
 

 تعقيب األستاذ محمد علي صالح

 

خبيرا قانونيا مرموقا في البنك الدولي كثيرا عن قوانين   عام عشرينل يعمل الدكتور سلمان محمد احمد سلمان الذي كانكتب 

 . عن مسؤولية انفصال جنوب السودان، وومؤخرا كتب عن العالقة بين الشمال والجنوب. المياه، ومنها مياه نهر النيل

ومنذ ان جئت (. هو بعدى بخمس سنوات تقريبا)نا العلوم السياسية أالل الستينات، درسنا في جامعة الخرطوم، هو القانون، وخ

الذي يقع على الشارع التاسع )في البنك الدولي  ا  خبيركان هو . الى واشنطن قبل ثالثين سنة تقريبا، ظلت تجمعنا صداقة قوية

الذي يقع على )وبيننا البيت االبيض (. الذي يقع على الشارع الرابع عشر)افة الوطنية نا صحافي في مبنى الصحأو(. عشر

 (.الشارع السادس عشر

 .ربما يصور هذا رمز اختالفنا حول دور امريكا في تقسيم السودان

، (قسيم السودانت)والموضوع هام . ضاف حرارة فكريةأبالعكس، اعتقد انه . وطبعا، لم يفسد اختالف الرأي الود الذي بيننا

 (.الحرية االمريكية التي نتمتع بها)والجو مناسب 

 ت ان اوسع آخر خطاب، وانشره هنامن بين خطابات كثيرة تبادلناها رأي

 :االخ الدكتور سلمان

باالضافة . وستكون كتابا ممتازا. ممتازة" ولية انفصال جنوب السودانؤمس"اكرر ما كتبت لك في خطابات سابقة بان حلقات 

 .لقات مياه النيل التي كتبتها في وقت سابقحالى 

 :ولكن في التركيز على نقاط معينة. ولية تقسيم السودانؤننا ال نختلف في الرأي حول مسأواكرر ب

 (:وخاصة الواليات المتحدة)حملها الغرب المسيحي أوانا . مسؤوليةكثر الأنت تحمل الشماليين أ: اوال

 ." دور امريكا في تقسيم السودان: "، وعنوان حلقاتي"انفصال السودان ةمسؤولي: "عنوان حلقاتك: ثانيا

بسبب امريكا، ثم )م ن السودان تقس  أشير الى أوانا (. حداث وحدهمنهم حركوا األأوك)ن الجنوبيين انفصلوا ألى إنت تشير أ: ثالثا

 (. بسبب الجنوبيين

وفي ." التدخل االقليمي والدولي"وع، خصصت حلقة واحدة فقط عن من بين التسعة حلقات الممتازة التي كتبتها عن هذا الموض

نهما قوتان عمالقتان تسيطران على أولم تقل ". الصهيونية واالمبريالية العالمية"هذه الحلقة اشرت في ثالث كلمات فقط الى 

 (.ك السودانيينبما في ذل)نهما وراء كثير من الظلم الواقع على العرب والمسلمين أولم تقل . العالم اليوم

ق بين حضارة ن نفر  ألم نتعلم هذا في السودان كنظريات وشعارات؟ اال نقدر ونحن األن في الغرب على اثباته؟ اال نقدر على أ

يضا ننتقد أوالدنا وبناتنا، وأن نحب امريكا، ونعيش فيها، ونتجنس بجنسيتها، ونربي فيها أالغرب وظلم الغرب؟ اال نقدر على 

 ليس الشعب االميركي هو اكثر شعوب العالم حرية في انتقاد حكومته؟أا نحو العرب والمسلمين؟ سياسة حكومته

 .تقسيم السودان ليس مؤامرة

 : انه آخر فصول صراع تاريخي بين الشرق المسلم والغرب المسيحي



من، احتلوا عاصمة االمبراطورية وفي القرن الثا. في القرن السابع الميالدي، هزم المسلمون االمبراطورية الرومانية في دمشق

وفي القرن الرابع عشر، . وفي القرن التاسع، احتلوا مالطا وجنوب ايطاليا. وفي نفس القرن، احتلوا اسبانيا. في القسطنطينية

 . وفي القرن الخامس عشر، وصلوا الى بلغاريا، ورومانيا، وبولندا، والمجر، والنمسا. وصلوا الى البلقان وكوسوفو

