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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء العراقي من الصحافة العاملية والتعرب املقاالت الواردة فيها بالرضورة عن رأي (

)

طـ ـبـق االصـل

التقارير املتحيزة هي التي
تؤخر هناية املآيس يف دارفور
بقلم /جونثان ستيل
ترجمة /مروة وضاء

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

اللعب علـــــى اجلمـــــاهري
*بقلم  :مارك بودين
ترجمة :زهير رضوان

قبل ربع قرن من االن بالضبط ،طرأت يف رأس خمسة طالب جامعيني ايرانيني فكرة السيطرة على
السفارة االمريكية يف طهران وتنفيذ اعتصام فيها.
من بني هؤالء كان محمود احمدي جناد ،الرئيس االيراني احلالي ،وحبيب اهلل بيتراف ،وزير الطاقة احلالي.
السيطرة على السفارة لم تتم على النحو الذي تصوره الطلبة اخملططون -فقد كان احمدي جناد نفسه
معارضاً لهذه اخلطوة منذ البداية -لكنها كخطوة رمزية ،لم تعزل ايران عن بقية العالم فحسب ،بل حشدت
ايضاً ماليني االيرانيني خلف فكرة مستقبل اسالمي صارم .ازمة الرهائن الناشئة عن ذلك لفتت انتباه
العالم ،لكن تبعاتها املهمة والباقية حتى االن كانت محلية :لقد منحت رجال الدين الواسطة
لالستيالء الكامل على السلطة.
انه ــا سـت ــراتــيجـي ــة سـي ــاسـي ــة
قدميـة ،ان حتدد عـدداً اجنبـياً،
تـف ـ ـتـعـل ازمـ ـ ـ ـ ــة ومـ ــن ثـ ــم تـلـف
نفـ ـ ـسـك بـ ـ ـ ــالـعلــم .املـ ـ ـ ــواجه ـ ـ ــة
احلـ ـ ـ ــالــي ـ ـ ــة مع اي ـ ـ ــران ب ـ ــش ـ ـ ــأن
بــرن ــامجهــا الـنــووي هـي مـثــال
على كيفية تناغم التاريخ.
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ــن الـ ـ ـ ـصـع ـ ــب عـل ـ ـ ـ ـ ـ ــى
االمــريكـيني ان يـصــدقــوا ،فـفي
ت ـ ــشـ ـ ـ ــريــن مــن ع ـ ـ ــام 1979ك ـ ـ ــان
املسـتقبل الثيوقـراطي االيراني
غيــر مــؤكــد .لقــد كــانـت هنــاك
ثـورة ،بالـطبع ،لكن العـديد من
القـ ـ ــوى اخمل ـتـلفـ ـ ــة كـ ـ ــانــت قـ ـ ــد
شـ ــاركـت بـ ــاالطـ ــاحـ ــة بـ ــالـ ـشـ ــاه
محـمـ ــد رضـ ــا بـهلـ ــوي .شـبـكـ ــة
املـسجـد ،الـتي اوغـلت جـذورهـا
عمـيقـ ـاً وامتــدت خـالل سنــوات
القهــر الــسي ــاسي ،وفــرت القــوة
الشعبية؛ لقـد كانت القوة التي
دفعـت ب ــاملاليـني الــى ال ـشــوارع.
لـكـن ب ـ ــرغـم احلـم ـ ــاس املــتق ـ ــد
واملهـ ــابـ ــة الـ ـسـ ــاحقـ ــة آليـ ــة اهلل
اخلـميـني ،فـان ايـران اجلـديـدة
كـ ــان ميـكـن ان تـتـبـنـ ــى أي ـ ـاً مـن
الهويات املتعددة.
