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احتفاء باستقالل
بعد ست سنوات على توقيع اتفاقية السالم بني شمال السودان وفيما عمت االحتفاالت ًمدن الدولة الوليدة،
وجنوبه ،استقلت «جمهورية جنوب السودان» رسميًا منتصف انتظره الجنوبيون طويال ،كان هناك من يشارك الفرحة من
ليل الجمعة ــــ السبت املاضي ،لتكون الدولة الـ 193في العالم .خارج القارة األفريقية .ففي واشنطن ،يحتفل لوبي جنوب

دولة جنوب السودان :ابحث
مليارات ومساعدات وأسلحة
ربيكا هاميلتون*
ولدت اليوم الدولة األجدد في العالم .لقد حصلت
ج �م �ه��وري��ة ج �ن��وب ال � �س� ��ودان ع �ل��ى اس�ت�ق�لال�ه��ا
من ال�س��ودان ،بعد ح��رب أهلية دموية استمرت
ع�ق��ودًا ،وه��ا ه��م السودانيون الجنوبيون حول
العالم يحتفلون بذلك ،وكذلك حلفاؤهم .وهناك
القليل خ ��ارج ال �س��ودان ،م��ن امل��رج��ح أن يكونوا
أكثر س�ع��ادة م��ن بضعة أع�ض��اء ف��ي الكونغرس
األميركي .هؤالء استمروا في جهودهم وعملهم
حول السودان ،ألكثر من عقدين.
ه � � ��ذا ال � �ت � �ح ��ال ��ف ب �ي��ن ال � �ح� ��زب�ي��ن ال� �ج� �م� �ه ��وري
وال ��دي �م ��وق ��راط ��ي ،ال � ��ذي ع� ��رف خ �ل�ال ال �س �ن��وات
امل��اض �ي��ة ب��اس��م «ت �ك �ت��ل ال � �س� ��ودان» ،دف ��ع ث�لاث��ة
رؤس��اء أميركيني متعاقبني إل��ى ّجعل السودان
أولوية في السياسة الخارجية« .إنه ليوم عظيم»،
كما ّ
أسر لي دونالد باين ّ ،أحد الشخصني اللذين
أنشآ التكتل ،وأضاف« :إنه نصر للمقموعني».
ال�س�ف�ي��رة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي األم ��م امل �ت �ح��دة س ��وزان
راي��س ،التي ترأست الوفد األميركي الحتفاالت
االس �ت �ق�لال ،س�م��ت ال �ح��دث ال�ت��اري�خ��ي «ق �ب��ل كل
�ودان» ،وكذلك
ش��يء ت�ق��دي�رًا لشعب ج�ن��وب ال �س�
ّ
ل�ق��ادة ال �س��ودان وال�ج�ن��وب .وأض��اف��ت أن��ه داخ��ل
املجتمع الدولي «كانت الواليات املتحدة فاعلة،
مثلها مثل غيرها».
ووفق مسؤول أميركي غير مسموح له التعاطي
مع اإلع�لام ،وعمل على تلك القضايا لعقود ،لم
يكن االهتمام األميركي بالسودان وليد الحظ.
يقول امل�س��ؤول« :وراء ك��ل م��ا يحصل ك��ان هناك
مجموعة صغيرة م��ن األش�خ��اص ال��ذي��ن عملوا
وراء الكواليس ملا يقارب عشرين سنة».
ي��أت��ي اس�ت�ق�لال ج�ن��وب ال �س��ودان ب�ع��د استفتاء
ج��رى ف��ي ك��ان��ون ال�ث��ان��ي امل��اض��ي ،اخ�ت��ار خالله
 98.8ف ��ي امل� �ئ ��ة م ��ن امل �ص ��وت�ي�ن االن� �ف� �ص ��ال ع��ن
ُّ
السودان .اتفق على إجراء االستفتاء خالل توقيع
اتفاقية السالم التي أنهت الحرب بني الحكومة
ال �س��ودان �ي��ة ال �ت��ي تسيطر ع�ل��ى ال �ش �م��ال املسلم
بأغلبه ،واملتمردين املتمركزين في الجنوب الذي
ينقسم سكانه ب�ين املسيحيني وال��وث�ن�ي�ين .هو
ال�ص��راع األط��ول ف��ي ت��اري��خ أفريقيا ،فقد خالله
ن�ح��و م�ل�ي��ون��ي ش�خ��ص ح�ي��ات�ه��م ب�ح�ل��ول نهاية
الحرب في .2005
ال�ي��وم ،فيما يحتفل الجنوب ،تأتي االحتفاالت

