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إحدى الصور النادرة لرئيس حكومة اجلنوب سلفا كير وزوجته السيدة األولى املستقبلية ماري آن ميارديت 

رئيس حزب التغيير الدميوقراطي الم اكول يصبغ اصبعه بعد تصويته في اخلرطوم   )رويترز(

محطات في تاريخ جنوب السودان
جوب����ا � أ.ف.پ: فيما يلي احملطات الرئيس����ية في تاريخ 
جنوب السودان حيث بدأ امس استفتاء حول استقالل املنطقة، 
يس����تمر حتى 15 يناير وميكن ان يفضي الى تقسيم اكبر بلد 

في افريقيا:
1820: مصر محمد علي تغزو السودان.

1885: رج����ال املهدي، رجل الدين الذي ق����اد حركة مترد، 
يطردون القوات البريطانية التي يقودها اجلنرال غوردن من 

اخلرطوم.
1899-1956: حك����م ثنائ����ي مش����ترك إجنلي����زي مصري 

للسودان.
1920-1947: الس����لطات البريطانية تتولى ادارة الش����مال 
واجلنوب كمنطقتني منفصلتني وحتد من حرية حترك االشخاص 
بينهما. ومت اس����تبعاد تعليم االس����الم والعربية في اجلنوب 

ملصلحة اإلجنليزية والديانة املسيحية.
1955: بدء مترد في اجلنوب الذي يشكل االحيائيون واملسيحيون 

غالبية سكانه، ضد هيمنة الشمال العربي املسلم.
1956: استقالل السودان في االول من يناير، يليه تطبيق 

سياسة تعريب واسلمة السودان.
1972: اتفاقات بني الس����لطة املركزية والتمرد اجلنوبي في 
اديس ابابا تنهي حربا استمرت 17 عاما ومتنح اجلنوب وضع 

حكم ذاتي.
1983: استئناف احلرب بعد الغاء احلكم الذاتي. اسس جون 
قرنق حركة التمرد باس����م اجليش الشعبي لتحرير السودان 

بينما فرض الرئيس جعفر النميري الشريعة.
1985: مترد شعبي ضد نظام النميري.

1986: ف����وز الص����ادق امله����دي زعي����م ح����زب االمة في 
االنتخابات.

1989: نظام عسكري اسالمي بقيادة عمر البشير يصل الى 
السلطة اثر انقالب.

ـ 9 يناير: اتفاق سالم شامل بني اخلرطوم وحركة التمرد   2005
اجلنوبية ينهي حربا اهلية استمرت 22 عاما وادت الى سقوط 
مليوني قتيل. ينص االتفاق على تقاسم النفط ومنح املنطقة 

حكما ذاتيا قبل استفتاء على مصيرها في 9 يناير 2011.
9 يوليو: دستور انتقالي ينظم العالقات بني الشمال واجلنوب. 
الرئيس البش����ير يقسم اليمني واجلنوبي جون قرنق يصبح 

نائبا للرئيس.
30 يوليو: قرنق يلقى مصرعه واضطرابات دموية في اخلرطوم، 
وقد تولى القيادة خلفا له سلفاكير كنائب للرئيس )السوداني( 

ورئيسا حلكومة اجلنوب.
2009 � 22 يولي����و: هيئة التحكيم الدائمة في الهاي تعدل 
خطوط منطقة ابيي املتنازع عليها على احلدود بني الش����مال 

واجلنوب.
29 ديسمبر: تبني القانون حول االستفتاء في اجلنوب.

2010 �  ابريل: اصبح سلفاكير اول رئيس منتخب جلنوب 
السودان بينما بقي الرئيس البشير رئيسا لوالية جديدة اثر 

اول انتخابات تعددية منذ حوالى ربع قرن.
10 يوليو: الشمال واجلنوب يبدآن مفاوضات حول الرهانات 
االساس����ية لالس����تفتاء: االمن واملواطنة واالقتصاد واحترام 

االتفاقيات الدولية.
مـن 15 نوفمبر الى 8 ديسـمبر: تس����جيل الناخبني على اللوائح 

االنتخابية لالستفتاء في جنوب السودان.
2011 ـ )9-15( يناير : اس����تفتاء في اجلنوب السوداني حول 

حق تقرير املصير.