مـن بني اولـئك الــذين اطـاحـوا
ب ـ ــالـ ـش ـ ــاه ك ـ ــان الـ ـشـي ـ ــوعـي ـ ــون،
الـقـ ـ ـ ــومــي ـ ـ ــون االشــت ـ ـ ــراكــي ـ ـ ــون
وآخـ ــرون -العـ ــديـ ــد مـن هـ ــؤالء
كان قـد تصـور علـى االقل نكـهة
الـ ـ ــدميق ـ ــراطــيـ ـ ــة .بع ــض ه ـ ــذه
اجمل ـم ـ ــوع ـ ــات ك ـ ــانــت م ـن ـظ ـم ـ ــة
تـنظـيمـاً عــاليـاً وممـولــة جيـداً،
خـاصة حـزب توده ،وهـو احلزب
الـ ـ ـشــيـ ـ ـ ــوعــي االي ـ ـ ــرانــي .ه ـ ـ ــذه
اجملـ ـ ــام ــيع كـ ـ ــان ــت لهـ ـ ــا افـكـ ـ ــار
مختلفـة بشـأن ايران اجلـديدة،
ل ـكـ ـنـهـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ــان ــت مـ ـتـح ـ ـ ـ ــدة يف
تفضيلها دولة علمانية.
االم ــام اخلـمـيـنـي نفــسه ك ــانـت
تتنـازعه فكرتـان حول املـوضوع:
لـم يـتــول الــسلـطــة فــور عــودته
الضـافـرة الـى ايـران من بـاريس
بل انـ ــسحـب الـ ــى مـ ــديـنـ ــة قـم
املق ـ ــدسـ ـ ـ ــة ،مع ـيــن ـ ـ ـاً حـكـ ـ ــومـ ـ ــة
ـ
انـتق ــالـي ــة جـمـيع رج ــاله ــا مـن
القـادة الـسيـاسيـني العلمــانيني
ال ــذيـن ك ــان ــوا يحـيـط ــون به يف
منفــاه ،ومنـشئـاً مجلـسـاً ثـوريـاً
لكتابة دستور ايران اجلديد.
الــشبــاب االي ــراني ــون املث ــاليــون
الــذيـن استــولــوا علــى الـسفــارة
االم ـ ـ ـ ــري ـك ــي ـ ـ ـ ــة ذلــك ال ـ ـ ـشـه ـ ـ ـ ــر
ـ
احتجـزوا  52امـريـكيـاً كـرهــائن
الكــث ـ ـ ــر مــن ع ـ ـ ــام ،أرادوا ث ـ ـ ــورة
اسـالميــة كــاملــة .لقــد واجهــوا

م ـن ـ ــاف ـ ـس ـ ــة ك ـثــيف ـ ــة يف احل ـ ــرم
اجلـ ـ ـ ــامـع ــي م ــن حـ ـ ـ ــزب تـ ـ ـ ــودة
واجملـاميـع العلمـانيـة االخـرى.
ولـشعـورهـم بتفـوقـهم العـددي،
شكلـوا جماعة "تقـوية الوحدة"
ل ـت ـضــم ال ــطلــبـ ـ ــة االسالم ـيــني
املـ ـشـتـتــني يف انحـ ــاء املـ ــديـنـ ــة
ليكونوا قوة واحدة.
يف ظل الفـوضـى والعنف الـذي
اعقــب الــثـ ـ ــورة ،كـ ـ ــان هــنـ ـ ــالـك
الـك ـث ـي ـ ــر مــن امل ـ ــؤام ـ ــرات .ك ـ ــان
احـمدي جنـاد يخشـى أكثـر من
تــأثيــر حــزب تــودة ،وجــادل بــان
افــضل سف ــارة يجـب احــتاللهــا
هي سفـارة الـدولـة الـتي تـرعـى
ح ـ ــزب تـ ـ ــودة؛ سف ـ ــارة االحت ـ ــاد
الـ ــسـ ـ ــوفــيـ ـ ــاتــي .لـك ــنه خـ ــسـ ـ ــر
الــسج ــال ام ــام جـم ــاعـته الـتـي
شعــرت بــان الـتهــديــد األعـظـم
كان امريكا ،الدولة التي دعمت
الشاه الكثر من  25عاماً.
