إبظهار دور الرئيس الكيين دانيال أراب موي ،ودور
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قائد جيشه الفريق الزارو سامبواي يف الرائسة الشكلية للمؤمتر،
فإن احملرك احلقيقي للمباحثات هو أمريكا ،ومتت برعايتها من
الناحية الفعلية ،وأشركت معها جمموعة دول اإليغاد وبريطانيا
وابقي الدول األخرى يف حماولة إلضفاء الصورة اإلقليمية والدولية
على املؤمتر ،وإلخفاء دورها الرئيسي فيه .وقد بدأت أمريكا
بتغيري أسلوهبا يف السياسة املرسومة للسودان منذ أوائل عام
2000م ،السنة األخرية حلكم الرئيس كلينتون .أما حكومة
الرئيس بوش فقد حتركت بقوة منذ أوائل أيلول/سبتمرب املاضي
حني انتدب احملامي القس "جون دانفورث" ،عضو جملس
الشيوخ السابق ،انتدبه مبعواثً خاصاً للرئيس لقيادة "البحث عن
السالم يف السودان" .مث حلقت هبا بريطانيا فانتدبت "أالن
أكثر دبلوماسييها خربة
جوليت"َ ،
سفريها السابق يف السودان ،و َ
يف شئونه "ملساعدة السودان يف الوصول إىل سالم حقيقي دائم
قائم على العدل" على حد زعمهم ! فمنذ اللحظة اليت ابشر
فيها دانفورث عمله دخلت مسألة التمرد يف جنوب السودان
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مرحلة من أخطر مراحلها منذ أن أوجدهتا بريطانيا قبل ما يزيد
عن الثمانني عاماً .وبدأت أمريكا ابستكمال تنفيذ املرحلة
األخرية من اخلطة اليت ورثتها مث تبنتها عن بريطانيا ،اليت وضعتها
للجنوب بعد احلرب العاملية األوىل ،أي عام 1922م .أما عن
تبين أمريكا هلا فقد حصل بعدما حلت حمل االستعمار الربيطاين
يف مصر ابنقالب حممد جنيب عام 1952م ،مث سارت هبا على
سياسة الن َفس الطويل من خالل عمالئها الذين تولوا حكم
السودان إىل يومنا هذا .ومهما حاولت أمريكا وعمالؤها إخفاء
الدور اخلبيث الذي تقوم به يف املباحثات احلالية فإن دورهم يف
التآمر على جنوب السودان دور مكشوف منذ عشرات السنني.
إن مباحثات نريويب واالتفاقات اليت متخضت عنها هي
أخطر ما وصل إليه حاكم سوداين ،منذ ما مسي ابالستقالل عام
1956م ،يف آتمره مع الدول الكافرة على فصل جنوب السودان
عن مشاله .وهي تدل على خطورة ما وصل إليه حاكم السودان،
عمر حسن البشري ،العميل األمريكي ،وبطانتُه يف آتمرهم مع
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أمريكا الكافرة لفصل اجلنوب وتفريطهم مبصاحل املسلمني .وتدل
أيضاً على املدى الذي وصلت إليه أمريكا الكافرة ومن ورائها
بريطانيا وبقية الدول األوروبية األخرى ،وأدواهتم من دول اجلوار
األفريقي يف استكمال تنفيذ املخطط األمريكي الربيطاين لفصل
جنوب السودان عن مشاله وإنشاء دولة مستقلة فيه ذات صبغة
نصرانية ،متاماً كما حصل عندما قامت هذه الدول ،بقيادة
أمريكية ،بفصل تيمور الشرقية عن األراضي اإلسالمية
اإلندونيسية عام 1999م.
لقد ورد فيما أطلق عليه "إطار العمل" املتفق عليه (الذي
ورد يف  30صفحة) ،حتت الفقرة  3/1من "املبادئ املتفق
عليها" ما نصه" :لشعب جنوب السودان حق تقرير املصري ،من
بني أشياء أخرى ،وذلك من خالل استفتاء لتقرير وضعهم
املستقبلي" .وحتت الفقرة  5/2من "العملية االنتقالية" ما نصه:
"يف هناية الست سنوات من املرحلة االنتقالية سوف يكون هناك
استفتاء حتت مراقبة دولية ،وأن يكون منظماً من قبل احلكومة
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السودانية وجيش احلركة الشعبية ،وذلك لشعب جنوب السودان
من أجل أتكيد وحدة السودان ،ابلتصويت لتبين نظام احلكم
الذي يتم أتسيسه حتت اتفاقية السالم أو للتصويت على
االنفصال" .وورد النص نفسه مكرراً ،لتأكيده ،حتت الفقرة 5/2
من "النص املتفق عليه حول حق تقرير املصري لشعب جنوب
السودان" .هذا ابإلضافة للتصرحيات الكثرية من املسئولني حول
خيار االنفصال ،ومنها تصريح غازي صالح الدين األخري لقناة
اجلزيرة ،الذي مل يستبعد إمكانية "انفصال اجلنوب إذا ما اختار
أهله ذلك" .وهكذا فقد مت إقرار االنفصال بشكل ال لبس فيه
حتت مضمون عبارة "حق تقرير املصري" ،وهو املعىن املقصود
منها منذ اليوم األول الذي وردت فيه يف سياق حل ما أصبح
يسمى ب "مشكلة جنوب السودان" اليت افتعلتها وغذهتا دول
الغرب الكافرة من أجل فصله عن الشمال .أما بقية النصوص
احنيازها
األخرى فكلها مغالطات ،ال يتسع اجملال لدحضها ،و ُ
واضح لصاحل ما أُطلق عليه "الطرف الثاين" ،وقد وردت بعبارات
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وصيغت بصيغ قانونية لتكريس االنفصال ومتكني اجلنوبيني،
مبساعدة الدول الكافرة ،من بناء دولتهم خالل ست السنوات
اليت وردت يف النصوص كفرتة انتقالية.
هذه هي اخليانة الكربى اليت اقرتفها البشري وبطانته ،واليت
وصفت "بنقطة التحول التارخيية" من قبل وزارة اخلارجية،
و"ابألمر اجللل يف اتريخ السودان" من قبل غازي صالح الدين
الذي وقع االتفاقيات مفوضاً عن احلكومة .واليت من أجلها أقيم
االحتفال الضخم الستقبال الوفد ،الذي اشرتك يف اقرتاف
"جرمية ميشاكوس" التارخيية ،استقبال الفاحتني .وهي اليت تستعد
احلكومة لرتوجيها داخلياً وخارجياً بواسطة بطانة النفاق وأجهزة
اإلعالم املضلِّلة ،وأبرخص أساليب الدجل السياسي على األمة.
