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سعت إليه ،وساعدت الجنوبيني على
السودان الذي يعرف باسم «تكتل السودان» في الكونغرس األخرى باالنفصال الذي
ّ
بثمار جهوده طوال العقدين املاضيني لتحقيق االنفصال .أما تحقيقه .ويفخر البعض بأن دور الكنيسة سيكون األبرز في
املواقع اإلنجيلية والكاثوليكية األميركية ،فقد احتفلت هي فترة االستقالل األولى لعدم وجود مجتمع مدني فاعل في البالد

عن واشنطن والكنيسة
ّ
امل � �س� ��اع� ��دات اإلن � �س ��ان � �ي ��ة .وأض � � � ��اف أن ب�ع��ض
امل �ه �ج��ري��ن ب �س �ب��ب ال �ع �ن��ف ل ��م ي �ت �ل �ق��وا ال�ع�ن��اي��ة
الطبية والطعام منذ كانون الثاني.
األزم��ة ف��ي دارف ��ور ليست مصدر القلق الوحيد
ب �ع��د ال �ت �ق �س �ي��م .ف ��ي أي � � ��ار ،س �ي �ط��رت ال �ح �ك��وم��ة
السودانية على منطقة حدودية متنازع عليها،
هي أبيي الغنية باملوارد الطبيعية .تقول األمم
ّ
امل �ت �ح��دة إن اك �ث��ر ِّم��ن  100000ش�خ��ص ه�ج��روا
ُ
ب�س�ب��ب ال �ع �ن��ف .وق � ��ع ات �ف��اق ل �ل �س�لام ،م��ا سمح
ل � �ـ 4200ج�ن��دي إث�ي��وب��ي م��ن ق ��وات ح�ف��ظ ال�س�لام
ب��االن�ت�ش� َّ�ار ف��ي أب�ي��ي ت�ح��ت راي ��ة األم ��م امل�ت�ح��دة.
لكن لم ُينفذ االتفاق بعد ،وال يزال مستقبل أبيي
غامضًا .في الخامس من حزيران ،بدأت حكومة
ال �س ��ودان ب�ق�ص��ف ج �ن��وب ك ��ردف ��ان ،وه ��ي والي��ة
منتجة للنفط ستبقى ج��زءًا م��ن ال �س��ودان بعد
انفصال الجنوب .املقاتلون امل�ع��ادون للحكومة
إثنية
ف��ي املنطقة ه��م بأغلبهم ن��وب�ي��ون ،وه��ي ّ
غ �ي��ر ع��رب �ي��ة وم �ت �ن��وع��ة دي �ن �ي��ًا ،ش�م��ال�ي��ة ل�ك��ن�ه��ا
اص�ط�ف��ت إل��ى ج��ان��ب الجنوبيني خ�ل�ال ال�ح��رب.
أعطى الرئيس البشير أوامره للجيش السوداني

ل ��م ت �ف �ع��ل ذل� ��ك ب ��داف ��ع م �ص �ل �ح��ة خ ��اص ��ة ،ل�ك��ن
بسبب حس املسؤولية وح��ب الله وال�ن��اس .لم
ت�ح��اول الكنيسة أن ت��ؤث��ر على التصويت في
االستفتاء ،بشكل أو بآخر .لكن ك��ان للكنيسة
دور أس��اس��ي ف��ي تعبيد الطريق أم��ام حصول
االستفتاء...
على سبيل امل �ث��ال ،لقد منحت الكنيسة رؤي��ة
للشعب ،وت�ح��دث��ت ع��ن س ��ودان املستقبل قبل
ساعدت الكنيسة
أن توجد دولة الجنوب .كما ّ
ال �ج �ن��وب �ي�ين ع �ل��ى اإلي � �م ��ان ب ��أن ��ه ي�م�ك�ن�ه��م أن
يحصلوا على حق تقرير املصير بطريقة غير
عنفية ،وشجعت الناس على املشاركة في بناء
دول�ت�ه��م املستقبلية .ك��ذل��ك ،س��اع��دت الكنيسة
الناخبني على فهم التبعات والنتائج املترتبة
على قرارهم .ثم عملت على التأكد من حصول
االستفتاء ف��ي ظ��روف آم�ن��ة ،وعلى نحو ع��ادل
وف� ��ي ال ��وق ��ت امل� �ح ��دد ل ��ذل ��ك ،م ��ن دون إش �ع��ال
خالفات قديمة.
