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 قضية مةلأل يخدم ال سراب   التعليم مجال يف مريكاأ من الدعم الذي ينتظره حكام السودان

 من سلتلفة أمريكية مؤسسة 53 من شلثبلً  53 فيو شارك السودان يف للتعليم أمريكا لدعم منتدى عقد
 اجلامعات ثلم ادلختلفة ادلصاحل أصحاب من والية 61 ميثلون وكانوا ،أمريكا يف العايل التعليم مؤسسات
 .الرحبية وغَت الفيدرالية احلكومية والوكاالت اخلاصة البحوث وجامعات الليربالية الفنون وكليات احلكومية

 نوفمربتشرين الثاين/ 6 إىل أكتوبرتشرين األول/ 53 بُت ما الفًتة يف عقد الذي ادلنتدى، ختام ويف
 .سودانية أمريكية شراكة 65 إىل لتصل تفاىم مذكرات على ادلشاركُت من العديد وقع م،5164

 أمريكا يف العايل التعليم دلعهد كمنحة دوالر لفأ 33 قدمت إهنا اخلرطوم يف يةمريكاأل السفارة قالت -
 .السودان يف العايل التعليم قطاع لتعزيز

 متابعة ىي السفارة يف العامة الشؤون قسم طريق عن ادلقدمة ادلنحة أن األحد صحفي بيان يف وأوضحت
 مبوجبو ومت العلمي، والبحث العايل التعليم حول م5163 يف انعقد الذي يمريكاأل السوداين التعاون دلنتدى
 .سودانية يةأمريك شراكة 65 على رمسي طابع إلضفاء اجلامعات مسؤويل بُت تفاىم مذكرات توقيع

 تعزيز أجل من أمريكاو  انالسود بُت الشراكات بتعزيز سيقوم الدويل التعليم معهد أن إىل البيان وأشار
 أكتوبرتشرين األول/ 52 الشروق شبكة). للسودان الشاملة التنمية يف وادلسامهة البلدين بُت التعاون
 وشراكات عمالأ وليد كان بل وضحاىا عشية بُت السودان يف للتعليم مريكاأ دعم تأي مل ،(م5164
 حبكومة السرية عبلقتها للمؤل تكشف هناوكأ يةمريكاأل السفارة كشفتو ما وىذا ،عبلماإل عن بعيدا حدثت
 عقد إمكانية تقييم مت م5162 أكتوبرتشرين األول/ يفف !(عريان مريكاأب )ادلتغطي ما يوما قال يالذ البشَت

 والسفارة ،العلمي والبحث العايل التعليم وزارة من بدعوة والسودان أمريكا بُت العايل التعليم يف شراكات
 برنامج استئناف مثل الدبلوماسية العبلقات دفء عن عربت أخرى مبادرات على بناءً  طومباخلر  يةمريكاأل

 ووكيل السودانية اجلامعات أساتذة من 65 من ادلكون الدويل الزائر برنامج ووفد للخرجيُت يمريكاأل فولربايت
 مثل االىتمام من كبَت بقدر استقبل التقييم أن إىل البيان كشف كما ،م5161 عام يف العايل التعليم وزارة
 التعليم ووزارة بالسفارة العامة الشؤون مكتب بُت التعاون إىل وأدى السودانية ادلؤسسات وسط الشراكات ىذه

 والبحث العايل التعليم رلال يف الرائد األمريكي السوداين التعاون منتدى وتنفيذ لتخطيط السودان يف العايل
 .العلمي

 تكون درجة يوأل ادلصاحل ىذه يى ما لكن دولتُت أي بُت متبادلة احلمص ىناك تكون أن ميكن صحيح
 اليت واذلبات ادلنح تقبل نوأ التعليم مثل حساس رلال يف شراكات تعقد نأ الدولة مصلحة من وىل متكافئة؟



 سانيةنإ عماالً أ الشراكات تكون نأ النفعي رأمسايلال ادلبدأ انتشار مع خاصة اليوم السائد لعرفا يف ميكن ال
 بقيادة اليوم يسيطر يالذ مسايلالرأ ادلبدأ لذلك صلؤ ي كما شراكة كل يف صلاأل يى ادلرجوة فعةادلن بل ،حبتة

 .اليوم عامل يف نسانيةلئل مكان ال وضوح بكل رئيسها قال اليت أمريكا

 إن   القول نستطيع ال حيث، السودان مثل دولة يف نوع خيتلف اأمريك منظور من ادلصاحل مفهومأن  ؤكدادل
 خارجية سياسة ذات وحدة األقل على أو مصَتية، وقضية نظر وجهة ذلا سياسية وحدة يشكل السودان

 على التارخيية التجارب بينت اليت ،مريكاأل بالنسبة احلال ىو كما مستقلة، كوحدة عنها احلديث ميكن واحدة
 يف اخلارجية السياسة ختتلف ال إذ ثابتة، بأهنا آلنا ولغاية الثانية العادلية احلرب بعد الباردة احلرب منذ األقل
 ختتلف الوسائل بعض كانت وإن ،يسبلماإل العامل بدول يتعلق ما وخاصة اآلخر عن أمريكي رئيس أي عهد
 الفرد عن النظر بغض ذلا، الوطنية ادلصلحة وتعريف األمريكي النهج استمرار عن يعرب وىذا ،آلخر حُت من

 .بيضاأل البيت يف ادلوجود

 النظر جهةو  مع مغمتنا متناسق رلتمع إلجياد تتبناىا اليت النظر وجهة علىًا أساس أمة ةأي يف التعليم يقوم
 الغرب نوأل ،ادلسلمُت ببلد يف التعليم جالمب يعٌت صبحأ ذلك على الكامل الغرب ولوعي عليها، يبٌت اليت