أما ما ورد خبصوص موقف احلكومة من الشريعة
اإلسالمية ،فإنه ال يغين من احلق شيئاً .إذ إن حكومة السودان،
مثلها مثل بعض بلدان العامل اإلسالمي اليت اعتربت اإلسالم
أحد مصادر التشريع وليس املصدر الوحيد للتشريع .فال يوجد
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يف العامل اإلسالمي دولة إسالمية واحدة بل كل الدول القائمة
فيه حتكم ابلكفر .ونظرة خاطفة إىل ما حتكم به احملاكم يف العامل
اإلسالمي ،وألنظمة احلكم اجلمهورية وامللكية ،وإىل األنظمة
االقتصادية ودور البنوك الربوية فيها ،وإىل أنظمة املعامالت
والعقوابت ،وإىل سياساهتا اخلارجية ،ومناهج التعليم،كل ذلك
يدل داللة قاطعة على أن مجيع هذه الدول تتبىن فصل الدين
عن الدولة ،والسودان واحدة منها .ولذلك فإن ما قام به مجيع
حكام السودان من التظاهر ابحلرص على ربط اإلسالم ابحلكم
كان إبحياء من الدول الكافرة ومن أخبث األساليب اليت جلأ
إليها الكافر وعمالؤه لتعميق اخلنادق وتشييد األسوار وبناء
احلواجز بني الشمال واجلنوب.
ومن املقرر أن حتصل املفاوضات القادمة أواسط آب
(أغسطس) القادم ،وهي يف حقيقتها من أجل تكريس
االنفصال حتت غطاء احملافظة على "السودان املوحد" للتعمية
وإمعاان يف التضليل .فهي لبحث توزيع الثروة ،وتوزيع السلطة،
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ودستور اجلنوب ،ودستور الشمال ،ودستور احلكومة املركزية،
واحلدود اجلغرافية ،وغريها من األمور املعلقة اليت ال بد من
االتفاق عليها لتسهيل والدة الكيان اجلديد عندما حتني ساعة
الصفر .ويالحظ أن هناك استعجاالً مقصوداً يف سرعة إجناز
املهمة ،وذلك قبل أن يستفيق الناس على عظم الكارثة اليت
أطلت برأسها عليهم بعد التحرك األمريكي اجلديد .كما
ويالحظ السكوت املطبق من جانب حكام مصر وليبيا وكأن
األمر ال يعنيهم ،مع أهنم هم أصحاب ما مسي ابملبادرة "املصرية
الليبية" اليت مل يرد ذكر هلا يف االتفاقات .فهل سكتا إرضاء
لواشنطن ؟ صحيح أن مواقف القذايف ال خترج عند ساعة احلزم
وانتهاء وقت املناورة والتضليل عن مواقف اإلجنليز الذين سلموه
السلطة ،وسلموه رقاب الشعب اللييب املسلم ،بعد إدريس
السنوسي ابنقالب عام 1969م .ومل تكن مواقفه جتاه مترد
اجلنوب إال إلثبات الوجود وللتظاهر ابلقدرة والنفوذ على
الساحة األفريقية إرضاء لإلجنليز ،وحماولةً لِّلتعطيل والتشويش
10

على السياسة األمريكية يف املناسبات ،ولذلك كان سكوته
متوقعاً .والسؤال املهم هو :كيف يسكت حكام مصر على
فصل اجلنوب ،وهم يعلمون أنه يؤثر بشكل مباشر يف مصلحة
كل مسلم وغري مسلم من أبناء الشعب املصري ؟ أال يعلمون أن
الكيان اجلديد ابحلدود اجلغرافية اليت يطالب هبا املتمردون
والدول الكافرة ،سوف يتحكم حتكماً اتماً مبياه هنر النيل ؟ أال
يعلمون حجم النزاعات واملشاكل اليت سوف حتصل على أثر
ذلك ؟ أال يعتربون اما هو حاصل بني تركيا وسوراي بسبب حتكم
حكام األوىل العلمانيني مبنابع هنر الفرات ،وما يالقيه املسلمون
يف سوراي من ويالت بسبب شح املياه؛ انهيك عن اختاذ ذلك
أداة قوية للتأثري على جمرى األحداث يف سوراي ملا يريده
العلمانيون األتراك ؟ فإذا كان كل ذلك معلوماً عند حكام مصر،
وهذا هو الغالب ،فلماذا السكوت إذن ؟ هل صدقوا مقولة
األمريكيني أهنم "ال يسعون لفصل اجلنوب عن الشمال"؟ مع أنه
ثبت ابالستقراء أهنا سياسة أمريكية اثبتة منذ أن سيطر النفوذ
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األمريكي على مصر عام 1952م وإىل اآلن ،وكل رئيس
أمريكي عليه أن ينجز قدراً معيناً من هذه السياسة .فلو مل
حيصل االنفصال الفعلي يف زمن حكومة بوش احلالية فإنه سوف
حيصل يف حكم من يليه أو من يليه  ...فإذا مل يصدقوا
األمريكيني وعلموا بسياسة االنفصال اليت يتبنوهنا ،هل سكوهتم
هو ألهنم عمالء ؟ وهل سكوهتم مقبوض الثمن ؟ وبضغط
أمريكي ،وحتت أتثري املليارات السنوية ،حتت اسم املساعدات،
اليت يتلقوهنا مقابل أعمال السمسرة لتسوية قضية املسلمني يف
فلسطني لصاحل أمريكا واليهود؟ وهل يقبل عاقل تصريح أمحد
ماهر ،وزير خارجية مبارك ،تعليقاً على ما حصل يف نريويب:
"ليس لدينا أية معلومات عن االتفاق ،وعلمت به من اإلذاعات
ووسائل اإلعالم" ؟! وهو يعلم أن موضوع اجلنوب كان موضوع
حبث بني بوش ومبارك يف زايرته ألمريكا ،كما وأن البشري كان
يف زايرة للقاهرة قبيل انعقاد مباحثات نريويب ،وكان اجلنوب
موضوع حبث مع مبارك .أم أن تصريح ماهر للتضليل والتنصل
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من املسئوليات ؟! كما وأن القذايف سبقه ملثلها قائالً" :لن نكون
سودانيني أكثر من السودانيني".
أما النصوص اليت وردت يف االتفاقات وأشارت إىل وحدة
السودان مثل" :اتفق الطرفان على أن حالً سلمياً عادالً مبنياً
على وحدة السودان هو هدفهما املشرتك  "...كما ورد يف البند
الثالث من البيان املشار إليه ،فإهنا نصوص تتعارض متاماً مع
مفهوم نصوص االنفصال ،وتتعارض مع ما جرى يف الواقع منذ
عام 1922م وإىل يومنا هذا ،تتعارض مع املخطط األمريكي
الذي تسعي أمريكا وبريطانيا والدول األوروبية األخرى لتنفيذه
سعياً حثيثاً .ولذلك فقد وضعت هذه النصوص بقصد التضليل
وخداع البسطاء من أبناء األمة ،ولتغطية اخليانة الكربى ،حتت
شعار احملافظة على وحدة السودان وسالمة أراضيه .ولبيان ذلك
يقتضينا العودة إىل حملة عن اجلذور التارخيية هلذه املؤامرة اليت
التقت عليها رءوس الكفر أمريكا وبريطانيا ،كي يستيقن
املسلمون من خطورة حكامهم العمالء على قضاايهم املصريية،
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وكي يتعرفوا على مدى خبث أعدائهم الكفار ومكرهم،
ليحذروهم كل احلذر ويعاملوهم مبثل ما يعاملوننا به.
