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 المشٌر عمر البشٌر 
 

االزمة التً نشبت بٌن قطرو كل من السعودٌة واالمارات والبحرٌن ومصروما 

 اإلرهاب  محاربة محورٌن،محور بٌن المواقؾ فً تباٌن من اختالؾ و حدث 

واالمارات والبحرٌن ومصر بدعم امرٌكً،ومحوردعم  السعودٌة  وعلً راسه

لمساعدتها واستضافتها الذٌن تم تشرٌدهم من  وتموٌل االرهاب وٌتهمون قطر،

 إسالمٌة كحركة حماس،وإرتباطنا قٌادة المسلمٌن،و اإلخوان دٌارهم دون وجه حق ،

وساندونا من  ساعدونا قوي  إرتباطا سودانٌة منبثقة من تنظٌم االخوان المسلمٌن،

اجل تبٌث حكم االسالمٌٌن فً السودان واستطعنا ان نعبر العدٌد من المؤامرات 

االقلٌمٌة والدولٌة والداخلٌة ،ماتم لقطر استهداؾ لالخوان المسلمٌن وكافة التنظٌمات 

 االسالمٌة فً  العالم

المشكلة بدات عندما زار ترامب السعودٌة ونظم مؤتمر لقادة الدول االسالمٌة 

لٌخاطبه الرئٌس االمرٌكً،هذا المؤتمر دعونا الٌه ثم قدمت السعودٌة اعتذار لً 

 رفضوا وجود اسم رئٌس السودان ،كنت اتوقع من الملك  وقالو بان االمرٌكان

سلمان ان ٌرفض استضافة المؤتمر طالما رفض االمرٌكان حضوري باعتباري 

حلٌؾ واشترك بقوات عسكرٌة للدفاع عن السعودٌة ،عرفنا موقعنا وٌن والٌهمنا 

المؤتمر ونتائجه ،المؤامرة ضد قطر واالخوان تم بتحرٌض عبد الفتاح السٌسً 

للسعودٌٌن واالماراتٌٌن حتً ٌتخلص من االخوان المسلمٌن ،ومعروؾ عداء حكام 

االمارات لالخوان المسلمٌن ،ٌخشً عبد الفتاح السٌسً علً مصٌر حكمه من 

الجماعات االسالمٌة كما تخشً االمارات والبحرٌن والسعودٌة من تمدد الحركات 

االسالمٌة فً بلدانهم وسعٌها للحكم ،هناك صراع بٌن االخوان المسلمٌن واالمارات 

وعبدالفتاح السٌسً فً مصر ولٌبٌا ، لٌنصبوا خلٌفة حفتر رئٌس للٌبٌا وهذا ٌهدد 
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حكمنا فً السودان ،وٌلقً نفوذنا وقطر فً لٌبٌا ومصر،نحن من مولنا الحركات 