 السيطرة ليسهل نظره لوجهةًا طبق لصاحلو لتعليما وتكريس ةيسبلماإل ببلدال على التامة السيطرة إىل يصبو
 هنضتهم دون وحتول اإلسبلمي، وتراثهم عقيدهتم عن ادلسلمُت تفصل االستعمارية للسياسة أداة فكان عليها،

 .الببلد على دخيلة نظر وجهة تفرض اليت ادلفاىيم من وغَتىا والليربالية العلمانية ادلفاىيم وتعزز وتقدمهم،

 فيو هاتارخي وىل ؟السودان يف التعليم تقدم على حريصة مريكاأ وىل ؟أمريكا من ننتظر أن ميكن ماذا
 الذاتية مريكاأ مصاحل نأ على يؤكد اً خرب  نورد جابةلئل ؟منفعة يبأ الشريكة الدول على تعود شراكاتل جمنوذ 

 .ادلسلمُت ببلد من وغَته السودان يف ودعمو التعليم تتبٌت جتعلها اليت يى

 بيتسي األمريكية، التعليم وزيرة إن فيو تقول كونلي، جوليا للكاتبة تقريرا درميز" "كومون قعمو  نشر
 .األوسط الشرق لدراسات برامج عن الدعم بقطع ىددت ديفوس،

 لئلسبلم الربامج ىذه تصوير بسبب تأيت اخلطوة ىذه أن إىل "،56"عريب ترمجتو الذي التقرير، ويشَت
 وديوك كارولينا نورث جامعيت من لكل النهائي ادلوعد كان األحد يوم أن إىل فتاال جدا"، "إجيابية بطريقة
 وزارة اهتمتها بعدما أوسطية، الشرق للدراسات اجلامعات برامج حول ترامب، دونالد إدارة إىل معلومات لتقدمي
 قائمة تقدمي تُتاجلامع من طلبت الوزارة أن إىل كونلي وتلفت ،واليهودية ادلسيحية ضد بالتحيز التعليم

 يف زعمت أهنا إىل مشَتة قدمتاىا، اليت بادلساقات كاملة وقائمة الدراسي، العام خبلل عقدت اليت بادلناسبات
 غاب وقت يف اإلجيابية، اإلسبلم مبلمح فهم على كبَتا "تأكيدا الربنامج يف أن ادلاضي، الشهر أرسلت رسالة

 .األوسط" الشرق يف معتقد أو دين نظام أي أو واليهودية، لمسيحيةل اإلجيابية ادلبلمح على ذاتو الًتكيز فيو
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 اليت الدراسة ورلاالت جنبيةاأل اللغة مبلمح يؤكد أن جيب "الربنامج إن قوذلا الوزارة، عن نقبل ادلوقع ويورد
 .ادلتحدة" للواليات االقتصادي واالستقرار األمن تدعم

 فاخلبلص. أمريكا من حكامنا وينتظره يعيشو الذي ابوالسر  واآلمال السبات ىذا من صحوة من بد ال
 احلياة ستئنافاب وذلك ؛احلنيف وشرعو اهلل ىلإ بالرجوع مربوط بل ،استعمارية دولة كربأب يربط ال واألمل

جعلتنا  اليت العقيمة والنظريات ادلفاىيم وراء األمة تعيشو الذي احلضاري اإلذلاء ىذا كل عن بعيداً  سبلميةاإل
 .مماأل يف ذيل

 يف منتجو عملية سياسات بتبٍت ستقوم اهلل ذنإب قريبا قائمةال النبوة منهاج على الراشدة اخلبلفة دولة نإ
 :التعليم رلال

 اإلسبلمية الشخصيات يبٍت أن شأنو من حصرا اإلسبلم عقيدة ساسأ على التعليم سياسة وضع (6
 .قوية سبلميةإ ونفسية بعقلية

 أجل من ادلعرفة يف والرغبة التحليلي والتفكَت التفكَت طريقة تطوير شأنو من حنو على ادلناىج وضع (5
 .ةالبحت ادلادية ادلصلحة عن بعيدا لؤلمة نفع ذات مسامهات وتقدمي وثوابو اهلل رضوان نيل

 والتكنولوجيا والتنمية اإلنتاج تطوير هبدف التعليم مراحل سلتلف يف التجريبية العلوم على الًتكيز (5
 وادلتطلبات ادلعمارية واذلندسة والصحة الصناعي االبتكار رلاالت يف للعامل قائدة اإلسبلمية الدولة نلتكو 

 الزراعة مثل العملية الضرورية باحلاجات والتكنولوجيا العلم ربط ويتم اإلنساين للوجود األخرى العملية
 .األمم بُت وادلهندسُت والعلماء األطباء تفوق سيضمن الذي وىذا الصحية والرعاية والصناعة

 ال زلددة لسياسةًا وفق والثانوية االبتدائية مرحلتُت على يكون األمر فإن الثقافية لآلداب بالنسبة أما
 .اإلسبلمية األفكار مع تتعارض

 األفكار على األطفال بناء يتم حىت اإلسبلمية والعلوم العربية اللغة لتعلم كاف وقت ختصيص (4
 الشرعية األحكام فهم يف أكفاء ليصبحوا التبلميذ وتشجيع عملي بشكل طبيقووت لئلسبلم األساسية
 .العملية احلياة يف اإلسبلم تطبيق كيفية فهم أجل من والقضائية

 كتبتو للمكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير
 (وابأ )أم بارجال عبد غادة