ول وفي النصف األ. وبدات في طرد المسلمين. ، كانت اروبا تطورت، وتحضرت(في القرن التاسع عشر)ربعة قرون وبعد ا

وفي النصف . واحتلت كل الدول االسالمية تقريبا. هزمت اوربا المسلمين نهائيا( الحرب العالمية االولى)من القرن العشرين 

لكنها، مع امريكا، زرعت . لمين على مضض، بسبب ثورات المسلمين ضدهاالثاني من القرن العشرين، تركت اروبا بالد المس

 . اسرائيل في المنطقة

غزوهم، واحتلوهم، وقتلوهم، . عسكريا، واقتصاديا، وسياسيا، وثقافيا: ومنذ ذلك الوقت تحالف الثالثة ضد العرب والمسلمين

 .واعتقلوهم، وظلموهم، واحتقروهم، واستعلوا عليهم، حتى يومنا هذا

 :لهذا، انا اؤمن ايمانا قويا بان تقسيم السودان

 .جزء من الصراع التاريخي بين االسالم والمسيحية، والمنافسة بينهما لالنتشار في افريقيا: اوال

 .ن مسيحيين مع الغرب المسيحي، وخاصة الكنائس المسيحية في امريكايبسبب تحالف سياسيين جنوبي: ثانيا

م يتقسم، لن تقدر قوة في االرض على وقف زحف الثقافة االسالمية العربية الى افريقيا جنوب الصحراء و لأتقسم السودان : ثالثا

 (.بما في ذلك جنوب السودان)

 :الكنائس الغربية

ولم تكتب عن مسيحية حكام اثيوبيا، . ولم تكتب عن ضغوط الغرب المسيحي على دول االيقاد. عن دور دول االيقاد كتبت  

 .ندا، الذين ال يريدون الخير للعرب وللمسلمينوكينيا، ويوغ

 .ولم تكتب عن دور الكنائس االمريكية والبريطانية والنرويجية(. امريكا وبريطانيا والنرويج" )الترويكا"عن دور  وكتبت  

الدول الكبرى على ولم تكتب عن احتالل وظلم واستعالء . ل اال عندما تفشل دول العالم الثالثان الدول الكبرى ال تتدخ   وكتبت  

 (.وخاصة دول العرب والمسلمين)دول العالم الثالث 

. من لخدمة مصالحهان الدول الكبرى تستعمل مجلس األأولم تكتب . منن ميثاق االمم المتحدة يبرر تدخل مجلس األأوكتبت 

من على افق مجلس األوعندما ال يو(. مثل دفاعها عن اسرائيل)من عندما يخدم موضوع مصالحها، ال يتدخل مجلس األ

 (. مثل غزو العراق)مصالحها، تتدخل بدون اذنه 

. بعادها التاريخية، والدينيةأن تنظر الى الصورة الكبري بأنك يجب أقول ألكنى . ن تكتب عن كل شئأقول انك يجب أطبعا، ال 

 .همخيرة هي األواأل

نه انتقد تجاهل أ"( صراع االديان"ن يسمى أكان يمكن " )صراع الحضارات"سباب شهرة كتاب صمويل هنتنقتون أمن 

 :المؤرخين والخبراء الغربيين لدور الدين في السياسة الخارجية

 . نهم تاثروا بفصل الدين عن الدولةربما أل: والأ

 .نهم ال يريدون الحديث عن مواجهة مع االسالمربما أل: ثانيا

ن نفهم أيجب . النزاع في عصرنا وفي المستقبل( نحن الغربيون)لنفهم : "همية الدين والثقافةأوكتب هنتنقتون اآلتي عن 

 ."وبدال عن الدولة الوطنية، صار التركيز على الدولة الثقافية. بدال عن الدولة، صار التركيز على الثقافة. االختالفات الثقافية



 :خطاء الجنوبيينأ

 (:وال اقول عامة الجنوبيين)ن المسيحيين ي حلقاتك التسعة الممتازة، لم تكتب عن اخطاء السياسيين الجنوبييف

 .لزرع الخوف وسط الغربيين، ووسطهم هم انفسهم" اسالموفوبيا"ويستغلون . يعتمدون على الغرب المسيحي: اوال

 .نوباويخشون زحف الثقافة العربية االسالمية ج. ويتناسون اسهامات العرب الحضارية. يشنون حملة كراهية ضد العرب: ثانيا