لكن مـا افـرزته الـسـيطـرة علـى
ال ــسف ــارة كـ ــان يف ــوق تـ ــوقع ــات
مـدبريهـا .لقد قـوبلت بحـماس
م ـتـ ــطـ ـ ـ ــرف يف ج ـم ـيـع انـح ـ ـ ــاء
اي ـ ـ ــران .ويف طه ـ ـ ــران نف ـ ــسهـ ـ ــا،
انـ ـ ـ ـطـلـق م ـ ــئ ـ ـ ـ ـ ـ ــات اآلالف م ـ ــن
املـ ـ ـ ــواطـ ـن ــني الـفـ ـ ـ ــرح ــني الـ ـ ـ ــى
ال ـش ــوارع وهـم ي ــرقـص ــون عل ــى
الـعلــم االم ـ ــريـكــي ويح ـ ــرق ـ ــون
متـ ــاثــيل جـيـمـي كـ ــارت ـ ــر .لقـ ــد
كــانـت حفلــة تـطهـيــر عـظـيـمــة
قـ ـض ــت علـ ـ ــى ج ـم ـيـع بقـ ـ ــايـ ـ ــا
الهيمنة االمريكية.
آية اهلل اخلـميني ،الـذي كان رد
فـعله االولـي ب ـش ــأن االسـتـيالء

على السفـارة هو طرد الطالب،
لكـنه ت ــراجع عـن ذلك عـنــدمــا
سـمع تقـاريــر التــأييـد الـشعـبي
لـهـ ـ ـ ــذا الـعـ ـمـل .امـ ـ ـ ــا ال ـ ـطـالب
احملــتل ـ ــون ،وال ـ ــذيــن اصــبح ـ ــوا
اب ـطـ ــاالً بـني لــيلـ ــة وضحـ ــاهـ ــا،
اسـرعـوا يف "اخـراج" دلـيل علـى
الـتـلف ــزي ــون االي ــرانـي إلثـب ــات
ادع ــائهـم عل ــى ان األم ــريكـيـني
ـك ـ ــانـ ـ ــوا ب ــصـ ـ ــدد ال ــتخـ ـط ـي ــط
النقالب مضاد.
طــوال سنـوات ،كــانت الـواليـات
املتحـدة تـستخـدم قـاعـدتهـا يف
طه ــران يف تـن ـسـيق عـملـي ــاته ــا
الـتج ـس ـسـي ــة ض ــد دول جـن ــوب

االحتـاد الـسـوفيــاتي ،لهـذا كـان
هـناك الكـثير
مــن مـع ـ ـ ــدات
الـ ـتـج ـ ـ ـسـ ـ ـ ــس
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الــتق ـن ـي ـ ــة يف
ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
اظـهـ ـ ـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الـطالب امـام
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الكاميرا.
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ــع
االمـ ــريـكـيـ ــني
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ـ ــن
احــتجـ ــزوا يف
ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
وصـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
بــالـتجــسـ ــس،
مـن ضـمــنهـم
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرس
ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
وطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــم
ال ــسك ــرت ــاري ــا .وادع ــى الــطالب
ب ـ ــانهـم لــم يحــتلـ ــوا الـ ــسفـ ــارة
االمــريـكيــة فحـسـب بل كـشفــوا
واح ـبـ ـط ـ ــوا م ـ ــؤام ـ ــرة ش ـ ــري ـ ــرة
لـتدمـير الـثورة بـاغتيـال االمام
اخلميني .
