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استفتاء الجنوب :الخالفات ال تزال في الطريق

جمانة فرحات
تجاوز شريكا الحكم في السودان أزمة
تعيني األم�ي�ن ال �ع��ام ملفوضية استفتاء
الجنوب من دون أن يتمكنا من التغلب
على جميع خالفاتهما بشأن االستفتاء،
وف � ��ي م �ق��دم �ت �ه��ا االن� �ت� �ه ��اء م� ��ن ترسيم
ال �ح��دود ب�ين ال�ش�م��ال وال �ج �ن��وب ،وسط
م �ح��اوالت أميركية حثيثة للعب ضمن
ما بقي من مهلة زمنية فاصلة عن موعد
التاسع من كانون الثاني املقبل ،على أمل
تحقيق اختراق يضمن إنجاز االستفتاء
في موعده ،ويحول دون تفجر األوضاع
األمنية على الحدود.
وبعد جولة من املفاوضات املاراثونية،
تخللتها ت�ه��دي��دات م��ن ق �ي��ادات الحركة
ال�ش�ع�ب�ي��ة ل �ت �ح��ري��ر ال � �س ��ودان ُّباللجوء
إل��ى إع�لان أح��ادي لالنفصال ،ات�ف��ق بني
األخيرة وح��زب املؤتمر الوطني الحاكم
على اختيار الدبلوماسي محمد عثمان
النجومي لشغل منصب أمينها العام،
لتستكمل عملية تعيني أعضاء مفوضية
استفتاء الجنوب.
ات�ف��اق أت��ى بالتزامن م��ع إع�لان مؤسسة
الرئاسة السودانية ،التي تضم الرئيس
السوداني عمر البشير إلى جانب نائبه
األول ،رئيس حكومة السودان ،سلفاكير
م�ي��اردي��ت ،وال�ن��ائ��ب الثاني علي عثمان
ط � ��ه ،ت �ع ��دي ��ل امل� �ه ��ل ال ��زم �ن �ي ��ة الخاصة
باإلعداد لالستفتاء.

وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن تقليص م��دة تسجيل
الناخبني ،املرجح أن تبدأ مطلع الشهر
امل �ق �ب��ل ،م ��ن ث�ل�اث��ة أش �ه��ر إل� ��ى  45يومًا
وامل ��واف �ق ��ة ع �ل��ى امل��راق �ب��ة ال��دول �ي��ة التي
س �ي �ك��ون ل�ل�أم ��م امل �ت �ح��دة دور أساسي
فيها ،إال أن ال�ت��أخ��ر ف��ي التصديق على
تعيني النجومي زاد م��ن تباطؤ إطالق
أعمال املفوضية على األرض.
ت��أخ��ر ي�ت��زام��ن م��ع وج��ود مشاكل عالقة
س�ي��ؤدي العجز ع��ن التفاهم عليها إلى
تأزم األوضاع ،وليس أقلها عدم اكتمال
ترسيم الحدود بني الشمال والجنوب.
وم��ن ه��ذا امل�ن�ط�ل��ق ،أت��ى ات �ف��اق مؤسسة
ال��رئ��اس��ة ال�س��ودان�ي��ة ع�ل��ى ت��أل�ي��ف لجنة

سياسية لإلشراف على ترسيم الحدود،
بعدما فشلت اللجنة التقنية ف��ي حسم
ترسيم  20في املئة من الحدود ،معظمها
م�ن��اط��ق ت�ق��ع ع�ل��ى ط ��ول ال �خ��ط الفاصل
ب�ين ج�ن��وب دارف ��ور وغ��رب بحر الغزال،
وت �ك �م��ن خ �ط��ورت �ه��ا ف ��ي ك��ون �ه��ا ًمركزًا
ت��اري �خ �ي��ًا ل �ل �ص��راع ال �ق �ب �ل��ي ،ف �ض�ل�ا عن
غناها بالثروات النفطية واملعدنية ،ما
يجعل كال الطرفني يحاول التمسك بها.
وتشهد منطقة أبيي ،املقرر أن تخضع
ب ��دوره ��ا الس �ت �ف �ت��اء ي �ح��دد م ��ن خالله
س �ك��ان �ه��ا رغ �ب �ت �ه��م ف ��ي ال� �ب� �ق ��اء ضمن
ال �ش �م��ال أو االل� �ت� �ح ��اق ب��ال �ج �ن��وب في
ح � ��ال االن � �ف � �ص� ��ال ،ت� ��أخ� ��رًا ف� ��ي إنشاء