ك� ��ذل� ��ك ،م� � ّ�ه� ��دت ال �ك �ن �ي �س��ة ألح � � ��داث ال � �ط� ��وارئ
ال � �ع� ��دي� ��دة .ب ��اس� �ت� �خ ��دام ش �ب �ك �ت �ه��ا ال ��واس� �ع ��ة،
أنشأت مركزًا للتدريب على السالم وتخفيف
الصراع .كما سعى األساقفة السودانيون إلى

إعداد وترجمة

ديما شريف

تحديات الدولة الجديدة
ّ
«ب��االس �ت �م��رار ف��ي عملياته ف��ي ج �ن��وب ك��ردف��ان
ُ َّ
حتى تنظف ال��والي��ة م��ن امل�ت�م��ردي��ن» .لكن وفقًاَ
ّ
لألمم املتحدة ،يبدو أن املدنيني هم من يخضع
لوطأة العملية .تقول جيهان هنري ،وهي باحثة
ّ
ف ��ي «ه �ي��وم��ن راي �ت ��س وات� � ��ش» ،إن ال ��وض ��ع في
جنوب كردفان سيئ للغاية ،فقد «تهجر عشرات
اآلالف م��ن م�ن��ازل�ه��م ،وق�ت��ل ك�ث�ي��رون وت�ع��رض��وا
للتشويه ،كذلك ُد ِّمرت منازل وممتلكات» .عاملو
اإلغ��اث��ة القليلون ال��ذي��ن بقوا ف��ي املنطقة ،قالوا
ّ
في مقابلة عبر الهاتف ،إن األزمة تعيد ذكريات
ح �م �ل��ة ال �ح �ك��وم��ة ال �س��ودان �ي��ة ع �ل��ى ال �ن��وب��ة في
التسعينيات ،ما أدى إلى موت اآلالف.
ال �ع �ن��ف ف��ي دارف� � ��ور ،أب �ي��ي ،وال� �ي ��وم ف��ي ج�ن��وب
ك��ردف��ان ،يعقد استراتيجية إدارة أوب��ام��ا التي
ت �ع��رض رف� ��ع اس� ��م ال � �س� ��ودان ع ��ن ق��ائ �م��ة ال� ��دول
ال��راع �ي��ة ل�ل�إره ��اب وت �ط �ب �ي��ع ال �ع�ل�اق ��ات ،م�ق��اب��ل
إكمال اتفاق السالم مع الشمال والجنوب وقبول
انفصال جنوب السودان.
ي �ق��ول م�ب�ع��وث أم �ي��رك��ا ال �خ��اص إل ��ى ال �س ��ودان،
ّ
برينستون ليمان ،إن الفشل ف��ي إن�ه��اء املشكلة
ف��ي ج �ن��وب ك��ردف��ان س�ي�ج�ع��ل م��ن «امل�س�ت�ح�ي��ل»
ع�ل��ى ال ��والي��ات امل�ت�ح��دة تطبيع ال �ع�لاق��ات .لكن
عضو «تكتل السودان» النائب وولف يبقى غير
راض ع��ن رد اإلدارة .ي�ق��ول« :ك��ل م��ا يحصل في
ٍ
جبال النوبة هو ما أراد البيت األبيض إيقافه
في ليبيا».
مهما كان املطلوب إلنهاء العنف في السودان ،لن
تتمكن الواليات املتحدة من القيام بذلك وحدها،
ّ
وخ� �ص ��وص ��ًا أن ال � �خ ��رط ��وم ت �ع �م��ق ع�ل�اق��ات �ه��ا
االق �ت �ص��ادي��ة وال��دب �ل��وم��اس �ي��ة م ��ع ب �ك�ي�ن .ت�ق��ول
جيهان هنري التي تؤيد مقاربة تنسيق متعددة
األطراف« :ال يملك بلد واحد القوة الالزمة لذلك».