)أ.ف.پ( سودانيون جنوبيون يرقصون فرحا بانطالق استفتاء تقرير املصير في أحد مراكز التصويت في القاهرة وفي اإلطار الزعيم اجلنوبي سلفا كير يدلي بصوته في جوبا   

استفتاء جنوب السودان يفتح 
شهية االنفصاليين في أفريقيا

جوبا – رويترز: يعطي االستفتاء على تقرير مصير جنوب 
السودان دفعة معنوية لالنفصاليني في أجزاء أخرى من أفريقيا 
لكن من غير املرجح أن يتبناه زعماء القارة كس����ابقة يحتذى 

بها في أماكن أخرى.
وقد توج االستفتاء اتفاقا للسالم وقع عام 2005 وأنهى أطول 
حرب أهلية في افريقيا. وأودى هذا الصراع بحياة مليوني شخص 

كما تسبب في زعزعة استقرار دول أخرى في أنحاء القارة.
ومن الصومال الى الكاميرون الى الصحراء الغربية وأجزاء 
أخرى من السودان نفسه تراقب احلركات املتمردة االستفتاء عن 

كثب كدليل على أنه ميكن الفوز بحق تقرير املصير.
وتركت احلدود التي رس����متها القوى االستعمارية اعتباطا 
ف����ي األغلب ق����ارة افريقيا لتواجه تاريخ����ا طويال من حركات 

التمرد اإلقليمية.
وقاومت حكومات القارة بشكل جماعي معظم اجلهود إلعادة 

رسم اخلريطة.
وكان آخ����ر تغيي����ر كبير في حدود أفريقي����ا حني انفصلت 
إثيوبيا واريتريا عام 1993 بعد حرب عصابات طويلة واستقبل 
هذا التغيير آنذاك بوصفه استثناء ملرة واحدة. وتعتبر الدول 
اإلفريقية األخرى أن وضع الس����ودان عل����ى نفس الدرجة من 

اخلصوصية.
وترفض القوى الغربية ايضا دعم النزعات االنفصالية في 
القارة خش����ية انتش����ار الصراع ومن املرجح أن تدعم فكرة أن 

احلل ملشكلة جنوب السودان متفرد.
هذا وقال املعهد األميركي للسالم ومقره واشنطن في تقرير 
»الي����وم ال توجد حركات أخرى ف����ي افريقيا لها تاريخ وأتباع 

محليون ودعم دولي يقارن مبا يتمتع به جنوب السودان«.
إال أن احلركات املؤيدة لالستقالل في أنحاء القارة يستعدون 

لإلشادة باالستفتاء واالستشهاد به كنموذج يحتذى.
وقال محمد بيس����ات كاتب الدول����ة في احلكومة املعلنة من 
جانب واح����د للصحراء الغربية إن على جبهة البوليس����اريو 

واملغرب اتباع النموذج السوداني.
وأضاف أن على امللك محمد السادس عاهل املغرب أن يستلهم 

شجاعة الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
من جهته، قال نفور جناال نفور نائب رئيس املجلس الوطني 
جلنوب الكاميرون الذي يسعى الى استقالل األقلية التي تتحدث 
اإلجنليزية باالساس هناك »بالنسبة للمجلس الوطني جلنوب 
الكاميرون وابناء جن����وب الكاميرون في الداخل واخلارج فإن 

استفتاء جنوب السودان مصدر إلهام كبير«.
وتعتبر منطقة أرض الصومال وهي منطقة صومالية أعلنت 
استقاللها وتتمتع بحكم ذاتي منذ عقدين أن االستفتاء منوذج 
لكيفية احلصول على الش����رعية الدولية وفقا ملا ذكره وزيرها 

للشؤون اخلارجية محمد عبداهلل.
وقال »املسألة بالنسبة ألرض الصومال هي احلصول على 
االعتراف، أعتقد أنه اذا حصل جنوب الس����ودان على االعتراف 
من خالل هذا االستفتاء فإنني آمل أن يفتح هذا الطريق ألرض 

الصومال«.
وتسعى حركات استقالل أخرى الى احلكم الذاتي على األقل 
في أج����زاء أخرى متتد من إثيوبيا الى انغوال وحتى في أجزاء 
أخرى من السودان نفسه مثل دارفور. وباركت دول افريقية أخرى 

استفتاء السودان بوصفه وسيلة إلنهاء احلرب األهلية.
وأضاف »رمبا تس����عى مناطق وقوى سياس����ية أخرى الى 
اس����تغالل التقس����يم كفرصة لتغيير ميزان القوى في الشمال 
بعد االس����تفتاء، لكن من املؤكد أنه لن تكون هناك رغبة تذكر 
ف����ي اخلرطوم في الترحيب بأي ميول انفصالية من دارفور او 

اي مكان آخر«.