م �م��زوج��ة ب��أخ �ب��ار ال�ع�ن��ف وال�ض�ح��اي��ا امل��دن�ي�ين
في جنوب كردفان ،شمالي الحدود بني دولتي
السودان وجنوب السودان.
تكتل السودان في الكونغرس الذي يرأسه النائب
باين مع الجمهوري فرانك وولف والديموقراطي
ّ
مايكل كابوانو ،بدأ عمله في  ،2005لكن جذوره
تعود إلى سنوات خلت.
ف ��ي  ،1989س ��اف ��ر ال �ن ��ائ ��ب وول � ��ف إل� ��ى ج �ن��وب
السودان املنكوب بالحروب ،وأصبح أول مبعوث
أميركي يقابل قائد املتمردين جون غارنغ .لحقه
باين بعد ذلك بسنوات ،وبعد عودته من رحلته
إلى واشنطن ،حث مجلس النواب األميركي على
إم��رار ق��رار يساند حق جنوب ال�س��ودان بتقرير
م �ص �ي��ره .أدان ال �ك��ون �غ��رس ب�ع��د ذل ��ك ال�ح�ك��وم��ة
ال �س��ودان �ي��ة «ل� �ح ��رب اإلب � � ��ادة ال �ت��ي ت�ش�ن�ه��ا في
جنوب السودان».
ل� �ق ��د س� ��ان� ��د ت� �ل ��ك ال � �ج � �ه� ��ود م � ��ن ق� �ب ُ��ل أع� �ض ��اء
ال �ك��ون �غ��رس ت�ح��ال��ف ن�ش�ط��اء ك�ب�ي��ر ،أن �ش��ئ قبل
س �ن��وات م��ن ت��أس �ي��س ح��رك��ة «أن� �ق ��ذوا دارف � ��ور»
املشهورة .لقد استطاعت قضية جنوب السودان
أن تجمع اإلنجيليني إلى جانب األميركيني من
أص��ول أف��ري�ق�ي��ة ،ال�ي�ه��ود وم�ج�م��وع��ات النشطاء
العلمانيني.
لقد كانت امل�ح��اوالت األميركية ملساندة نضال
سودانيي الجنوب متنوعة .يعدد تقرير صادر
ُع��ن خ��دم��ة األب �ح��اث التابعة للكونغرس ك��ل ما
ً
فعل وصوال إلى عهد كلينتون بهذا الصدد .ومن
ض�م��ن ت�ل��ك امل �ح��اوالت ت��وف�ي��ر أك�ث��ر م��ن عشرين
مليون دوالر م��ن ال�ف�ُ�ائ��ض العسكري األميركي
ع �ل��ى ش �ك��ل م� �ع ��دات أرس � �ل ��ت إل� ��ى دول ال �ج ��وار
السوداني مثل أوغندا ،أريتريا وإثيوبيا .ويقول
ّ
التقرير إن تلك املعدات «ساعدت في قلب املعركة
ال �ت��ي ك��ان��ت ت��رب�ح�ه��ا ال �ح �ك��وم��ة (ال �س��ودان �ي��ة)»
ض��د متمردي ال�ج�ن��وب .الضغط اإلض��اف��ي على
ال�ح�ك��وم��ة ت � ّ�وج ف��ي  ،1993م��ع اع�ت�ب��ار ال �س��ودان
دول � ��ة راع� �ي ��ة ل�ل��إره� ��اب ،وف� ��ي  1997م ��ع ف��رض
ع �ق��وب��ات اق �ت �ص��ادي��ة ش��ام �ل��ة ،م�ن�ع��ت ال �ش��رك��ات
األميركية من العمل في السودان.
عشية استقالل جنوب السودان ،قال لي مسؤول
السابق في مجلس األم��ن ّالقومي
ملف أفريقيا
ّ
ج��ون برندرغاست إن��ه يشعر «ب��ال�ن��دم ألن�ن��ا لم
نستطع القيام بذلك في منتصف التسعينيات
حني عملت في إدارة كلينتون» .وبرندرغاست