بعد احتالل بريطانيا ملصر عام 1882م أخذت تعمل
على تقسيمها ،جرايً على خطتها اليت رمستها للعامل اإلسالمي
بتمزيقه ليسهل هلا السيطرة عليه واستغالل ثرواته وهنبها،
واحليلولة دون عودته قوة مؤثرة هتدد مصاحلها االستعمارية.
فقامت من خالل هذه السياسة ،يف عام 1899م بتقسيم مصر
إىل قطرين :األول حددته مبا هو واقع جنوب خط عرض ()22
درجة وأطلقت عليه اسم (السودان) ،والثاين حددته مبا هو مشال
هذا اخلط وأطلقت عليه اسم (مصر) .وقد أبقت على اسم
مصر للقطر الثاين خبثاً ودهاءً ،حملو داللته احلقيقية من الذاكرة،
(كما جيري حالياً يف التآمر إلطالق اسم فلسطني على أقل من
ربع مساحتها) .إن مصر قبل عام 1899م( ،منذ ما قبل الفتح
اإلسالمي ،ولعهد قريب ،أي أثناء احلكم العثماين وحكم أسرة
حممد علي) ،كانت تضم مصر والسودان احلاليتني ،كانتا وحدةً
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واحدةً ،وبلداً واحداً امسه مصر .وعلى الرغم من املعارضة القوية
اليت أظهرها املسلمون يف مصر خلطة التقسيم ،فإن بريطانيا ،اليت
كانت الدولة األوىل يف ذلك الوقت من بني الدول الكربى يف
السياسة الدولية ،مل أتبه هبذه املعارضة ،وأبقت على التقسيم
وفرضته بقوة السالح والنفوذ ،وجلأت إىل اتباع أخبث األساليب
وأكثرها مكراً ،وزاد الطني بلة تواطؤ عمالئها من حكام
املسلمني معها .فحاولت امتصاص النقمة وهتدئة اخلواطر،
فأشركت مصر (حبدودها اجلديدة) معها ،شكالً ،يف حكم
اإلقليم اجلديد (السودان) وإدارة شئونه ،وجعلت هذا اإلشراك
موثقاً ومنصوصاً عليه يف اتفاقية احلكم الثنائي لعام 1899م اليت
احتوت على قرار التقسيم .وظلت هذه االتفاقية قائمة  -شكالً
 إىل األول من كانون الثاين (يناير) عام 1956م ،أي اتريخما أطلقوا عليه بعدئذ اسم "اجلمهورية السودانية" ،بعدما متت
إجراءات الفصل الالزمة دولياً ،وبعد إقرا ٍر مشرتك من حكام
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مصر ومن بريطانيا صاحبة النفوذ االستعماري على السودان يف
ذلك الوقت.
وقد كان ألمريكا دور حاسم يف االنفصال ،إذ تلقفت
الفكرة الربيطانية (فكرة تقسيم مصر إىل إقليمي مصر
والسودان) ،فأوعزت لعمالئها يف مصر «رجال الثورة» بتوقيع
اتفاقية مع بريطانيا عام 1953م نصت على ما أطلقوا عليه
"حق تقرير املصري" للشعب السوداين ،بعد ثالث سنوات كفرتة
انتقالية ،جيري بعدها استفتاء شعيب برقابة دولية .وقد كانت
هذه االتفاقية ،حبق ،متهيداً لالنفصال .إذ قامت كل من أمريكا
وبريطانيا بعدها ،أثناء الفرتة االنتقالية ،بتهيئة الرأي العام من
خالل عمالئهما لقبول فكرة االنفصال ،مع أن الرأي العام كان
كاسحاً يف رفض االنفصال واحملافظة على الوحدة .وأثناء الفرتة
االنتقالية أوعز حكام مصر ،بتوجيه أمريكي ،إىل حزب الوطين
االحتادي املمثل للطائفة اخلَْتمية ،املوايل هلم ،بتغيري موقفه من
رفع شعار "وحدة وادي النيل" إىل رفع شعار "االستقالل
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(االنفصال)" ،مع أنه كان قد حاز على أغلبية برملانية كبرية
بسبب رفعه شعار الوحدة .أما حزب األمة املمثِّل لطائفة
األنصار ،واملوايل لإلجنليز منذ نشأته ،فقد كان يروج للفكرة
اإلجنليزية الداعية لالنفصال منذ اليوم األول لنشأته .وبعد انتهاء
الفرتة االنتقالية ،وقد هتيأت أجواء االنفصال ،أعلن إمساعيل
األزهري (من الوطين االحتادي) ،رئيس الوزراء ،الذي كان من
أقوى املنادين بوحدة وادي النيل ،أعلن يف 1955/12/19م،
بعدما غري جلده ،بطلب من حكام مصر ،موافقة الربملان
السوداين ابإلمجاع على االنفصال الذي أطلقوا عليه فيما بعد
اسم «االستقالل» ! وبذلك تكون بريطانيا قد حققت هدفها
(أي تقسيم مصر التارخيية) بعد ما يزيد عن اخلمسني عاماً،
مبساعدة أمريكا ،بل بتبنيها للخطة.
مل تتوقف اخلطة الربيطانية عند حد تقسيم مصر (التارخيية)
إىل إقليمي مصر والسودان (احلديثني) ،بل تعدى األمر إىل
العمل على تقسيم السودان إىل دولتني ،األوىل يف الشمال
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والثانية يف اجلنوب .وقد بدأت ابلسعي لتنفيذ هذه اخلطة بعد
انتهاء احلرب العاملية األوىل ،أي يف عام 1922م .وتبنت
سياسة "الباب املغلق" أمام الشماليني يف تعاملهم مع اجلنوبيني
كأساس يف إدارهتا للمديرايت اجلنوبية :االستوائية ،وحبر الغزال،
وأعايل النيل؛ وحظرت على الشماليني دخول هذه املناطق أو
العمل هبا أو االجتار معها؛ ووضعت قيوداً صارمة على انتشار
اإلسالم فيها أو انتشار كل ما ميت للشماليني بصلة من عادات
أو تقاليد ،وجعلت اجلنوبيني ينظرون إليهم بعني الريبة والشك.
ويف هذا الوقت حيث سلكت سياسة عزل الشمال عن اجلنوب
فتحت اجلنوب على مستعمراهتا اجلنوبية يف شرق أفريقيا :احلبشة
(إثيوبيا) ،وأوغندا ،وكينيا ،وتنزانيا وغريها .وسعت إىل ربط
مديرايت اجلنوب الثالث مع هذه املستعمرات .وأصدرت قراراً
عام 1930م ينص على اعتبار اجلنوبيني أانساً خيتلفون عن
الشماليني .ودفعت ابملبشرين والبعثات التبشريية كاآلابء
الفريونيني ومجعيات بروتستانتية واجلمعية التبشريية الكنسية
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األجنليكانية ،دفعتهم بقوة للعمل بنشاط يف تلك املديرايت.