سلفا كير يدشن التصويت على تقرير المصير ويهدي االستفتاء لروح جون غارنغ 

السودان يتمّزق .. ومخاوف »سايكس بيكو« تتجدد مع  بداية القرن الـ 21 
أوباما: ال سالم دائمًا في السودان 

بمعزل عن سالم دارفور
ال يحظى كل جي��ل من األجيال 
بفرصة ط��ي صفحة املاضي وكتابة 
فصل جديد في سجل تاريخ شعبه، 
وم��ع ذلك فاآلن وبعد ح��رب أهلية 
وحش��ية امتدت 50 عام��ا وأزهقت 
ارواح مليوني نسمة وحولت ماليني 
اخرى الى الجئني فإن هذه الفرصة 
اصبحت متاحة أمام ش��عب جنوب 

السودان.
فعلى مدى اس��بوع كامل ابتداء 
من امس سيدلي ماليني السودانيني 
اجلنوبيني بأصواتهم ويقررون ما اذا 
كانوا يريدون البقاء جزءا من السودان 
او يشكلون دولتهم املستقلة وستساعد 

هذه العملية مع تصرفات � القادة السودانيني � في حتديد ما اذا كان الشعب 
الذي قاسى الكثير من املعاناة سيمضي قدما نحو السالم والرخاء، أو ينزلق 
متراجعا الى الوراء في دوامة سفك الدماء وذلك لن تقتصر عواقبه على السودان 

وحسب ولكنها ستطول افريقيا جنوب الصحراء والعالم.
ان االقتراع التاريخي هذا االس��بوع هو في حد ذاته ممارسة حلق تقرير 
املصير الذي ظل يعتمل منذ وقت طويل، وهو جزء رئيسي من اتفاق السالم 
للعام 2005 الذي انهى احلرب االهلية في الس��ودان، اال انه قبل شهور قليلة 
ماضية، مع تأخر التحضيرات عن جدول مواعيدها، لم يكن مؤكدا ان االستفتاء 

سيجرى باملرة.
ولذا فإنني اجتمعت بقادة من السودان والعالم في سبتمبر للتدليل بوضوح 
على ان املجتمع الدولي متحد على ان هذا االستفتاء يجب ان يتم، وان ارادة 
شعب جنوب السودان يجب ان حتترم، بغض النظر عن النتيجة.وفي خطوة 
هامة الى األمام وافق قادة شمال السودان وجنوبه على العمل معا بتأييد من 
أكثر من 40 دولة لضمان ان يتم االس��تفتاء في موعده وفي س��الم وحرية 

ومصداقية ويكون انعكاسا إلرادة الشعب السوداني.
ويعود الفضل في حقيقة أن االس��تفتاء بدأ ف��ي موعده الى اولئك الذين 
متسكوا وأوفوا بالتزاماتهم في السودان، فقد اعلنت حكومة السودان مؤخرا 
انها س��تكون اول من يعترف باجلنوب اذا صوت لالستقالل.أخيرا، ال ميكن 
ان يكون هناك س��الم دائم في الس��ودان مبعزل عن سالم دائم في دارفور، 
فهالك مئات اآلالف من اهالي دارفور االبرياء ومحنة الالجئني من أمثال اولئك 
الذين التقيتهم في مخيم في تشاد املجاورة قبل 5 سنوات يجب اال يغيبا عن 
ذاكرتنا وهنا ايضا فإن العالم يرصد االحداث وحكومة السودان يجب ان تفي 
بالتزاماته��ا الدولية فاالعتداءات على املدنيني يجب ان تتوقف، كما ينبغي ان 
تتاح لقوات حفظ السالم الدولية والعاملني في مجال املساعدات حرية الوصول 
الى احملتاجني.وإلى جانب ش��ركائنا الدوليني ستواصل الواليات املتحدة لعب 
دور قيادي في مس��اعدة جميع افراد الشعب السوداني على حتقيق السالم 
والتقدم اللذين يستحقونهما، واليوم انني اكرر عرضي الذي طرحته على زعماء 
السودان، وهو أنكم اذا اوفيتم بالتزاماتكم واخترمت السالم، فهناك مسار يقود 
الى عالقات طبيعية مع الواليات املتحدة مبا في ذلك رفع العقوبات االقتصادية 
واطالق عملية تتفق مع القانون االميركي لرفع اسم السودان من قائمة الدول 
الراعية لإلرهاب، وفي املقابل، فإن أولئك الذين يضربون بالتزاماتهم الدولية 