مفوضيتها الخاصة.
وت� � ��ؤدي ال �ق �ب��ائ��ل ،وت �ح ��دي �دًا املسيرية
رئيسيًا في
العربية ونجوك دنكا ،دورًا
ً
ت�ح��دي��د ه��وي��ة امل�ن�ط�ق��ة م�س� ّت�ق�ب�لا ،على
اع �ت �ب��ار أن ال �ق �ب �ي �ل �ت�ين ت �م��ث�ل�ان املكون
السكاني الرئيسي للمنطقة ،ول��ذل��ك لم
يكن مستغربًا أن يخرج عدد من قيادات
الحركة الشعبية متهمني ح��زب املؤتمر
ال��وط�ن��ي ال�ح��اك��م بتمويل اس�ت�ي�ط��ان 75
ألفًا م��ن رج��ال قبيلة املسيرية ف��ي أبيي
ب �ه��دف ت�غ�ي�ي��ر ال�ط�ب�ي�ع��ة الديموغرافية
قبل موعد التصويت .وفيما ينفي حزب
املؤتمر الوطني الحاكم االتهامات ،تراها
مصادر دولية مرجحة ،لكن مع التشكيك

في دقة أرقام الحركة الشعبية.
ووس � � � ��ط ال� � �خ �ل��اف � ��ات ب �ي��ن الشريكني،
ك�ث�ف��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م��ن جهودها
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة إلح � � ��راز ت� �ق ��دم ملموس
يضمن االلتزام بموعد االستفتاء ،بعدما
أيقنت أن جهود مبعوثها الخاص إلى
ال �س��ودان ،س�ك��وت غ��راي�ش��ن ،ال ��ذي يزور
السودان حاليًا ،ليست كافية.
واس �ت �غ �ل��ت ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة انعقاد
ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة ل �ل��أم � ��م املتحدة
للترتيب ملؤتمر عن السودان في الرابع
وال �ع �ش��ري��ن م��ن ال�ش�ه��ر ال �ج��اري يتوقع
أن ي �ح �ض��ره ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي باراك
أوباما.
وت�ش�ع��ر ال�ح��رك��ة الشعبية أن االجتماع
س� �ي� �ك ��ون مل �ص �ل �ح �ت �ه��ا ن � �ظ � �رًا للعالقة
ال��وط �ي��دة ال �ت��ي ت��رب��ط ق �ي��ادات �ه��ا بعدد
م��ن م �س��ؤول��ي اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة ،وفي
مقدمتهم املندوبة األميركية ل��دى األمم
املتحدة ،سوزان رايس.
كذلك يظهر جدول أعمال سيلفاكير في
ال�ق�م��ة ال��دول �ي��ة ،ال ��ذي يتضمن ل �ق� ً
�اء مع
أوباما ،توجه الحركة الستغالل املؤتمر
مل�م��ارس��ة أك�ب��ر ق��در ممكن م��ن الضغوط
على وفد حزب املؤتمر الوطني الحاكم،
الذي يرى في االجتماع فرصة للحصول
من واشنطن على ما يستطيع ،وال سيما
أن اإلدارة األم �ي��رك��ة ل��م ت�س�ت�ب�ع��د حتى
اللحظة خ�ي��ار ال �ج��زرة م��ن تعاملها مع
الحزب الحاكم.

جنوبيون يروجون لالنفصال خالل
مسيرة في جوبا األسبوع املاضي (بيتي
مولر  -أ ب)

قياسية
تركيا تدخل مرحلة ما بعد  12أيلول بسرعة
ّ

بدأ العمل ،بأسرع من ما كان منتظرًا ،على ترجمة التعديالت الدستورية التي نجحت في  12أيلول
دعوات يمينًا ويسارًا
التركي ،في السياسة والقضاء والقوانني
لمفاوضة األكراد
وأوجالن قبل 20
أيلول

