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 جنوب السودان محاجة الثقافة في قيام الدولة

  رسالة إلى صديق

  

  * ب إبراهيمالمنتصر الطي

  ***هاشم محمد صالح و** أحمد إبراهيم النشادرCitizen ترجمه إلى العربية عن الـ
 

  عزيزي إلدر،
  

ودعني . اما أغراني بتدوين هذه المالحظات هو األمل في مواصلة ذلك الحوار الذي بدأناه معاً في أسمر
 يءفي البداية أقر بالمتعة التي أحسست بها لمجرد الدخول في هذه الحوارات في المقام األول، فهذا ش

 األمر يكتسب اآلن طابعاً ، فإنعالوة على هذا. نادراً ما نقدم عليه في السودان بنية طيبة ونبرة معقولة
  . به السودانستثنائياً وملحاً نظراً للمنعطف التاريخي الهام الذي يمرا
  

وسأدلف مباشرة إلى نقاط الخالف بيني وبين األصدقاء من جنوب السودان وبعض المثقفين اليساريين 
تفاق عليها، تحديداً الحاجة إلى دولة فال حاجة بنا الجترار النقاط التي نشترك في اال. دميين الشماليينوالتق

  .اكمته البشرية من الحقوق طوال األلفية األخيرةعلمانية مبنية على احترام حقوق اإلنسان وعلى كل ما ر
 جنوب انفصالثانياً هذا الحوار ال يقصد له أن يصب في مجرى الحمالت التي تتخذ مسألة الوحدة أو 

فهذا أمر قد أصبح عسيراً عقب التصريحات سيئة السمعة التي أطلقها كمال عبيد . السودان موضوعاً لها
المواقف المتذبذبة ما بين خطاب الطيب مصطفى العدواني والوحدة  وآخرون من متنفذي الدولة، و

 لفصائل أخرى من المؤتمر الوطني؛ وهذه كلها في األساس وجوه متعددة االبتزازيةالقسرية، والمواقف 
فالجنوب اليوم أكثر جاذبية من أي وقت مضى لموارده التي يسيل لها اللعاب، لكن قاطنيه . لعملة واحدة

ة ومأزق المؤتمر الوطني األكبر هو في كيفي". المشروع الحضاري"مصدر خطر عظيم على " نالجنوبيي"
 هه من العسير الوصول إلى تسوية بالطالق إذا كان أحد الزوجين بهذفمن الواضح أن. حل هذه المعضلة
  .الدرجة من الجشع

  

. ل به من عاطفة ومشاعر جياشة العظيمة هذه، بكل ما تعتماستقاللكموال أود كذلك أن أفسد عليكم  لحظة 
 لدى نيل البالد ـ الحظ وءوإن لم تدم طويالً لس ـفنحن في الشمال قد خبرنا مثل هذا اللحظة من قبل 

 ليس فقط علماً االستقالل حتى أدرك كثير من السودانيين أن ،فلم تكد تمضي إال سنوات قليلة. الستقاللها
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 إلى يومنا استقاللنا أنفعل عاطفياً لذكرى ـ مع ذلكـ وأنا ال أزال . ونشيداً وطنياً وسودنة للخدمة العامة
 لم أشهده، من سيد مستعمر أقّل ما يقال عنه هو أنّه أرسى دعائم الدولة السودانية استقالل وهو ؛هذا

 القبلي الضيق االنتسابوقد تنبع مشاعر العاطفة الوطنية من مصادر عديدة، تتراوح من مجرد . الحديثة
 فالدولة القومية أوسع ماعوناً ،وبالطبع. تى مشاعر الوالء للفكرة األوسع التي تعرف بالدولة القوميةوح

رغماً عن أن أقطاراً أوربية عديدة نشأت في واقع األمر عن أصل  ملحوظة من الرباط القبلي، هذا بدرجة
ث السكان لغة واحدة، ويتشاركون ثقافة عامفنلندا، (ة واحدة وتاريخاً حديثاً وطبيعة شبه قبيلة، حيث يتحد

  ).الدانمارك، وحتى ألمانيا
  

 موقف مبدئي مساند لحق تقرير المصير، وأتفهم وأتعاطف كثيراً مع تطلعات الناس في إنني أصدر صادر
جنوب السودان ورغبتهم في تحرير أنفسهم من قبضة هذه الدولة المالقائمة على األصولية ـدةِهطَض 

 لست على وفاق تام مع الخطاب الذي يتبناه  ومع ذلك، فإنني.واالقتصادي االجتماعيفاوت الدينية والت
وفي الحقيقة، .  أن المسألة موضع النظر تستحق تمحيصاً أكثر عمقاً القادة والنخب الجنوبية، وأعتقدبعض

طيب مصطفى، وال فأنا أشعر بالشفقة وأحس باألسف حيال هؤالء المتطرفين، الذين ال هم بمختلفين عن ال
وأعتزم هنا التشديد على مسألة التفوق األخالقي هذه، بحسبان أنّه ما من نضال . هم متفوقون عليه أخالقياً

  تأسيسه على قاعدة أخالقية صلبةاالنتصارفي سبيل السيادة الوطنية تم فيه دون أن يكون قد تم .  
  

وحدة تقوم على احترام . هابل القارة اإلفريقية بأسر ليس وحدة السودان فحسب، ،نعم، أنا أومن بالوحدة
 إذا دعت االنفصال فأنا أقر بحقّ تقرير المصير، بل وبحق ،وبذلك. فرادة الثقافات اإلنسانيةتنوع و

الضرورة في الحالة السودانية، كوسيلة لتحرير جزء من البالد من قبضة نظام قام بأخذ سكان البالد 
مع ومتصرفاً راً من طبيعة وتركيبة المجتخذ ما شاء من القرارت باسمهم مغيبأكملها كرهائن، وصار يتّ

، يعطي أولوية لمواطني الدرجة األولى فيه على حساب مواطنيه من الدرجة كنظام للفصل العنصري
دفع ولقد دفعنا والزلنا ن. في كل أصعدة الحياة، بناءاً على درجة توافقهم معه) بما فيهم من مسلمين(الثانية 

. ثمناً غالياً نتيجة لعجزنا وتدني فاعليتنا واستمرار احتمالنا غير المبرر لهذا النظام، خاصة في الشمال
 نيفاشا، اتفاقية فقد كان الجنوب مستقالً طوال السنوات الخمس الماضية، وقد تحقق هذا بفضل ،وفي الواقع

شعب السوداني في الشمال فصيل واحد وهي في النهاية تسوية نتجت عن مفاوضات قام بها نيابة عن ال
  .من المؤسسة السياسية
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 نيفاشا وإخفاقاتها السياسية، وال ِلم اُستبعد بقية السودانيين عن المشاركة في اتفاقيةوأنا ال أريد هنا مناقشة 
لماذا  أو مناقشة الطابع الخطير فيها،ستشاروا في الجوانب ذاتاتخاذ  قراراتها، أو على األقل لماذا لم ي 

 بواسطة وسائل ـوال يزال– ظلّت الحروب في الجنوب وجنوب النيل األزرق وجبال النوبة يتم تصويرها
، ياإلعالم العالمية في إطار إكليشهات المواجهة بين الشمال العربي المسلم والجنوب المسيحي األرواح

  .  يجري في دارفوروغيرها من التنميطات الجاهزة التي تتقاصر بشكل مزٍر عن اإلحاطة  بما
  

اً ليس ميالد دولة جديدة في أفريقيا، فالسوق مكتظة بمثل هذه السلع؛ وإنما الكيفية المفهومية وما يقلقني حق
التي تنظر بها دوائر واسعة من النخبة الجنوبية لمسائل التاريخ والثقافة وكيف تحدث عمليات التثاقف 

، األمر الذي أثاره "المركز"الجوهري كان حول طبيعة ثقافة وأتذكّر في هذه الصدد أن خالفنا . والثقافة
  . ، وما إذا كان يمثل السودان بأكمله"أغاني وأغاني"مثال البرنامج التلفزيوني 

  

 وهو أساساً ـوأجد نفسي معترضاً بالذات على الطريقة التي يعرض بها تقرير المصير، حيث أصبح 
د من هطَضم اآلن كوسيلة لتحرير الجنوب المقد يـ1995را عام  المعارضة وميثاقها في أسمالجتماعنتاج 

الشمال المر على أنِهطَضصوبل إن. األفارقة في مواجهة العربه آحادي الثقافة، في قالب د، وكالهما ي 
 األكبر ينصب على كل ذلك الهراء والحديث مع النفس الذي ظلت تعج به وسائل اإلعالم اعتراضي

 التي الطوليفمع اليد . ه سيصعب عليك التصالح معهاطويلة، وهي أحاديث أنا متأكِّد أنود الغربية لعق
 في جنوب السودان، نُفخت الروح من جديد في مصطلحات وتعريفات عتيقة من االنفصالأصبحت لدعاة 

 على ومإلخ، مصطلحات ال تق...األزمان الغابرة، ذات تضمينات عرقية مثل البيض والسود والمونغوليين 
 األكثر صعوبة هو انطباق على أن. س مفردات النوع اإلنسانياً عن قاموأية أساس وستختفي قريباً جد

، خاصة وأن ما )أسمر(مثل هذه المقاييس العرقية على السودان لتحديد من هو أسود ومن هو براون 
 والداللة ذات المغزى ).Negroid(يسمى بالعرب واألفارقة كليهما  يندرجان تحت عنصر العرق الزنجي 

 .هنا ليست في المصطلحات، وإنما في األجندة السياسية وفي العقلية التي تتخفى من ورائها
 

ى من السودان الذي يرغب بعض القوميين الجنوبيين في هجره، ليس حديقة خلفية والشمال، أو ما سيتبق
ه بجهد وكدح وعرق السودانيين من الجنوب ؤنابلد تم ب، بل )بهة القومية اإلسالميةأي الج(للمؤتمر الوطني 

