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من حقبة المندوبٌن إلى المبعوثٌن الدولٌٌن
الخبر:
عٌنت الوالٌات المتحدة الدبلوماسً المخضرم دٌفٌد ساترفٌلد مبعوثا للتعامل مع أزمتً السودان
وإثٌوبٌا ،بعد استقالة جٌفري فٌلتمان ،وأعلن وزٌر الخارجٌة األمرٌ ً أنتونً بلٌن ن أن سفٌر
واشنطن لدى أنقرة المنتهٌة والٌته ،والذي ٌمتلك خبرة طوٌلة فً منطقة الشرق األوسط سٌ ون
مبعوثا خاصا للوالٌات المتحدة إلى القرن األفرٌقً ،وأفاد بلٌن ن فً بٌان أن خبرة السفٌر ستارفٌلد
الدبلوماسٌة الممتدة منذ عقود ،وعمله فً ظل بعض نزاعات العالم األ ثر صعوبة ،ست ون أساسٌة
لجهودنا المتواصلة لدعم السالم واالزدهار فً القرن األفرٌقً ،وتحقٌق مصالح الوالٌات المتحدة فً
هذه المنطقة االستراتٌجٌة.
التعلٌق:
إن تقدٌم جٌفري فٌلتمان استقالته قبل ثالثة أشهر من نهاٌة عمله واإلطراء الزائد على المبعوث
األمرٌ ً الجدٌد من وزٌر الخارجٌة األمرٌ ً ،هو دلٌل واضح على فشل فٌلتمان فً مهمته فً ل
من إثٌوبٌا والسودان ،حٌث فشلت جبهة تحرٌر تٌغراي فً إسقاط الح ومة اإلثٌوبٌة ،ما فشل
انقالب عبد الفتاح البرهان الذي جرى فً  2021/10/22بإٌجاد االستقرار السٌاسً فً السودان،
ما لزم تعٌٌن مبعوث جدٌد ٌقوم بمهمة دعم السالم واالزدهار على الطرٌقة األمرٌ ٌة ،وتحقٌق
مصالح أمرٌ ا فً هذه المنطقة االستراتٌجة على حد وصف وزٌر الخارجٌة األمرٌ ً بلٌن ن.
إن المهام التً أو لت لهؤالء المبعوثٌن هً المهام نفسها التً انت تو ل للمندوبٌن السامٌن فً
حقبة االستعمار القدٌم ،فقد ان اللورد رومر فً مصر أ بر من مجرد مندوب سام ل ً ٌضمن
بقاءها تحت سٌوف االستعمار واالحتالل ألطول فترة مم نة ،متح ما فً ثرواتها ،وجٌشها ،ضاغطا
فالحٌها ،و ذا ان المندوب السامً الفرنسً هنري غورو الذي عمد إلى فصل لبنان عن سورٌا،
متخذا منها جٌشا ذا رأس نصرانً ،وبموازاة ذلك عمل هٌربرت صاموٌل السٌاسً البرٌطانً ذو
األصول الٌهودٌة مندوبا سامٌا لبرٌطانٌا فً فلسطٌن ،على وضع اللبنة األولى التً أفضت إلى قٌام
ٌان ٌهود .وغٌرهم من المندوبٌن الذٌن عملوا على تحقٌق مصالح بالدهم ،واتبعوا فً ذلك شتى
األسالٌب والوسائل .صحٌح أن األسالٌب والوسائل تم تطوٌرها وتحدٌثها بأخرى أ ثر م را ودهاء،
وأشد فت ا عن المبعوثٌن الحالٌٌن فعمدوا إلى إشعال الحروب األهلٌة والقٌام باالنقالبات العس رٌة
ونهب الثروات ،وتساوى فً ذلك المبعوثون جمٌعهم بمسمٌاتهم المختلفة ،فال فرق بٌن من هو
فرنسً أو برٌطانً أو روسً أو أمرٌ ً ،ف ما استخدمت برٌطانٌا هٌئة األمم فقد استخدمت أمرٌ ا
األمم المتحدة التً هً أدوات للسٌطرة وبسط النفوذ ،قال ال اتب والمف ر األمرٌ ً نعوم
تشومٌس ً( :إذا لم تخدم منظمة دولٌة مصالح أمرٌ ا فهناك سبب ضئٌل للسماح لها بالحٌاة).