وفرضت اللغة اإلجنليزية لغة رمسية .واختذت الكثري من
اإلجراءات والتدابري اليت من شأهنا أن تباعد بني الشماليني
واجلنوبيني .وقبل أن ُخترج بريطانيا قواهتا من السودان حرضت
اجلنوبيني على العصيان والتمرد املسلح ،ودعمتهم مباشرة ابملال
والسالح ،وبشكل غري مباشر عن طريق عمالئها يف مستعمراهتا
اجملاورة ،مثل عميلها هيالسالسي يف احلبشة ،وعمالئها يف كل
من أوغندا وكينيا وتنزانيا .وبدأ املتمردون متردهم قبل مغادرة
القوات الربيطانية األراضي السودانية ،وظلوا يناوئون احلكومات
املتعاقبة واحدة بعد أخرى إىل يومنا هذا .طالبوا ابلفدرالية،
وابلكونفدرالية ،وابحلكم الذايت ،واالستقالل حسبما واتت
الظروف واألحوال .وال تزال بريطانيا تغذي كل أسباب الفرقة
والشقاق بكل ما أوتيت من قوة ،وال ِّ
تفوت أية مناسبة جتد من
خالهلا أمال يف حتقيق غايتها.
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فمنذ عشرينات القرن املاضي ،وإىل يومنا هذا ،تسعى
بريطانيا دون كلل أو ملل ،إىل فصل جنوب السودان عن مشاله،
وتتواصل يف اختاذ كل الوسائل واألساليب املمكنة لتحقيق
هدفها .والسبب الذي أخرها عن حتقيقه طوال هذه املدة هو
فقداهنا لزمام املبادرة يف املسألة وانتقاهلا ليد أمريكا ،مع أن هذه
األخرية تبنت الفكرة وسارت هبا هي األخرى ،ولكن أبساليبها
ووسائلها اخلاصة ،وابندفاع يتفاوت قوة وضعفاً من وقت آلخر
حسبما ميليه عليها وضعها اإلقليمي والدويل ،وبشكل ال
يضعف من سلطة عمالئها الذين تعاقبوا على حكم السودان أو
يؤثر على سالمتهم؛ خاصة وأهنم كانوا يتعرضون على الدوام
هلجوم قوي من عمالء بريطانيا األقوايء أمثال حزب األمة.
وعلى الرغم من اختالف املصاحل األمريكية عن الربيطانية
يف السودان ،انطالقاً من مفهوم النفعية الذي ميليه عليهما املبدأ
الرأمسايل ،وما يرتتب على ذلك من تنافس ٍ
حاد بني الدولتني
يظهر أثره واضحاً يف الشقاق والنزاع املستحكم بني عمالئهما؛
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على الرغم من ذلك فقد حصل التقاء بني سياسيت الدولتني
على فصل اجلنوب ،كما التقتا من قبل على تقسيم مصر
التارخيية إىل مصر والسودان؛ وكما التقتا مثالً على زرع الكيان
اليهودي (إسرائيل) يف قلب العامل اإلسالمي .وكذلك حصل
تالق يف استخدام بعض األساليب مع اختالف أدوات التنفيذ
الالزمة إلجناز اخلطة بنجاح .فالتعارض الذي يظهر أحياانً بني
السياستني فيما يتعلق بفصل اجلنوب ال يتعدى االختالف على
بعض الوسائل واألساليب وأدوات التنفيذ .أما الفكرة األساسية
وهي فصل اجلنوب عن الشمال فلم حيصل بينهما خالف
عليها .وهذا حيصل يف بعض القضااي الدولية ،كما هو احلال يف
العامل اإلسالمي ،فعندما التقتا على فكرة زرع الكيان اليهودي
التقتا على بعض الوسائل واألساليب أحياانً واختلفتا أحياانً
أخرى مبا يتمشى مع مصاحل كل منهما.
وقد تبني بعد متابعة السياسة األمريكية جتاه السودان
واستقرائها منذ أن بدأت ابلتدخل يف شئونه الداخلية بعد انتهاء
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احلرب العاملية الثانية ،وخاصة بعد أن حلت يف نفوذها حمل النفوذ
الربيطاين يف مصر عام 1952م ،تبني أن خطتَها ،بعيد َة املدى،
اليت رمستها للسودان ،واليت ورثتها عن السياسة الربيطانية ،هي
فصل جنوبه عن مشاله .وهي وإن مل تفصح عالنية عن هذه
السياسة يف يوم من األايم بتصرحيات على ألسنة املسئولني مثالً،
إال أن األساليب اليت تتبعها يف سياستها جتاه السودان ،وما
حققته على يد عمالئها الذين تعاقبوا على حكمه من مكاسب
للمتمردين ،وما تقوم به من حتركات ُمريبة يف الوقت احلاضر ،هلي
أبلغ من التصرحيات يف داللتها على النيات اخلبيثة املبيتة لفصل
اجلنوب .ولنا فيما فعلته يف فصل تيمور الشرقية عن األراضي
اإلندونيسية عربة .إذ أوعزت لعميلها سوهارتو ،حاكم إندونيسيا
األسبق ،بضمها إىل األراضي اإلندونيسية عام 1975م بعد
جالء الربتغاليني عنها ،ولكنها انقلبت عليه فيما بعد ،وظلت
تعمل ابلتدريج مع الدول الغربية األخرى وأسرتاليا أبساليبها اخلفية
حىت متكنت من فصلها يف هناية املطاف ،وإقامة دولة ذات صبغة
نصرانية على أرضها عام 1999م.
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وإن من أخطر األساليب اليت التقت عليها دول الكفر:
أمريكا وبريطانيا لفصل جنوب السودان عن مشاله هي :تدويل
املسألة ،وفتح اجلنوب أمام عمل املبشرين واإلرساليات التبشريية،
وأمام املنظمات اليت تتظاهر أبهنا غري حكومية وأهنا تعمل بدوافع
إنسانية وللمحافظة على ما يسمونه حبقوق اإلنسان وتقدمي
األموال وتوفري الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي
للمتمردين ،واإليعاز للدول اجملاورة بتوفري الدعم اإلقليمي وقواعد
االنطالق لنشاطهم ولتجمعاهتم ومعسكرات تدريب لقواهتم،
وتسخري العمالء من األحزاب السياسية ومن الفئات احلاكمة،
وإصدار التشريعات املشبوهة اليت اختذها املتمردون حجة
لالنفصال ،وتوقيع االتفاقيات بينهم وبني الدولة ،وإظهار املسألة
وكأهنا خالف متأصل بني النصارى األفارقة يف اجلنوب واملسلمني
العرب يف الشمال.
إن تدويل أية قضية سياسية يعين خروجها من أيدي
أصحاهبا ،وابلتايل إىل أيدي الدولة العمالقة وابقي الدول
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الكربى حللها وتصفيتها وفق أهواء هذه الدول ومصاحلها.