وت�ض�ي��ف« :املجتمع ال��دول��ي يحتاج إل��ى جبهة
م� ّ
�وح��دة للضغط ع�ل��ى ال �س ��ودان إلن �ه��اء ال�ق�ت��ل،
والتدمير والتوقيفات والخروقات األخرى ،ليس
فقط في جنوب كردفان بل أيضًا في دارفور».
ّ
راع ل�ع��دم
ال �خ �ب��راء ق �ل �ق��ون م ��ن أن ال �ع �ن��ف ه ��و ٍ
االستقرار ،ما يهدد بقاء الدولتني قيد الحياة،
وي��ؤدي إلى تشكيك البعض بمستقبل الجهود
األميركية .لكن اليوم على األقل ،سيكون التركيز
على استقبال جنوب ال�س��ودان كالدولة األج��دد
في العالم.
* عن مجلة «ذا أتالنتيك»

ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ض �م��ان��ات ألم ��ن وح �ق��وق أك�ث��ر
م��ن  1.5م�ل�ي��ون ش�خ��ص غ�ي��ر م�س�ل��م يعيشون
ف� ��ي ال � �ش � �م ��ال .ك ��ذل ��ك ت� �ع ��اون ��ت ال �ك �ن �ي �س��ة م��ع
ح �ك��وم��ة ال �ج �ن��وب وم �ن �ظ �م��ات م �ث��ل ك��اري �ت��اس
وم �ن �ظ �م��ة اإلغ� ��اث� ��ة ال �ك��اث��ول �ي �ك �ي��ة ل �ل �ع �م��ل م��ع
املهاجرين من الشمال إل��ى الجنوب ،وه��و أمر
م ��ن امل �ت��وق��ع أن ي��زي��د ال �ض �غ��وط ع �ل��ى ال��دول��ة
الحديثة.
من املتوقع أيضًا ،أن تقوم الكنيسة بدور مهم
ج �دًا ف��ي ال�ج�ن��وب بعد  9ت�م��وز .ال�ن��اس يثقون
ب��ال �ك �ن �ي �س��ة .وه � ��ي ت �ع �ت �ب��ر أي� �ض ��ًا آخ � ��ر ب �ق��اي��ا
املجتمع املدني في مناطق فقيرة جدًا ،تنتشر
فيها األمية ،وتفتقر إلى البنى التحتية ،وحيث
الحكومات املحلية ضعيفة ،وينتشر الفساد.
في مناطق مماثلة ،تستطيع الكنيسة التواصل
والعمل ،متخطية الحدود اإلثنية والجغرافية،
وذل��ك بطريقة أف�ض��ل مما تستطيع الحكومة
القيام به في الوقت الحالي .حتى يبرز مجتمع
م ��دن ��ي ق � ��وي وص� �ح ��ي ف ��ي ج� �ن ��وب ال � �س� ��ودان،
ستكون الكنيسة مدفوعة للقيام ب��دور قيادي
في تلك الدولة الفتية.
* عن موقع «كاثوليك أون الين» اإلخباري األميركي

ماغي فليك*
ان�ق�س��م ال �س��ودان رس�م�ي��ًا ب�ين دول �ت�ي�ن ،السبت
في  9تموز ،مع إعالن الجنوب ،الغني باملوارد
الطبيعية ،نفسه أج ��دد دول ��ة ف��ي ال�ع��ال��م .لكن
حني تنتهي االحتفاالت ،تحتاج الدولة الفتية
إل ��ى دراس � ��ة امل �ش��اك��ل ال �ع��دي��دة ال �ت��ي ت�ت�ح��دى
وجودها.
لن تكون الفترة التي تلي «طالقه» من الشمال
س �ه �ل��ة ع �ل��ى ح �ك��وم��ة ال� �ج� �ن ��وب ،وخ �ص��وص��ًا
م��ع امل�ش��اك��ل ال�ت��ي تحصل على ط��ول ال�ح��دود.
