دبلوماسية الذل في زمن الهوان
الخبر:
انعمدت جلسة خاصة للمجلس الوطنً االنتمالً السودانً بخصوص رفع العموبات عن السودان ولد
بارن المجلس لرار رفع العموبات عن السودان وثمن جهود الحكومة والدبلوماسٌة السودانٌة لجهودها التً
أدت إلى رفع العموبات عن السودان.
ولد ابتدر الحدٌث البروفيسور إبراهٌم أحمد عمر فً تلن الجلسة الخاصة بالمرار األمرٌكً مباركا،
ومؤٌدا لمٌادة البالد ولكسبها ود األصدلاء وللدبل وماسٌة السودانٌة والدور الذي لامت به .مؤمال مواصلة
جهودها لرفع اسم السودان من لائمة (الدول الراعٌة لإلرهاب ) ولضٌة المحكمة الجنائٌة الدولٌة .وتابع
لائال( :ال خٌر فٌنا إن لم نستفد من دروس الحٌاة وال بركة فٌنا إن تخلٌنا عن هدي السماء).
التعليق:
أود أن أعلك على ثالث نماط وردت فً حدٌث رئٌس المجلس الوطنً:
النمطة األولى ،وصفه ألمرٌكا بأنها صدٌمة .والنمطة الثانٌة ،ثنا ؤه على الحكومة وعلى الدبل وماسٌة
السودانٌة وما حممته من نتائج .وأخٌرا مسألة التخلً عن هدي السماء.
إنه لمن السخرٌة أن نسمع أحد المسلمٌن ٌتكلم عن صدالة أمرٌكا ،بعد كل التصرٌحات العدائٌة التً
تصم آذاننا صباحا ومساء من المسؤولٌن األمرٌكً ين و إهاناتهم التً ٌوجهونها لإلسالم والمسلمٌن وعلى
رأسهم الرئٌس األمرٌكً ترامب .أ ما ما ٌجري على األرض من لتل وتدمٌر وتشرٌد فً بالد المسلمٌن
بنها صدٌمة،
إفنه ٌكذب الذٌن ٌحاولون مدارا ة عداوتهم .فهل بعد ذلن من عذر أن ٌصف أحدهم أمرٌكا أ
سٌما إن كان من المسؤلٌن فً حكومة السودان التً مأل ت الدنٌا نعٌما بالشعارات المعادٌة ألمرٌكا من
جنس (األمرٌكان لٌكم تسلحنا) و(لن نذل ولن نهان ولن نطٌع أمرٌكان) و( أمرٌكا لد دنا عذابها) وما إلى
ذلن من الشعارات التً ما لبثت أن تبدلت بٌن عشٌة وضحاها إلى (أمرٌكا صدٌمتنا ) و(ترامب ود خالتنا
كما لال أحد المغنٌن)!!
من المعلوم بدهة أن العملٌة الدبلوماسٌة الناجحة تعنً تحمٌك أكبر مكاسب بال ثمن أو أبلل التكالٌف.
وٌستحضرنً فً هذا الممام ما جرى أٌام الحمبة السوفٌتٌة وبعد أن نصبت أمرٌكا صوراٌخها فً تركٌا مما
جعل موسكو عاصمة االتحاد السوفٌتً تحت مرمى نٌر انها ،وبذلن استطاعت أن تضعف موالف االتحاد
السوفٌتً التفاوضٌة .وهنا تجلت مهارة الدبلوماسٌة السوفٌتٌة التً دخلت فً سباق م اراثونً تفاوضً مكن
مرٌن تحت رحمتها.
ا
به الحكومة السوفٌتٌة من نشر صوارٌخهم فً كوبا التً جعلت واشنطن عاصمة أ
وبذلن انته ى التفاوض بسحب كل بلد لصوارٌخ ه وعدّت األزمة السوفٌتٌة دون أن تلدم أي تنازل .وحك
للشعب السوفٌتً فً حٌنها أن ٌفخر بحكومته وبدبلوماسٌتها.
