
  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ودان؛ خطة دولة إستعمارية لتمزيق البالداستراتيجية أمريكا جتاه الس

  

 كلينتون يف مؤمتر صحفي مشترك مـع الـسفرية سـوزان    هيالري األمريكية أعلنت وزيرة اخلارجية ١٩/١٠/٢٠٠٩يف يوم االثنني    
اليـات املتحـدة للـسودان، أعلنـت      املبعـوث اخلـاص للو   غرايـشن،  رايس؛ مندوب أمريكـا الـدائم لـدى األمـم املتحـدة، واجلنـرال سـكوت               

ستراتيجية األمريكية اجلديدة جتاه السودان، وكان قد سبق ذلك بيان للرئيس أوباما حول هذه االستراتيجية اليت ُحددت هلا ثالثة أهـداف                     اإل
وضـع هنايـة للـرتاع  وانتـهاكات حقـوق        / ١ :رئيـسية هـي    أهـداف ستراتيجيتنا هلا ثالثة    إ( :رئيسية، حيث قالت وزيرة اخلارجية األمريكية     

تطبيق اتفاقية الـسالم الـشامل الـيت تـؤدي إمـا إىل سـودان موّحـد            / ٢ .اإلنسان الواسعة النطاق وجرائم احلرب واإلبادة اجلماعية يف دارفور        
وجـود  / ٣ .يـاة تعيـشان يف سـالم فيمـا بينـهما          ، أو إىل االجتاه على طريق منظم حنو دولتني منفصلتني قـابلتني للح            ٢٠١١ومسامل بعد العام    

  .)سودان ال يوفر املالذ اآلمن لإلرهابيني
 بالـشأن الـسوداين،   اهتمامـه أعلن الرئيس أوباما  منذ أن   سي يف حالة ترقب وانتظار هلذه السياسة      ظلت احلكومة والوسط السيا   لقد  

ذلك بتعيني اجلنـرال سـكوت غرايـشن مبعوثـًا     مقرنًا ) هذه احلكومة إن السودان يعترب من أولويات      : ( قائالً ١٨/٠٣/٢٠٠٩حيث صّرح يف    
فـأوًال علينـا أن نـسعى لوضـع     : (الرئيس أوباما يف  بيانه حول هذه اإلستراتيجيةم، وقد قال ١٨/٠٣/٢٠٠٩  ذات اليوم؛ سودان يف خاصًا لل 

، إن اتفاقية السالم الـشامل بـني مشـال الـسودان وجنوبـه      ثانيًا. الصارخة حلقوق اإلنسان واإلبادة يف دارفورحد هنائي للصراع واالنتهاكات    
وهـذا مـا عّبـرت عنـه     ) وهذان اهلدفان جيب أن يتابعا يف وقت واحد وبصورة عاجلـة . جيب أن تطبق لغاية إجياد إمكانية سالم طويل األجل    

، إهناء اإلبـادة اجلماعيـة   أوًال: هنا ومها دعوين أشدد على هدفني أساسيني من أهداف السياسة األمريكية     (: سوزان رايس حيث قالت   كذلك  
ال التفاق الـسالم الـشامل بـني        ، دعم التنفيذ الكامل والفعّ     يف دارفور والتوصل إىل سالم دائم جلميع سكان دارفور؛ ثانياً          اليت نشهدها حالياً  
كمـا  (، ميكن أن حنصر أهدافها يف اثـنني فقـط   عالن وزيرة اخلارجية عن ثالثة أهداف هلذه السياسة إال أنه           وبالرغم من إ   ).الشمال واجلنوب 

ننـا  إذًا فإ: (ان وزيرة اخلارجية تقـول قضية دارفور، وتنفيذ اتفاق نيفاشا بني الشمال واجلنوب، حيث    :  مها )ذكر ذلك أوباما وسوزان رايس    
إهنا ذهبـت أبعـد مـن ذلـك عنـدما      ، بل )سننتهج تناول موضوعني رئيسيني مها دارفور واتفاق السالم الشامل يف آن واحد وبشكل مترادف     

 اتفاق السالم الشامل بني الشمال واجلنوب يف العـام  أنورغم : (عّدت وجود مالذ آمن لإلرهابيني مثرة لعدم تنفيذ اتفاق نيفاشا حيث تقول          
يف حيـاة الـشعب    يـؤدي بـه إىل حتـسن مّطـرد      إمـا أن -م كان خطوة تارخيية حنو األمام، فإن السودان يقف اليوم عند مفترق طـرق     ٢٠٠٥