وم��ع ت��وق��ف امل�ح��ادث��ات ال�ت��ي ي��رع��اه��ا االت�ح��اد
األف ��ري� �ق ��ي ب�ي�ن ال �ش �م��ال وال� �ج� �ن ��وب األس �ب ��وع
امل ��اض ��ي ف ��ي أدي � ��س أب ��اب ��ا ،ح �ص��ل االن �ف �ص��ال
ال��رس �م��ي م��ن دون ال �ت��وص��ل ال ��ى ات �ف��اق ب�ش��أن
مستقبل ال �ث��ورة النفطية .ي ��ؤدي ال�ن�ف��ط دورًا
ه� ��ام� ��ًا ف � ��ي اق � �ت � �ص� ��اد ال � �ب � �ل ��دي ��ن ،وخ� �ص ��وص ��ًا
ّ
الجنوب ،ما يعني أن األسابيع والشهور املقبلة
ستتميز بالشك وبسياسة حافة الهاوية ،وهي

تصرف الحكومة
األميركية حوالى  40مليون
دوالر سنويًا لتحديث جيش
جنوب السودان
م � ّ�ي ��زات ل�ل�س�ي��اس��ة ال �س��ودان �ي��ة أدت ت��اري�خ�ي��ًا
إل� ��ى ن �ت��ائ��ج م �ب �ه �م��ة ف ��ي م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �س�لام
واالستقرار.
وإذا وض �ع �ن��ا ال� �ع�ل�اق ��ات ال �خ��ارج �ي��ة ج��ان �ب��ًا،
ّ
يمثل األم��ن الداخلي خطرًا كبيرًا على الدولة
ال �ج ��دي ��دة .ل ��دى ال �ع��دي��د م ��ن م��واط �ن��ي ج�ن��وب
ال �س��ودان م�ش��اك��ل ج� ّ
�دي��ة م��ع ال�ح��رك��ة الشعبية
ل�ت�ح��ري��ر ال� �س ��ودان ال �ت��ي ح�ك�م��ت ال �ب�ل�اد خ�لال
س� �ن ��وات ال� �س�ل�ام ال �ه��ش ال� �س ��ت ،وذل � ��ك بسبب
سياساتها االستبعادية والقمعية.
ففي مناطق الجنوب البعيدة املنتجة للنفط،
ُ
ع� ّل��ى سبيل امل �ث��ال ،ط ��رد م �س��ؤول��ون محليون
ألن �ه ��م ت �ح��دث��وا ع�ل�ن��ًا ع ��ن ال �ق �ت��ال األخ �ي ��ر بني
الجيش ال��وط�ن��ي وامليليشيات املحلية ،ال��ذي
أدى إل� ��ى ت �ه �ج �ي��ر ال �ع��دي��د م ��ن م �ن��ازل �ه��م .ف��ي
جوبا ،يتعرض سائقو التاكسيات والبائعون
املتجولون لتوقيف اعتباطي على أيدي قوات
ّ
أمن غير منظمة ،وأحيانًا عدائية ،تقوم دوريًا
ب��ال �ت �ح��رش وال �ت��ره �ي��ب وب �ط �ل��ب ال ��رش ��وة من
املواطنني.
ف ��ي أح �ي ��ان ك �ث �ي��رة ،ي �ل��وم س �ي��اس �ي��و ال�ج�ن��وب
وق ��ادت ��ه ال �ع �س �ك��ري��ون ح �ك��وم��ة ال �ش �م��ال ع�ل��ى
ال�ت�ق�ص�ي��ر واالن �ت �ه��اك��ات .ق��د ي �ك��ون اع�ت��راف�ه��م
ب�ب�ع��ض أخ�ط��ائ�ه��م ب��داي��ة ج �ي��دة ل�ل�ح��رك��ة ،كي
ت �ط �م �ئ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن ب� �ش ��أن ال � �ت� ��زام ال �ح �ك��وم��ة
بالحفاظ على الحقوق األس��اس�ي��ة والحريات
ال � �ت � ��ي اف � �ت � �ق� ��ده� ��ا ال � �ج � �ن� ��وب � �ي� ��ون ت � �ح� ��ت ح �ك��م
الشمال.