إن المبادرة التً أطلقها المبعوث الخاص لألمم المتحدة فول ر بٌرتس ال تخرج من السٌاق العام
للسٌاسة األمرٌ ٌة فً السٌطرة على الوضع السٌاسً فً السودان ،وقد دعمت أمرٌ ا تلك المبادرة
بجهود موازٌة عبر القائم باألعمال األمرٌ ً فً السودان ،الذي التقى بالبرهان ،ونائبة رئٌس حزب
األمة السودانً التً قدمت له مبادرة حزب األمة ،ما التقى بوفد من لجان المقاومة.
لقد اختلفت المواقف من مبادرة فول ر من حٌث القبول المطلق ،والتحفظ ،إلى الرفض التام،
ول ن ال أحد تحدث عنها بوصفها أسلوبا جدٌدا من أسالٌب االستعمار الحدٌث ،بل تجرأ أحد أعضاء
الحرٌة والتغٌٌر ودعا إلى االستفادة من فول ر الذي وصفه بأنه قدم درسا لألحزاب السودانٌة!
لقد علق البعض آمالهم على المبادرة األممٌة ظانٌن أنها جوهرة ،و أن أمرٌ ا رسول سالم لٌس
ما فهمها المحلل السٌاسً هنتنغتون من خالل استقرائه للرأي العام العالمً ،حٌث ذ ر فً مقال له:
"إن صورة أمرٌ ا بالنسبة للعالم انت توضح شٌئا فشٌئا على أنها القوة العظمى الشرٌرة والخطر
األوحد الذي ٌهدد مجتمعاتهم" ،وقد أ د هذا المعنى رئٌس الجمعٌة األمرٌ ٌة للعلوم السٌاسٌة
روبرت فرفٌس.
إن الذي ٌعول على أمرٌ ا فً حل القضاٌا هو بعٌد عن إدراك السٌاسة الدولٌة ،وأشد بعدا عن
ب َو َل ال ُمش ِركٌِنَ أَن ٌُ َن َّزلَ َعلٌَ ُكم مِن َخٌر
آٌات القرآن الح ٌمَ ﴿ :ما ٌَ َود الَّذٌِنَ َك َف ُروا مِن أَه ِل ال ِك َتا ِ
ضا ُء مِن أَف َوا ِه ِهم َو َما ُتخفًِ
مِن َر ِّب ُكم﴾ ،وقال تعالىَ ﴿ :ل ٌَألُو َن ُكم َخ َبالا َودوا َما َعنِتم َقد َب َد ِ
ت ال َبغ َ
صدُو ُرهُم أَك َب ُر﴾.
ُ
إن ال ٌانات السٌاسٌة فً السودان مختلفة فٌما بٌنها ومختلفة مع الم ون العس ري ،إن لم نقل فً
ل شًء ففً ثٌر جدا من األمور ،ول نهم جمٌعا مسلمون ،إذن فلماذا ال ٌرجعون إلى القرآن
ال رٌم؟! قال تعالىَ ﴿ :و َما اخ َتلَف ُتم فٌِ ِه مِن َ
ّللا﴾ ،وقد ٌقول قائل إننا لن نتفق فً
شًء َف ُحك ُم ُه إِلَى َّ ِ
تفسٌر القرآن ،هذا صحٌح ول ن له حل فً القاعدة الشرعٌة( :أمر اإلمام ٌرفع الخالف) ،فوجب
مباٌعة إمام ٌرضى عنه أ ثر الناس ،فٌرفع الخالف بٌننا بما ٌتبناه من تاب هللا وسنة رسوله ﷺ.
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