االسالمٌة لالطاحة بحكم الؽذافً و دعمنا حمالت انتخاب مرسً لٌصل االخوان 

 الحكم فً مصركله بمساعدة قطرواٌران 

 بانحٌازنا واضح موقؾ بإعالن  نقوم ،هل السودانٌة الحكومة موقؾ السعودٌة ترٌد

 الشدة،وخاصةًة  أوقات وفى المجاالت من كثٌر فً وساندتنا ساعدتنا ،ألنها قطر لدولة

 فً قطر مع بالوقوؾ صراحةًة  نادو  اإلسالمٌة الحركة قٌادات بعض هنالك أن

 مع  قمنا بقطع العالقات الدبلماسٌة أجلها من الذى باالنحٌازللسعودٌة نقوم ازمتها،أم

 الدور الٌمن ،و فً الشرعٌة  إستعادة أجل من الحزم عاصفة فً  إٌران،وشاركنا

 على المفروضة األمرٌكٌة للعقوبات الجزئً الرفع فً السعودٌة لعبته الذى الكبٌر

  .السعودٌة بواسطة القادم ٌولٌو 12فً كلٌا برفعها  وعد ،مع السودان

 لتسوٌة التوصل اجل من الطرفٌن بٌن الوساطة التً تقودها الكوٌت فً ام ننشط

  االخوان المسلمٌن المواجهةوسرٌعة،واخراج قطر باقل الخسائر بتجنب شاملة

سوؾ اذهب الً الً السعودٌة ؼدا واقابل الملك سلٌمان واوضح له موقفنا هم 

 ٌرٌدون قطع عالقاتنا مع قطر هذا الٌمكن موقفنا مع المصالحة

 اتت بتطورات جدٌدة واعادت الحلو الً الواجهة  الشعبٌة الحركة داخل األوضاع 

بعدما ؼاب فترة طوٌلة عن التاثٌر فً قرارات الحركة الشعبٌة،الحلو اتً بمطلبٌن 

جدٌدٌن تقرٌر المصٌر ووجود الجٌش الشعبً هذا مرفوض ،والحلو لن نفاوضه 

،ٌجب ان ال ٌستمر الحلو وبعض القٌادات من ابناء النوبة الداعمٌن لخطه فً قٌادة 

الحركة الشعبٌة،ٌجب اضعافهم واستهدافهم وتفكٌكهم اوال ثم قٌادة حملة دبلماسٌة 

اقلٌمٌة ودولٌة لعزله ومجموعته عن العمل السٌاسً واخراجهم من العملٌة السٌاسٌة 

،اصال الحلو مرفوض لدٌنا والنقبل معه سالم اوتفاوض ،وهو العدو االول لدٌنا 

،دعم مالك ومجموعته عبر اعتراؾ من االتحاد االفرٌقً بشرعٌته،وان تعمل كافة 

  اجهزة الدولة لتحقٌق ذلك، اذا رفعت العقوبات نهائٌا فحسم الحلو بسهولة،

لتنفٌذ اجندة  للسودان، والتقسٌم الهدم مشروع هم والحلووابناء النوبة المتمردٌن

 جنوب السودان ،وهذا لن ٌحدث 

 الداخلً الصعٌدٌن على واإلعالمً، الدبلوماسً بشقٌه تحرك عقار وعرمان

 تبنوا النهم لصالحهم، االزمة ٌوظفوا وان الصدمة، امتصاص استطاعو والخارجً،

 النفس، عن والدفاع الضحٌة، خندق فً وتخندقوا التصعٌد، وعدم التهدئة، نهج

 الى للوصول الحكومة مع إٌجابٌا التعاون على الحرٌص الطرؾ بمظهر والظهور

 تمتلكها مجموعة عقار وعرمان والمعلومات التً االزمة لتطوٌق مقبول مخرج
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كفٌلة بهزٌمة الحلو ،معاركنا مع الحلو ومناصرٌه وجٌشه الشعبً تكون استخباراتٌه 

 .وامنٌة لخللته من الداخل وصناعة الفتنة المزدوجة سٌاسٌا وعسكرٌا وقبلٌا

 رفع العقوبات االقتصادٌة وقائمة الدولة الراعٌة لالرهاب لٌس معناه

 قٌاداتها وابعاد المسلمٌن وكل الحركات االسالمٌة، االخوان بحركة عالقاتنا نقطع 

 خاصة ان  .السودان،والسٌاسه الدولٌة ؼٌر مضمونة العواقب  من

  .امرٌكا فً قانونٌة مشاكل الرئٌس االمرٌكً ٌواجه

   تستهدؾ نفوذها وتواجدها فً كل دول العالم، لحملة  تتعرض الحركة االسالمٌة

 األسباب معروفة االستقرار تحقٌق فً جهودها وتشوٌه باإلرهاب، ربطها وتستهدؾ

 جهودنا فً جنوب السودان ولٌبٌا وافرٌقٌا الوسطً والصومال  والدوافع،

 فً ومشاركتنا أشقائنا مع المتواصلة جهودنا رؼم اإلرهاب بدعم اتهامنا نستنكر إننا

 ألنهم باإلرهاب ٌتهمنا أن ألحد ٌحق لمحاربةاالرهاب، وال االسالمً التحالؾ

دعمنا  الهداؾ سٌاسٌه لمصلحة مصروالسٌسً وحفتر، اإلخوان المسلمٌن صنفوا

  .لالخوان فً مصر ولٌبٌا ٌتواصل حتً ٌسٌطروا  علً كامل التراب اللٌبً 

والسعودٌة هً بوابة امرٌكا  أمٌركا مع قوٌة عالقات بناء فً نجح والسودان

واسرائٌل ،نستخدم السعودٌة واالمارات لرفع العقوبات نهائٌا وبعدها نعلن موقفنا 

الٌمكن ان نستمر فً حلؾ فٌه مصر السٌسً،اذا رفعت العقوبات من حقنا اعادة .

 تجاهله، ٌمكن ال اسالمً و ثقل إقلٌمً من تمثله اٌران لما نظراًة  ، عالقتنا مع اٌران

 فً االستقرار تضمن كبرى قوة أنها وهً ، قطع العالقات معها العقل من ولٌس

 وهو ٌستمرسرا، التعاون و الشرق االوسط ولها نفوذ افرٌقً ولن تقؾ ضدنا ٌوما

 .هناك تحالؾ قطري تركً اٌرانً  .استقرارنا أجل من  علٌه نحرص ما

االن التنظٌمات االسالمٌة بعد خروجها من سورٌا والعراق لعدم وجود جبال 

اوؼابات فٌهم ٌرٌدون التوجه الً اسٌا وؼرب افرٌقٌا ،البد ان نجد لهم حاضنة فً 

جنوب السودان مناطق بحر الؽزال وؼرب االستوائٌه لٌتواصلوا عبر افرٌقٌا 

 الوسطً مع بوكوحرام وجزء ٌمشً نؽطً به لٌبٌا

 

 فرٌق اول بكري حسن صالح 
 

 بالداخل صفوفها فً ٌعتمل كان لما حتمٌة نتٌجة هو ، الشعبٌة بالحركة حل ما

 واالستقرار، للسالم  الرؤٌة وؼٌاب والتنظٌمٌة، السٌاسٌة وتناقضاتها
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 الحكومة مع سٌاسٌة تسوٌة إلى التوصل فً عقار وعرمان أمام متاح كان شًء فكل