أرنست خوري
ُي�ن�ت�ظ��ر أن ي �ك��ون أول م��ا س�ي�ف�ع�ل��ه نواب
حزب «العدالة والتنمية» في مطلع تشرين
األول امل�ق�ب��ل ،ف��ور ع��ودت�ه��م م��ن إجازاتهم
الصيفية ،هو تعديل  200قانون ومرسوم
تطبيقي ليتالءموا مع امل��واد الدستورية
ال� � �ـ 25امل � لاّع��دل��ة ف ��ي  12أي� �ل ��ول ،وه ��و امللف
الذي يتو ه نائب رئيس الكتلة البرملانية
لـ«العدالة والتنمية» ،بكير بوزداغ.
ّ
وبدأ الكالم الجدي عن املرحلة السياسية
امل �ق �ب �ل��ة ف� ��ي ت ��رك� �ي ��ا ،أك � � ��ان ع� �ل ��ى صعيد
األولويات التي تنتظر رجب طيب أردوغان
وحزبه وحكومته ،أم مستقبل الخاسرين
م��ن االستفتاء .كما أن العجلة القضائية
ملحاكمة ج �ن��رال ان �ق�لاب  12أي �ل��ول ،1980
الرئيس األسبق كنان إيفرين ( 93عامًا)،
دارت ب �س��رع��ة اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ،م ��ع تسجيل
ع��دد كبير م��ن ال��دع��اوى القضائية ضده،
وف��ي أكثر من مدينة ،كإزمير واسطنبول
وبورصة وديار بكر.
ومن أبرز ما طفا على سطح االعالم التركي،
ت�س�ج�ي��ل ع ��ودة ق��وي��ة ل�ل��داع�ي��ة االسالمي
امل� �ع� �ت ��دل ف �ت��ح ال� �ل ��ه غ ��ول ��ن إل � ��ى الشؤون
التركية الداخلية ،داع�م��ًا لحزب «العدالة
والتنمية» والستفتائه ،ملحو آث��ار ما بدا
أنه خالف مع حزب أردوغان عندما انتقد
غولن سماح السلطات التركية ألسطول
الحرية باالبحار من املياه التركية إلى غزة
و«التسبب بإشكال مع إسرائيل».
ولم يعد سرًا األثر الكبير الذي كان لغولن
ومؤسساته في ترجيح كفة الـ«نعم» في

من «متحف العار» الذي نظمه يساريون أتراك عن انقالب  1980في أنقرة (برهان أوزبيليشي ــ أ ب)
االس �ت �ف �ت��اء .وق� ��د ي �ك��ون أب � ��رز دل �ي��ل على
مساهمة ّغ��ول��ن ف��ي ف��وز ال�ت�ع��دي�لات بثقة
شخصيًا شكره علنًا
الشعب ،أن أردوغ��ان
ّ
ف��ي خ�ط��اب ال�ن�ص��ر .كما أن ح��زب الحركة
ال �ق��وم �ي��ة اع �ت ��رف ب��أن��ه خ �س��ر اث �ن �ت�ين من
امل�ن��اط��ق ال�ت��ي يتمتع فيها ُب�ق��وة شعبية
(وه�م��ا أرض ��روم وأك �س��راي ،ت�ض��اف��ان إلى
 5م�ح��اف�ظ��ات وم ��دن ك�ب�ي��رة خ�س��ره��ا هي
عثمانية وكستامونو وكرابوك وإسبرطة
غ��وم��وش��ان) بسبب ثقل مؤسسات غولن
فيهما.
ّ
في املحصلة ،ف��إن الخسارة الكبيرة التي
ّ
سجلها «ال�ح��رك��ة ال�ق��وم�ي��ة» ف��ي استفتاء
ّ
 12أيلول ،باتت تهدد وجود الحزب نفسه
وم� ��دى ق��درت��ه ع �ل��ى اج �ت �ي��از ح��اج��ز ال� �ـ10
ف��ي املئة ف��ي ال��دورة املقبلة م��ن انتخابات
 2011التشريعية ،بعدما ص� ّ�وت نحو 30

ف��ي امل�ئ��ة م��ن محازبيه تأييدًا للتعديالت
ّ
ال��دس�ت��وري��ة ،بحسب ال �ق��راءة التي قدمها
إب ��راه� �ي ��م ك ��ال ��ن ،وه� ��و ك �ب �ي��ر مستشاري
أردوغان حاليًا.
وفي مقالته ّالتي نشرتها «توداي زمان»،
يقول كالن إن أردوغان «سيصالح» الذين
ص� ّ�وت��وا ب �ـ«ال» لـ«العمل معًا لجعل تركيا
أق � ��وى وأغ� �ن ��ى م ��ن خ�ل��ال دس� �ت ��ور جديد
ب ��ال� �ك ��ام ��ل» .وي �خ �ل��ص ّ ك �ب �ي��ر مستشاري
أردوغ��ان إلى الجزم بأن االع��داد للدستور
ُ
ال�ج��دي��د س�ي�ك��ون ع �ن��وان األش��ه��ر املقبلة،
حتى قبل وصول موعد انتخابات الصيف
املقبل .وع��ن حسابات ال��رب��ح والخسارة،
ّ
رك� � ��ز ك ��ال ��ن ع �ل��ى واق� � ��ع أن� � ��ه ،رغ � ��م إعراب
�ارض األك �ب��ر« ،الشعب
زع �ي��م ال �ح��زب امل �ع � ِ
الجمهوري» ،كمال كليتش دار أوغلو ،عن
رض��اه ع��ن النتيجة التي حققها املعسكر