التأثيـر املباشر لهذا كان انهيار
احلكـومة املـؤقتـة .فقبل اسـبوع
مـن ال ـسـيـط ــرة علــى الــسفــارة،
كـ ـ ـ ــان رئ ـي ـ ــس ال ـ ـ ــوزراء مـه ـ ـ ــدي
ـب ـ ـ ــزركـ ـ ـ ــان ووزيـ ـ ـ ــر خـ ـ ـ ــارجـ ـيـ ـتـه
ابـ ـ ــراه ـيــم يـ ـ ــزدي قـ ـ ــد ق ـ ـ ــابال ،
وبــشكـل غيــر رسـمي ،مــستـشــار
االم ــن الـق ـ ـ ـ ــوم ــي االم ـ ـ ـ ــري ـك ــي
زبنغيـو بريجـنسكي يف اجلـزائر
للــبحـث عـن ارضـيـ ــة جـ ــديـ ــدة

للـعالقـ ـ ــة ب ــني بلـ ـ ــديــن كـ ـ ــانـ ـ ــا
حلـيفني لـسنـوات طـويلـة .بعـد
االسـ ـتـ ـيـالء عـلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـسـفـ ـ ـ ــارة،
كـشـفت هــذه اللقــاءات ونـشــرت
يف الـ ـصـحف ،وب ـ ــدت ك ـ ــأج ـ ــراء
خـبيـث .عنـدمـا اصـطف االمـام
اخلـمـيـنـي الــى جــانـب الـطلـبــة
والـى جــانب مــزاعمـهم بـوجـود
مـ ــؤامـ ــرة امـ ــريـكـيـ ــة ،بـ ــات مـن
ال ـ ــواضح ان اخل ـطـ ــر قـ ــد فــتح
اب ـ ـ ــوابـه امـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـس ــيـ ـ ـ ــاسـ ـي ــني
ـ
العـلمــانـيني .واسـتقــال الــسيــد
بزركان وحكومته.
يـ ــوم ـ ـاً إثـ ــر يـ ــوم ،بـ ــدأ ال ــطالب
بعقـد مـؤمتــرات صحـفيـة بـثت
يف اي ـ ــران ،ويف بعــض االحـيـ ــان
بـثت هــذه املــؤمت ــرات يف جمـيع
انح ــاء الع ــالـم ،وبـيـنـم ــا ك ــانـت
الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات املـ ـتـح ـ ـ ــدة ت ـ ـ ــرك ـ ـ ــز
اهتمامها على مصير الرهائن،
كــانـت هـن ــالك درام ــا مخـتلفــة
جتــري داخل ايــران .مـسـتغـلني
ملفات مت االستيالء عليها من
داخل ال ــسفـ ــارة ،وجه الــطالب
افـت ــراءاتهـم ال ــى ال ـسـي ــاسـيـني
العلمانيني متهمـيهم باخليانة
والتجسس.
لقــد كــان هنــالـك مبــرر خلــوف
ال ــطالب مـن املـن ـ ــافـ ـس ـ ــة .ك ـ ــان
اليـ ـ ـ ـ ــزال هـ ــنـ ـ ـ ـ ــاك دعـ ــم قـ ـ ـ ـ ــوي
حلـك ـ ــوم ـ ــة عل ـم ـ ــان ـي ـ ــة أخ ـ ــرى،
وبعـض ال ــشخـصـي ــات اإلداري ــة
التــزال حتظـى بـالـشعـبيـة .ابـو
احل ـسـن بـنـي ص ــدر ،ال ــوزي ــر يف
احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة امل ــنهـ ـ ــارة ،ان ــتخــب
رئـيـ ـسـ ـ ـاً اوائل عـ ــام  1980.ابـ ــو
احلـ ـ ـ ـس ــن بـ ـن ــي ص ـ ـ ـ ــدر ووزي ـ ـ ـ ــر
خـ ــارجـيــته صـ ــادق ق ـطـب زاده،
ابــديــا غـضـبهـمــا مـن حــاجــزي

ال ـ ــره ـ ــائــن يف األشه ـ ــر االول ـ ــى
لتـوليهمـا منصـبيهمـا .وحاوال،
دون جـ ــدوى ،تـ ــرتـيـب امـ ــر نـقل
ال ـ ــره ـ ــائــن ال ـ ــى م ـ ــرك ـ ــز حج ـ ــز
حك ــومي ،وادانــا عـلن ـاً الـطالب،
حـت ــى بعــد ان بــدأت املــؤمتــرات
الـصحفيـة يف الـسفـارة بـإصـدار
بيانات شجب لوزراء احلكومة.