 مليـون  ٤٠تقبل الــ   السودان ال يؤدي إال إىل أن يعّرض للخطـر مـس  استقرار، إن زعزعة السوداين أو أن يتردى إىل مزيد من الرتاع والعنف    
ًا ويـوفر مـالذًا آمنـ    يف منطقة مـضطربة أصـًال،   االستقرار هناك فحسب، وإمنا ميكن أن يتحّول إىل  مفرخة للعنف وعدم شخص من مواطنيه  
  ).لإلرهابيني الدوليني
  :قضية دارفور، وتنفيذ اتفاق نيفاشا، وحقيقة ذلك كاآليت:  هدفني معلنني مها جتاه السودانلسياسة األمريكية اجلديدةخنلص من ذلك أن ل

يت تـدعم  ، بل هي يف يـد أوروبـا، خاصـة فرنـسا الـ      وال يف يد أمريكا  إن أوراق قضية دارفور ليست يف يد احلكومة بالكامل         :أوًال
، وبـالرغم مـن دعـم       )حركيت العدل واملساواة، وحركة حترير السودان جناح عبد الواحد؛ أبرز احلركـات املتمـردة             ( خاصة   حركات التمرد 

ان سـكوت غرايـشن بـني       أمريكا ملفاوضات الدوحة كمنرب تفاوضي، وبالرغم من التحركات الكثيفة اليت قام هبا املبعوث األمريكـي للـسود                
، وقـد جنـح يف مجـع تـسع     رض توحيدها للضغط على حركيت العدل واملساواة وحركة عبد الواحـد جلـرهم للمفاوضـات            بغ دحركات التمر 

  مفاوضـات  فشل اجلولة الرابعة يف   علن عن    على طاولة املفاوضات، بل أُ     الكربى هناك بوادر جللوس حركات التمرد        إال أنه ليست   ،حركات
  .م٢٧/١٠/٢٠٠٩زمع عقدها يف املالدوحة 

 واالستمرار ممكن من حركات التمرد،      عددتوحيد أكرب   للذلك فإن أمريكا جتاه قضية دارفور ال تستطيع إال أن تستمر يف حماوالهتا              
 يف السابق جتهض  أن أوروبا كانت    ب علمًا،  التهديد يف   االستمراريف رفع العصا بوجه حركيت العدل واملساواة وحركة عبد الواحد من خالل             

 مليئـة  اجلديـدة    م، إال أن اإلسـتراتيجية األمريكيـة      ٢٠٠٦ ضد هذه احلركات، كما فعلت يف أعقـاب مفاوضـات أبوجـا يف               ي إجراء ُيتخذ  أ



وستكون هناك عواقب وخيمـة علـى األطـراف الـيت تتراجـع أو الـيت تقـف           : ( احلكومة وحركات التمرد، حيث تقول سوزان رايس       بتهديد
  .)ع األطراف للمساءلةوسوف يتم إخضاع مجي. ببساطة ساكنة دون حركة

 يف  جتـاه أوروبـا وروسـيا    إدارة أوبامـا ملرونـة  ارظهـ إ، خاصـة يف ظـل   غري أن أمريكا تعّول هذه املرة على ضغط شركائها الدوليني  
وأي تراجع للخلف من جانب أي طرف سُيواجه مبمارسة ضغوط موثـوق هبـا علـى شـكل          : (حيث تقول وزيرة اخلارجية   السياسة الدولية،   

 االسـتمرار وخنلص من ذلك إىل أن سياسة أمريكا املتعلقة بقضية دارفور هـي   ).قيل أمامه من جانب حكومتنا أو شركائنا الدوليني     وضع عرا 
  .يف الضغط على حركات التمرد، خاصة العدل واملساواة وحركة حترير السودان جناح عبد الواحد إلحلاقها باملفاوضات

ادة يف جنوب  نيفاشا، وذلك للوصول إىل دولة كاملة السيتفاقاجلديدة جتاه السودان هو تنفيذ       ا  إن جوهر السياسة األمريكية    :ثانيًا
 نيفاشـا  تفاقا من تنفيذ ُتحِسن احلكومةأن  يؤدي يف املستقبل إىل تفتيت كل السودان، وهي تأمل من خالل ضغطها          السودان بشكل سلمي  

 العامة كما يف اعتماد احلكومة لألغلبية البـسيطة يف االسـتفتاء جلنـوب    نفاقاإلنصوص  ب فيما يتعلق م تنازالت ن تقدّ يف نصوصه التفصيلية، وأ   
، بالرغم من أن املؤمتر الوطين كان     )صوت واحد % + ٥٠( بسيطة   م، حيث قبلت احلكومة بانفصال اجلنوب بأغلبية      ٢٠١١السودان يف عام    

علـم أن احلكومـة    وملا كانـت أمريكـا ت  .النفصال اجلنوب% ٧٥ من أغلبية لبأق أنه لن يقبل  يف شهر أكتوبر اجلاري قد أعلن يف مؤمتره العام    
على مدى سنوات ظلت مسارات السالم      : (، تقول سوزان رايس    نيفاشا تفاقأتها هذه من خالل عرقلتها لتنفيذ       ستراتيجيقادرة على إفشال إ   