ولذلك نرى أن أول ما تسعى إليه الدول املؤثرة يف السياسة
الدولية هو جر أية قضية ،ترى هبا مصلحة هلا ،إىل خارج
نطاقها الوطين أو اإلقليمي ،أي إىل تدويلها .وهذا هو الذي
حصل ابلنسبة ملسألة جنوب السودان ،إذ قلما جتد مسألة على
هذا النطاق الواسع من التدخل الدويل كما هي عليه اآلن .وقد
أصبحت من كثرة األطراف الدولية املتدخلة فيها وكأهنا غري
سودانية ،وابألحرى غري إسالمية .وجند أن عدد املهتمني هبا من
الغرب الكافر يفوق أضعاف أضعاف املهتمني هبا من العامل
اإلسالمي .نشاهد التدخالت الدولية من قبل الدول الغربية
صغريها وكبريها :أمريكية ،وبريطانية ،وفرنسية ،ونروجيية،
بحث يف أروقة
وسويدية ،وكندية ،وسويسرية وغريها .وهي تُ َ
الكوجنرس األمريكي وكأهنا مسألة داخلية ختص إحدى الوالايت
األمريكية .وقلما جند منظمة نصرانية غربية ليس هلا عالقة
جبنوب السودان ،من جملس الكنائس العاملي إىل أصغر جتمع
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كنسي .وصارت املسألة بنداً دائماً من بنود االجتماعات
الدورية لدول اإليغاد ،اليت أقرت يف اجتماعاهتا املسمومة ما
أمسوه ب "إعالن املبادئ" الذي نص على ما أطلقوا عليه "حق
تقرير املصري" للجنوبيني ،وهو التعبري املخفف عن االنفصال
بلغة السياسة الدولية .واألنكى من هذا كله ما نسمعه من
الرتويج للتدخل الدويل والسعي له ،بل والرتحيب به ،واألمريكي
منه بشكل خاص ،علناً وبدون أدىن حتفظ على لسان حاكم
السودان وبعض بطانته ووزرائه؛ مع أنه جملبة للويالت وللمشاكل
لألمة اإلسالمية ،وللشعب السوداين على وجه اخلصوص .وال
نظن أن خطورة مثل هذه املواقف ختفى على مثلهم.
وقد حلقت أمريكا وابقي دول العامل الغريب ابملوقف
الربيطاين الداعم للتبشري واملبشرين؛ فقد نشر "جري ابيتون"
مساعد مدير جامعة "ترينيت العاملية" تقريراً مفصالً عن نشاط
البعثات التبشريية العاملة يف جنوب السودان ذكر فيه أمساء
مخساً وثالثني إرسالية تعمل بنشاط يف اجلنوب ،منها ()24
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إرسالية أمريكية ،و( )3كندية ،و( )2بريطانية ،و( )2نروجيية،
و( )1نيوزيالندية ،و( )1بلجيكية ،و( )1سويسرية .ومن بينها
كربايت اإلرساليات العاملية مثل" :أفريكا إنالند مشن"،
"أمريكان ِّ
آنت سليفرجيروب"" ،بلو انيل بروجكت"" ،كاثوليك
ِّرليف سريفيس"" ،كريستيان كمفورت إنرتانشنال"" ،كريستيان

فريدم إنرتانشنال"" ،كريستيان سوليدريت إنرتانشنال"،
"سي.إس.آي.يو.إس"" ،كريستيان سوليدريت ويرلد وايد".
وكلها تسرح ومترح يف جنوب السودان دون حسيب أو رقيب.
وتتخذ هذه اإلرساليات التبشريية من األعمال اإلنسانية كبناء
املستشفيات ،واملعاهد والكليات ،ومراكز مكافحة األمراض،
وأعمال اإلغاثة ،تتخذ من كل ذلك غطاء كثيفاً ألعماهلا ِّ
املدمرة
ً
كتهريب السالح يف صناديق األدوية واألغذية للمتمردين .فقد
أذاع التلفزيون النروجيي يف تشرين الثاين/نوفمرب عام 1999م
برانجماً عن هتريب السالح يف صناديق اإلغاثة ذكر فيه أن
منظمة "نروجين بيبولز إيد  -إن.يب.إيه" هربت هي مبفردها من
 100-80طن من األسلحة.
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إن هذه اإلرساليات واملنظمات منظمات مسيسة ،دخلت
جنوب السودان هبدف دعم املتمردين ،وللتجسس ،وجلمع
املعلومات ،وإاثرة الفتنة ،وبث روح التمرد والعصيان ،ولنشر
األفكار املعادية .وهي أبواق دعاية كاذبة تبث دعايتها املعادية
املغرضة ضد مجيع املسلمني ،ليس يف السودان فحسب وإمنا على
نطاق العامل .وما تدعيه من القيام ابألعمال اإلنسانية حجة
واهية ،القصد منه تسويغ الوجود والتخريب حتت هذا الغطاء.
وعليه فإنه يتوجب طردها للتخلص من شرها ،ولسد أبواب الفنت
اليت تفتحها علينا ،ولوضع حد ألبواق الدعاية الكاذبة اليت تبثها.
خاصة وأن السودان ليس حباجة إلعاانهتا فهو يف حقيقة أمره بلد
غين قد حباه هللا بثروات طبيعية هائلة ،وهو خالف ما يشاع عنه
ٌ
من أنه من أفقر بالد العامل .يوجد فيه النفط ،والغاز الطبيعي،
والذهب ،والفضة ،والكروم ،واألسبست ،واملنجنيز ،واجلبص،
وامليكا ،واحلديد ،والرصاص ،واليورانيوم ،والزنك ،والنحاس،
والكوبلت ،واجلرانيت ،والرخام ،والقصدير .وبه ثروة مائية وزراعية
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وحيوانية قل نظريها يف العامل .لقد مت استخراج الذهب وتصديره،
ومت تصدير النفط منذ عام 1999م بعد أن مت االكتفاء ذاتياً،
ومن املتوقع دخول السودان يف عضوية الدول املصدرة للنفط
"األوبيك" ،ونشرت وزارة الطاقة السودانية أن االحتياطي النفطي
الذي مت اكتشافه لغاية اآلن يزيد عن ثالثة مليارات برميل ،وقدره
آخرون مبا يزيد عن مثانية مليارات برميل .كما أن السودان غين
ابلغذاء فال حيتاج لإلعاانت املشبوهة واملخلوطة بصناديق الذخرية
والسالح للمتمردين .لقد أعلن الدكتور جمذوب اخلليفة ،وزير
الزراعة والغاابت أن "لدينا موارد فريدة من األرض والطقس واملياه
واحليواانت ...وكل هذا جيعل السودان أحد أهم بالد العامل إلنتاج
الغذاء" .وقد ورد يف دراسات البنك الدويل "أن السودان قادر
على إطعام مليار نسمة ملدة سنة كاملة لو مت استغالل األراضي
الزراعية والثروة املائية اليت فيه" .ويتوفر يف السودان كميات هائلة
من مياه األهنار واألمطار واملياه اجلوفية .يصاحب ذلك أر ٍ
اض
زراعية شاسعة تزيد مساحتها عن مائيت مليون فدا ٍن ال يبلغ
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املستغَل منها يف الوقت احلاضر نصفها .ويلحق هذه الثروة
الزراعية اهلائلة ثروة حيوانية كبرية توفر اللحوم واأللبان ومشتقاهتا
على نطاق جتاري واسع .فالسودان بلد غين ال حيتاج إلعاانت
ومنح الدول الكافرة اليت حتتوي صناديقها على أدوات القتال
وإاثرة احلرب والفتنة .وهكذا فإن السودان ليس فقرياً بثرواته ولكنه
فقري حبكامه املخلصني .لقد ابتلي حبكام خونة منذ أن ظهر حليز
الوجود عام 1956م ،ارتضوا ألنفسهم أن يكونوا أدوات صراع
يف أيدي الدول الكربى ،فانصرفوا عن رعاية شئونه إىل املناحرة
واملنازعة على اجلاه واحلكم والسلطان ولو كان ذلك يصب يف
خدمة مصاحل الدول الغربية الكافرة الطامعة بثرواته .فقصروا عن
استغالل الثروات وأساءوا استخدامها واستأثروا هبا حملاسيبهم
وبطانتهم ،وبددوها دون طائل يذكر ،وأثقلوا كاهل الشعب
السوداين ابلديون اخلارجية اليت زادت عن العشرين ملياراً من
الدوالرات .أعلن وزير املالية السوداين يف 2000/08/05م" :أن
الدين اخلارجي للسودان يبلغ ( )20ملياراً من الدوالرات مبا فيها
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حصة صندوق النقد الدويل البالغة مليارا وستة أعشار املليار اليت
تكون الفوائد مثانية وأربعني ابملئة منها" .وكان من النتائج املباشرة
لبُعد احلكم عن أحكام هللا صدور تشريعات الكفر اليت استباحت
امتلكات األفراد من الناس مثل التأميمات اجلائرة للممتلكات
اخلاصة ،اليت أدت إىل انتشار الذعر وتفشي اخلوف بني الناس
من ضياع أمواهلم ،ما دفعهم إىل هتريبها للخارج وحرمان البالد
منها .وقد قُ ِّدرت هذه األموال مبا يقارب العشرين ملياراً ،أي مبا
يعادل الديون اخلارجية .واما زاد الوضع االقتصادي سوءاً تكاليف
احلرب األهلية اليت أشعلتها بريطانيا قبل رحيل قواهتا عن األراضي
السودانية عام 1955م ،واستمرارها يف تغذيتها هي وأمريكا
وابقي الدول الغربية اليت انضمت هلا يف هذا العمل إىل وقتنا
احلاضر.