أما إذا ما ا نتملنا إلى الحالة السودانٌة وما جرى من أعمال بعد فرض الحظر األمرٌكً على السودان
وتتبعنا تصرٌحات المسؤولٌن في هذا الشأن  ،فها هو رأس الدبلوماسٌة السودانٌة الدكتور إبراهٌم غندور
وزٌر الخارجٌة ٌمول ( :نحن مستمرون فً التعاون مع الوالٌات المتحدة على المستوي الثنائً بٌن
المؤسسات المتناظرة ،مثال بٌن أجهزة المخابرات أو وزارة الخارجٌة فً كل من البلدٌن) .وأضاف غندور
أن بالده أدت ما علٌها ولٌس لدٌها ما تمدمه أو تضٌفه بشأ ن المسارات الخمسة .ومن بٌن هذه المسارات
(اإلرهاب) ،والمساهمة فً تحمٌك السالم فً دولة جنوب
تعاون الخرطوم مع واشنطن فً مكافحة

للشن اإلنسانً المتمثل فً إٌصال المساعدات إلى المتضررٌن من النزاعات المسلحة فً
السودان ،إضافة أ
السودان .وفً سٌاق متصل ذكر وزٌر الدفاع السودانً الفرٌك ركن عوض دمحم بن عوف أن هنالن تمدم ا ًا
مرٌن سٌما التعاون األمنً والعسكري.
ا
فً العاللات بٌن بالده وأ
أما فً اللماء الذي أجرته صحٌفة واشنطن تاٌمز مع سفٌر السودان لدى أمرٌكا معاوٌة عثمان خالد فمد
ذكر أن بالده سبك و أن سلمت معلومات م همة ألجهزة األمن األمرٌكٌة الحلٌفة بشأن أنشطة تنظٌم الدولة
فً لٌبٌا ومصر والصومال وغٌرها فً شمال أفرٌمٌا .ولال خالد( :نظرا لما ٌتمتع به السودان من أدوار
لٌادٌة فً أجهزة االستخبارات بشرق ووسط أفرٌمٌا  -التنسٌك فً تنفٌذ عملٌات مكافحة (اإلرهاب) على
نطاق أفرٌمٌا مع نظرائهم الفرنس يٌن واإلٌطاليٌن واألمرٌنيٌن) و أضاف خالد أن السودان سٌكون العبا
إللٌمٌا حاسما فً جهود كبح تنظٌم الدولة  ،ولال إن دور بالده غٌر محدود ومن الممكن توسٌعه فً شتى
المجاالت والمهمات .هذا وفً الصعٌد األمنً ذكر الفرٌك حنفً عبد هللا أن مكاتب المخابرات األمرٌكٌة
ي) بالخرطوم من أكبر المكاتب الموجود ة فً الشرق األوسط وذلن فً حدٌثه لصحٌفة
(سً آي إ ه
السودانً ،وٌرى حنفً أن التعاون االستخباراتي بٌن الخرطوم وواشنطن بد أ منذ العام 1999م .وفً
السٌاق األمنً أٌضا ٌمول السفٌر عبد هللا لصحٌفة الصٌحة إن التعاون األمنً والعسكري هو المهم بالنسبة
لواشنطن ،مضٌفا بأ ن األولوٌة فً األجندة األمرٌكٌة فً التعاطً مع السودان هً التعاون األمنً
والعسكري مع السودان أكثر من التعاون الدبلوماسً.
هل بعد كل ما سردناه من تصرٌحات صادر ة عن مسؤولٌن فً الدول وكل ما لام ت به حكومة
السودان على أرض الوالع ٌمكن أن نصف هذا العمل بأ نه عمل دبلوماسً دعن من أن ٌكون نا جحا أو
غٌر ناجح ؟! أم مجرد تنفٌذ ألوامر صادر ة من اإلدارة األمرٌكٌة تتزلف وتتمرب به الحكومة ألمرٌكا كً
تعٌنها على االستمرار فً الحكم؟!
إٌهام الناس بأن الحكومة
أما النمطة األخٌر ة والتً ذكرها رئٌس البرلمان على استحٌاء محاوال
فن الرد علٌها ال ٌعدو جملة واحدة ذكرها الرئٌس فً آذار/مارس 2009م حٌنما
متمسكة بهدي السماء  ،إ
لال( :إذا أمرٌكا رضٌت عنا فهذا معناه أننا فارلنا الشرعة والدٌن) .فها أنتم تتبجحون أبن أمرٌكا صدٌمتكم
فهل إلى هدي السماء عندكم من ممام؟!
لد ٌمول لائل إن السودان لٌس بممام االتحاد السوفٌتً كً ٌتسنى له الوق وف فً وجه أمرٌكا ،هذا
صحٌح والذي صنع السودان وصنع الدولة وجمٌع الدول المطرٌة المائمة فً العالم اإلسالمً إنما صنعها
كً تظل عاجزة عن الولوف فً وجه الدول الطامعة و أن تظل فً حالة ضعف وهوان .ولكن هللا اختار لنا
أن نكون خٌر أمة أخرجت للناس  ،فلماذا نفضل اختٌار ساٌكس بيكو على اختٌار ربنا ؟! ولماذا نرضى
بالدنٌة فً دٌننا ودنٌانا؟!
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