عرض احلائط إمنا سيواجهون مزيدا من الضغوط والعزلة.

عواصم � وكاالت:  وسط مخاوف 
من »سايكس بيكو« جديد يستهل 
به العرب العقد الثان���ي من القرن 
ال� 21 وتنطلق فصوله من السودان، 
بدأت عملية االستفتاء على تقرير 
مصير اجلنوب السوداني امس، 
اليوم  اقتراع  وأغلقت صنادي����ق 
االول م����ن االس����تفتاء املاراثوني 
املستمر اسبوعا. وفيما أكد سلفا 
كير رئيس حكومة اجلنوب حرصه 
على »العالقات الطيبة« مع الشمال، 
أدلى ماليني اجلنوبيني بأصواتهم 
وس����ط مظاهر احتفالية لم تخف 
قلق املراقبني من امللفات العالقة بني 
شقيقي األمس وجاري املستقبل، 
السيما ترس����يم احلدود والنزاع 
عل����ى منطقة أبيي الغنية بالنفط 
والثروات، التي شهدت أمس مقتل 8 
أشخاص في اشتباكات بني قبيلتي 
املسيرية العربية والدنكا السودانية 

اجلنوبية. 
وكان نائب الرئيس السوداني 
رئيس حكومة اجلنوب سلفا كير 
ميارديت وحكام الواليات اجلنوبية 
العشرة أول من أدلى بصوته فور 

فتح مراكز االقتراع. 
ومن مركز يقع على مقربة من 
ضريح الزعيم التاريخي جلنوبيي 
السودان جون غارنغ، جاهد سلفا 
كير كثي����را حلبس دموعه، خالل 
اإلدالء بصوت����ه في االس����تفتاء، 
حيث أهدى عملية االقتراع لزعيم 
االستقالل غارنغ الذي لقي حتفه 
عام 2005 في حادث حتطم مروحية، 

وجلميع ضحايا احلرب.
وقال س����لفا كي����ر: »أعتقد أن 
د.جون وجمي����ع من لقوا حتفهم 
معه بيننا اليوم، وينبغي أن أؤكد 

أنهم لم ميوتوا هباء«.
بيد أن ميارديت حرص كذلك 
على التأكيد على استمرار العالقات 
الطيبة بني شمال وجنوب السودان 

في حال االنفصال.
وقال »إن الروابط التي جتمع 
شعبي ش����مال وجنوب السودان 
كثي����رة ونحن حريص����ون على 
استمرار هذه العالقات اذا ما صوت 

اجلنوبيون لصالح االنفصال«.
من جهته وصف رئيس جلنة 
العالقات اخلارجي����ة في مجلس 
الشيوخ األميركي السناتور جون 
كيري الذي كان يجالس ميارديت 

االس����تفتاء بأنه »فصل جديد في 
تاريخ الس����ودان وهو فصل مهم 
جدا« مضيفا »انه ألمر رائع ان نرى 
سلفاكير يقترع.. ان هذا العمل جاء 
نتيجة عمليات تفاوض طويلة«.