ومن أكثر األساليب األمريكية اليت استخدمت لفصل
اجلنوب مرارة على النفوس ،هو استخدام اإلسالم على يد أبناء
املسلمني .وقد وجدت أمريكا يف الرتايب (العميل اإلجنليزي
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املخضرم الذي سخرته أمريكا وتظاهر هو أنه معها) ويف جبهته
القومية لقمة سائغة هلذا األسلوب .وقد ابشرت ابستخدام هذا
األسلوب عام 1981م ،إذ عني جعفر منريي  -عميل أمريكا
ٍ
حسن الرتايب مدعياً عاماً ،مث أصدر
حينئذ -
وحاكم السودان
َ
النمريي يف أيلول/سبتمرب عام 1983م مرسوماً جبعل الشريعة
اإلسالمية مصدراً من مصادر التشريع .ومع أن هذا املرسوم ليس
من اإلسالم يف شيء ،وال يغين من احلق شيئاً ،فقد اختذ منه
املتمردون  -الذين حركتهم أمريكا يف شباط (فرباير) 1983م -
ومن إلغاء اتفاقية أديس أاباب عام 1981م اليت كان قد وقعها
معهم حجة لالستمرار يف التمرد والزايدة من حدته .وعندما
وضعت أمريكا عميلها البشري عام 1989م يف السلطة ،أشرك
معه الرتايب وهو على علم بعمالته ،فجعل منه ومن جبهته واجهة
إسالمية له ،ورفعا الشعارات اإلسالمية اخلالية من املضمون،
وضمنا
الدستور الذي زورا االستفتاءَ عليه عام 1998م نصاً
َ
ابعتبار الشريعة اإلسالمية أحد مصادر التشريع (وليس املصدر
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الوحيد) ،واستمرا يف إبقاء قانون احلدود اإلسالمية الذي كان
صدر أايم النمريي (دون تطبيق) إمعاانً يف إعطاء املتمردين ذريعة
االستمرار يف التمرد .كما وفتحا أبواب السودان عن عمد وبعد
إيعاز لنشاط احلركات اإلسالمية املسلحة بشكل الفت للنظر.
وأخذت أبواق الدعاية الغربية الكافرة ،خاصة األمريكية منها
تصور السودان وكأنه أصبح دولة إسالمية ،وأخذ الرتايب يصول
وجيول ويتبجح "أبن السودان أصبح مركز انطالق الدعوة
اإلسالمية يف العامل" فكان ما كان من ركوب أمريكا ملوجة
اإلسالم يف السودان ،فزادت من شعبية عميلها البشري لرتكيزه يف
احلكم مستغلة عمق اإلسالم يف نفوس املسلمني ،كما وكرست
االنفصال وعمقت ووسعت اخلنادق بني اجلنوب والشمال .ومل
تكن هذه املرة األوىل اليت تستخدم أمريكا اإلسالم يف سياستها
اخلارجية ،إذ سبق وأن استغلته يف القضاء على شاه إيران وطرد
النفوذ الربيطاين منها واحللول حمله ،وكذلك استغلته لكسر شوكة
املوارنة يف لبنان ،وما نتج عن ذلك من إضعاف النفوذ الربيطاين
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والفرنسي واحللول حملهما .فيتوجب على املسلمني العاملني
الوعي التام على هذا األسلوب األمريكي حني النظر إىل
السياسة األمريكية يف العامل اإلسالمي.
دعمت الدول الغربية الكافرة املتمردين منذ نشأهتم ،فتلقوا
الدعم القوي بني عامي 1955م1972-م من بريطانيا يف
الدرجة األوىل اليت سلحتهم ودفعتهم إلظهار التمرد والعصيان
قبل أن خترج قواهتا من السودان عام 1955م ،متاماً كما دعمت
اليهود قبيل انتهاء انتداهبا على فلسطني عام 1948م .ووفرت
للمتمردين الدعم القوي عن طريق عميلها هيالسالسي،
إمرباطور احلبشة (إثيوبيا) ،وعن طريق ابقي الدول األفريقية
األخرى اجملاورة مثل أوغندا وكينيا ،كما وفتحت هلم انفذة على
الكيان اليهودي يف فلسطني (إسرائيل) ،وكان جوزيف الجو
قائد التمرد على صلة قوية هبذا الكيان الذي أمده ابلسالح.
ودعمتهم من الداخل على يد عمالئها كالصادق املهدي الذي
دعا ألول مرة عندما كان رئيساً للوزراء عام 1965م إىل فكرة
"املائدة املستديرة" وإىل منحهم منصب انئب رئيس اجلمهورية.
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وكان بذلك أول سوداين يدفع مبسألة املتمردين إىل هذا الصعيد.