. باالنفصالى  الجنوب لن يتقو بالتقسيم، مثلما أنةًعنْوهو لن يصبح أكثر ِم. والشمال والشرق والغرب
 سودان البجا ىوإنما هو باألحر". العربية "يب مصطفى وال القبائل ذات األصولوهو ليس سودان الط

قموز والحمر والكبابيش والمحس والنوبا وغيرهم، وعلى األخص النوبا والتنجور والفور والمساليت وال
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 ميالد ين من الزمان، وبذلك جعلوا ممكناًوأبناء النيل األزرق الذين حاربوا في صفوف الجيش الشعبي لعقد
 في ريين الذين وجدوا مأوىالفوالن واألقباط واألثيوبيين اإلرتوهو كذلك سودان الهوسا و. دولتكم الموقرة

رة ألفريقيا، والبلد الذي تلتقي فالسودان بحق صورة مصغَّ. هذا الجزء من وطنهم األكبر، القارة األفريقية
  .فيه وتتعايش وتزدهر ثالث أسر للغات األفريقية

  

دة بالدم، يوبدالً عن الحقائق الصلبة واألخوة المعاشة الماثلة والمعمنوبيين أن  نخبة الج منختار بعض
هم ينشدون خلق نسختهم  فها.  من الصعب مصالحتها مع وقائع التاريخ والجغرافيا"استعارة"ِـ ج لروي

  ـ ذلك المصطلح الذي استخدمه القسم الجيرماني من القبائل الهند)Folk/Volk" (الشعب"الخاصة من 
هي نقمة ) Folk( صعوبة تحقيق حالة الشعب ، فإنوفي الواقع. أوربية لإلشارة إلى  األمة أو القومية

سيكون حائالً " لشعبا"الفشل في الوصول إلى حالة  ألن نقمة. ونعمة في آن واحد بالنسبة للقارة األفريقية
من الصعب ( والثقافي واالجتماعي االقتصاديد حول أهداف عامة وحشد الجهود لترقية األداء أمام  التوح

  ).إلخ... ل الصين واليابان وكوريا في هذا المضمار تجاهل أثر التضامن القومي في بلدان مث
لذي قرنق هو من فهم الحساب البسيط  لبناء األمة وسياقه في القارة األفريقية، وهو ا. وكان الراحل د

، وإنما  بمشروع، ليس لجنوب السودان وحدهالفواجع التاريخية ليخرج لناتعالى على الضغائن الشخصية و
ف في الشمال وفي هذا المشروع تحت ضغط  قطبي التطروسوف لن نتخلى عن . للسودان وأفريقيا

. أن يبقى عالياً في الخرطوم هو الذي يجب الستقبالهفصوت الجماهير التي تنادت بالماليين  .الجنوب
ه ال النخبة الجنوبية وال بعض الدوائر المتنفذة في الحركة الشعبية بقادرين على التمييز ولكن لألسف، فإن

  .وحكومة السودانبين شعب السودان 
  

لشمال في مواجهة الجنوب ال ل تكوين دولة جديدة في هذه الجو من التظلمات والتعارضات الوهمية إن
فالفرقة أمر . نتوي  تناولها بالبحث والتمحيص أدناهالمسبقة التي أ اً من التعليالت ذات األفكارـيتطلب أي

دينية أو الثقافية الواحدة؛ وهناك أمثلة عديدة بهذا يمكن حدوثه حتى داخل إطار الكينونة القبلية أو ال
 أو من كوريا أو سواء كانت من شبه القارة الهندية، االنقسامات أغلبية أمثلة ، فإنوفي الواقع. الخصوص

  . أكثر من وقوعها في غير ذلك"ذوي القربى"من الصومال أو غيرها، نجدها تقع في إطار 
  

 ليس فقط في القدرة على استلهام األحالم ،فق غالباً ما يصاحبها ضمور ضيقة األاالنهزاميةالعقلية إن 
 هو االنفصاليةفالتراجع نحو الدولة ). الديموغرافي(الكبيرة، وإنما أيضاً انكماش في المدى السكاني 

الديموغرافي أمام ثقافة جديدة االنتشار تاريخي في التدهور الثقافي والتراجع في مدى مواصلة لمنحى 
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 حيث كنتم لمائة ،فبدالً عن الكوة.  في ظروف النزاعاتوء غاية في السإستراتيجيةعة؛ وهذه سمتو
ملكال وبراري أعالي ترس للدفاع عن ثقافتكم عند تخوم الرنك ووخمسين سنة مضت، عليكم اآلن التم

.  للسياسةمتدادا والحرب دائماً ـ بالسالح، فهذه حرب ثقافية اًوليست كل الحروب بالضرورة حروب! النيل
 الحروب الثقافية قادمة، لى أيامنا هذِه بقوة السالح، وأنيفرضان ع وبما أن الثقافة والتمدد الديموغرافي ال

 .فإن ما يقلق بالي هو الكيفية التي يتم بها رؤية هذه المسائل الثقافية
  

  الثقافة والتبادل الثقافي

وسأتخطى ). األكثر تمثيالً(رين على تعريف الثقافة الممثّلة ا قادكندعنا نبدأ بالسؤال عن ما إذا أوالً، 
لن توجد أبداً ثقافة ممثلة على :  للثقافة باإلجابة على السؤال مباشرةقيد المالزم لمحاولة تقديم تعريفالتع
اثة كما أوجزته الدكتورة سوزان بالكمور كوحدة  للور) meme" (ميم"فإذا أخذنا مثالً مفهوم الـ.  كاٍفقدٍر

بنفس القدر الذي نفهم به ) التبادل الثقافي( الثقافيين، يصبح بمقدورنا أن نفهم عملية التثاقف واالنتقال
وهذا .  خطوط ثقافية معينة وفقدان أخرىإشاعةأي عملية يتم خاللها :  الطبيعي في عالم األحياءاالنتخاب

  .ينطبق على أوجه عديدة للثقافة
  

بالمعنى (، هو أنّه برنامج ذو طبيعة رومانسية "أغاني وأغاني"رنامج وتفسيري للشعبية الطاغية لب
ام التي كانت فيها الدولة السودانية ول، يعكس ذلك التوق والحنين لأليفي المقام األ) الكالسيكي للكلمة

 في شتى مناحي االستقالل في أداء سودان ما بعد ففترة الستينات تمثل قمةً. الحديثة في طور التخلّق
الثقافي الناجح، لكونها استلهمت مصادر شتى " ميم" ما، مثال للـ ات، في معنىوموسيقى الستين. حياةال

 فليس من عجب إذاً أن تجد أن). waltz(تتضمن إلى جانب الفولكلور السوداني، التم تم والحقيبة والفالس 
وهنا يظهر . ن حسين وورديالرعاة الفوالن الذين ال يفهمون العربية يستمتعون بأغاني وموسيقى عثما

 فأنا إنما أشير إلى مجموعً المراكز ،وعندما أقول أمدرمان. "ثقافة أمدرمان" المحوري لما يعرف بـالدور
  .الحضرية المدينية التي تشترك في نفس النزعات الثقافية

  

ونت عاصمة ما الذي تمثله أمدرمان إذاً؟ أمدرمان هي نتاج ذلك الزواج السعيد بين مجموعات عديدة ك
المستوطنون من بقايا جيوش المهدية ودولتها، ممثلون عن السودانيين الذين كانوا : السودان في ذلك الوقت

إلخ، وهم في الغالب ممن عادوا ...جزءاً من حملة الفتح، وسكان الخرطوم السابقون من أقباط و يهود 
ل وقد انخرط  ذلك الخليط وتشكَّ. في فترة المهديةلدياناتهم السابقة بعد األسلمة القسرية التي تعرضوا لها 
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 مدني وينطبق نفس الحال على مدن مثل ود. في سياق ذلك الوسط المثير من الحياة المدينية الحضرية
وأمدرمان الجديدة تلك، كانت بطبيعة الحال النقيض المقابل لمشروع اإلنقاذ . األبيض وكسال وغيرهاو

 وتقوى دينية زائفة، وإدماج ثقافي قسري في سياق النسخة  أي مشروع فرض وقارـالحضاري 
صارت تلك األغاني إذاً طوق نجاتنا ومصلنا الوقائي في التسعينات حينما . األصولية المتشددة لإلسالم

 الثقافي على البالد وعلى "النقاء"تسلط وكانت اإلنقاذ في أوج جبروتها وهي تفرض ستار ظالم حالك من ال
  .يه واإلعالموسائل الترف

  

أما السؤال عن ِلمفلقد وجدت . ، فإجابته سهلة"المهرجان" أفريقيا الوسيطة جزءاً من هذا  تكن موسيقى لَم
هذه الموسيقى طريقها إلى المجال اإلعالمي العالمي في فترة حديثة نسبياً بينما كانت تجربة السودان 

 إلى ذلك، فهناك بعض الحقائق األخرى إضافةً. بالفعللت الثقافية في فترة الخمسينات والستينات قد تشكَّ
 أو من ،جمينا إلى الخرطومبل عشرين عاماً، فإن السفر من إنففي أفريقيا التي كانت ق. على أرض الواقع
 الثقافي قد االنفتاحوعلى الرغم من أن هذا النمط من .  أن يتم عبر أوروبا كان ال بد،أكرا إلى ممباسا

. على السودان  مفروضFirewall)(لفضائيات، فال يزال هناك ستار مصطنع من الحماية تغير بظهور ا
فالفنانين والجمهور السوداني الذين كانوا منفتحين على موسيقى لويس آرمسترونق والسامبا والفالس في 

 ."TVفوكس "ات، هم اليوم محاصرون بقنوات ال حصر لها من عربسات تعمل على طريقة يفترة الستين
ات هذا الهوى العاصف، وجذورها ترجع يات والستيني تجد موسيقى الخمسينفليس من قبيل المصادفة إذاً أن