لكن حينها كان الوقت قد فات؛
وصف ابـ ــو احلـ ـسـن بـنـي صـ ــدر
اخـي ــراً ب ــاجل ــاسـ ــوس ،ويعـي ــش
االن يف مـ ـنـف ـ ـ ـ ــاه يف ب ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ــس.
الـسيـد قطب زاده ،الـذي التـقى
سراً وملـرات عديدة مع هاملتون
ج ــوردان ،رئـيــس هـيـئ ــة االرك ــان
االم ــريكـيــة ،يف مــسع ــى النهــاء
أزمـة الرهـائن بـطريقـة سليـمة،
اعتقل واعدم عام 1982.
لـكن مــا شــأن كل هــذا بــاألزمــة
ال ـن ـ ــووي ـ ــة احل ـ ــال ـي ـ ــة؟ احــتالل
الـسفـارة االمـريـكيـة عـام ،1979
ن ـظـ ــر الـيـه اغلـب االمـ ــريـكـيـني
كــتح ـ ـدٍ لـ ــسل ـطـتـن ـ ــا العـ ــاملـيـ ــة،
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإعــالن م ـ ــن ال ـ ــثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري ـ ــني
اإلي ــرانـيـني ب ــأنهـم راغـب ــون يف
تـصــديــر ث ــورتهـم خــارج حــدود
ايـ ـ ــران .يف الـ ـ ــواقـع ،لقـ ـ ــد كـ ـ ــان
احــتالل الـ ــسف ـ ــارة يف األس ـ ــاس
مجــابهــة أعــدت وأديــرت بــشكل
جيد بهدف تثبيت رجال الدين
يف ال ــسل ـط ــة بـ ــإحك ــام .الـي ــوم،
اختــار ال ــرئيــس احمــدي جنــاد
مع ــرك ــة ج ــدي ــدة مع ال ــوالي ــات
امل ــتح ـ ــدة األم ـ ــريـك ـي ـ ــة .ح ـت ـ ــى
االي ــرانـيـني ال ــذيــن يع ــارض ــون
ال ـثـ ــي ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــراطــيـ ـ ـ ــة يـف ـ ـضـل ـ ـ ــون
االنـضمـام الـى النـادي النـووي؛
انه يضيف الى الهيبة الوطنية
ويـعـ ـ ـ ـ ــزز االمـ ــن االيـ ـ ـ ـ ــرانـ ــي .يف
املـسعـى الـعلنـي للقــوة النـوويـة
وحت ــدي الـ ــرأي العـ ــام الع ــاملـي،
يقـ ـ ــوم الــثـ ـ ــوري ـ ـ ــون القـ ـ ــدامـ ـ ــى
بـتع ــزي ــز م ــرك ــزهـم يف ال ــداخل
بــاللجـوء الـى "الـوطـنيـة" والـى
مـخـ ـ ـ ــاوف الـغـ ـ ـ ــزو أو الـهـجـ ـ ـ ــوم
األجنبي.
وملـ ـ ــاذا ال يفـعل ـ ــون ذلــك؟ فق ـ ــد
جنحوا يف السابق!
*مـارك بوديـن هو مـؤلف كـتاب
"سق ـ ــوط ال ــبالك ه ـ ــوك" وه ـ ــو
قـ ــصـ ـ ـ ــة الــتـ ـ ـ ــدخـل االم ـ ـ ــريـكــي
الف ــاشل يف الـصــومــال ،وكـتــاب
"ضــي ـ ـ ــوف آي ـ ـ ــة اهلل" عــن أزم ـ ـ ــة
الرهـائن يف السفـارة األمريـكية
يف طهران.

وانت تقـرأ هـذا ،رمبـا تـصلـك اخبــار جيــدة من افــريقيـا.