 عكسً بشكل الواقع قراءة ومحاولة النضال أوهام لكن  منذ بداٌة الحوار الوطنً ،

،كان  االنقسام إلى إال األمر نهاٌة فً ٌفض لم مسدود طرٌق إلى  بهم أدي ومنقوص

وعقار  لدٌهم فرصة لتوقٌع اتفاق وتورٌط الحلو فٌه وارؼامه عبر الوساطة االفرٌقٌة

وعرمان تشاورنا معهم حول كافة الضمانات واالتفاق هم بقولو اصبروا بنوقع 

قرٌب والحلو ضللهم بزهده فً القٌادة،وكانت الظروؾ متاحة قبل اجتماع مجلس 

تحرٌر جبال النوبة الذي حرضه الحلو ضدهم،والحلو ٌرٌد تقسٌم السودان لكنه جاء 

فً الوقت الخطاء ،سوؾ نعمل علً افشاله واخراجه من الجبال والبد ان تعود قٌادة 

الحركة الً عقار وهذا صمام امان لوحدة السودان والتخلص من الجٌش الشعبً 

،الحكومة واجهزتها سوؾ تعمل علً اضعاؾ الحلو عبر الوسائل العسكرٌة 

والسٌاسٌة واالمنٌة،مثال مناصرٌه من النٌل االزرق خلق خالفات فٌما بٌنهم 

وتقسٌمهم قبلٌا ثم االنقضاض علٌهم عسكرٌا بتعاون مع قوات عقار لطردهم من 

المناطق التً ٌسٌطرون علٌها ،بنٌان الجٌش الشعبً هش بالنٌل االزرق واالستفادة 

القصوي من تعاون ابناء االنقسا فً هزٌمة مناصري  الحلو،اما فً جنوب كردفان 

فابناءالنوبة الكارهٌن للحلو كثر وان تجري عملٌات اختراقات كثٌرة واستقطاب لكل 

الكارهٌن للحلو وقٌادة االركان الذٌن رفضوا االنصٌاع لعقار،ٌتم تصنٌفهم كاعداء 

 من الدرجة االولً ،

 دفة خلؾ  الشعبٌة وٌجلس الحركة على وٌهٌمن إرادته ٌفرض أن الحلو  استطاع 

  انتصر أنه ذلك ٌعنً ال عرمان، و عقار  عن ؼابت ومهارة محكم بتدبٌر القٌادة

 قبائل تٌارات لتقوٌة   الشعبٌة باشعال العنصرٌة وتقرٌر المصٌر الحركة خطؾ لكنه

 ٌبدو أن دون من   استلم قٌادة الحركة الشعبٌة النوبة  وعبر النوبة وقبائل االدوك،

 التً السٌاسٌة االهداؾ تطوٌر فً علٌه االعتماد ٌمكن جدٌد طرح هناك أن للجمٌع

 الحلو  الراهنة اقلٌمٌا ودولٌا، األوضاع مع للتعاطً قابلة وجعلها حركته علٌها تقوم

فً ؼٌبوبة مفتكر ٌستطٌع تحقٌق حق تقرٌر المصٌر شً ساهل ،سوؾ ٌدفع النوبة 

  الشعبٌة فً الحركة أن الوحٌدة ثمن باهظ لهذا المطلب وكل من ناصرهم والحقٌقة

 جهوي سٌاسً لخطاب ومنادي مستدعً العنصرٌة  على انكفأ الحلو عهد

النوبة وال االدوك والبرون ،ال مجال للحلو فً النٌل االزرق  ال وعنصري

والٌستطٌع التحدث باسمهم حتً التفاوض اذا تم كل منطقة لوحدها ،تشتٌت االوراق 

من الحلو حتً ال ٌصنع نفوذ ،البد من تالٌب قوي ندا السودان علٌه بواسطة 

الصادق المهدي وابراز عدم مصداقٌة الحلو والتحرك اقلٌمٌا ودولٌا بانه رافض 

  .للسالم 

ملفات رفع العقوبات النهائٌة مكتملة نركز ضؽطنا علً السعودٌة واالمارات 

ورفع العقوبات فٌه .لٌضؽطوا علً الرئٌس االمرٌكً لرفع العقوبات نهائٌا 
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انتصارسٌاسً كبٌر للمؤتمر الوطنً وهزٌمة للمتمردٌن والمعارضٌن الذٌن ٌحلموا 

 .بسقوط االنقاذ 

اذا رفعت العقوبات نهائٌا الباقً هٌن حسب تقدٌري االمرٌكان واالوربٌٌن لن 

 .ٌفرطوا فً امنهم القومً لمصالح حفنة مرتزقة تسمً ناشطٌن 

محاربة االرهاب ومعلوماته اٌن ٌجدوها ،اذا لم برفعوا العقوبات نوقؾ التعاون 

االمنً واالستخباراتً ،والهجرة ؼٌر الشرعٌة واالتجار بالبشر وؼسٌل االموال 

واتفاقنا ارفعوا العقوبات ، تعاوننا قائم ،تجمٌد الجنائٌة المرحلة الثانٌة ورفع اسم 

 .السودان من قائمة الدول الراعٌة لالرهاب

نتبع سٌاسة النفس الطوٌل مع ازمة الخلٌخ ،مستعدٌن نزود قطربالمواد الؽذائٌه وان 

 النتخذ موقؾ محدد بل المساعدة فً الحل 

نفوذنا مع قطر فً لٌبٌا ٌستمر وندعم كل التٌارات لتدمٌر حفتر وضرب النفوذ 

المصري فً لٌبٌا وانتشار دائم لقواتنا علً الحدود اللٌبٌة والمصرٌة ،مراقبة الوضع 

داخل الجنوب لحٌن رفع العقوبات االمرٌكٌة وعدم فتح المعابر ورفع سقؾ انتاج 

البترول حتً الٌتمكن سلفاكٌر من هزٌمه معارضٌه ودعم الحركات المسلحة فً 

السودان والجنوب ومصر هدفهم عدم العقوبات االمرٌكٌة لكن فات علٌهم امتالك 

 السودان معلومات التستطٌع امرٌكا رؼم امكانٌاتها توفٌرها 

السودان فً تحدي كل الوسائل متاحة وحالل وتادٌب سلفاكٌر والحلو فً الوقت 

المناسب مدربٌن ومسؤولً  التجنٌد بجامعة افرٌقٌا العالمٌة ضرورة اٌجاد حاضنة 

من طالب جنوب السودان لتنظٌم الدولة االسالمٌة لٌوفروا للقادمٌن من الشرق 

 االوسط فً الؽابات

 