  .إلى أصول متعددة خارجة عن السلم الخماسي
  

  ثقافتي وثقافتك

 بشئون الثقافة الملكية عندما يكون األمر متعلقاًليس باإلمكان إصدار البراءات وصكوك حقوق 
 وتسويق كل الميراث المتالكغماً عن أن هناك شهوة عارمة لدى بعض الناس ، هذا ر)االجتماعية(

دة مثل تعقيد هو عملية معقَّ) التثاقف(التبادل الثقافي  إن .الجينومي والطبيعي تقريباً، بما في ذلك اإلنسان
يا بفضل جلووتنتشر الثقافات والتكنو.  الخواص و الصفات البيولوجية في المجتمع البشريانتقالعملية 

وتعود العديد من الثقافات البشرية والتكنولوجيات البشرية . واالستالفقدرة اإلنسان الفائقة على التقليد 
أنظر مجموعة (بأصلها لمصر القديمة، والتي أسهم فيها سكان جنوب السودان الحاليون مساهمة كبيرة 

ه فرضية تلقى دعماً  قبيل التكهنات ولكنَّوليس هذا القول من"). تشريح العقل العنصري"  مقاالتي المعنونة
 كل مجموعة وربما يمكن القول بأن. ني الحديثمن علوم اآلثار والتاريخ مثلما تسنده أدلة من التحليل الجي
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عما إذا كانت وإذا جاز لنا أن نتساءل . مهى تراثنا اإلنساني وأسهمت في تقدسكانية قد تركت بصمة ما عل
قامات زرياب  وماإلغريقيةختراعاً أوروبياً خالصاً أم هي نتاج تالقح الجوقة اأوبرا روسيني وموزارت 

تماماً محاولة البحث عن  اآلالت اآلسيوي واألفريقي، يصبح من العبث العربية  إضافة إلى فن تنسيق
في  مقاربات شبيهة بتلك التي تستخدماستخداممن الممكن نظرياً بالطبع .  من الخواص الثقافيةأصول أي 

 االسم فإن ،فعلى سبيل المثال.  األصول المحتملة لخاصية ثقافية بعينهاالستنتاجسانيات والجينات لعلوم ال
 ثقافي من أفريقيا وانتقاليبدو أوروبي الداللة، في حين أنّه دليل واضح على حالة عبور )  John(جون 

  االسم بحت من يدع مجاالً للشك ساميوأصله بما ال .  للمسيحيةاعتناقهاوآسيا الصغرى إلى أوروبا مع 
 .يوهانس أو يوحنا

  

والناس يميلون بصورة أكثر . ما هو خارج من رحم تاريخه الخاص واإلنسان هو نتاج الجغرافيا بقدر
في () Memetics" (الميميات"ويتم هذا التبادل الثقافي وفقاً لمبادئ . وضوحاً للتبادل الثقافي مع جيرانهم

وكمثل ما .  وكما أشرنا لذلك سابقاً،كما أوضحت ذلك الدكتورة سوزان بالكمور) ثقافيعلم التطور ال
 الطبيعي للجينات، فليس من الضروري أن تكون الجينة األفضل هي التي يتم االنتقاءيحدث في عملية 

 الخليجية هي وفي هذه الحالة فإن الثقافة. االنتشارتمريرها، وإنما تلك التي تمتلك القدرة على البقاء أو 
 مضافاً إليها أزمة الهوية التي يعاني االقتصادية أي ذلك الخليط من المنعة ـ التي تمتلك أفضل المقومات

ضاً للهجوم من قبل دة ضعيفة المقاومة هي األكثر تعرفإن الوح، األحياءعلم وكما في . منها مجتمعنا
  .المواد المنقولة

  

مت أكبر المساهمات في نشر فمصر التي قد.  فليست كلها عربية،"الثقافة العربية"وحتى ما يسمى بـ 
والموسيقى المصرية في .  التركياالحتاللكلياً بفعل أربعة قرون من " تتركنت"الثقافة العربية كانت قد 

واللغة العربية، . ينتاالثنيومنا هذا هي في األساس موسيقى آسيا الصغرى، ومن الصعب التمييز بين 
 آسيوية، هي بكاملها أفريقية األصل تتصل في نسبها  بلغات ـ اآلفرولألسرةالسامي وهي من الفرع 

على أن هجرة العرب األوائل من ما يعرف اليوم . والمصرية القديمة والهوسا) األثيوبية القديمة(الجعيز 
 لغات بالقرن األفريقي إلى شبه الجزيرة العربية جعلهم في اتصال مع مجموعات مهاجرة من متحدثي

 وقد خلف هذا التثاقف مع هذه .)األريان( أوروبية من الهند وما يعرف اليوم بإيران ـ األسرة الهند
المجموعات آثاراً راسخة وواضحة في جوانب مختلفة من ثقافتهم بما في ذلك اللغة والديانة ومنظورهم 

 عربية اليوم هي مزيج من العربية أن شخصياً أعتقد  فأنا،وفي الواقع. الثقافي ونظرتهم الذاتية إلى أنفسهم
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  أنباعتقادهوالهجين اآلخر هو اللغة السواحلية؛ وعندما يصرح لوكا بيونق . القديمة واللغات الهند أروبية
". حلبة اللغة العربية" هي اللغة التي ربما يتبناها الجنوب كلغة وطنية فما هو ببعيد عن ةحيلياالسو
ر هجين من العربية ولغة البانتو ونتاج شرعي للقاء ثقافتين عظيمتين،  هي في نهاية األمةحيليافالسو

 جانبها المظلم والثقافة السواحلية رغم. فريقيةوكالهما ينتمي إلى واحدة من األسر الرئيسة للغات األ
المتعلق بتورطها في تجارة الرقيق هي ثقافة أفريقية فريدة ازدهرت في شريط يمتد من كينيا وحتى 

 من اللغتين ومع ذلك، ال تنتمي أي.  الساحل األفريقي الشرقيامتدادفت مدناً عظيمة على  وخلَّموزمبيق
وإذا . إلى فرع أسرة اللغات التي يتحدثها سكان جنوب السودان وأجزاء السودان األخرى) العربية والبانتو(

 الصحراوية ـ اللغات النيلية فهو أسرة ـ  أي السودانـكانت هناك خاصية تميز هذا الجزء من أفريقيا 
ولمقتضى اللياقة واللباقة . التي يتحدثها أهل السودان من المحس إلى الفاجالو إلى الفور إلى القوموز

 سودانية من هذه ى لغةً على حكومة جنوب السودان أن تتبنَ سيكون،)(political correctnessالسياسية 
. تسود اللغات، فال العاطفة وال الضرورة تُمليان ذلك ليس بهذه الطريقة ـ بالطبعـ ع، ولكن والفر

تنطبق على اللغة ) خام ( الصحراوية يمكن أن ترسم حدوداً ثقافية تقريبيةًـ ورغماً عن أن اللغات النيلية
.  في أفريقيانشاز الحدود السياسية واحدة من أكثر الوقائع الآلالت الموسيقية والطعام وغيرها، إال أنوا

 فإن هذه الحدود ستفصل بين عالقات تجارية وثقافية ووشائج ،لدولة الجديدة في جنوب السودانوبميالد ا
  .قربى تواصلت على مدى يمتد آلالف السنين

 

  ! وليس هناك ما يجمعنا) 1821(السودان كيان حديث 

دان بحدوده  السو هناك فكرة أن الخاطئة الشائعة وسط المثقفين في الشمال والجنوب،االعتقاداتمن بين 
فعلى . وهذا ليس صحيحاً لحد كبير. الحالية كيان حديث النشأة لملم أطرافه الممتدة األتراك والبريطانيون

 السودان ومصر وأفريقيا الساحل شهدت  ظاهرة حديثة في التاريخ، إال أنالرغم من أن الدولة القومية
) ويالت مرتبطة بشكل غير وثيق بحكم مركزيعدة د( أو ربما اإلمبراطوريات ،نشوء العديد من الدويالت

ت حدودها حتى أعتاب الهضبة األثيوبية و تشاد و جنوب فالمعروف أن مروي قد امتد. بعيدمن زمن 
به الجماعات السكانية الدخول في والحدود ليست هي العامل الحاسم هنا، بل المدى الذي قبلت . مصر

 وما كان ،وما أنجزه األتراك في األساس. بل العهد التركي مثلما حدث في سنار ودارفور ق،تحاد طوعيا
بمستطاع الغزاة السابقين، هو ذلك  التغيير المستديم الذي أحدثوه في توازن السلطة والديموغرافيا في 

 كما يشي ،لسنينالتي سادت آلالف ا) NiloticـNubio( النيلية ـفهذه البالد ذات الطبيعة النوبية. البالد
 أوروبية كانت تشتهي لزمن طويل ـ السودان، وقعت أسيرة مستعمر جلب معه ثقافة هند ،بذلك اسمها
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؛ فقد حافظت سلطنتا الفور 1821وقد فشلوا حتى عام .  هذا الجزء من أفريقيااختراقامتد سنيناً مؤلفة 
كبر عملية وبسقوطهما بدأت أ.  النيلية حتى سويعاتهما األخيرةـوسنار على طبيعتهما الثقافية النوبية

فبدالً عن معناها .  الخرطومثال على ذلك هو اسم العاصمة نفسه،وأفضل م. تزوير لتاريخ وطبيعة البالد
يل  بأنّه آٍت من خرطوم الفاالدعاء نهرين أو إلى جزيرة، تم التقاءفي اللغات النيلية الذي يشير إلى مكان 

  .ان توضيح لعالقة ذلك بالمككما في اللغة العربية، دون أي
  

سكان  ه ليس بوسع الباسك أو المكسيكيين أو ما أنومع ذلك فال سبيل إلى الرجوع إلى الوراء، بقدر
 من التوسع الهند أوروبي وقد كان هذا جزء. حالية لبالدهمأستراليا األصليين تغيير الطبيعة الثقافية ال