فقد تـسمع بتـوقيع اتـفاقيـة سالم من اجل دارفـور .املكان
ال ــذي كـثـي ــرا م ــا يق ــارن ب ــراون ــدا الـتـي جت ــاهل اجملـتـمع
الدولي التحذيرات باالبادة اجلماعية التي كانت حتصل
فيهـا .فـاذا حـدث ذلك االتفـاق يف اخـر دقيقـة مـن منتـصف الليلـة
املـاضية سـيفاجـئ معظم الـناس حيـث ومع استثنـاءات قليلـة جدا
جتاهـلت الصـحافـة العـامليـة املفـاوضات الـتي تتـقدم بـبطء يف ظل
وساطة االحتاد االفريقي يف ابوجا عاصمة نيجيريا.
انـا ادعـوه بــانفـصـال دارفــور .يقـوم مــراسل تلفـزيـونـي بعـد االخـر
بالـسفر الـى منطقـة غرب الـسودان تـصحبهم اجلـماعـات املتـمردة
والـنتيجة صور لالجئني البؤساء احملتشدين يف خيم ومالجئ من
الـذين يسـردون قصصـ ًا عن املعاملـة الوحـشية مليلـشيا اجلنجـاويد
املـدعـومــة من احلكـومــة .حيـث يتـذمــر املعلقـون بـاعلـى اصــواتهم
مطـالـبني بفـرض العقـوبـات ضـد الـنظـام يف اخلـرطـوم ويـشجبـون
ويـنددون بـالزعـماء الغـربيني لعـدم تخويل مـنظمـة حلف الشـمال
االطلسي بالتدخل.
اخـ ــذ الغ ـضـب مــنح ــى ج ــدي ــدا االسـب ــوع امل ــاضـي حـيـث خ ــرجـت
تظـاهـرات كـبيـرة يف عـدة مـدن امـريـكيــة مصــورة النـزاع يف دارفـور
علـى انه وجه اخــر من وجـوه االصــوليــة االسالميـة الهـائجـة ضـد
املــسيحـيني مـطـالـبني الــرئيـس بـوش بــالتــوقف عـن املمــاطلـة وان
يكون اكثر صرامة مع احلكومة يف السودان.
ان التقارير احلكوميـة ليست خاطئة لكنها تقدم الصورة من جهة
واحدة متجـاهلة الـقصة االهم :االحـاديث عن ان افعال املـتمردين
التي تـصب ملصلـحة احلـكومـة ونفـس الشـيء بالـنسـبة لـلتعليـقات
الـصحفيـة .فلمـاذا املطـالبـة بـالتـدخل العـسكـري يف الـوقت الـذي
ت ــدخل فـيه ق ــادة الغ ــرب عل ــى نح ــو ايج ــابـي بـ ــدفعهـم اجل ــانـبـني
للــوصــول الــى تـســويــة؟ لقــد قــامت الــواليــات املـتحــدة مبـســاعــدة
بــريـطــانيــا يف االيــام القلـيلــة املــاضيــة بــاخــذ دور االحتــاد االوربي
ك ــوسـيــط وادته جـي ــدا .ك ــان روب ــرت زولك ال ــرجل الـث ــانـي يف وزارة
اخلارجية وهيالري بـن وزيرة التنمية البريطـانية يف ابوجا يحثان
الثوار على ان اليضيعوا فرصة السالم هذه.
حيث قبلـت احلكومة السودانية مسودة االتفاقية االسبوع املنصرم
بوساطة من الواليات املتحدة يف حني يخاطر الثوار بانهيارها.
من الـصعـب فهم الـسبـب .حيـث اعطــى نص املـســودة غيــر املنـشـور
بعد والذي قـراته هذا االسبوع ،الثوار معـظم مايقاتلون من اجله.