 بروفٌسر ابراهٌم ؼندور 

فكرة نقل التنظٌمات المتطرفة الً جنوب السودان عبر بوابات كتٌرة ٌربطهم بشرق 

 وؼرب افرٌقٌا مع بوكوحرام ؼربا والصومال شرقا ،الدولة سوؾ تنهار

 السودان جهود حول العقوبات سوؾ ترفع حسب التقارٌر التً سلمت للبٌت االبٌض

 حول  واضحة لكن ال توجد إجابة العقوبات لرفع األمرٌكٌة الموافقة على للحصول

 المحدد الموعد فً الشـأن بهذا األمرٌكٌة اإلدارة تتخذه أن ٌمكن الذي القرار طبٌعة

 القرار أن  واشنطن، فً جارٌة تزال ال السودان على إبقائها أو العقوبات رفع بشأن

البد من تكثٌؾ تحركاتنا مع السعودٌة .ترمب دونالد الرئٌس بٌد ٌبقى النهائً

واالمارات والكنؽرس وبعض اصدقاء السودان فً امرٌكا،البد ان تجتمع لجنة 
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التشاوراالمنً واالستخباراتً اجتماعات مكثفة لوضع االسس والضوابط للمسارات 

التً لم تنفذ مثل مشكلة الجنوب ومرورالمساعدات االنسانٌة والسالم فً المنطقتٌن 

ودارفور،وجمع االدلة من الجنوب والحركات عبر التوثٌق واما مكافحة االرهاب 

هذه ساهلة ممكن نوقؾ عملٌتٌن ارهابٌة من التنفٌذ فً اوربا او ضد المصالح 

االمرٌكٌة تكون انجاز،نجهزنفسنا بمعلومات تدهش االمرٌكان وٌسٌل لعابهم 

 لمواصلة التعاون فً

 قرار صدور من قلٌلة أٌام قبل ٌولٌو8ٌوم  األمرٌكٌة اتالنتا مدٌنة فً  االجتماع 

المشكلة   ، السودانٌة الحكومة وممثلً وقلنا ٌدعو تحالؾ نداء السودان ترامب،

انقسامها ،لكن سوؾ نقدم اقتراح البد من تمثٌل  بعد الشعبٌة الحركة تمثٌل كٌفٌة 

 كارتر مركز عبردعوة الحركة الشعبٌة بوفدٌن مجموعة عقار ومجموعة الحلو 

 بٌن التفاوض جمود لفك أخٌرة محاولة ببذل األمرٌكٌة الخارجٌة إلٌه عهدت الذي

 وتحرٌك العدائٌة، األعمال ووقؾ اإلنسانٌة، بالمسألة ٌتعلق فٌما السودانٌة األطراؾ

  .السلمٌة التسوٌة بإتجاه التفاوض مسار

 بحثنا   والنروٌجً فً اوسلو، األمرٌكً المبعوث مكتب اخر اجتماع ممثلً مع

األمرٌكٌة واالوربٌة واكدنا مقدرتنا  السودانٌة مسارالعالقات فً األخٌرة التطورات

علً تجفٌؾ االرهاب فً اوربا واسٌا وافرٌقٌا اذا دعمنا مالٌا ورفعت العقوبات 

واكدت  واسم السودان من قائمة الدول الراعٌة لالرهاب وتجمٌد المحكمة الجنائٌة ،

ان سلفاكٌر الٌرٌد سالما فً بلده باالدلة وٌجب اعادة التفاوض مع كل معارضً 

 المسارات سٌاق فً السودان وجنوب السودان بٌن العالقات سلفاكٌر، وتكلمناعن

الخمسة وثبتنا ان مشكلة الجنوب ال تحل وان سلفاكٌر ٌدعم الحركات المسلحة 

بالوثائق،وتحدثنا عن صعوبة السالم فً المنطقتٌن ومرور المساعدات 

االنسانٌةالنشقاق الحركة الشعبٌة الً جسمٌن وان الحلو ٌرفض الحوار وتقدٌم 

المساعدات باٌعاز من سلفاكٌر، لٌطالب بتقرٌر مصٌر المنطقتٌن وضمهم للجنوب 

فً ظل اوضاع الجنوب الحالٌة،الحلو وسلفاكٌر ٌرٌدان اطالة امد الحرب لتعطٌل 

 .مسٌرة السودان ،وعلً المجتمع الدولً ان ٌعرؾ توجهات الحلو

وقلنا ان عقار اقرب للسالم وعلً دول التروٌكا دعم خٌارهم وتشجٌع االتحاد 

 االفرٌقً باالستعانة بهم الن االنقسا اصحاب قضٌة عادلة

 ٌخص فٌما تعهدات من ٌلٌه ما نفذ و ودائم، شامل رفع وقلنا السودان ٌحتاج إلى

 الهجرة ومكافحة اإلرهاب، محاربة فً التعاون صعٌد على سواء الخمسة المسارات

 ٌتعلق فٌما الٌوؼندي، الرب جٌش واٌقاؾ تهدٌد أوروبا، علً الشرعٌة ؼٌر

 مناطق فً المتضررٌن إلؼاثة اإلنسانً الشأن فً األمرٌكً المقترح على  بموافقتنا
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 وقؾ ترتٌبات حول المتمردة الحركات مع للتفاوض للجلوس واستعدادنا الحرب،