 .يضاأوكأن الشماليين ليسوا سودا . سودوكانهم يحتكرون اللون األ. يركزون على سواد لونهم: ثانيا

 :يام مؤسسها ليوبولد سنغور السنغاليأمنذ ( الزنجية" )نيقروتيود"هذه هي االخطاء التي وقعت فيها نظرية 

 : لكن، ليس اللون هو اهم شئ. ز على اللونترك  : الخطأ االول

و أبيض؟ سود أحسن من األهل األ. وليس فيه حق وباطل. ليس فيه خطأ وصواب. )ليس اللون مبدأ، او نظرية، او عقيدة: اوال

 (. حسن من السود؟أبيض هل األ

و ببوذا، أو ببقرة، أو باهلل، أبالنفس، )يمان ساس الهوية هو اإلأ. ألن الهوية في العقل، وليست في الوجه. ثانيا، ليس اللون هوية

 . ثم تأتي العادات والتقاليد(. وسيلة التفكير والتخاطب)ثم تأتي اللغة (. و بأي شئ آخرأو بكجور، أ

مثل )خرى لكن، الثقافة االفريقية ال تقدر على منافسة الثقافات األ. هو اعتمادها على الثقافة االفريقية" الزنجية"الخطأ الثاني في 

 :لك ألكثر من سبب، وذ(الثقافة الغربية، والثقافة العربية

 (. مثل اللغات الالتينية واللغة العربية)، ال توجد لغة افريقية تعتمد عليها وال  أ

 (.مثل المسيحية واالسالم)خالقي، تعتمد عليه أديني، او  أثانيا، ليس فيها مبد

تاريخها، حضارة رئيسية اثرت  لكن، لم تشهد افريقيا، عبر. هو اعتمادها على الحضارة االفريقية" الزنجية"الخطأ الثالث في 

 (.توجد آثار حضارة محلية في زمبابوي)حضارة رئيسية  أيةوفي جنوب الصحراء، لم تظهر . وتأثرت بحضارات غيرها

، اوال  : ، فيها اكثر من خطأ"االفريقية"، مثل (وخاصة االسود)، وكل فلسفة تعتمد على اللون "الزنجية"لهذا، يمكن القول ان 

" سلف هيت"سادسا، . خامسا، الخوف من اآلخرين. رابعا، االحساس بالنقص. ثالثا، االنغالق. ثانيا، عقدة اللون. يمانغياب اإل

 (.كراهية النفس)

حدا غير أليه بسبب لونه، يجب اال يلوم إساءوا أذا إو. ن يركزوا على لونهأن يتوقع من اآلخرين أوالذي يركز على لونه يجب 

 . نفسه

لن تحل مشكلة جنوب السودان حتى : "ن، ذهب السياسي الجنوبي باقان اموم الى لندن، وفي محاضرة قالقبل تقسيم السودا

 ." ننا عبيدأيتوقف الشماليون عن وصفنا ب

؟ اال يشتم عرب وغربيون الشماليين "مندوكرو"هل تتقسم دولة بسبب شتائم وسط مواطنيها؟ اال يشتم الجنوبيون الشماليين بانهم 

؟ اال يشتم االتراك العرب؟ اال يشتم االميركيون الفرنسيين؟ اال يشتم االمريكيون بعضهم البعض؟ الم يشنق "دعبي"بانهم 

 االمريكيون الزنوج من على فروع االشجار النهم اغتصبوا فتيات بيضاوات؟

 لماذا لم يطالب زنوج امريكا باالنفصال؟

 لماذا لم تتقسم الواليات المتحدة؟

 ؟لماذا فقط السودان

 ".عبد"البد ان هناك ما هو اكثر من كلمة 



 :دور امريكا

، ومن الحلقات التي (كلها تقريبا اعتمادا على مصادر امريكية". )دور امريكا في تقسيم السودان: "سلسلة حلقات عنوانها اكتب  

 :كتبتها

 . لجنوب في جوبان حضر حفل استقالل اأ، بعد "نيويورك تايمز"تقرير جفري قيتلمان، مراسل صحيفة : اوال

تعاونت شخصيات امريكية مشهورة مع جمعيات مسيحية امريكية، وسياسيين امريكيين، لمساعدة حركة ضعيفة على : "كتب