ففي العديـد من اعمال التمـرد كالتمرد يف ايـرلندا الشمـالية على
سبيل املثـال يطـالب املتـمردون بـالسمـاح لهم بـالظهـور واالنضـمام
الـى العمليـة السـياسـية مـع او بدون العفـو .بينـما يف اتفـاق دارفور
للـسالم اعتـرفت احلكـومة بـسيطـرة املتمـردين علـى منـاطق كبـيرة
مـن االراضـي الـتــي بقـيـت حتـت سـي ـط ــرة قـ ــوات احلك ــومـ ــة خالل
ال بخـسارة السيـادة .كما
الفتـرة االنتقالـية .يعتبـر هذا اعتـراف ًا مذ ً
وتـضمـنت االتفـاقيـة وجـوب نـزع سالح مـيليـشيــا اجلنجـاويــد قبل
نــزع سالح املـتمــرديـن .وستـشــرف قــوات حفـظ سـالم من االحتــاد
االفــريقـي علـى امـن معـسكــرات النـاس املـرحـلني يف حـني ستـقيـد
صالحيات قوات احلكومة.
ان تهـميـش دارفـور (الـذي كـان احـد املـسـائل الـتي ادت الـى النـزاع)
سيكون محـور تخصيصـات ميزانـية السـودان االضافيـة.و سيعطي
الـتـص ــرف امل ــؤك ــد وظ ــائف اخل ــدمـ ــة احلك ــومـي ــة لل ــدارف ــوريـني.
وسـيحـتفـظ املـتمــردون بحق تــرشـيح حــاكم احــدى واليــات دارفــور
الثالث .ونائبي حاكمي الواليتني االخريني .كما وستكون املناصب
العليا يف ادارة السودان الرئاسية يف اخلرطوم من نصيبهم.
فلمـاذا اذن هـم متـرددون بـاملـوافقــة؟ هنــالك سـبب واحـد  -قلمـا
ذكــر يف وس ــائل االعالم الـتـي تـصــور املـتـمــرديـن علــى انهـم ابـطــال
وهـو انهم منقسمـون بشدة .فقـد توسعت مـؤخرا االنشقـاقات على
طـول االختالفـات العـرقيـة و ادت حتـى الــى اصطـدامـات مـسلحـة
فـيـم ــا بـيـنهـم .وهـن ــالـك تق ــاري ــر تفـي ــد ب ــان املـتـم ــرديـن انف ــسهـم
يستخـدمون اسلوب مـيليشيا اجلـنجاويد العنـيف مقتحمني على
اجلمـال قـرى بـعضهـم البعـض .كمــا وانهم مـتهمــون مبنع وصـول
املسـاعدات الـى املرحـلني .اتهمهـم جان بـورك ممثل االمم املـتحدة
اخلــاص هــذا االسـبــوع بـتعــريــض  450.000شخــص للخـطــر عـن
طـريق هجـمات علـى عربـات وكالـة االمم املتحـدة ووكاالت االغـاثة
االنسانية غير احلكومية.
ميكـن ان تك ــون املعــاجل ــات االعالمـيــة ذات الـنـظــرة الـضـيقــة قــد
شـجعـت املـتـم ــرديــن عل ــى زي ــادة م ـط ــالــبهـم .تـ ـس ــاهـم الــتق ــاري ــر
التلفزيـونية يف جلـب االنتباه والـضغط للقيـام بحل جتاه العـديد
مـن النـزاعــات املنـسيـة .لـكن يف حـالـة دارفـور قــد يكـون لهـا تــأثيـر
سلبي يساهم يف تأخير فرصة انهاء القتل.
علــى االقل كـانـت احلكـومــات الغــربيــة اكثــر اعتــداال .فلقـد قـبلت
مبـسؤولية احلكومة الـسودانية عن االعمال الـوحشية االولية ضد
هجمات الثوار االولى قبل ثالث سنوات.
قــامـت حكــومــة اخلــرطــوم بـتــسلـيح اجلـنجــاويــد ورميــا وملــا تــزل
تسيـطر علـى بعضهم .يخـشى مـسؤولـو االمم املتحـدة انه من دون
اتف ــاق سالم ق ــد ته ــاجـم ق ــوات احلك ــوم ــة غـي ــردي ــا امل ــديـن ــة الـتـي
يسيطر املتمردون عـليها معرضني  100.000شخص آخر للرحيل.