أما أمريكا فإهنا يف ذلك الوقت مل تكن تتظاهر بدعمهم العلين
وإن كانت تسكت عنه (وهو عالمة الرضا) ألهنا كانت حديثة
عهد ابستعمار املنطقة ،وحرصاً منها على سالمة ابكورة
عمالئها على أرض السودان؛ حىت إهنا كانت تلجأ لضرهبم
أحياانً ضرب أتديب ،عندما كانت حتس خبطورهتم على
عمالئها ،كما حصل عندما أوعزت إلبراهيم عبود بضرهبم
ومبالحقة املبشرين واحلد من نشاطهم .وكان بداية أقوى دعم
سياسي أمريكي هلم عندما أوعزت لنمريي بتوقيع اتفاقية أديس
أاباب معهم يف 1972/03/27م ،فكان أول حاكم سوداين
يتنازل هلم تنازالت اترخيية مل يسبقه هلا سوداين قط .فبعد أن
كانوا يف حالة املتمردين اخلارجني على الدولة جعل منهم نِّداً،
على قدم املساواة مع الدولة ،واعرتف هبم ككيان سياسي.
أعطاهم مبوجب االتفاقية ُحكْماً ذاتياً لألقاليم الثالثة جمتمعة مع
بعضها :االستوائية وحبر الغزال وأعايل النيل؛ يرأسها رئيس يُعني
بعد توصية من اجمللس احمللي للوالايت ،ويقوم هذا الرئيس بتعيني
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جملس للوزراء مسئوالً عن إدارة هذا الكيان الوليد .كما وأقر هلم
مبوجب االتفاقية جعل اللغة اإلجنليزية لغة رئيسية إلدارات
الدولة .وغريها من التنازالت اليت ابعدت بني الشمال واجلنوب
إىل حد كبري ألول مرة يف اتريخ السودان .وإنه وإن تراجع
النمريي عن هذه االتفاقية فيما بعد ،أي عام 1983م ،إال أهنا
شكلت سابقةً خطرة ،استمرت إحدى عشرة سنة ،ويستند
إليها كل من يبغي سوءاً ابملسلمني يف السودان.
أما الدعم األمريكي القوي للمتمردين فقد ظهر بشكل
جلي يف الفرتة بني 1983م وإىل يومنا هذا .مولتهم مباليني
الدوالرات ،وزودهتم ابألسلحة عن طريق الدول اجملاورة ،وفتحت
هلم هبا معسكرات التدريب ،وجعلت هلم منها نقطة انطالق
قوية ملهامجة مصاحل الدولة وهتديد األمن وسالمة الناس.
وجعلت هلم من إريرتاي قاعدة سياسية يتآمرون منها على
األراضي السودانية .وزودهتم ابألسلحة املخبأة يف طرود املواد
الغذائية املرسلة ابسم املنظمات اإلنسانية .كما وأصدر جملس
النواب األمريكي بتاريخ 1999/03/24م قراراً ينص على
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"تزويد اجليش الشعيب لتحرير السودان أبسلحة مضادة
للطائرات" ،ونص على "زايدة الدعم املايل للمناطق الواقعة حتت
سيطرة املتمردين" و"دعم جهود دول اإليغاد اخلاصة ابلسالم" -
ألهنا لصاحل املتمردين  -وأوصى بضرورة مطالبة جملس األمن
الختاذ "قرار يفرض مناطق حظر للطريان يف اجلنوب" .ويف
2001/06/08م أوصى بصرف عشرة ماليني دوالر ملن ُمسُّوا
ابملعارضة مبن فيهم املتمردون .كما سبق وأن أوصى جملس
الشيوخ بتوصيات اماثلة يف 1999/07/01م .ووفرت هلم دعما
قواي من داخل السودان بواسطة البشري الذي قدم هلم أخطر
تنازالت غري مسبوقة يف اتريخ السودان ،وجلأ إىل أخبث
األساليب لتغطيتها ومتريرها ،أال وهو التدويل واالستفتاء .أما
التدويل فقد كان من خالل جتمع دول اإليغاد اليت أقرت ،مبن
فيهم البشري ،عام 1994م ما أمسوه ب "إعالن املبادئ" الذي
نص على "حق تقرير املصري  "...للجنوبيني واعتبار "االنفصال"
أحد اخليارات املفتوحة أمامهم .واالستفتاء (املزور) أجراه البشري
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والرتايب على الدستور عام 1998م وزعما أن الشعب السوداين
وافق عليه .وضمناه الفقره (ز) من املادة  ،139قبل األخرية،
واليت نصت على إعطاء املتمردين االنفصاليني "حق تقرير
املصري" مع اعتبار هذه الفقرة من "ثوابت الدستور" .هذا عدا
عن االتفاقية املذلة اليت وقعها معهم يف 1997/04/21م اليت
نصت على "حقهم يف االستفتاء" وحقهم يف اختيار "الوحدة"
أو "االنفصال" .وكان آخر االتفاقيات املذلة قبل ميثاق
ميشاكوس واملالحق التابعة له هو" :اتفاقية وقف إطالق النار
جلبال النوبة" اليت متت إبشراف أمريكي يف سويسرا ،بعيداً عن
أعني الناس ،واليت رفضها العسكريون ألهنا تكبل أيديهم يف
مقاومة االنفصاليني ،لكن البشري قَبِّلَها رغما عنهم .وقد صيغت
بنودها بعناية من قبل احملامي القس جون دانفورث ،وظهر
التحيز واضحاً يف نصوصها لصاحل االنفصاليني .وأخشى ما
خنشاه أن يكون إفراد جبال النوبة ابالهتمام األمريكي دون ابقي
املناطق هو ألمر يتعلق ابحلدود اجلغرافية اليت يطالب هبا
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االنفصاليون ،الذين يطمعون جبعلها عند خط عرض ()12
درجة .أي يطمعون ابالستئثار بثروات السودان ،هم ودول
الغرب من ورائهم.
وعلى الرغم اما جلبه التدويل من خطر ابلغ على هذه
القضية املصريية ،فال يزال حاكم السودان امعناً يف غيه ومتمادايً
فيه ،يتحدى مشاعر األمة ويستفزها حني يفتح الباب أمام
التدخل األمريكي املباشر يف الشئون الداخلية لألمة .كلنا نعرف
أن أمريكا هي عدو لنا ،ساعدت املتمردين ابملال والسالح،
وابلدعم السياسي ،وشىت أنواع املساعدات ،وقصفتنا ابلصواريخ،
واستصدرت قراراً ابملقاطعة الدولية ضدان من جملس األمن عام
1995م ،ويف الوقت الذي كانت تقود فيه محلة املقاطعة
واحملاصرة علينا كانت تقود محلة الرعاية والدعم واملساندة
لالنفصاليني املتمردين .إهنا حتتل بالدان يف شبه اجلزيرة العربية
واخلليج ،وتشن حرابً على إخوتنا يف العراق ،وتقود حرابً صليبية
علينا حتت غطاء ما أمسته ابإلرهاب يف أفغانستان وابكستان
وفلسطني ،وال ختفي دعمها القوي يف مساعدة أعدائنا اليهود يف
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فلسطني ،ابملال والسالح وبشىت أنواع الدعم .فقبول تدخلها يف
شئوننا حرام لقوله تعاىل      :
 ، وخيانة هلل ولرسوله وجلماعة املسلمني.