 لكن المتمردٌن رفضوا.تسوٌة سٌاسٌه مفاوضات فً والدخول الدائم، النار إطالق

  المخابرات، أجهزة فً االتنفٌذٌة األمرٌكٌة المؤسسات وسط متزاٌد توجه هناك 

 السودانٌة، للحكومة تحفٌز طابع ذات سٌاسة تبنً ضرورة على الخارجٌة وزارة

 فً االستمرار الضؽط وجماعات التشرٌعٌة األوساط بعض تتبنً تزال ال فٌما

 .ذلك لمردود وقراءاته حساباته طرؾ ولكل العقوبات،  استخدام

 فٌما ملحوظ تقدم أحرز السودان  على العقوبات تخفٌؾ إلى المؤٌدٌن حجة تقوم

 فك من بداٌة الخارجٌة، سٌاساته فً احدثها التً االستراتٌجٌة بالتحوالت ٌتعلق

 و الخلٌج، فً المتحدة الوالٌات حلفاء مع تحالؾ فً والدخول إٌران، مع االرتباط

 واالنخراط اإلرهاب، بمحاربة المعنٌة األمرٌكٌة المخابرات مع االستخباري التعاون

 السودان حافز ٌدفع ٌمثل العقوبات رفع فإن وبالتالً أوروبا، إلى الهجرة مكافحة فً

 وتسوٌة اإلنسان، حقوق أوضاع تحسٌن و الملفات هذه فً التعاون من للمزٌد

 .بالطرق السلمٌة الداخلٌة النزاعات

 تقدم ملموس إحرازها مع السودانٌة الحكومة ان ٌرون تقوم حجة ؼٌر المؤٌدٌن لنا

 الداخلٌة األوضاع معالجة  على  التقدم تحقق لم فإنها الخارجٌة، السٌاسة صعٌد على

 كردفان جنوب  وفً دارفور فً المسلح النزاع وتسوٌة اإلنسان حقوق احترام من

 فقط ٌعتمد ال الخمسة المسارات فً المحرز التقدم تقٌٌم إن و األزرق، والنٌل

 الداخلٌة السٌاسة بقاء فإن ولذلك الدولً، المجتمع سٌاسة فً الموقؾ على بالكامل

 ٌتحمل ال أنه من الرؼم على المسلحة والنزاعات اإلنسانٌة المساعدات فً عالقة

 لموقؾ اضعاؾ نقطة  ٌعد  ذلك  عنه، المسؤولٌة وحده نظام الحكم فً السودان

 انشؽاالت مخاطبة جهة على أحرزناه بما بالمقارنة السٌاسة الداخلٌة ، فً السودان

  و دارفور، فً الحرب تجدد  ٌعتبرتراجع فٌما.  الدولً المجتمعٌن االقلٌمً و

 الناشطٌن وهدم الكنائس واعتقال القساوسة  االعتقال ضد  إجراءات

  ومشجع دافع سٌكون العقوبات تخفٌؾ من والمزٌد اإلٌجابً األمرٌكً التقٌٌم أن 

 ذلك  االقتصادٌة فإن العقوبات رفع  فً إٌجابً أمرٌكً موقؾ إتخاذ حالة فً حتى 

وٌبقً  البلدٌن، بٌن للعالقات الكامل التطبٌع    حتً نبلػ طوٌل فً طرٌق   سٌضعنا

 الئحة فً لإلرهاب الراعٌة الدول قائمة من السودان اسم رفع  مهمان تحدٌان عندنا 

بكل  اإلرهاب الئحة مسألة لمعالجة ونخصص مسار تفاوضً األمرٌكٌة، الخارجٌة

  .جوانبها

 الدولٌة ومعالجتها نهائٌا الجنائٌة المحكمة وعندنا موضوع 
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 مٌالد وٌعنً الشعبٌة، الحركة داخل عملً انقسام هو خالفات الحركة الشعبٌة

 عملٌة سٌعقد الذي األمر بزعامة الحلو والثانٌة عقار  بزعامة إحداهما حركتٌن

 دامٌة ومواجهات اقتتال إلى ٌتطور ربما الحركة، فً َقَبلً لفرز وٌؤدي السالم،

 .األزرق النٌل منطقة فً حدث كما داخلٌة،

داخلٌة قام بها جقود مكوار  سٌاسٌة جهود فشل بعد جاء الشعبٌة؛ الحركة انقسام

 الذي األمر اقلٌمٌة من جنوب السودان واحزاب معارضة، وأخرى واحمد العمدة،

ز  خسائر علٌه تترتب مسلح نزاع إلى حول القٌادة ، الصراع تحول فرص ٌعزِّ

وٌكسب المؤتمر الوطنً . قوات الجٌش الشعبً والحركة تضعؾ و للطرفٌن، كبٌرة

 بأقل والخروج المنشقة، الحركات مفاوضة فً خبرات لدٌنا و ،  تحطم الد خصومه 

 . التفاوض طاولة من والتنازالت الخسائر

 للحصول قومً ِببعد األزرق النٌل منطقة قضٌة على سٌفاوضان وعرمان عقار

 النٌل فً حلفائه الحلو مع سٌتمسك بٌنما. محدودة كانت وإن سٌاسٌة، مكاسب على

بقوات  التمسك مسألة فً متشددة مواقؾ وسٌتبنً . المنطقتٌن قضٌة بتسوٌة األزرق

 .السالم عملٌة سٌعطل الذي األمر المصٌر، تقرٌر وحق الجٌش الشعبً،

 إقلٌمً ضؽط تحت ٌمكننا من وضعه السٌاسً، الواقع عن بعٌدة مواقؾ الحلو

 وان نوصل تلك  النوبة ، جبال فً وٌنكفىء سٌاسٌا، عزله مما ٌؤدي الً ودولً،

ٌقتل فً صراعات داخلٌة او عبر  أو السالم، أمام عقبة بأن الحلو لقناعة األطراؾ

  .القوات المسلحة

الحلو اصاب السودان  باضراركبٌرة بداٌة من تمرد بوالد ومرورا بتمرده 

 .االخٌرواصبح صداع دائم ومهدد المن واستقرار السودان

 موقفنا من ازمة الخلٌج الحٌاد ونساعد فً حل المشكلة عبر الوساطة الكوٌتٌة

 