. ظل السودان هاجسا  للغرب ألكثر من مائة سنة... خرى تحقيقه، وهو االنفصال أتحقيق ما فشلت حركات انفصالية في دول 

ذا كل هذا االهتمام بجنوب السودان؟ لماذا من دون مناطق الحرب االخرى في العالم؟ لماذا من لما. أنها مسألة تدعو للتساؤل

 "دون ما تشهد أفريقيا من حمامات دم في ليبيريا والصومال وغيرهما؟

 : في االنترنت" ويكيليكس"وثيقة من وثائق موقع : ثانيا

ن عن اجتماع في الخرطوم بين قادة الحركة الشعبية وجنداي الى واشنط 6002ارسلتها السفارة االمريكية في الخرطوم سنة 

قال لها ياسر عرمان، ومالك عقار، ودينق الور، ان . مساعدة الشئون االفريقية لوزيرة الخارجية االمريكية( السوداء)فريزر 

لواليات المتحدة هو تغيير ن هدف اإوقالت . لكن، ردت فريزر بان االمريكيين ال يريدون الوحدة. جون قرنق كان يريد الوحدة

هم من صداقة أن المصالح االمريكية إوقالت "(. قفرنمنت"وليس " قفرننس)"الحكم في السودان، وليس فقط تغيير الحكومة 

 .ي واحد من الثالثة على هذا، ناهيك عن رفضهأوحسب الوثيقة، لم يعلق . امريكا للجنوبيين

لوبي الدولة : "من جوبا بمناسبة مرور سنة على تقسيم السودان، وعنوان التقرير تقرير الصحافي االمريكي االن بوسيل: ثالثا

 ": الفاشلة

بدون الدعم االمريكي العمالق، ما كان جنوب السودان : والأ: الحظ شيئينأاليوم، مع عيد االستقالل االول، : "وكتب فيه

الحظ اختفاء أكتب من جوبا، وأاليوم، ... مل أهي بخيبة ن الحب االمريكي لجنوب السودان سينتأيبدو : ثانيا. سيصبح مستقال

دني أالحظ ان سجل السنة االولى كان كارثة، بكل المقاييس، حتى لو استعملنا أو. االبتهاج الذي رافق استقالل جنوب السودان

لكن، حتى األن، حدث ... .ولم ينقسم الجنوب ويتشتت حتى األن . صحيح، لم يتحارب الجنوب والشمال حربا شاملة... المقاييس 

من بسبب عدوانه العسكري على الشمال ول مرة، يواجه جنوب السودان تهديدا بعقوبات صارمة من مجلس األأل: والأ: األتي

نتاج البترول، المصدر الوحيد إتوقف : ثالثا. الف الضحايا من الجنوبين بسبب الحروبات الداخليةآسقط : ثانيا(. عدوان هجليج)

مليار دوالر  ةربعأولين الجنوبيين سرقوا ما جملته ؤن المسأاعترفت حكومة جنوب السودان ب: رابعا. نوب السودانلعائدات ج

 ... "لى قيادة حكيمة إن جنوب السودان يحتاج إقول ألهذا، ... 

 :محاباة الجنوبيين

انك تكتب كتابا أعرف أو. نشر في كتابن ت  أستحق تن الحلقات التسعة التي كتبتها باللغة العربية عن الموضوع ممتازة وأكرر أ

كاديمي شمالي، وباللغة أكاديمي مكتمل عن الموضوع، يكتبه أول كتاب أواعتقد انه سيكون . باللغة االنجليزية عن الموضوع

 . االنجليزية، وتحت شمس الحرية االميركية

 :واقترح األتي. تاريخية مسؤوليةن هذه إلهذا، اقول 

لى الصراع التاريخي العالمي بين إالشماليين  مسؤوليةمن . لى العالميةإتك عن جنوب السودان من المحلية تحول كتابا: وال  أ

 . سالم والمسيحيةاإل



ليس . ن تضع اعتبارا لهذه الصورة الكبريأحتى حلقات مياه النيل التي كتبتها باللغة العربية، وهي ممتازة، اقترح : ثانيا

ن السودان ومصر في جانب، وقادة كينيا ويوغندا واثيوبيا ورواندا أوليست صدفة . ا قانونيا فقطالصراع على مياه النيل صراع

 . المسيحيين في الجانب اآلخر

 

 

 

 