، لذلك وضعت أمريكا احلكومة بني جزرة حوافز غري         ) السودان مليئة حبطام بقايا الوعود املنكوثة وااللتزامات غري املنفذة من جانب حكومة          
وإذا تصرفت حكومـة الـسودان بـشكل يعمـل علـى حتـسني الوضـع علـى األرض                   : (، وعصا الضغوط، يقول الرئيس أوباما     مدركة ماهيتها 

، وهـو ذات املنحـى الـذي       )دوليـة والترويج للسالم ستكون هناك حوافز، وخبالف ذلك سيزاد الضغط من قبل الواليات املتحدة واألسـرة ال               
  .) حقيقية، حسب احلاجة، حسب احلاجة، ومنارس ضغوطًاوسوف نستخدم حوافز موزونة جيدًا: (رايس حني قالتسوزان سارت فيه 

  مـستغلة يف ذلـك     لفصل جنوب السودان ومن مث متزيقه،     هذه هي حقيقة سياسة أمريكا اجلديدة القدمية جتاه السودان؛ وهي السعي            
الرغم من كل التعـاون بـني الـسودان    فب ،سم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب  ة يف رفع إ   تصورلى جزرة أمريكا امل    احلكومة ع  هتافت

نلوم : (، حيث قال١٨/١٠/٢٠٠٩ث عنه جمددًا املدير العام جلهاز األمن واملخابرات يف لقائه برؤساء حترير الصحف يف         وأمريكا، الذي حتدّ  
سم السودان على الئحة الدول الراعية لإلرهاب على رغم تعاونه، أما منطلقاتنا يف هذا التعاون فقد كانت وطنية حلمايـة                  بقاء إ أمريكا على إ  

 إظهـار  ما تريده مـن مل تعط احلكومة  الدول الراعية لإلرهاب، و مل ترفع أمريكا اسم السودان من قائمة   ،)أمن السودان وليس إرضاًء ألمريكا    
َيِعـُدُهْم  شـيئًا،   ي من هذا التهافت دافعًا لتنفيذ سياستها ولن تعطي احلكومـة            بِقسُتألن أمريكا    ،طبيع العالقات بالكامل معها    وت الرضا عنها 
  . ُغُروًراا َيِعُدُهُم الشَّْيَطاُن ِإّالَوُيَمنِّيِهْم َوَم

م وضـعت الـبالد علـى       ٢٠٠٥ملاضية منذ العـام     إن أمريكا من خالل تنفيذها التفاق نيفاشا خالل األربع سنوات ا           :أيها املسلمون 
سـتراتيجي املطبقـة    وحالـة الفـراغ اإل  ،واجلماعات املـسلحة  وعشرات اجليوش ، من خالل صناعة كيانني متصارعني متشاكسني      شفري اهلاوية 

تفاق نيفاشا هـذا، أو     سري يف تنفيذ إ   ختويفًا أنه إما ال   ن تصور للناس    عى تضليًال يف أ   ستراتيجية تس د، بل إن أمريكا من خالل هذه اإل       لبالاعلى  
واآلن يقف السودان على شفري الوقـوع يف مزيـد   : ( يقول الرئيس أوباما. السقوط يف دوامة الفوضى الكاملةاإلهنيار الكامل للبالد من خالل   

  ).من الفوضى إذا مل يتخذ إجراء سريع
 اجلديدة بوصفها خطة دولة إسـتعمارية مبدئيـة عـدوة لإلسـالم         إن الواجب علينا أن نتعاطى مع هذه اإلستراتيجية         :أيها املسلمون 

كـون بـأن حناسـب احلكـام والقـوى الـسياسية       وأن الـسبيل إىل مواجهـة ذلـك إمنـا ي     متزيق بلدنا حنن املـسلمني،       للسري يف    واملسلمني، تسعى 
الراشدة الـيت تتعامـل مـع أمريكـا         ولة اخلالفة   ؛ هي د  ساس اإلسالم وأن نسعى لبناء دولة مبدئية على أ       . على أساس اإلسالم   وحركات التمرد 

  . إلخراج الناس من ظلمات الكفر إىل نور اإلسالمخلططها واستراتيجياهتا الرامية علهم هدفًاا جيوأمثاهلا مب
 َيُكوُنوا َأْمَثاَلُكْمْل َقْوًما َغْيَرُكْم ُثمَّ الَوِإْن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِد .  

  زب التحريرح                                                                            هـ      ١٤٣٠ ذو القعدة ٣
  والية السودان              م                                                                        ٢٠٠٩ أكتوبر ٢٢