ّ
ال��راف��ض ل�ل�ت�ع��دي�لات ( 42ف��ي امل �ئ��ة) ،فإن
ال�ن�ت�ي�ج��ة ت�ب�ق��ى ث��ان��ي خ �س��ارة شخصية
لدار أوغلو في أقل من عام ،بعد فشله في
معركة رئاسة بلدية إسطنبول في العام
امل ��اض ��ي .وإذا ك ��ان واق ��ع زع �ي��م ّ«الحركة
القومية» دول��ت بهشلي أليمًا ،ف��إن زعيم
ح��زب األك ��راد« ،ال�س�لام والديموقراطية»،
ص�لاح ال��دي��ن دي�م�ي��رت��اش ،ال يعيش مثل
ه ��ذه األي� ��ام ال�ص�ع�ب��ة ،ب�ع��دم��ا ال �ت��زم نحو
 70ف��ي امل�ئ��ة م� ّ�ن األك ��راد ب��دع��وة املقاطعة،
وب ��ال �ت ��ال ��ي ف � ��إن دي �م �ي ��رت ��اش ل ��ن يضطر
لالستقالة بما أنه سبق له أن تعهد بفعل
ذل��ك إذا وص�ل��ت نسبة امل �ش��ارك��ة الكردية
إلى  50في املئة .والنصيحة الوحيدة التي
وجهها ديميرتاش ألردوغ��ان ،في خطاب
انتصار املقاطعة ،كانت مقتضبة :فاوض
عبد الله أوجالن.

 200قانون سيبدأ
البرلمان تعديلها وعدد
ضد
كبير من الدعاوى ّ
جنرال االنقالب
وف��ي ال �س �ي��اق ،خ��رج��ت األص� ��وات العالية
في معظم الصحف والتلفزيونات التركية
(ح ��ري �ي ��ت وم �ل �ي �ي��ت وس� ��ي أن أن تورك)
إلقناع أردوغان بضرورة البدء بالتفاوض
م��ع األك ��راد قبل  20أي�ل��ول ال �ج��اري ،موعد
ان �ت �ه��اء ه ��دن ��ة «ال� �ع� �م ��ال الكردستاني»،
بعدما ّ
ثبت أكراد تركيا اصطفافهم خلف
حزبهم األك�ب��ر «ال�س�لام والديموقراطية»
وخيار مقاطعة االستفتاءً .
كذلك ،توقفت الصحف طويال أم��ام هوية
األطراف التي شكرها أردوغان في خطابه.
ق � ّ�رر ال�ظ�ه��ور ك��رج��ل دول ��ة ،ف �ب��دأ بتوجيه
التحية ألح��زاب امل�ع��ارض��ة ،قبل أن ينتقل
إل ��ى «ن� ��اس» ال �ـ«ن �ع��م»« :ح ��زب السعادة»
(آخ��ر أح��زاب نجم الدين أربكان ال��ذي كان
أردوغان أحد تالمذته)ّ ،
ثم حزب «الوحدة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال � �ك � �ب� ��رى» وح � � ��زب «الحقوق
والحريات» .وبعدما ّ
خص غرفة التجارة
بالشكر ،وصل دور «الليبراليني واملثقفني
األك ��راد وال�ث��وري�ين ال�ي�س��اري�ين والفنانني
الذين لم يسمحوا للضغوط بالتأثير على
�ات» .وبحسب
خ�ي��اره��م بتأييد اإلص�ل�اح � ّ
إح �ص��اءات ال�ح��زب ال�ح��اك��م ،ف��إن ال� �ـ 58في
امل�ئ��ة ال��ذي��ن ّأي ��دوا االص�ل�اح��ات يتوزعون
على الشكل اآلت��ي 45 :ف��ي املئة لـ«العدالة
والتنمية» 5 ،في املئة لحزب «السعادة»،
و 2ف��ي املئة ل�ـ«ال��وح��دة الوطنية الكبرى»
و 1في املئة لّـ«غير حزبيني» ،لكنها أرقام
مشكوك في دقتها ،ألنها ال تلحظ الناخبني
الذي قالوا نعم وهم من أح��زاب املعارضة
ال �ث�ل�اث��ة (ال �ش �ع��ب ال �ج �م �ه��وري والحركة
القومية والسالم والديموقراطية).