 فرٌق اول عوض بن عوؾ 
 

الحركة الشعبٌة فشلت فً تاسٌس مشروع وطنً ساهموا فً فصل الجنوب ،دعموا 

الحرب فً دارفور ،فشل حكمها فً الجنوب وكوادرها هشه عرضة لالستقطاب 

،اذا رفعت العقوبات االقتصادٌة عنا مرحب واذا لم ترفع البد من تحرٌراراضٌنا 

،النٌل االزرق اصبح االن هش وعمل استالمه وطرد مناصري الحلو وتصبح 

جنوب كردفان سوؾ نحاصرهم حتً ٌستسلموا التفرٌط فً شبر ما تبقً من 

السودان ،انهاء تواجد الجٌش الشعبً واصبحت المعلومات عنهم متاحة 
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وعقارومجموعته ممكن ٌساعدونا مقابل ضمان مستقبلهم السٌاسً ،عزل الحلو 

ضرورة هامة للمرحلة القادمة،بعدما اصبحت قواته مكشوفة ومخترقة من جماعة 

 عقار والجنوب ،هناك رافضٌن للحلو ٌجب رعاٌتهم وتوظٌفهم ضد كل من ٌسانده

قواتنا المسلحة قادرة علً دك حصونهم وفترة وقؾ اطالق النار اتاح لنا تدرٌب 

 االؾ الجنود وتجهٌزهم بمعدات قتالٌة عالٌة الكفاءة 

فٌما ٌخص افضل للسودان ان ال ٌعلن موقؾ محدد حتً الٌكون خصما دولة قطر 

 حلٌفنا االستراتٌجً، والسعودٌة نرٌد منها مساعدتنا فً رفع العقوبات االمرٌكٌة

المصرٌٌن ٌرٌدون الوقٌعة بٌنا والسعودٌة واالمارات خوفا من تواجد نا ودعمنا 

 لالخوان المسلمٌن فً مصر ولٌبٌا

لن نسمح بتولً حفتر قٌادة لٌبٌا مما قدموا له من دعم سوؾ ٌفشل كما فشل سلفاكٌر 

 فً السٌطرة علً حكم الجنوب، سنجعل لٌبٌا من تحته نار مشتعله

 ٌستمد أسباب وجوده على رأس السلطة فً و خلٌفة حفتر ٌعٌش مأزق سٌاسً، 

 جٌجها  عبرا والتً ٌحاول تلٌبٌاالشرق من استمرار األزمة فً 

افتعال عدد من الصراعات لكسب المزٌد من الوقت،  أن حكومة الوفاق الوطنً 

التً نجحت فً خلق معادلة سٌاسٌة جدٌدة لكنها لم تنجح فً عدد من المهام اللٌبٌه 

 .  القاء دور حفتر وتكلٌؾ قائد جدٌد للجٌش الوطنًالتً وجدت من أجلها

  من اإلدارة األمرٌكٌة  مصري ٌرٌدون عربً ، وجود تنافس أوروبً هناك

مصر ل الدور السلبً  رؼم للتصرؾ عطائهم حق التدخل عسكرٌا لمصلحة حفتر،ا

 حشد االسالمٌٌن ةطالة عمر األزمة اللٌبًإل خلٌفة حفترواإلمارات عبر تسلٌح 

لهزٌمة حفتر اما الجنوب البد من تورٌطه مع تنظٌمات متخصصة واهداؾ كتٌرة 

 موجودة فٌه والؽابة مساعدة 

 

 االستاذ حامد ممتاز 

 و والتطرؾ، اإلرهاب محاربة على األفرٌقً االتحاد مع استعدادنا للتعاون  اكدنا 

 من ومعالجته اإلرهاب مكافحة مجال فً خبراته لتقاسم استعداد على السودان إن

 .األفرٌقٌة الدول مع جذوره

 وحفظ السرٌع للتدخل أفرٌقٌا شرق قوات ومستعدٌن بمدهم بخبراء للعمل ضمن

 وهذا ٌتٌح لنا فرصة التعرؾ علً معرفة كٌفٌة محاربة االرهاب فً دول  السالم،

 .شرق افرٌقٌا وٌكسبنا تاٌٌد فً االتحاد االفرٌقً ودول شرق افرٌقٌا 
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وجود متطرفٌن فً الجنوب عملٌة مهمة لنهاٌة حكم سلفاكٌروحكومات وشباب 

 الجنوب وافرٌقٌا الوسطً وٌوؼندا والكنؽو عطالً وظروفهم المادٌة تنجح الفكرة

بعد المستجدات التً طرأت فً قٌادة الحركة الشعبٌة ورفع الحلو سقؾ مطالبه 

لتقرٌر المصٌر وكٌفٌة افشال هذا المخطط الذي ترعاه دولة الجنوب ،البد من عزل 

الحلو من العملٌة السٌاسٌة بتكتٌكات وخطط ندفعه الٌها لبلع الطعم وبعدها 

االنقضاض علٌه وخاصة انه ٌنوي تقسٌم السودان الً خمسة دول ، وان نحدد من 

ورائه بدقة ، عبرحركة عقار ،الحلو كل ابناء جنوب كردفان الٌرٌدونه حتً مبارك 

اردول رفض قٌادته المكان للحلو ومجموعته مكان فً السودان وٌجب ان ال 

 .نعطٌهم اهتمام ، حلمهم لم ٌتحقق 

مشكلة قطروالسعودٌة وحلفائها ازمة معقدة وتحتاج منا التخاذ مواقؾ نقلب فٌها 

مصالحنا اكتر من العاطفة ورؼم ضؽوط السعودٌة لتحدٌد موقفنا اال علٌنا المماطلة 

حتً رفع العقوبات االقتصادٌة والسٌسً ٌضؽط لتورٌط السودان ، وال نلتؾ له 

وتعمل قواتنا فً الٌمن ضمن قوات التحالؾ ونحاول الهرب الً من أي موقؾ 

 موقفنا ٌكون حبلٌن قطر والسعودٌة ، ٌنسؾ مجهوداتنا فً رفع العقوبات االقتصادٌة 

 