يقود اليوم معظم الجهود املتعلقة بالسودان.
نالت املساندة األميركية لحق جنوب السودان
ت �ق��ري��ر م �ص �ي��ره ال ��زخ ��م ف ��ي ع �ه��د ج � ��ورج ب��وش
ّ
االبن .قال مساعدوه إن الرئيس السابق ،بضغط
ّ
م��ن النشطاء اإلنجيليني ،ع��د إن�ه��اء ال�ح��رب في
السودان «إرثًا» لسياسته الخارجية .عينّ بوش
مبعوثًا خاصًا للتركيز على مفاوضات السالم
التي أدت إلى نتائج في .2005
ل �ك��ن االح �ت �ف ��االت ب��ات �ف��اق �ي��ة ال �س�ل�ام ف ��ي ،2005
أوهنها الصراع املستمر في دارف��ور .في ،2003
أط �ل �ق��ت ال �ح �ك��وم��ة ال �س��ودان �ي��ة ح�م�ل��ة ع�س�ك��ري��ة
شرسة لسحق املتمردين في دارفور ،ومعظمهم
ليسوا عربًا أو مسلمني .في صيف  ،2004مررت
مجموعة الكونغرس ذاتها التي ساندت لفترة
طويلة جنوب ال �س��ودان ،ق��رارًا يدين العنف في
دارفور باعتباره إبادة.
ب �ع��د ذل� ��ك ،وب �م �س��ان��دة ت�ج�م��ع ن �ش �ط��اء دي�ن�ي�ين
وعلمانيني ،تحت راي��ة حركة «أن�ق��ذوا دارف��ور»،
ّ
صدق أعضاء الكونغرس أنفسهم قانون دارفور
ل�ل�س�لام وامل �ح��اس �ب��ة .م�ن��ع ال�ت�ش��ري��ع ذاك البيت

ّ
األب�ي��ض م��ن مكافأة الحكومة السودانية ألنها
ّ
وقعت اتفاقًا مع املتمردين في الجنوب ،بانتظار
ّ
إيجاد حل للوضع في دارفور.
كذلك ،ق��ام تكتل ال�س��ودان بالتعاون مع حلفائه
الجدد في «أنقذوا دارفور» بتأمني ما يزيد على
ستة مليارات من الدوالرات على شكل مساعدات
إنسانية للمناطق التي أث��رت عليها الحرب في
السودان ،بني  2005و .2010يفيد بنك املعلومات
ّ
ّ
الخاص باملساعدة التنموية ب��أن ال�س��ودان حل
في املركز الثالث بني متلقي املساعدات اإلنسانية
األميركية منذ  ،2005بعد العراق وأفغانستان.
لكن السالم في دارف��ور ،التي بقيت في السودان
بعد االنفصال ،ال ي��زال بعيد املنال .وف��ق تقرير
نشرته مجموعة ّ م��ن املنظمات غير الحكومية
م�ن��ذ أس �ب��وع ،ش��ن��ت ال�ح�ك��وم��ة  80غ ��ارة ج��وي��ة،
على األق��ل ،على س�ك��ان مدنيني ف��ي دارف ��ور بني
كانون الثاني ونيسان من هذا العام .بعد زيارته
للمنطقة الشهر املاضي ،اشتكى القاضي محمد
عثمان ،خبير حقوق اإلنسان في السودان لدى
األم� ��م امل �ت �ح��دة ،م ��ن ال� �ق ��درة امل� �ح ��دودة إلي �ص��ال

خالل
االحتفاالت
في جوبا يوم
اإلثنني املاضي
(فيل مور ــ
أ ف ب)