ّ
ف ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ،ي �ح��اج��ج ع ��دي ��دون م ��ن أن
السبب الوحيد الستمرار السالم في السنوات
الست األخ�ي��رة ،يعود إل��ى السياسات الحذرة
وال��ذك �ي��ة ل�ل��رئ�ي��س ال �ج �ن��وب��ي س�ل�ف��ا ك �ي��ر .لقد
اعتمد قائد املتمردين السابق الهادئ مقاربة
«انضموا إلينا ،فرادى أو مجتمعني» مع قادة
امليليشيات ال��ذي��ن ت �ح��دوا ال�ح�ك��وم��ة وال�ح��زب
ال �ح��اك��م ،وخ �ص��وص��ًا ف��ي ال �ع��ام امل��اض��ي بعد
ان�ت�خ��اب��ات نيسان  2010ال�ت��ي ّأدت ال��ى إع��ادة
ف �ت��ح ج� ��روح ال �ح��رب ب�ي�ن ال �ف �ص��ائ��ل امل�خ�ت�ل�ف��ة.
ّ
لكن املحلل للشؤون السودانية لدى مجموعة
ّ
األزم ��ات ال��دول�ي��ة زاك فيرتن ي��رى أن «الخيمة
ال�ك�ب�ي��رة» ال �ت��ي نصبها ال��رئ �ي��س للجميع قد
تكون مشكلة جديدة أمام الجيش الذي أصبح

متخمًا ويكلف الكثير م��ن امل��ال .فهناك حاليًا
أكثر من  140000جندي في الجيش ،يسحبون
ّ
روات �ب �ه��م م��ن ال��دول��ة ال �ف �ق �ي��رة ،ل�ك��ن ق��ل��ة منهم
جاهزة للقتال.
ف ��ي ال �ن �ه��اي��ة ،س �ي �ك��ون ه ��ذا ال �ج �ي��ش ال��وط�ن��ي
م �ق �ي��اس ال �ت �ق��دم ف��ي ج �ن��وب ال � �س ��ودان .ج��ذور
ال �ج �ي��ش ال �ج��دي��د ت �ع��ود إل ��ى امل�ي�ل�ي�ش�ي��ا ال�ت��ي
تعتبرها منظمات حقوق اإلنسان ومواطنون
ع��ادي��ون م�س��ؤول��ة ع��ن ان�ت�ه��اك��ات خطيرة ضد
شعبها .إذا أصلح الجيش فسيكون قادرًا على
تكوين أساس صلب لدولة تتشارك في حدودها
م��ع دول ت�ت�ن��ازع�ه��ا ال �ح ��روب ،م�ث��ل جمهورية
الكونغو الديموقراطية ،وجمهورية أفريقيا
ال��وس �ط��ى ،إذا ل��م ن�ن��س ال �س��ودان ن�ف�س��ه .لذلك
تصرف الحكومة األميركية حوالى  40مليون
دوالر سنويًا ،لتحديث الجيش .تستخدم تلك
األم � ��وال ل�ت�م��وي��ل ب �ن��اء وت�ش�غ�ي��ل مستشفيات
عسكرية ،ودف��ع روات��ب القوات اإلثيوبية التي
ت��درب النخبة املستقبلية للجيش الجنوبي،
وحتى من أجل تحسني قدرات اللغة اإلنكليزية
للجنود ،الذين ترك معظمهم املدرسة وقضوا
طفولتهم يحاربون.
ل �ك��ن ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ال ت� �ق ��وم ب �م��ا ي�ك�ف��ي
ملراقبة أين تصرف أموالها .رغم جهود وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي م�ت��اب�ع��ة م��ا يفعله امل�ت�ع��اق��دون
ّ
األميركيون ال��ذي��ن وظفتهم لتدريب وتسليح
ال �ح��رك��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة ل�ت�ح��ري��ر ال� �س ��ودان ،ال ي��زال
ال �ج �ي��ش ي �ت �ص��رف ب �ع �ن��ف ف ��ي ح �م�لات��ه ل�ط��رد
امليليشيات املناهضة للحكومة م��ن ال��والي��ات
ال �ث�ل�اث امل�ن�ت�ج��ة ل�ل�ن�ف��ط .وف ��ق األم� ��م امل �ت �ح��دة،
ق � �ت� ��ل  2500ش� � �خ � ��ص ،ه� � � ��ذا ال� � � �ع � � ��ام ،ب �س �ب��ب
العنف.