قة، خلق على األرض وقائع ديموغرافية الكبير، والذي، مثله مثل توسع النيليين والبانتو في األزمنة الساب
مسبقة وال وهم بالتفوق، كانت تجري في السودان عملية تالقح ثقافي، بغير أفكار ، 1821فيما قبل . جديدة

 متسامحة ومستنيرة من اإلسالم من غرب أفريقيا مباركة المجموعات الحاكمة التي جلبت نسخةًبرعاية و
مخطوطة على ألواٍح وبحبٍر ظّل في اإلستخدام منذ عهود ( وللتعليم ومصر، واللغة العربية كلغة للتجارة

 حيوي قائم على التصدير، كان يشد الرحال عبر طرق التجارة اقتصاد؛ هذا إضافة إلى )كوش ومروي
وقد كان لهذه العملية الطبيعية التي أنتجت ممالك وسلطنات مثل . إلى الهند وغرب أفريقيا والساحل

 أخذت ،ت من ممباسا إلى موزمبيقبأخرى في الساحل الشرقي امتدنقاي صلة قرابة دارفور وبرنو وسو
 فقد صارت ،ومثل ما حدث لسنار ودارفور. شكل ممالك تجارية مثل بوغندا وزمبابوي في داخل القارة

امس سيئ الصيت، والذي بدأ عملياً في القرن الخ "التدافع نحو أفريقيا" هذه الكيانات إلى زوال تحت أقدام 
عشر وتضمن فيما بعد تجارة الرقيق الضخمة عبر األطلنطي إلى األمريكتين وحول إلى أنقاض كل الدول 

فتورط . ولم يكن للنزاعات الداخلية أي دخل في ذلك.  جنوب أثيوبياباستثناءاألفريقية المستقلة، ربما 
يها أو ه ال يجعلهم مخطط لكنَّ،لحقيرةوسطاء أفارقة في تلك التجارة يجعلهم جناة ضالعين في هذه العملية ا

 لي عنق الحقائق التاريخية لتحميل المسئولية عن هذه الممارسة للفرع الجنوبي ولقد تم. المحرضين عليها
، الذي )الالتيني الجيرماني(، بدالً عن الفرع الشمالي )األتراك والعرب( الهند أوروبية األسرةمن عشائر 

  . أوروبية القديمة إلى مستويات جديدةـ ه الثقافة الهندألسباب تاريخية ارتقى بهذ
  

   اقـاالسترق
، فمن )االجتماعية االقتصاديةمن الناحية ( اإلنسانية االجتماعيةنا إلى الرق كممارسة في الثقافة إذا ما نظر
فلقد نهضت . ت البشرية كما زعم بذلك ماركسها ليست من السمات العامة في المجتمعاالواضح أن
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 ونظام والرق. تعرف هذه الممارسة البشعةكا الجنوبية دون أن أساسية في أفريقيا وأمير" اراتحض"
 عالمياً مع هجرات انتشرت بامتياز أوروبية ـ التراتب العرقي الموازي له، هما بال شك ظاهرة هند

السادس عشر أواسط آسيا ووصلت ذروتها في القرنين ة من شمال الهند و أوروبيـ وتوسع العشائر الهند
وهي في غالب األمر من إختراع المجتمعات الرعوية وشبه المستقرة تعويضاً عن نقص . والسابع عشر

وحتى . لها ضئيلة بسبب نمط الحياة المترحومن المعروف أن الكثافة السكانية في. الموارد البشرية فيها
 األطفال للحفاظ على اختطاف  يعرف في جنوب السودان عن المورلي وقبائل أخرى ممارسة،يومنا هذا

  . مختلفةاجتماعيةويقوم المسيرية بممارسة شبيهة في ظل ظروف . حجم تعدادهم السكاني
  

ض على نوع آخر من  األمر الذي حر، المجتمعات الزراعية ذات كثافة سكانية عاليةوفي المقابل، فإن
من شعوب أوروبا السالفية الزراعية منحدرة ) slave(وكلمة عبد . التوسع ال مجال لإلفاضة فيه هنا

 العبودية شملت فيما بعد شعوباً مثل الغال رومان الهند أوروبيون، هذا مع أنالذين استعبدهم الرعاة ال
أشرت إلى هذه المالمح الخاصة بثقافة ) Y" (واي"في ورقتي عن الكروموزوم . الجيرمانيين الرعاة

مة في ثقافتهم وفي نمط ها سمة عا والتي، فيما يبدو، أن فيهم العرب، أوروبية، بماـ الشعوب الهند
 حاولت المضي أبعد في تحليل هذه ،"في تشريح العقل العنصري"في مجموعة مقاالتي المعنونة و. توسعهم

 أوروبية صادرة عن وقائع بيولوجية ـ  بعض مالمح الثقافة الهندمح وامتحان النظرية القائلة بأنالمال
وليس من قبيل . أيضاً) الجندر(يس مفهومي العرق والطبقة فقط، وإنما الجنسانية ت إلى تحديد، لأد

 أوروبية تمتلك خواص معينة تعم وسط السكان من هذا األصل في امتدادهم ـ المصادفة أن الثقافات الهند
  .من أمريكا الجنوبية وأوروبا إلى أستراليا وآسيا وأفريقيا

  

ن أيضاً طرائق المعيشة عبر الممارسات ار والمعتقدات فقط، وإنما تتضمفكولكن الثقافة ليست مجموع األ
الجديدة  نقل الماليين من األرقاء من أفريقيا إلى الدنيا أخذنا مفهوم الرق كمثال هنا، فإنوإذا . االقتصادية

 ،لكنو. االقتصادي بل للدافع ، غير معهودة في التاريخ من قبل، ليس انعكاساً لممارسة ثقافيةبطريقة
أبوي اقتصادي السترقاق تحويل ممارسة العرب بضربة سحرية تم )Patriarchal ( ،ضعيف المعدل

ضعيف الطلب في السوق، إلى رمز العبودية األمثل؛ بينما أزيحت تلك التجارة التي نقلت الماليين عبر 
 للمزيد من السترقاقاأنظر كتاب اليونسكو عن (األطلنطي إلى األزقة غير المضاءة للتاريخ األفريقي 

فاألعداد الكلية لألرقاء المرحلين من الدول األوروبية لألمريكتين : واألرقام أدناه تقول الكثير). اإلطالع
  :كانت كالتالي
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         000 ,650 ,4            ) بما في ذلك البرازيل(البرتغال 
    000 ,600 ,1               )    بما في ذلك كوبا(أسبانيا  

                                                  000 ,250 ,1   ) بما في ذلك الهند الغريية( نسا فر
                          000 ,500       هولندا                          

                                 000 ,600 ,2              بريطانيا              
                                US    300, 000مالية البريطانية أمريكا الش

                                           000 ,50               الدنمارك           
                                                     000 ,000 ,11المجموع                      

  

 من 6000لين عبر طريق دارفور التجاري الرئيس سنوياً بلغ العدد الكلي لألرقاء المرح هذا بينما نجد أن
 عدد الرقيق المرحلين عبر دارفور مساٍو تقريباً للذين تم ، فإنه خالل مائة سنةالرقيق، وهذا يعني أن

 من ذلك، فإنأكثر . لفترة الزمنيةخالل نفس ا) هولندا(ترحيلهم بواسطة دولة أوروبية واحدة صغيرة 
وهي مزارع التبغ والسكر في ) Haciendas(السواد األعظم من هذا العدد سيتم توجيهه نحو الهاسيندات 

واألرقاء بشر ال يختفون . األمريكتين حيث توجد الحاجة لهم، ال إلى تركيا أو أوروبا أو الشرق األوسط
 أن التحركات السكانية العنيفة ال بدلمثل هذه في غياهب العدم دون أن يتركوا أثراً؛ والتأثير الديموغرافي 

 كبيرة حديثة انتقاالتومع ذلك ال نملك دليالً واحداً على . يترك عالماته على التركيبة السكانية والجينية
  . إلى الدنيا الجديدةلألرقاء" الممر الوسيط"أو آسيا شبيهة بذلك ان خارجة من أفريقيا إلى أوروبا للسك

  

 مشابهة هي منطقة الخليج في عهود سطوة إمبراطورتي األمويين والعباسيين، فنحن نعلم ولعل أقرب حالة
والعرب، مثلهم في ذلك مثل األمم التجارية األخرى في . في البصرة في العهد العباسي" ثورة العبيد"عن 

لكنهم . ألفريقياطرق التجارة المتقاطعة للعالم القديم، تاجروا لعدة قرون في الرقيق على الساحل الشرقي 
" نقائهم"ولقد حافظ األنجلوساكسون على ). السواحلية(فوا وراءهم تلك الثقافة المختلطة على األقل خلَّ

صارماً اختلطوا لكنهم خلقوا نظاماً ) تينيونالال(فرع الجنوبي للهند أوروبيين  الالجيني، في حين أن
جيا التي تجمع ما بين التاريخ واألنثروبولو ولالهتمام المالمح المثيرة هذه بعض. للتراتب العرقي

  . التخصصات األخرى ذات الصلةو
  

 قبل ظهور مفهوم القانون الدولي، كانت ، نجد أنه في الماضي، واالستيطان االستعماروإذ ندلف لقضايا 
  القرنفتاريخ اإلنسانية إذاً هو تاريخ الحرب حتى منتصف. انطي هي القانون السائد الذي يحكم االستالقوة
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. الوجود حرمة الحدود مصاحبة لمفاهيم المجتمع الدولي والقانون الدولي العشرين، قبل أن تخرج إلى حيز
الفلسطينية هي / والحالة اإلسرائيلية.  تبقت بضع حاالت من األراضي واألمم المحتلة،وفي يومنا هذا

لتحديد المكان الذي ) DNA(النووي  تحليل الحمض استخداميمكن بالطبع . واحدة من األخيرات في التاريخ
 األستراليين من أصل أوروبي جاءوا من اضح أننا نعرف أنومن الو(طراف م منه كل طرف من األقد