دور الكنيسة المتعاظم
مايكل تيرهايدن*
الكنيسة:
نسمع العديد من األمور السيئة عن
ّ
ّ
م��ن أن�ه��ا تتدخل ف��ي التغيير وال�ت�ط� ّ ّ�ور ،وأنها
ض��د ال�ع�ل��م وت� ��ؤدي إل ��ى ال �ج � ّه��ل ،وأن �ه ��ا أب�ق��ت
ال �غ ��رب ف ��ي ع �ص��ر ال� �ظ�ل�ام ،وأن� �ه ��ا ال ت�س��ام��ح،
ّ
وتقمع وتسبب ال �ح��روب .لكن ك��ل م��ا نسمعه
غ �ي��ر ص �ح �ي��ح .ع �ل��ى ال� �ع� �ك ��س ،ال �ك �ن �ي �س��ة ه��ي
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غ� �ي ��ر ذل � � ��ك إط �ل ��اق� � ��ًا .ل� �ي� �س ��ت ال� �ك� �ن� �ي� �س ��ة ف � ّق��ط
وج ��ه ال �ل��ه ال�ح�س��ن وب��رك��ات��ه ال��روح �ي��ة ،لكنها
م��ؤه�ل��ة ،على نحو م�م� ّ�ي��ز ،للمساعدة ف��ي بناء
الحضارات.
ّ
إن األح��داث التاريخية التي تحصل ف��ي دول��ة
ّ
السودان األفريقية هي مثال واضح على تميز
ّ
الكنيسة وموهبتها .رغم أن من املمكن أن تقع
ال�ح��رب م�ج��ددًا ف��ي ذاك البلد ،فنحن فخورون
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بجهود الكنيسة في مساعدة جنوب السودان
ع�ل��ى تحقيق االس �ت �ق�لال .ل�ك��ن ت�ل��ك اإلن �ج��ازات
ليست جديدة على الكنيسة ،فهي أدت دورًا أهم
في بناء الحضارة الغربية...
رغم ّأن اللغة العربية واإلنكليزية ّ
تعدان اللغتني
ال��رس�م�ي�ت�ين ل �ل �س��ودان ،ي�ت�ح��دث ال �س��ودان �ي��ون

مدني
حتى يبرز مجتمع
ّ
قوي في جنوب السودان،
ّ
قياديًا
ًا
ر
دو
الكنيسة
ي
ستؤد
ّ
ّ
في تلك الدولة الفتيّة
ح��وال��ى  134لغة مختلفة .العربية ه��ي األكثر
ان� �ت� �ش ��ارًا ،وخ �ص��وص��ًا ف ��ي ال �ش �م ��ال ،وت�ن�ت�ش��ر
ع�ش��رات اللغات ف��ي ال�ج�ن��وب .ال�س��ودان�ي��ون هم
بمعظمهم مسلمون عرب في الشمال .في املقابل،
يتألف ال�ج�ن��وب م��ن قبائل أغلبها غير عربي.

تتبع تلك القبائل ديانات محلية واملسيحية.
ك � � ��ان ال� � � �س � � ��ودان ت� �ح ��ت ال� �س� �ي� �ط ��رة امل� �ص ��ري ��ة
وال�ب��ري�ط��ان�ي��ة امل�ش�ت��رك��ة ح�ت��ى  .1956م�ن��ذ ذاك
الوقت ،كان الشمال يريد السيطرة على الجنوب
بسبب موارده الطبيعية الكبيرة .في النتيجة،
كان هناك العديد من الصراعات املسلحة .أدت
ح��رب��ان أهليتان إل��ى م��وت ح��وال��ى  2.5مليون
شخص .يستمر ال�ص��راع في املناطق الغربية
ال�ت��ي ت�ع��رف ب��اس��م دارف� ��ور ،وأدت إل��ى تهجير
مئات اآلالف من األشخاص.
انتهت ال�ح��رب األهلية ب�ين الشمال والجنوب
ف��ي  .2005وم ��ن ض �م��ن ات �ف��اق ال� �س�ل�ام ،أج��ري
استفتاء من أجل استقالل الجنوب في كانون
ال �ث��ان��ي امل��اض��ي ،وج ��رى ال�ت�ص��دي��ق ع�ل�ي��ه .في
 9ت �م��وز  ،2011ان�ق�س��م ال �س ��ودان ب�ين دول �ت�ين،
واحتفل ج�ن��وب ال �س��ودان ب��أول ي��وم استقالل.
ف��ي ذاك ال �ي��وم ،أص�ب��ح ج�ن��وب ال �س��ودان أج��دد
دولة في القارة األفريقية.
ل�ك��ن ،تبقى ال�ع��دي��د م��ن العقبات وال�ت�ح� ّ
�دي��ات،
ّ
وم�ه�م��ا ح�ص��ل ي�ج��ب ال �ق��ول إن ت�ل��ك ال��دول��ة لم
تكن لتصل إل��ى ه��ذه النقطة ل��وال ال ��دور ال��ذي
أدت ��ه ال�ك�ن�ي�س��ة .ل�ق��د ق ��ادت ال�ك�ن�ي�س��ة ال�ط��ري��ق.