وعمت معظم املدن اجلنوبية 
اج����واء احتفالية مع بداية عملية 
االقت����راع وأحي����ط العدي����د من 
مراكز االقت����راع بالطبول والفرق 

الغنائية.
ويقدر عدد الناخبني املسجلني 
بحوال����ي 3.9 مالي����ني في جنوب 
السودان باإلضافة إلى حوالي 60 
ألف ناخب من جنوب الس����ودان 
جرى تسجيلهم في 8 دول بينها 
كندا وإثيوبيا والواليات املتحدة 

وأستراليا وبريطانيا.
ويستمر االستفتاء حتى ال� 15 
من الشهر اجلاري حيث يتعني أن 
يدلى 60% من الناخبني املسجلني 

بأصواتهم لكي يصبح االستفتاء 
قانونيا.ويشرف على االستفتاء 
الذي سيجري في 2700 مركز اقتراع 
في جنوب السودان و175 مركزا في 
شمال السودان أكثر من ألف أجنبي 
و15 ألف س����وداني، كما أن هناك 
نحو 88 مراقبا من جامعة الدول 
العربية سيش����اركون في متابعة 

االستفتاء.
ووفقا للجدول الزمني للجنة 
االستفتاء، ستعلن النتائج األولية 
في أول فبراير املقبل بينما يتوقع 
إعالن النتائج النهائية في 14 من 
الشهر نفس����ه. وإذا اختار سكان 
اجلن����وب االنفص����ال ف����إن األمر 
سيستغرق بني 5 و6 أشهر إلمتام 

العملية القانونية لالنفصال.

حرمان من التصويت 

ورغم اإلش���ادة التي لقيتها 

عملية االس���تفتاء من املراقبني 
اال أن، املئات من الس���ودانيني 
اجلنوبيني العائدين من الشمال 
فوجئ���وا بحرمانه���م من حق 
التصويت في االس���تفتاء على 

تقرير مصير اجلنوب.
ونقلت محطات تلفزة محلية 
عن بعض هؤالء الس���ودانيني 
انهم وصلوا  القول  اجلنوبيني 
الى اجلنوب قبل ايام للمشاركة 
في هذه اللحظة التاريخية التي 
انتظروها طوي���ال وقد امضوا 
الليلة املاضية أمام مراكز االقتراع 
ليكونوا في طليعة من يصوت 

على استقالل اجلنوب.
 واضافوا »فوجئنا بأننا ال 
ميكن ان نصوت الن اس���ماءنا 
غي���ر موجودة في كش���وفات 
الناخبني لديهم ألننا في السجالت 
املوجودة بالشمال وكان علينا 

ان نبقى في الشمال«.
وق���ال انط���ون ماريو وهو 
مراقب في املرك���ز الرئيس في 
عاصمة اجلنوب »جوبا« لقناة 
»الشروق« الفضائية السودانية 
العائدين  القانون فإن  »حسب 
يفقدون حقهم ف���ي التصويت 
وكان عليهم ان يبقوا في الشمال 
حتى يدلوا بأصواتهم ثم يعودوا 

الى اجلنوب بعد ذلك«.
وقد وصل جنوب السودان 
خالل األسابيع املاضية نحو 120 
الف شخص حسب احصائيات 
األمم املتح���دة واليزال نحو 80 
الفا آخرين عالقني في الطريق.
وحرص معظ���م العائدين على 
الوصول قبل التصويت للمشاركة 
التاريخية  اللحظ���ات  في هذه 
بالنسبة لهم فيما غادر بعضهم 
الشمال خوفا من أعمال انتقامية 

قد يش���نها الشماليون في حال 
االنفصال.

إشادة دولية 

م���ن جه���ة أخرى، أش���ادت 
البعثات العاملية املستقلة ملراقبة 
االستفتاء لكل من االحتاد األفريقي 
ومركز كارتر واالحتاد االوروبي 
ومجموعة دول اإليجاد وجامعة 
الدول العربية باجلهود التي بذلها 
كل من ش���ريكي اتفاقية السالم 
الشامل في السودان ومفوضية 
استفتاء جنوب السودان ومكتب 
مفوضية استفتاء جنوب السودان، 
من أجل تنظيم وتسهيل عملية 
االستفتاء، وذلك مع بداية عملية 
االقتراع الستفتاء تقرير املصير 
جلنوب السودان مبوجب اتفاقية 
السالم الشامل املوقعة في عام 
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سيدة الجنوب األولى.. فالحة أمية ال تعرف إال لغة الدينكا 