  .       على وضعية المواطنة الحاليةيءيؤثر بش لكن هذا على أية حال ال). إنجلترا واسكتلندا وويلز
  

عتبار  ألخذها في االالتي يمتلئ بها التاريخ، والتي ال معنىهذه أمثلة من الواقع آتية من األحداث التعيسة 
وربما يكون من الصعب إصدار أحكام بهذا الصدد، علماً . ة النظر القانونية وال األخالقيةه ال من وج،اآلن

ما هو .  بعضهم بعضاًاسترقاقبأن الجميع تقريباً في أزمنة مختلفة وأمكنة مختلفة قد تورطوا في عمليات 
أهمالحاضر والمستقبل إلى عالم متواصل يصير فيه مفهوم ل من ذلك في الوقت الحاضر، هو كيف نحو 

  .دونية عرق أو إثنية ما إلى زوال
  

 الكثير عن كيف تولدت وقائع يء التاريخ يسمح لنا بأن نفهم الشومع أن علم التاريخ يستهويني، ألن
، نكفاءة إلى الوراء، إذا ما لفنا ظالمه لدرجة تجعلنا نتجاهل المستقبلضر، لكنه من الممكن أن يصبح االحا

 إضاءة المستقبل لنا والتأثير في  التاريخ تأتي في سياق قدرته على وأهمية.والمستقبل هو ما يهم حقاً
والكثير من ما سيحدث في المستقبل هو نتاج لما نفعله نحن اآلن . وقائعه ال في إبقائنا أسرى ألشباحه

ير والنواح والعويل على الماضي بدالً عن العمل على تغي.  ال ما قامت به وفعلته األجيال السابقة،بأنفسنا
م لنا التوجهات في نشاطات الحفاظ على البيئة والتنوع البيوليجي مثاالً وتقد. الحاضر عمل ال جدوى منه

الحالية، وهو سلوك يمكن ) ثقافتناو( كبير من المشكلة هو في نمط حياتنا فجزء. جيداً في هذا الصدد
 الكثير من الضرر قد وقع بالفعل خالل حياة جيل أو جيلين خالل فترة حياة جيل واحد، حيث أنتداركه 

شهواتنا  واالستهالكية هو لجم ميولنا "التغيير"ولكننا نعلم أن تكلفة ذلك . ين سنة المنصرمةفي الخمس
  ).الحالية(البيلوجية 

  

 من إنتاج اإلنسان؛ ورغماً عن  الثقافةفي بساطة قضايا البيئة، نسبة ألنع الثقافي ليست  مسائل التنولكن
 يء التعامل مع الخصائص الثقافية للنوع اإلنساني أمر فيه شلى البيئة التي نعيش فيها إال أنها تؤثر عأن

ية والتنوع في الثقافة  التعددكيف نباشر مسألة حماية:  أال وهو، أساسيومع ذلك يتبقى أمر. من التعقيد
 تمتلك الثقافة األمريكية هذه الجاذبية الطاغية؟ وهل يأت ااإلنسانية في مواجهة رياح العولمة العاتية؟ ولماذ

  .  أم لمصادرها متعددة الثقافاتاالقتصادية لسطوتها كانعكاسذلك 
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  الخرافات حول أفريقيا

الوليدة ليس هو اختيار العلم أو النشيد الوطني، التحدي الحقيقي الذي سيواجه دولة جنوب السودان إن 
ة  يط عن أن تسقط فريسة للصورة النموإنما هو في كيف تصبح العباً مميزاً في عصبة األمم الشقيقة بدالً

أخرى يظهر فيها األفارقة في خلفية أفالم هوليوود إلى جانب األسود " سفاري بارك"ألفريقيا وتصبح 
. معقول ألهلهوب السودان السيادة الحقيقية التي تتمثل في تنمية مستدامة ورفاه كيف يحقق جن. واألفيال

 ألهل الجنوب المستقل مطلق الحق والحرية في إدارة بلدهم ربما يمكن القول أن هذا ليس من شأني وأن
ابط فعالم اليوم بتداخل وتر. ه بالتأكيد من شأني، أجيب بأنوعلى ذلك. بالطريقة التي يرونها مناسبة

تحاد األوروبي بمجمله،  اليونان يؤثر على االفاقتصاد. مصالحه لم يعد يعرف الحدود وال الشأن الخاص
وهذا ينطبق بشكل أكبر على . إلخ... والكوارث البيئية في المجر وفي روسيا تمتد عواقبها للجيران 

ع وموضوعاً عالمياً يخوض فيه كل وإذا كان تنميط أفريقيا وإبداء الشفقة على حالها من شأن الجمي. أفريقيا
من هباألسبقية وكامل الحق في إبداء الرأي، فأنا، كأفريقي، أعتقد بأن لي ودب  .  

  

 والتاريخية، فعندما يشير الجنوبيون إلى االقتصاديةوأكثر األشياء التي تزعجني هي التنميطات العرقية 
ن أنفسهم  إن كان األمر كذلك فبعض الجنوبييعربية؟ثون بال، من يعنون بذلك؟ أهم المتحدالشماليين كعرب

 هذا التعريف محاط بالمخاطر وهذا ما سأتناوله في .ما هو العربي ومن هم العرب. عرب وكذلك النوبا
مراجعة أنفسهم  يكفي هنا القول بأن التعميمات كثيرة وهذا واحد منها على األفارقة تحديه و؛مكان آخر

 آسيا ال تجعلهم آسيويين مثلما أنكان شمال أفريقيا تعود أصولهم إلى  نسبة من سفحقيقة أن. فيه
ولعقود طويلة ظلت البلدان العربية ذات الثقافات . سبانية ليسوا أوروبيينالمكسيكيين ذوي األصول اإل

لكن مثل هذه األساطير لن تعمر . الناطقة بالعربية تعيش تحت وهم أنها ترتبط بمصير ومصالح مشتركة
  .، مهما كانت درجة إقناعهاواالقتصادية في مواجهة قوى الوقائع الجغرافية طويالً

  
   أفريقيا بفطرتها متخلفة

 خاص بمجموعات إثنية بعينها، كاألعراق اآلرية امتياز الصناعة للنظرية العرقية تعميم مفاده أن
يئوس  لم يكن الحالة المومع صعود القوى اآلسيوية تبقت أفريقيا لوحدها كالحلقة األضعف إن. ومثيالتها

وقد أدلى علماء بارزون مثل جيم . موضوعاً لعينة جديدة من التعميماتمنها في التنمية البشرية، و
 ذكاء األفارقة "مستوى"بتصريح مروع عن ) DNA( الحمض النووي اكتشافواطسون الذي اشترك في 
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يث أن الدوائر العلمية سرعان ما جردته  الفرصة للدفاع عن أرائه حه لم يعط مطلقاً أنإال. لسنوات مضت
  .  من حقوقه األساسيةى وربما حت،متيازاتهمن ا

  

 استفزازا واطسون ستظهر هنا وهناك ما لم يتم تجريدها من كونها ولي رأي مختلف، فآراء كآراء جيم
بل للتعامل وأفضل الس. عنصرياً يتم الحكم عليه بموجب قانون غير مكتوب، ومواجهتها بالمناقشة العلمية

مع مثيالتها هو مواجهة الحجة بالحجة، والنظر النقدي إلى أدلتها إن وجدت أو إلقائها في المزبلة مع 
 ورغم علمي أن. أو ذاك من العلماءرفيقاتها من التعميمات التي ال أساس لها، بدالً عن طرد وتغريب هذا 

، فقد كنت االنطباعات تحت سطوة بعض ربما كان واقعاً ال يمتلك أي دليل علمي حقيقي، وجيم واطسون
 للقبول باألمر االستعدادفإن كانت األدلة تخلص إلى أننا فعالً أغبياء، فعلينا إذاً . حريصاً على دراسة أدلته

 هما الم أكول ومحجوب عبيد، وهما عالمان مميزان تفوقا ـ من قبيل الحكايةـالن ومثالي المفض! الواقع
 هذه األمثلة لكن). من العلماء األفارقة(أخرى إلى جانب قائمة طويلة ألمثلة " الغربية"في قلب األكاديمية 

وما هو مطلوب هو التدليل على قدرات أفريقيا بواسطة األفارقة . السردية المعزولة ال تمثل رداً كافياً
 وسط عالم اليوم الصغيرة أفريقيا ممزقة إلى هذه اإلقطاعيات ه طالما أنأنفسهم، وهذا مما سيتعذر حدوث
حدة، وطالما واصلنا إعطاء الصرف على قدر فيه الكيانات القوية المتتُالذي تلفه العولمة وتُحترم و

  .ميزانيات األمن والدفاع أولوية أعلى من تلك التي للعلوم والتعليم
  

  مشتركة " مالمح عرقية"لألفارقة 

بق الذي يعطي األفريقي صورة تسمح المس ميبذلك التصور المفهو) العنصرية(ة العرقية تتصل المقارب
أنظر إدوارد سعيد للمزيد  (االستعماريجي ما، وقد بلغ هذا المنحى ذروته في العهد  لمثال نموذباختزاله

يقية، وفي حين  فإن هذا المدخل قد تم تبنّيه من قبل دوائر واسعة في النخبة األفر،ولألسف). من المراجعة
 يتمسك بها بعض األفارقة مثلما يتمسكون بأفريقيا ، يظلالنماذجد عن مثل هذه ضطراأن العالم يتخلى با

 والمالريا وتدني اإلنتاج ، واأليدز، والعون،ضطرابات السياسيةوب الصحراء، أفريقيا المجاعة، واالجن
  .إلخ...  والعلمي االقتصادي