 ًفرٌق اول محمد عطا المول 

 عنا، الجانب أحادٌة األمرٌكٌة االقتصادٌة العقوبات لرفع إستراتٌجٌة وضعنا 

 برفع الجزئ للعقوبات تنفٌذي أمر صدور عن النهاٌة فً االستراتٌجٌة هذه وأثمرت 

 .لإلرهاب الراعٌة الدول قائمة من إسم السودان رفع بها نضمن موازٌة وإستراتٌجٌة

 ٌقبل ال قاطع نحو على التأكٌد المهم من فإن االستراتٌجٌة هذه  فً اخوض وقبل ان

وال   دعمه لإلرهاب  لم ٌستطٌع االمرٌكان تحدٌد  السودان ان الجدل من قدر أدنى

كٌؾ ساهم فً تموٌله ، وحتً االتهام فً تفجٌر سفارتً امرٌكا فً نٌروبً ودار 

السالم وتفجٌر المدمرة كول فً الٌمن لٌس لهم دلٌل وانما اتهام فقط ولم ٌستطٌع 

 السودان اسم لوضع  علٌها استندوا التى المعاٌٌر طبٌعة هً ما االمرٌكان تحدٌد

.  قائمة الدول الراعٌه لالرهاب   على

ذكروا اسامة بن الدن كان معاكم وعماد مؽنٌه مسئول استخبارات حزب هللا وجٌش 

  زعٌمه جوزٌؾ كونً وفرتو له الماويالرب

 الوجود بسبب لٌس تحدي لالمرٌكان، ٌشكل دائم  كان السودان فً االرهاب إن

 السودان تسهٌل بسبب ولكن اإلرهابٌٌن، مرور بسبب لٌس كما لإلرهابٌٌن، الفعلً

وقلنا ال علم لنا واذا عندكم  السودان ولكن اإلرهابٌة، للمجموعات المادي للدعم
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 بدأنا معلومات ورونا مستعدٌن نحارب االرهاب ،ووتاكٌدا لرؼبتنا فً التعاون معكم

 بدلٌل األموال وؼسٌل االرهاب تموٌل تكافح بإجراءات نقوم و قوانٌن اصدار  فً

 ٌدل بما. السوداء قائمتها من بإخراجنا عام نحو قبل الدولً المالً العمل ؼرفة قٌام

 . االرهاب تموٌل مكافحة فً واضح بجهد السودان قٌام على

 مجموعات ٌستضٌؾ وال االرهاب ٌدعم ال السودان ان بجالء تثبت الشهادة هذه

 الؽرفة أخرجته حتى األموال ومرور المادي الدعم لمنع واضح بجهد قام و إرهابٌة

 العقوبات رفع تم بموجبه الذي األساس ان و. السوداء قائمتها من الدولٌة المالٌة

 فى المتمثلة الخمسة المسارات  السودان الجزئ ،االتفاق علً عن االقتصادٌة

جبارة  وأثٌوبٌاجهود فٌه السودان بذل والذي السودان جنوب و الرب، جٌش مكافحة

 المساعدات وصول و لوقؾ الحرب لوال رفض سلفاكٌر االتفاق مع رٌاك مشار

 و دارفور اقلٌم فً والسالم  رفضته حركات التمرد  جهد بذل والسودان االنسانٌة

 .كردفان وجنوب األزرق النٌل

 مع عالقاته وتطبٌع فٌه السودان مجهودات واضح بدا والذي االرهاب مكافحة و 

 بإٌران عالقته قطع السودان  االقتصادٌة، والتحدٌات التنمٌة على والتركٌز جٌرانه

 السودان عالقة ان و الخلٌج، دول و بالسعودٌة عالقته وقوي هللا حزب حماس و و

  كل وقدمنا بالتزاماتنا، أوفٌنا ،  بإٌران عالقته على خصم جاءت الخلٌج و بالسعودٌة

 نابع من رفض  والمنطقتٌن دارفور فً استمرارالحرب ولكن المطلوبات،

 . المتمردٌن للسالم 

 االقتصادٌة اإلجراءات لتفادي وجادة وعملٌة عمٌقة إستراتٌجٌة بناء فً نجحنا 

 هذه وفق االرهاب قائمة من السودان اسم رفع ، السوداء، القائمة على والوضع

 وسٌاسة مسألة زمن  وٌبقى وقت قرٌب، فً وقابل للتنفٌذ قوٌا ٌظل االستراتٌجٌة

االمرٌكٌة، كسبنا جانب المخابرات ومعلوماتهم عن  اإلدارة تتبعها التى التدرج

السودان ضعٌفة ،وعرفنا طرٌقة عملهم وتفسٌرهم لالحداث، وقدمنا لهم معلومات 

عجزت كل دول العالم عن توفٌرها ،حتً نقنعهم بجدوي التعاون معنا فً الحاضر 

 .والمستقبل

ازمة الخلٌج بٌن قطر والسعودٌة ومصر والبحرٌن واالمارات قدٌمة ومتجددة علٌنا 

الحٌاد وعرفنا النفوذ السعودي فً امرٌكا كبٌر وشرٌك اساسً المرٌكا،ٌجب االنحنا 

للعاصفة ونحن مواجهٌن بعقوبات نرٌد رفعها واالستختبارات االمرٌكٌه متعاونه 

معنا ، وقالوا تقرٌرتوصٌته رفع العقوبات االمرٌكٌه ،المخابرات السعودٌة 

واالماراتٌة كلها فً اتجاه تبرئتنا ،ٌجب نتحلً بالٌقظة ، بعد رفع العقوبات نكون 

 .دولة حرة نحدد عالقاتنا والٌملً علٌنا احد
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خالؾ الحركة الشعبٌة وانشقاقها نصر للمؤتمرالوطنً فً تصنٌفنا عقار اٌجابً 

