اجلنرال املدين سفير برتبة حاكم!!
التقى السفري األمريكي يف اخلرطوم جون جودفري ،اجلمعة ،قادة جلان املقاومة مؤكدا هلم إصرار بالده على
حكومة مدنية .وبدأ جودفري بعقد لقاءات مع األطراف املناهضة لالنقالب ،كما التقى أمهات أربعة من
شهداء الثورة .وقال السفري ،يف تصريح نشره على حساب السفارة يف فيسبوك ،إنه "مسع اليوم من أعضاء
جلان املقاومة من مجيع أحناء السودان" .وأضاف" :حتدث املنظمون الشجعان للحركة االحتجاجية بقيادة
الشباب عن التحدايت اليت يواجهوهنا والتزامهم ابستعادة الطريق إىل الدميقراطية" .وأشار إىل أن الوالايت
املتحدة تواصل إصرارها على حكومة جديدة بقيادة مدنية لتحقيق احلرية والسالم والعدالة.
وقال جون جودفري يف رسالة إىل الشعب السوداين" :حان الوقت لتأسيس حكومة مدنية تتمتع
ابملصداقية ،توطئة الستئناف الشراكات مع اجملتمع الدويل وتعايف السودان من أزماته السياسية واالقتصادية
واألمنية واإلنسانية اليت يواجهها يف الوقت الراهن" .وأعلن عن تشجيعه األطراف السودانية إلجراء حوار شامل
لتأسيس حكومة مدنية واستعادة االنتقال ،مطالبا املؤسسة العسكرية ابالبتعاد عن الشأن السياسي بعد
التوصل إىل حكومة مدنية وفقاً اللتزامها املعلن .والتقى السفري األمريكي لدى اخلرطوم جون جودفري وكيل
وزارة اخلارجية املكلف دفع هللا احلاج ،وأكد السفري األمريكي ضرورة العمل مع مجيع أطراف العملية السياسية
السودانية لتقريب وجهات النظر لتشكيل حكومة مدنية.
ويف أول زايرة له خارج اخلرطوم وصل جودفري إىل الفاشر صباح السبت  ،2022/9/10يرافقه أعضاء
من الكونغرس األمريكي ومسؤول املعونة األمريكية مريفن فريو .وفور وصوله عقد اجتماعا مع وايل مشال دارفور
منر حممد عبد الرمحن برائسة حكومة الوالية لبحث قضااي النازحني واالستقرار األمين ابلوالية .وأفاد مصدر
حكومي حسب موقع سودان برس ،أن برانمج زايرة السفري إىل الوالية متتد لثالثة أايم يزور خالهلا خميم زمزم
للنازحني مبدينة الفاشر ويلتقي ابملنظمات واهليئات الدولية ،جبانب لقائه مع قادة اإلدارة األهلية وجلان املقاومة
وزايرة إىل جامعة الفاشر.
منذ وصول السفري األمريكي مل يقم مبهمة السفري ،كما هو معلوم للجميع ما هو عمل السفري ،بل ابشر
عمل احلاكم الفعلي للبالد؛ فالتقى مبن شاء من حكام ومعارضة وجلان مقاومة وأمهات شهداء ،بل وسافر إىل
الفاشر واجتمع مع الوايل وحبث قضااي النازحني.
ال غرابة أن يصبح بلد مثل السودان يف ظل احلكام العمالء كأنه والية أمريكية ،فأي هوان هذا ،وأي ذل
أن ختضع البالد أبكملها لسياسته ،واحلكام يؤدون فروض الطاعة صاغرين؟! وليت األمر جمرد زايرة ،بل أمرهم

كيف سيحكم السودان من خالل حكومة برائسة مدنية! والسؤال هو :هل يستطيع سفري السودان يف أمريكا
أن يزور نيويورك أو كاليفورنيا ويصدر التعليمات ألهلها كما يقوم به هذا العلج يف السودان؟
إن قوة الدولة يف قوة حكامها وسياسييها ،فحينما كانت لنا دولة مل يتجرأ علينا أمثال هؤالء ،يسرحون يف
البالد مينة ويسرة بال حسيب وال رقيب ،بل ُميلون على احلكام الرويبضات أوامرهم وتعليماهتم .أما يف دولة
اخلالفة فحىت يف أشد حاالت ضعفها مل يتجرأ علينا أحد ،ويلغي دور احلاكم ويباشر هو بنفسه عمل احلاكم.
عندما كانت لنا خالفة كانت الدول هي اليت تطلب سفراء اخلالفة ليعرفوهم عن اإلسالم ،ففي سنة
(309هـ921-م) خرجت من بغداد بعثة دبلوماسية بتكليف من اخلليفة العباسي املقتدر ابهلل متجهة إىل
أرض الصقالبة تلبية لطلب ملكها أملوش بن يلطوار للتعرف على اإلسالم ،وعلى رأس البعثة الفقيه واألديب
واملؤرخ أمحد بن فضالن الذي متيز إىل جانب سعة علمه ،بقوة املالحظة والقدرة على التحليل واحلوار.
وكانت الدولة اإلسالمية تظهر قوهتا وجربوهتا هلؤالء السفراء لينقلوا ما رأته أعينهم إىل دوهلم .وصف ابن
العساكر
خلدون استقبال عبد الرمحن الناصر لرسول إمرباطور القسطنطينية فقال" :ركبت يف ذلك اليوم
ُ
ومجل السرير اخلاليف مبقاعد
ابلسالح يف أكمل شكة ،وزين القصر اخلاليف أبنواع الزينة وأصناف الستورُ ،
األبناء واإلخوة واألعمام والقرابة ،ورتب الوزراء واخلدمة يف مواقفهم ،ودخل الرسل فهاهلم ما رأوه ،وقُـربوا حىت
أدوا رسالتهم ،وأُمر يومئذ األعالم أن خيطبوا يف ذلك احلفل ،ويعظموا من أمر اإلسالم واخلالفة ،ويشكروا نعمة
هللا على ظهور دينه وإعزازه ،وذلة عدوه ،فاستعدوا لذلك ،مث هبرهم هول اجمللس فومجوا ،وشرعوا يف القول
فأُرتج عليهم ،وكان فيهم أبو علي القايل وافد العراق ،كان يف مجلة احلكم ويل العهد وندبه لذلك استئثارا
بفخره ،فلما ومجوا كلهم قام منذر بن سعيد البلوطي من غري استعداد وال روية وما تقدم له أحد بشيء من
ذلك ،فخطب واسحنفر وجلى يف ذلك القصد ،وأنشد شعرا طويال ارجتله يف ذلك الغرض".
نعم هذا هو الفرق بني الدول الوطنية العميلة الذليلة واحلقرية ،وبني دولة العزة والكرامة دولة اخلالفة.
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