واآلن ،وبعد أن سارت أمريكا شوطاً بعيداً يف خطتها
لفصل اجلنوب ،وبعد أن اشتد عود االنفصاليني املتمردين،
وقويت شوكتهم ،وأصبحوا بفضل دعم الغرب الكافر هلم قوة
قادرة على هتديد مصاحلنا واستنزاف ثرواتنا مبا يشنونه من أعمال
عسكرية علينا ،وبعد أن مت استخراج النفط عام 1999م وجرى
تصديره مبا يقارب ربع املليون برميل يومياً ،أي بدخل يعادل
املليار دوالر سنوايً؛ وبعد أن وجدت يف ختاذل حكام السودان
خري مساعد هلا يف حرهبا الصليبية على املسلمني؛ أخذت تغري
يف أسلوب عالقاهتا مع السودان يف اجتاه التقارب ورفع احلصار
وختفيف القيود وإعادة العالقات الدبلوماسية ،لتأهيل اجلنوبيني
وبناء مؤسساهتم ووضعهم على أبواب احلكم واالستقالل،
ولتفتح أبواب السودان أمام شركات النفط األمريكية العمالقة
والشركات األخرى ملباشرة هنب ثرواته وسلب خرياته ،تلك
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الشركات اليت ما انفكت تضغط على حكومة بوش منذ أن توىل
السلطة لتحقيق هذا اهلدف الذي سبقتها إليه الشركات الكندية
والصينية .ولذلك كانت مسألة التمرد يف جنوب السودان من
أولوايت السياسة األمريكية حلكومة بوش ،اليت لو مل تنشغل مبا
هو أوىل منها بعد حادث اهلجوم على واشنطن ونيويورك يف
2001/09/11م لكانت قطعت شوطاً أبعد اما قطعته بكثري.
هذه هي الظروف احمليطة ابلسياسة األمريكية جتاه السودان
يف الوقت احلاضر .إذ رأت أمريكا أن الوقت أصبح مواتياً أكثر
من أي وقت مضى للسري قدماً يف حتقيق أهدافها؛ فجعلت
املتمردين يف موقف قوي :جعلتهم طرفاً اثنياً يف موقف الند
للحكومة يطالبون صراحة ابالستقالل كأحد اخليارات،
ويطالبون بتوزيع الثروات والسلطات وغريها .وتبنت أمريكا
مطالباهتم أو معظمها ،حتت الشعارات الكاذبة الداعية لنشر
السلم وحتقيق السالم ،وحلقن الدماء اليت كانت وراء هدرها،
ورفع املظامل واملآسي اليت تسببت يف حصوهلا .فمسألة فصل
جنوب السودان عن مشاله سياسة أمريكية وبريطانية بعيدة
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املدى ،أي اسرتاتيجية اثبتة ،ومن ورائهم ابقي الدول األوروبية
وكل العامل الغريب هبيئاته ومؤسساته .وكل ما يقال عن الوحدة
واالحتاد الفدرايل أو الكونفدرايل ال أساس له من الصحة ،وهو
للتغطية واخلداع وإلخفاء النيات احلقيقية؛ وهذا ما يؤكده سري
األحداث يف الواقع ،وال عربة بتصرحيات السياسيني ألهنا
لالستهالك احمللي ودفع الشبهة وللتضليل.
وإن ظل السياسيون يف السودان ،وعلى رأسهم البشري
وبطانته ،يتالعبون هبذه القضية املصريية كما هم عليه اآلن ،وإن
مل يَ ُهب املخلصون من أبناء األمة لزجرهم وتغيريهم ،فإن الكارثة
أصبحت وشيكة الوقوع بفصل اجلنوب ،وسوف يقوم البشري
مبثل الدور الذي قام به عبد الرمحن واحد ،حاكم إندونيسيا
السابق ،عندما وقع كتاب الذل واهلوان ابلتنازل عن تيمور
الشرقية للكفار ،وأرسله لسكرتري عام األمم املتحدة يف
1999/10/25م قائالً" :يل الشرف أن أخربك أن ...القرار
رقم  VI/MPR/1978حول أتكيد اعتبار إقليم تيمور الشرقية
لغى".
من ضمن أراضي اجلمهورية اإلندونيسية املوحدة يعترب ُم ً
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أيها املسلمون:
إن التفريط يف اجلنوب جيرد السودا َن من كنوزه وثرواته
الضخمة ،ومنها النفطية ،لصاحل الدول الكافرة؛ وجيعله حتت
رمحة الكيان اجلديد بعد سيطرته على مياه النيل .وجيلب له
املنازعات واحلروب .فنظراً للظروف ِّ
اخلطرة اليت أصبح مير هبا
السودان يف الوقت احلاضر ،وقد ثبت تفريط السياسيني مبصاحل
األمة يف تعاملهم مع قضيتنا املصريية يف جنوب البالد ،فإننا
هنيب بكل خملص قادر أن يتحرك التحرك السريع والقوي إلنقاذ
البالد من الكارثة املتوقعة.
إن الكارثة املرتقبة يف السودان ليست هي الكارثة الوحيدة
عند األمة اإلسالمية ،بل هناك كوارث تتكرر كل يوم ويف كل
بقعة من البالد اإلسالمية .والسبب هو أن هذه األمة ،بعد هدم
اخلالفة ،أصبحت رعية بال ر ٍاع ،وأصبحت مطمعاً لكل طامع،
وقد مزقها الكفار إىل بضع ومخسني مزقة ،وأذلوا أهلها وهنبوا
خرياهتا ،وصران نرى ما حذ َران منه رسولُنا صلى هللا عليه وآله
وسلم حني قال« :ي ِ
اعى
وش م
اعى َع ْلي مكم َك َما تَ َد َ
ك األ َمم مم أ ْن تَ َد َ
م
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قال:
فقال قَائِّ ٌلَ :وِّم ْن قِّل ٍة َْحن ُن يَ ْوَمئِّ ٍذ ؟ َ
ص َعتِ َها»َ ،
األ َكلَةم َإىل قَ ْ
ِ
ِ
ٍِ ِ
الس ْي ِلَ ،ولَيَـ ْن ِز َع ّن ّ
اّللم
«بَ ْل أنْـتم ْم يَـ ْوَمئذ َكثريٌَ ،ولَكنّ مك ْم غمثَاءم َكغمثَاء ّ

ِ
اّللم يف قمـلموبِ مكم
ص مدوِر َع مدومك ْم املََهابَةَ ِم ْن مك ْمَ ،ولَيَـ ْق ِذفَ ّن ّ
م ْن م
ب
فقال قَائِّ ٌلَ :اي َر ُسوَل هللا َوَما الْ َوْه ُن ؟ َ
ال ََو ْه َن»َ ،
قال « :مح ّ
ال ّدنْـيَا َوَك َر ِاهيَةم املَْو ِت».

ال ميكن أن يكون َحلٌّ ملشاكل املسلمني ما دام احلكام
العمالء يتسلمون مقاليد األمور ،فهم َع ْو ٌن للكفار على األمة.
احلل يكون إبطاحة هؤالء احلكام العمالء ِّ
وهدم أنظمة الكفر
اليت حيكمون هبا ،وإقامة اخلالفة الراشدة اليت تقيم الدين
اإلسالمي وحتكم مبا أنزل هللا ،وتوحد األمة اإلسالمية ،وحتمل
رسالة اإلسالم للناس مجيعاً.
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