لكن االن تلـوم كل من الواليـات املتحدة وبـريطانيـا واالمم املتحدة
املتمـردين علـى االعمـال الـوحـشيـة وتـعطيـل عمليـة الـسالم .وضع
مجلس االمـن الدولي االسبـوع املاضـي حظر ًا للـسفر الـدولي على
اربعة اشخاص مـتهمني بتنفيـذ اجلرائم الفعليـة يف دارفور .اثنان
منهم كانوا من زعماء املـتمردين .كان الوسطاء الغربيون يف ابوجا
منـصـفني بـشـكل واضح  .حـيث دعــا وزيــر اخل ــارجي ــة البــريـط ــاني
جـاك ستـرو يف زيــارته قبل شهــور املتمـردين الـى ان يكـونـوا واقعني
ومستعدين للمساومة.
هنــالك شعــور متـزايـد بـان وزارة الـتنـميـة الــدوليـة التـستـطيع ان
تكـون مجرد جسـم يعالج اعادة الـبناء واالغاثـات االنسانيـة ملا بعد
احلرب .حيث يعـتبر حل النزاعـات او منعها من التـدهور من مهام
وزارة التنميـة الدولية ايضا  -فهي منخـرطة يف السياسة كما يف
املساعدات.
قـامت وزارة التنـمية الـسنة املـاضية بـاخذ دور القـيادة يف احلكـومة
البريطانية بـقطع التمويالت عن احلكومة بـسبب قمعها لنشطاء
املـعارضـة .ذهب العـديد الـى احملاكـمة يف اديـس ابابـا هذا االسـبوع
حــول الـتهـم غي ــر املنـطـقيــة بـ" االب ــادة اجلم ــاعيــة" يف املـظــاهــرات
املفـتعلــة والتـي قتـلت قـوات الـشـرطـة فـيهــا اكثـر مـن  40شخـصـا.
ويعتبر دور بن يف محادثات دارفور خطوة مهمة اخرى.
اذا وقعـت اتف ــاقيــة دارفــور للـسـالم بحلــول املــوعــد الـنه ــائي الــذي
وضـعه ال ــوس ـط ــاء ســتك ــون االزمـ ــات بعـي ــدة ج ــدا عــن نه ــايــته ــا.
فمـسـاعــدة  2مليــون شخص مـرحل للعـودة الـى منــازلهم يـستلـزم
وقتـا وعنـايـة وامـواالً .فال يـجب ان يكـون هنـالك دارفـور منـفصلـة
اخرى هـذه املرة بـني الفرحـة باتفـاقيـة السـالم والفشل مبـتابعـتها
ورؤيـتهــا تـطـبق .تــشتـكي وكــاالت االمم املـتح ــدة الكـبيــرة مـن قلــة
التمويل.
حيث توجب عـلى منظمـة برنامـج الغذاء العاملـي بتقليل حصص
اجليـاع الى الـنصف .وقـالت اليـونيـسيف انـها لـم حتصل اال غـلى
 %15من احـتيـاجــاتهـا .سـيحتـاج االحتــاد االوربي الـى املـسـاعـدات
املـاليـة لتحقـيق متـطلبـات عـمليـة مـراقبـة وقف اطالق النــار التي
تستلزمها اتفاقية السالم.
رغم ذلك قـد ال تضـرب تلك الـصفقـة .وتكـون اخبـار هـذا الـصبـاح
كـئـيـب ــة بع ــد هـ ــذا كله .واذا ك ــانـت ه ــذه هـي احل ــال ــة فـيجـب عل ــى
املتـظـاهـريـن يف اميـركـا ووســائل االعـالم والتـصـويــر يف العــالم ان
يركزوا غضبهم على املتمردين بدال من احلكومة يف اخلرطوم.

عن :الغارديان