  
  الدين

 كل الجهود وال شك أن. يم في جنوب السودانعلمتنانك للكنيسة لقيامها بتوفير التقد صرحت ذات مرة با ل
ز فالجهد الممي.  من أن تقابل بالترحيب واإلشادةيم، بغض النظر عن بواعثها، ال بدفي مجال التعل
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ن وأهل ي المربيلى أنع.  لإلعجابمها أناس من أمثال األب كمبوني ستظل مثاراًوالتضحيات التي قد
الكامنة في نوعية ) indoctrination( "للمذهبة"سالبة المحتملة التعليم ينظرون بقلق متزايد للقوة ال

التعليم الذي تقوم به مؤسسات ذات مصالح وأجندة خاصة، مثل المؤسسات الدينية والطائفية أو الدول التي 
  . إلخ...تحكمها أيدولوجية بعينها 

  

 الدائمين، واالنقسامإشاعة الفرقة  ليس فقط في ،ومثل هذا اإلعداد األيديولوجي للعقول اليافعة له أخطاره
وإنما أيضاً في حرمانه لهذه األدمغة من القدرة على التفكير المستقل والعقلية النقدية المجددة، وهو هدف 

ن ينظرون في إدخال تدريس كل الديانات الرئيسية معاً بالتساوي بدالً ي هؤالء المربي، فإنولهذا. هام للتعليم
  .تقليدية في إبعاد تدريس الدين نهائياًعن النظرة العلمانية ال

  

 الكنيسة ليست غريبة على صحيح أن. همة الكنيسة في أفريقيالذلك، أخشى أال أشاركك الرأي في مسا
 "التدافع نحو أفريقيا"ملة  الكنيسة األورثوذكسية كانت جزءاً من حباستثناءأفريقيا، لكن الكنائس الحديثة 

وقد تجلى ذلك بوضوح في رواندا حيث انقسمت . لقوى أوروبية المنشأسيئة الصيت، وهي تمثل مصالح ا
، وقد كان ذلك جزأ من اإلبادة العرقية الجماعيةالكنيسة بين الطرفين المتحاربين وأصبحت جزءاً ال يت

 من اقتطافوفيما يلي .  متأثراً لحد كبير بالصراع بين فرنسا وبلجيكا على هذا الجزء من أفريقيااالنقسام
  :"هيومان رايتس ووتش"ير لـ تقر

  

 أصدرت الكنيسة الكاثولوكية تصريحاً طلبت فيه من أشياعها دعم بعة أيام من بدء التصفية العرقية،قبل أر"
 ، فإنكذلك. الحكومة الجديدة التي جاءت إلى السلطة في أعقاب وفاة الرئيس في حادث سقوط طائرة

 قاما بدور الناطق ،رواندا، من كنيسة وناثان روهوموليزارئيس األساقفة أوغسطين نشاميهيقو والمطران ج
ال فيه جبهة رواندا الوطنية الرسمي للحكومة في مؤتمر صحفي، حم)RPF ( الرئيسمسئولية مقتل 

 لجان األمن اجتماعات من رجال الكنيسة في حضور يد وقد استمر العد.هبياريمانا واإلبادة الجماعية
في تنظيم حمالت إبادة  هذه اللجان متورطة  المجتمع المحلي، رغماً عن أن فيالمحلية كأعضاء مرموقين

 بتلقي اإللهام اإللهي في عملية األبادة باالدعاءين ومسئولي الدعاية يسمحت الكنيسة للسياسو. التوتسي
ديكوبوابو مستمعيه في حديث له أن اهللا سوف يساعدهم سين الجماعية، فقد طمأن الرئيس المؤقت ثيودور

  ".العدو"على 
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. لروبرت دي نيرو" المهمة"للكنيسة في أمريكا الجنوبية يمكن مشاهدته في فيلم وهنالك راوية لدور مماثل 
 بأقصوصة كدمدمة"ي بابلو نيرودا  فإن مثل هذا قد تم توثيقه كما قال الشاعر الالتين،وفي أمريكا الجنوبية

  ".في لون الدم
  

والدين مثله في . فريقيا الكنيسة، األمر الذي نادراً ما حدث في أ"أفرقة"، تم وفي دول الكاريبي وأمريكا
، واتساق الموقف هو ما يخلق السلطة االتساق األخالقيات اإلنسانية األساسية يتطلب "قواعد"ذلك مثل 
و، والمثال النادر من أفريقيا لرجل دين له سلطة أخالقية هو أسقف جنوب أفريقيا ديزموند توت. األخالقية

عيم الديني مثلها تلك التي لقريبه نيلسون مانديال ال والسلطة األخالقية لهذا الز. يقيةزعيم حقيقي لكنيسة أفر
 إسرائيل لحقوق الفلسطينيين في األراضي المحتلة تنطوي النتهاكاتفإدانته األخيرة . تردد فيها وال منازعة

بها أن تكون قدوة للقيادة الفلسطينية التي تعاني وأناس من أمثال توتو حري . على قدر كبير من الشجاعة
 العسكري في السودان، أصبحت االنقالبفعندما وقع . أزمة تاريخية في المسئولية والسلطة األخالقية

 في كن من دعم أخالقي لنظام غير شرعيالقيادة الفلسطينية من الزوار الدائمين للبالد، باذلين كل ما يم
مثال مشابه هو موقف الجمعيات المهنية في . حقوق المجتمع المدني السوداني لانتهاكاتهذروة مراحل 

  .العالم العربي مؤخراً من األزمة في دارفور
  

 لخدمة المصالح باستيعابهاة األصلية للكنيسة قد تم تشويهها لحد كبير ولقد رأينا كيف أن رسالة المحب
 تلفزيونيولقد شاهدت في غانا في برنامج . لسياسية ألصحاب األجندة القومية أو اواالقتصاديةالسياسية 

ون سلسلة طويلة من األرقاء ر تجار رقيق عرب يجرة رسوم متحركة لألطفال تصوإنجيلي قص
ففي غانا بالتحديد لعب الزعماء القبليون المحليون دور الوسطاء ! هذا تزوير صارخ للتاريخ. المربوطين
  !ال العرب

  

ر المستمر على اجترار ذلك التاريخ المرير حتى ولو كان حقيقياً؟ هل يحق ولكن ِلم كل هذا اإلصرا
؟ هل )Viking( الفايكنق استعمارلبريطانيا اليوم أن تطالب بتعويضات من النرويج عن كل تلك السنين من 

. صاعداً من اآلن فاالنقساماتين وال معنيين بمثل هذه امة الخالفات الدينية؟ ببساطة، لسنا مهتميتم هذا إلد
 نهائية وال مساومة فيها وهي ال. فالحروب الدينية من أطول الحروب وأشرسها ألسباب ينبغي دراستها

تغذى  ببواعث ومبررات إلهية ها ت عن إيمانها ومعتقداتها، كما أن أياً من أطرافها لن تتخلى أبداًحيث أن
 إلى هذا أو ذاك من االنتماء سوى سة ال سبيل إلى مساءلتها، تحصد أرواح بشٍر ليس لديهم خيارمقد

وأسوأ ما يكمن أن يحدث لبلد ما هو أن يصاب بطاعون األصولية الدينية . األديان التي اكتسبوها بالميالد
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 والسياسية االجتماعية فقد عانينا من الشرين، حيث اتخذت أزماتنا ،وفي السودان. والحروب الدينية
هذا على الرغم من تطور الحركة القومية في جنوب السودان . مؤخراً، وفي تطور جديد، طابعاً دينياً

وقد . بمنأى عن إكليشيهات اإلعالم الغربي القائلة بجنوب مسيحي أرواحي في مقابل شمال عربي مسلم
" الغرب"وفر صعود الجبهة القومية اإلسالمية للسلطة السانحة التي كانت تنتظرها الدوائر المتطرفة في 

 االجتماعي ـ االقتصادي الحرب الدينية، وبذلك تجرد مشاكلنا في السودان من محتواها لتدفع بحجتها عن
  .يالسياس أو
  

  الزواج

. من الحجج المفضلة لتبيان الفوارق بين الشمال والجنوب هي غياب الزواج كإطار للعالقات بين الجنسين
رسات وثقافة الزواج فيما بين مناطق  ربما تغير الحال فيما يتعلق بمما،)1500أو ربما  (1821وفيما بعد 

على اختالط ) ثيةاالور(وهناك أدلة كافية من البيانات الجينية . السودان الجغرافية ومجموعاته المختلفة
ميتوكوندريوني  تكاد تنعدم في الحمض النووي ال الفروقاتالمدى لدرجة يمكن معها مالحظة أنواسع 

)mitochondrial ( في جانب الذكور حديثة االختالفات ويبدو واضحاً أن. إلناثعن طريق االذي ينتقل 
موجه ذكورياً في الخليط حديثاً؛ " تهجين تضميني"العهد، وذات طبيعة سطحية، مما يتوافق مع دخول نظام 

  ).ومع سيطرة ذكورية حديثة على نظام التزاوج(
  

ود مضت مضار زواج األقارب،  الصحراوية قد اكتشفت لعهـكانت معظم المجموعات السكانية النيلية
. ولذلك أصبح من المحرمات ليس فقط زواج أبناء العمومة وإنما أيضاً الزواج في داخل المجموعة ذاتها

 أسيوية متمسكين بزواج أبناء العمومة ـثون بالعربية اآلفروانب اآلخر، ظّل المهاجرون المتحدفي الج
ة وسط  وقت قريب، كانت تقاليد الزواج العشائريوحتى.  أوروبيةـ الذي يعود أصله إلى الثقافة الهند

ولم . بن العم، تعطي األولوية في الزواج ال وبعض المجموعات البدوية،ةالمجموعات العربية المستقر
مسلمين كانوا أم مسيحيين، وإنما كان من ، يكونوا فقط يمنعون عن الزواج منهم أهل دارفور والجنوب

 في ظهور حشد من وقد أسهم هذا بالطبع.  وأقربائها الفتاة خارج عشيرتهان تتزوجأغير المعتاد أبداً 
  .األمراض الوراثية والتشوهات السلوكية عانت منها هذه المجتمعات