ّ
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ذل ��ك ،ف ��إن ال�ح�ك� ّ�وم��ة ف��ي جوبا
ل��م ت��واج��ه ح �ت��ى اآلن ح�ق�ي�ق��ة أن �ه��ا س�ت�ح�ت��اج
قريبًا إل��ى إع�ط��اء أول��وي��ة أك�ب��ر للحاجات غير
ال�ع�س�ك��ري��ة .أك �ث��ر م��ن  40ف��ي امل �ئ��ة م��ن م��وازن��ة
الجنوب مخصصة اليوم للجيش .بعد  9تموز،
يتوقع مواطنو جنوب السودان من حكومتهم،
تأمني الخدمات األساسية كالتعليم ،والرعاية
ال�ص�ح�ي��ة ،امل �ي��اه وال �ك �ه��رب��اء ،وال �ط��رق��ات .كما
يجب على الحكومة أن تواجه الوعود الكثيرة
ال �ت��ي أط�ل�ق�ت�ه��ا ل�لاج �ئ�ين ال ��ذي ��ن ي �ص �ل��ون ال��ى
الدولة الجديدة بعدما طردوا من منازلهم في
الشمال .يصل اآلالف كل يوم ،مع تأمني القليل
جدًا من الطعام أو املنازل لهم.
ي� ��أم� ��ل ال � �ج � �ن ��وب ك� �س ��ب ع � ��ائ � ��دات ال� �ن� �ف ��ط ف��ي
ال �س �ن��وات امل�ق�ب�ل��ة ،ل�ك��ن ال�ف�س��اد وس ��وء اإلدارة
ق��د ي �ع��رق�لان خ �ط��ط ال �ح �ك��وم��ة ال �ك �ب �ي��رة ل�ب�ن��اء
امل �ط��ارات ،وأنابيب النفط وسكك الحديد ،من
بني مشاريع طموحة للبنى التحتية .لكن رغم
ّ
ذل��ك ،األخ�ب��ار من ال��دول��ة الجديدة ليست كلها
سيئة .شهدت ليز غراند ،كبيرة مسؤولي األمم
املتحدة للشؤون اإلنسانية في جنوب السودان
امل �ج ��اع ��ة ال��ره �ي �ب��ة ه� �ن ��اك ف ��ي ال �ت ّ�س �ع �ي �ن �ي��ات،
وأش ��رف ��ت ع�ل��ى امل �س��اع��دة ال �ت��ي وف��رت �ه��ا األم��م
املتحدة كي تستطيع الحكومة الجديدة بناء
مؤسساتها من الصفر ،في السنوات األخيرة.
ّ
ت ��واف ��ق غ ��ران ��د ع �ل��ى أن ال �ح �ك��وم��ة ال �ج��دي��دة
ع ��ان ��ت م� ��ن «ب � ��داي � ��ة ص� �ع� �ب ��ة» م� ��ع «إن� � �ج � ��ازات
رائ�ع��ة» خ�لال السنوات الخمس املاضية .لكن
ال �ع��دي��د م ��ن امل �س��ؤول�ي�ن األم �م�ي�ن ف ��ي ع��اص�م��ة
ال �ج �ن��وب خ��ائ �ف��ون م��ن ت��وق��ف امل��ان �ح�ي�ن ،بعد
االستقالل ،عن املساعدة ،ما سيؤذي الحكومة
الجنوبية.
ال��دخ��ول الرسمي إل��ى املجتمع ال��دول��ي يعطي
ج� �ن ��وب ال � �س� ��ودان ف ��رص ��ة أخ � ��رى ل�لاس �ت � ّم��رار
ب��ال �ب��ره �ن��ة ألك� �ث ��ر امل ��راق� �ب�ي�ن ت� �ش ��اؤم ��ًا ب��أن �ه��م
مخطئون .لكن يعتمد النجاح باألساس على
ك�ي�ف�ي��ة ّ
رد ال� ��دول األخ � ��رى .ال ت�س�ت�ح��ق ال��دول��ة
الجديدة ترحيبًا حارًا من العالم فقط ،بل وعدًا
بمساندة مستمرة ،مشروطة بحذر.
* عن مجلة «فورين بوليسي»