باري���س � العربية. نت: رغم 
غزارة املعلومات حول كل ما يخص 
جنوب السودان الذي دخل مخاض 
والدة الدولة اجلديدة، إال أن سؤاال 
واح���دا مهما أبحرت وس���عيت 
إليجاد جوابه يبقى غامضا ال بل 
ملتبس���ا. وهو: من هي السيدة 
األولى للدول���ة الوليدة في حال 
قال اجلنوبيون »نعم« لالنفصال 
عن السودان؟ كل املعلومات عن 
الذي  »السيدة األولى« للجنوب 
سيصبح الدولة رقم 54 في القارة 
األفريقية، تعيد إلى نقطة الصفر 
دائما، مع مزي���د من احليرة في 
كل مرة، خصوصا أن املعلومات 
متناقضة آتية من مسؤولني من 
جميع األطراف، ال مصلحة ألي 

منهم بتمويه احلقائق. 
ورغ���م آالف الص���ور الت���ي 
التقطت على مراحل لسلفا كير 
ميارديت نائب الرئيس السوداني 
رئيس حكومة اجلنوب في جميع 
املناس���بات، خصوصا تلك التي 
جتمع���ه مع نس���اء أخريات في 
الداخ���ل واخلارج، ف���إن لزوجة 
»سلفا« كما يسميه شعب اجلنوب 
السوداني صورة واحدة فقط على 
اإلنترنت، وعثرت عليها »العربية.

نت« وفيها تبدو آن ميارديت كما 
ابنة  يقولون عنها متاما: فالحة 
فالح، وشبه أمية، إن لم تكن أمية 

متاما، فهي ال تعرف العربية وال 
اإلجنليزية، ولس���انها ال ينطق 
سوى كلمات لغة الدينكا، كبرى 
قبائل اجلنوب الس���وداني، ولم 
ير أحد إلى اآلن أي نص مكتوب 

باسمها.
اما قصة الص���ورة الوحيدة 
فتعود إلى زيارة سلفا كير لبيته 
الريفي في قرية »أكوا« )تلخيص 
أكواش( الت���ي أبصر فيها النور 
منذ 60 سنة في نوفمبر املاضي، 

والتي اضطر فيها أن يطلب من 
زوجته مرافقته، ألن القرية التي 
يوجد فيها قبر والده كير، هي في 
والية »وراب« التي حتكمها امرأة 
هي نياندينغ مالك ديليك وعرف 
أنها ستستقبله عندما يصل مع 
زوجها، وخالل تلك الزيارة التقط 
أحدهم صورا عدة لس���لفا، وفي 
بعضها ظهرت زوجته، ولوال ذلك 

املصور ملا شاهد صورها أحد.
لكن املعلوم���ات األكيدة عن 

ماري آن ميارديت أن عمرها بني 
50 و53 سنة وأنها ربة منزل تقيم 
مع زوجها وبعض أوالدها الثمانية 
في القصر الرئاسي اجلديد مبدينة 
جوبا، وهو قصر متواضع افتتحه 
سلفا كير بنفسه يوم 14 ديسمبر 
املاضي، وقبله كانت العائلة تقيم 
في بيت م���ن 6 غرف نوم، لكنه 
قدمي ومتداع وال يصلح اال للهدم 

الستبداله بجديد. 
والقصر هو بناء كان موجود 
أصال وأجري���ت عليه اصالحات 

بكلفة معقولة. 
ومن األخبار غير احلقيقية، 
خصوصا ما روجه خصوم سلفا 
كير، معلوم���ات معظمها واضح 
التزييف، من أنه كان متزوجا قبل 
زوجته احلالية من امرأة جنوب 
سودانية تعيش اآلن مع بعض 
أبنائ���ه منها ف���ي مدينة أدياليد 

باجلنوب االسترالي. 
أما االغرب فهو ما أكده د.حسن 
مكي، وهو مدير جامعة أفريقيا 
العاملية، من أن »إحدى زوجات 
س���لفاكير يهودية، وأن في ذلك 
اخلطر احلقيقي« حس���بما قال 
في مقابلة أعدته���ا معه جريدة 
الكترونية حتمل اس���م اجلامعة 
نفسها يوم 5 نوفمبر املاضي، لكنه 
لم يذكر أي معلومة عن الزوجة 

اليهودية.

باراك أوباما 