  

وفي منتصف القرن العشرين قربت ثقافة المدينة الجديدة بين أناس من خلفيات قبلية وال قبلية مختلفة في 
 الجامعة وبين الحواجز التي "الحضرية" هذا التضاد بين هذه األوساط وقد خلق. مؤسسات العمل والتعليم
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وقد أفلت قليل من النساء . المتعلمين والخرجين األوائلتقيمها تقاليد الزواج القبلي استياء عميقاً وسط 
  .والرجال من قبضة هذه التقاليد، ولكن بخسائر مقدرة وقتها

  

دارفور كان لديهما نظام شبه  كال سلطنتي سنار و هذا الصدد أن أن نالحظ فيلالهتمامولعله من المثير 
ي نظام تراتب ذكوري ر الذي جعل من الصعب تقريباً تبن إلى الطبقة الحاكمة، األماالنتماء في أمومي

بين ) الزواج( هي المانع الرئيس أمام تبادل المواد الجينية االجتماعيةوعلى أية حال فإن الثقافة . لويع
 يمكن أن يكون االجتماعي التراتب وأنظمةفحواجز كموانع اللغة والدين . ات السكانية المتجاورةالمجموع

  . لها تأثيرها طالما ظلت باقية
  

  مسألة العرق

 هي تبنيهم لمفهوم عفا عليه الزمن عن العرق، ،من المشكالت األساسية للنخبة المثقفة في جنوب السودان
وكونه يستخدم كأداة .  منهلالنطالقصالحاً كإطار نظري أو نموذج عملي في وقت لم يعد فيه هذا المفهوم 

وقد أفلت قرنق وقادة آخرون من الحركة الشعبية لتحرير السودان، . لمكافحة العنصرية أمر ال يعتد به
، من )Pan-Africanism(بفضل خبرتهم السياسية ورؤيتهم وخلفية عالقتهم بحركة التضامن األفريقية 

  .  بمفاهيم مغلوطة مثل العرب وغيرها من المصطلحات المهجورةتباطاالرمأزق 
  

وهذا .  هذه األساطير مثل العرب واألفارقةاالستخدامإلى الحياة وإلى " الغرب"وقد أعادت دوائر بعينها في 
 مواجهة بين العرب واألفارقة، وإجماع وسائل اإلعالم باعتبارها في الوصف المستمر لألزمة االتساق

ين وترعرعت، وقد نشأت أجيال من السوداني. االستفهاملية الغريب على ذلك، يثير بعض عالمات الدو
فليس هناك ال أفارقة .  النظرية الخاطئة والبنىالنماذجن منهم، على استخدام مثل هذه خاصة القادة الجنوبيي

والقبائل . لموقع والدم معاًوال عرب، فكل ما يسمون بالقبائل العربية هم في الواقع أفارقة من ناحيتي ا
) األنيميا المنجلية(الخالص، جين " األفريقي"بغرب السودان ترد لديها أعلى نسبة من الجين " العربية"
)Sickle cell anemia gene( االختالط، وهو أمر يمكن فهمه على ضوء ألف عام أو نحو ذلك من .

وإذا كان هذا . هي إال أسطورة ثقافية  ما"عرب"يف بعض المجموعات في السودان كـ فمسألة تصن
واللغة . نيف كل شعوب أمريكا الجنوبية على أنّهم أسباند إلى اللغة فينبغي إذا تسمية وتصالتصنيف يستن

 يربط ما بين الجماعات الناطقة بالعربية في السودان وشبه الجزيرة يثقافوالنسب هما جزء من ميراث 
وأنا أفضل اإلشارة إلى هذه .  توحيدية عليهما أبعد عن ذلكالعربية، وال ينبغي إضفاء أية صفة
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ولقد تغيرت التركيبة . افتراضيالمجموعات بأسمائها القبلية أو اإلثنية الحالية بدالً عن ربطها بماٍض 
ة بدرجة كبيرة وبصورة تجعل من المستحيل على هذه القبائل أن تجد لها يب في شبه الجزيرة العرالسكانية

  .بط بها في الجزيرة العربيةنظائر ترت
  

  التصالح مع الماضي

 صار الجنوب ساحة ،ومع تطاول مدى األزمة. كان الجنوب مسرحاً للحرب األهلية األولى في السودان
فما حدث . وكون أن هذه التجاوزات وقعت في الجنوب ال عالقة له بالعرق أو الدين. لفظائع ال توصف

بار، يوضح حقيقة أن هذه المجموعة الحاكمة ال تتوانى أبداً عن الحقاً في دارفور وبورتسودان وكج
  . السلطة والثروة: عندما يتعلق األمر بناحيتينواالنتهاكات أفظع الجرائم ارتكاب

  

 جرعة صغيرة من الماركسية ال تضر، ، فإنومثلما قال نقد في مؤتمر الحزب الشيوعي السوداني األخير
كيف يمكن . ر على إضاءة ما تعجز عن تفسيره المقاربات العرقية والثقافيةوهذا مهم في الواقع لكونه قاد

؟ االجتماعيإلخ بدون إعمال التحليل العلمي ...واالستعمار و العنصرية االسترقاقلنا أن نفهم وقائع مثل 
ولم يستطع األوروبيون . مه ماركسي موجود حتى اآلن هو ذاك الذي قدوربما يكون أفضل إطار نظر

 أنفسهم من الدوران في الحلقة المفرغة من األزمات الدينية والقومية إال بعد أن ظهرت في القارة تخليص
 أفضل فتأجيج الكراهية وشن الحروب كان. الماركسية والمقاربات المماثلة في تحليل المجتمع والتاريخ

الوقود األساسي ا فإنوحتى يومنا هذ. ق تسدوسيلة للطبقات الحاكمة للجم وحكم رعاياهم بسياسة فر 
 في اللون أو اختالفاًوالكراهية ال تتطلب . للصراعات ذات الطبيعة الطبقية هم الفقراء والمعدمين أنفسهم

 أناس لهم تاريخ مشترك ولغة مشتركة بسبب اقتتل الباكستان عن الهند انفصالففي . الثقافة أو التاريخ
 تقتيالً في بعضهم يء وقع أفراد شعب يشتركون في كل ش فقد،أما في الصومال.  الدينيةاالختالفاتبعض 

  . البعض، بال أدنى وازع من تأنيب الضمير
  

  االقتصاديالتهميش 

. لست من أولئك المغرمين بإلقاء اللوم في كل مشاكلنا على بضعة عقود من الحكم البريطاني المصري
قد وضعت خالل تلك الفترة من ) لسودانفي ا (االقتصاديةصحيح أن اللبنات األولى للفوارق والتفاوتات 

فقد كان الحليفان قليلي الثقة في الطبقة التجارية المحلية التي كانت قد وقفت إلى جانب . الحكم الثنائي
 ،وفي الحقيقة. المهدية، ولذلك فقد شجعا نهوض طبقة برجوازية تجارية جديدة ذات طبيعة وأصل أجنبي
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من والسوريون ألول مرة خالل العهد التركي، عندما برزت الخرطوم فقد ظهر اليونانيون واليهود واألر
ومثل كل ظاهرة تاريخية، فلم تكن تلك .  نحو الداخل األفريقيانطالقكمركز تجاري حيوي و نقطة 

عروفة  وتقاليد لم تكن ماقتصاديةفقد جلب اليونانيون والسوريون وغيرهم معهم ثروة . التكلفة بال أرباح
أدخل اليونانيون معهم صناعة الفنادق وأنواع مختلفة من صناعة الجبن فمثال، . نيينمن قبل للسودا

  .ألصقاع نائية من البالد
  

ن ولن أمضي في تفصيل تكو. اإلكليشيه اآلخر هو الجالبة، مصطلح مخصص للشماليين القميئين :الجالبة
اً للدور الذي لعبه رأس المال التجاري المؤسسات التجارية في السودان هنا، ولكن تقييما واقعياً وموضوعي

 التجار نادراً ما قوبلوا وحتى ذلك الحين، نجد أن). 2(ا ماللمجموعات الشمالية ال بد من إنجازه يوم
باإلعجاب أو المحبة طوال التاريخ، وأن هنالك دائماً تقريباً تحيز ضدهم في كل الثقافات حيث يتالزم رأس 

لقوا لجني األرباح، وهو والتجار خُ). التوأمان كما أسماهما ماركس(الربوي المال التجاري ورأس المال 
 أراٍض أجنبية اختراقوهم يتحملون مشاق ومخاطر . هدف من الصعب أن نرى فيه أي إيثار أو تفاٍن

 اضطهادلكن .  غير األرباح التي يجنون، وهو هدف كثيراً ما يبرر الوسيلةيءمفارقين أسرهم ال ألي ش
رئيسة على استقرار المجتمعات التي تدفعها ظالمات ما إلى غالبا ما يفضي إلى نتائج كارثية التجار 

 في االقتصادية فال السودان وال يوغندا قد استعادا بعد عافيتهما  . الحيوياالجتماعيجتثاث هذا العضو ا
 جراء تأميم  من،ات؛ في السودانيأعقاب هروب رأس المال وفقدان الخبرات الذي حدث في السبعين

فيما يتعلق .  بسبب طرد عيدي أمين للهنود،األعمال الصغيرة لألغاريق واألرمن وغيرهم، وفي يوغندا
بالجالبة، فيجب أن يخضع األمر للتحليل العلمي لفرز الحقائق عن الخرافة في دور هذه المؤسسة في 

  .الجنوب وباقي أجزاء السودان
  

قطب المتطرفين اإلسالميين . ودان هذه المرحلة من تاريخ السويبدو أن هناك قطبين يتجاذبان مصير
فارقة في والم.  الجنوبيين، وكالهما يهيئ المسرح لمستقبل مجهول لكليهمااالنفصاليين وقطب الشماليين

  .هما يشكل أقلية ضئيلة من المجتمعيناألمر أن كال
  

ف عما قامت به النخب األخرى األفريقية ختال أي الالستقالل النخبة الجنوبية استعجالوأنا ال أرى في 
والعربية وتلك التي لبلدان العالم الثالث، والتي ما رأت في نيل دولتهم المستقلة غير فرصة تهتبلها لبناء 

وتجربة حكم الحركة الشعبية في السنوات القليلة .  على حساب شعوبهاواالقتصاديةقواها السياسية 
ت التي تنطلق منها الحكومة، وما على جماهير الجنوب أن تتوقعه من الماضية خير شاهد على األولويا
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وهذا ما يذكرني بالشعار الذي رفعه السياسيون الوطنيون الشماليون قبيل . اجتماعي برنامج بال محتوى
  ."التحرير قبل التعمير: "االستقالل

  

ض جماهير أعالي النيل عن نا أن نعوه سيمكن، كنت متفائالً بسذاجة بأن)CPA(بعيد اتفاقية السالم الشامل 
التخطيط له بمناسبة الذكرى ما عانته في أعقاب وقوعها في عين وباء الكالزار القاتل بإحياء مشروع تم 

كون من مختبر وعيادة عائمين للعناية بهذه المجتمعات المهملة في النيل سير هنري ويلكم، يتالمئوية ل
 الفكرة، طبيب من جنوب السودان وأنا مع الدكتور الم أكول أجاوين وقمنا بمناقشة. األبيض والسوباط

 ثم بعد ذلك مع المهندس كوال مانيانق، وقد تعاقبا على وزارة النقل في ذلك الوقت؛ وأبدى كالهما ،أوالً
م،  المنطقة غير قابلة للحك المؤتمر الوطني جعلأوالً، ألن. لكن شيئاً لم يحدث خالف ذلك. تأييداً للفكرة

 من غشاوة رفضهم للشمال راً من الجنوبيين يعانون عدداً مقد بسبب أنـ  ويا للحسرةـيضاً ولكن أ
ه شمال ويفضلون أن تقوم منظمة  دولية غير حكومية بهذا العمل على أن يقوم به فريق يضم لمجرد أن

 أفريقي "شقيق"تقدام  للشماليين كعرب يفصلون اسبسبب ذلك التصنيف الخرافي. شقيق سوداني من الشمال
.  دوالر أمريكي شهرياً بدالً عن سوداني شمالي بنصف ذلك األجر2000مهندس أو طبيب بأجر قدره 

ن ن كادر الحركة الشعبية موهذا دليل على هيمنة عقلية قومية شوفينية وعلى غياب تثقيف سياسي يمكِّ
ر عليه أن حكيم في بلد في سبيل التطو غير اقتصاديف التفريق بين شمالي وشمالي؛ لكنَّه أيضاً تصر

  .استخداميضع كل مليم  في ما يستحقه من 
  

  عتذاراتممارسة اال

إعالن . الفارقعتذارات سلوك حميد فيما بين األشخاص بل حتى فيما بين الدول، رغم  اال شك في أنال
 مسئولية فإنمن ناحية أخرى، . خص ما هو مسئولية ذلك الشخص وحدهرتكبه شالمسئولية عن خطأ ا

رتكاب جريمة ما، مثالً التواطؤ اتفقوا كمجموعة على قع على الجماعة متى ما كانوا قد االجماعة ت
ليكية واأللمان اعتذرا وفالكنيسة الكاث.  التي تبدو عليه األمر ليس بالبساطةغير أن.  جريمة قتلالرتكاب

 الغجر رغماً عن أن(المية الثانية ب العبان الحرلليهود عن اضطهادهما لهم في العصور الوسطى وإ
عتذارات ما داللة هذه اال). ادة النازيةوالشعوب السالفية عرفت هي األخرى نفس المعاناة تحت آلة اإلب

وما جدواها، وهل يمكن المقارنة بين الكنيسة كمؤسسة واأللمان كشعب؟ وماذا عن آالف األلمان الذين 
 والشيوعيون االشتراكيونة حتى نهاية الحرب؟ وهل الفرنسيون حاربوا النازية وكانوا جزء من المقاوم

 فرنسا للجزائر مسئولون عنه نفس مسئولية المستوطنين اليمينين احتاللوالليبراليون الذين قاوموا 
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ئم التقليدية الفاشست؟ هذا فيما يتعلق بالمسئولية؛ الجانب اآلخر هو المدى الزمني الذي تظل بموجبه الجرا
 يجب أن  وجرائم اإلبادة التاريخية التي تقوم بها جماعات أو شعوباالنتهاكات أظن أن. سقطقائمة أو ت

حصينهم عتذارات ذات قيمة إذاً من الناحية األخالقية، لدورها في تعليم الناس وتفاال. تلقى معاملة مماثلة
ت تخضع لعامل الزمن مثلها  األخالقيا من مالحظة أنبد ومع ذلك ال. جتماعياًضد األفعال غير المقبولة ا

مثل الشئون األخرى؛ فقيمة معينة كانت مبجلة أو مقبولة لمئات أو آالف من السنين الماضية ربما ال تعود 
ا دققنا ه يتعرض للخلخلة إذا منا مفهوم سجين الحرب رغماً عن أنفاليوم مثالً لدي. بالضرورة كذلك اليوم

 أمر بقطع اليد اليمنى ،وعندما احتل يوليوس قيصر بالد الغال. وانتانمو مثالًفي بعض الحاالت، كمعتقل غ
بعض متطرفي المسلمين يذهبون هذا المذهب اليوم . آلالف المحاربين والشباب من تلك البالد لترويع أهلها

عتقال إخوانهم في اوينشرون في مواقعهم في الشبكة مناظر لقطع الرؤوس في حين أنهم يدينون 
ز ما بين المقاتلين من أجل الحرية  األخالقي هو الذي يمياالتساقلنوع من الرياء وعدم هذا ا. وانتانموغ

  .والمجرمين العاديين
  

ها تصبح مثل ، فإنقبها أفعاللم تع عتذارات؛ فمال كثيراً على مثل هذه اال ال أعووخالصة األمر هو أني
 من أنصار المناداة بتصحيح كتابة التاريخ بدالً عن ذلك فأنا. عتذارات أخرى جوفاء وال معنى لهاأي ا

وأنا في . على نحو فيه تفهم نقدي لماضينا، حتى يمكننا النظر قدماً آملين في مستقبل أفضل لألجيال اآلتية
في العام الماضي، كنت في زيارة لمتحف بحري مع زوجتي حين وصلت رحلة ) بجنوب أفريقيا(ديربان 

ل فيما بين الطريقة التلقائية والطبيعية في التجمع والتداخ لى الفوروقد أدهشتني ع. مدرسية في جولة
وكان مشهداً معافياً للروح ومطمئناً بالطبيعة الخيرة لإلنسان متى . ين والسودالطالب البيض والملون

  .توفرت التربية والتعليم القويم
  

 يواصلون في نظام حكم من ثم، و1991ن الممكن لمستوطني جنوب أفريقيا البيض أن يعتذروا عام كان م
، وأال يباشروا أي تغيير استغاللهايقوم على التسلط وعلى بث التفرقة وسط األغلبية األفريقية ومواصلة 

لكنهم بحكمة اختاروا المساومة التاريخية التي قدمها لهم مانديال ورفاقه على .  حقيقياقتصاديسياسي أو 
الجبهة اإلسالمية، فهو يلجأ للمناورات وأساليب / مؤتمر الوطنيأما نظام ال. حساب نظام ال مستقبل له

ه العقبة الكبرى أمامهم أال وهو الجنوب غير  ما يعتقدون أنَّوالحتواءالمماطلة في محاولة لكسب الوقت 
 مشروعهم عاجالً أو آجالً يعلمون أن ال المسلم، ثم تتبعه األقاليم األخرى كل على حدة؛ وهم يعلمون أو

  .بلة التاريخزيقه إلى مفي طر
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ففي . ما يدفعني إلى إثارة كل هذا هو الحاجة الملحة لمعالجة قضايا وحاجات أجيالنا القادمةفإن وأخيراً، 
 معظم المرارات والعداوات والمشاعر المجروحة قد تضاءلت نصف قرن، فإن من أوروبا، وفي أقلَّ

ن والسوق المشتركة والتبادل الثقافي حيث تجد لتفسح الطريق أمام أوروبا الجديدة؛ أوروبا التعاو
وفي .  لها في مباريات كرة القدم ونكات التبكيت المتبادلةالمضمرة والتغريب الثقافي متنفساً االختالفات
 تجاوزات الحروب العالمية السابقة البشعة السابقة يرن صداها من ماٍض بعيد، متداخالً مع ، فإنهذا الجو

 الثقافي واالستيعاب المنكمش وفرص العمل واالقتصادمثل البيئة : لقضايا المقلقةالحاجات الضاغطة وا
  .للمهاجرين من أجل العمل

  

 فستصبح ذكرى بعيدة لزمان ، أما األصولية اإلسالمية. حال أفريقيا في المستقبل القريبوسيكون هذا
 وإذا ما قُدر للحركات .ألغلبيةلة من النخبة على حياة اكانت الدول فيه صغيرة، تسمح بتسلط أقلية ضئي

إصالحها وتهذيبها لتصبح على نسق ذات الدوافع الدينية أن تبقى في الساحة السياسية، فسيكون قد تم 
  .التيار الرئيس لألحزاب السياسية، بدالً عن هذه التنظيمات شبه الفاشية

  
، ال بأخرى تتغذى بظالمات  بعين مفتوحة على المستقبلاستقاللكموغاية مناشدتي هذي هو أن يكون 

  . الماضي وتستغرق فيها
  
  
)1 (Please go to Guns, Germs and Steal, and Dogs of God for further reference.                                          

  فاطمة بابكر عن الرأسمالية السودانية. دللمزيد أنظر   )2(
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