والحلوسلبً ،كل االمكانٌات تسخر لخدمة اهدافنا داخل الحركة الشعبٌة فً 

 .المنطقتٌن ،نشق ونفصل النٌل االزرق 

نقوم بتشكٌل امنٌة استخباراتٌه كبٌرة وتنجٌد االؾ المصادر من المجموعة المخالفة 

للحلو ،وبناء قاعدة تجسسٌه عبر خالٌا امنٌة داخل جبال النوبة وتخصٌص متابعه 

ٌومٌة للحلو وكبارقٌادات الحركة الشعبٌة واذا قام بتكلٌؾ نائبه واالمٌن العام 

والمساعدٌن فً كل امانه ٌكون لنا وجود ،وكل وحدات الجٌش الشعبً نكون 

موجودٌن الن االنشقاق ٌتٌح لنا تحرٌك العضوٌة من طرؾ الخر،واي تنظٌم حصل 

فٌه انشقاق ٌسهل اختراقه وفرتقته وتحدٌد وسائله وعملٌة رصد متكاملة لكل ماٌدور 

فٌه ولدٌنا تجارب فً حركات دارفور ،ومن االن سوؾ نخصص ملفات امنٌة 

استخباراتٌة تجمع الوسائل المكملة للمعلومات من مصادر وادوات تجسس عالٌة 

 الدقة 

 افضل للمؤتمر الوطنً دعم عقار وعرمان النهم االقرب لطرحه 

 

 فرٌق اول ابراهٌم محمد الحسن 
 

الخالفات داخل الحركة الشعبٌة بٌن الحلو وعقار وعرمان صراع حول 

البقاء حٌث ٌري الحلو انه االب الروحً لجبال النوبة وشعر ان االمور 

تمشً عكس طموحاته فً الجبال منذ فشله فً الفوز باالنتخابات وانقسام 

النوبة حوله حٌث رفضته كبار القٌادات من ابناء النوبه اسماعٌل جالب 

وتلفون كوكو ودانٌال كودي وتابٌتا بطرس ووقفوا الً جانب ترشٌح تلفون 

كوكو باعتباره ٌمثل النوبة ،عمل الحلو علً اقصائهم من قٌادة الحركة 

لٌنفرد هو بالنوبة واشعل الحرب ولم ٌستطٌع تحقٌق نصر ٌجعله ٌفرض 

شروطه الجدٌد فً المرة انه اختار ان ٌصعد اكثر وٌستؽل بعض المهوسٌن 

 .من النوبة لتحقٌق اجندته فً فصل الجبال وتكوٌن دولة ٌحكمها 

وبعد ٌقوم بدعم التمرد فً اقالٌم اخري حتً ٌتم تقسٌم السودان الً خمسة 

دولة وهذا مخطط خطٌرٌحتاج من المؤتمرالوطنً والحركة االسالمٌة وضع 

استراتٌجٌات مضادة،تفشل هذا المخطط المعد له بعناٌه خاصة من جنوب 

 .السودان 

عقار وعرمان كانوا اكثر عقالنٌة ومرونه فً طرحهم لحل مشكلة المنطقتٌن 

فً اٌطار السودان الموحد ودمج وتسرٌح الجٌش الشعبً ،افضل للتفاوض 

التمسك بما طرحه عقار وعرمان فً المفاوضات ،ولو ال تاخٌر وتانً 
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مجموعة عقار لتم االتفاق وقطع الطرٌق علً الحلو ،وما استطاع ان ٌنقلب 

 .علٌهم

االن االمور اصبحت واضحة والكٌمان اتفرزت وكل حدد موقفه من وحدة 

 .السودان وبقاء القوات المسلحة كجسم قومً 

الجٌش الشعبً كان متماسك ومعلوماتنا عن تحركاته بسٌطة اثناء العملٌات 

 .االن بعد االنشقاق اصبح المعلومات متاحة 

الجٌش الشعبً بالنٌل االزرق مكون من قبائل مختلفة من برون وادوك وهم 

ؼالبٌتهم مسٌحٌون وقبائل الوطاوٌط والسركم والدوالة والبرتً مسلمون 

 ،وجٌش االنقسا خارج المنطقة ومؤٌد عقار

فً ظل هذا الوضع عملٌة التقسٌم ساهلة ، اؤمن علً وضع خطة لعملٌة 

تفتٌت قوات الجٌش الشعبً بالنٌل االزرق اوال ان نعمل علً اختالفهم مع 

الحلو وعدم االتفاق معه ،ثم خالفات داخلٌه بٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌن ،ثم 

خالفات بٌن القبائل المسلمة كل قبٌلة لوحدها ،ثم خالؾ بٌن االدوك والبرون 

وبالتالً ٌصبح عندنا اكثرمن ستة حركات ،جمٌعا ٌسعً للتفاوض مع 

الحكومة وٌقبلوا باي المطالب ونكون تخلصنا من الحركة والجٌش الشعبً 

بالنٌل االزرق وهذا اولً نقاط اضعاؾ الحلو وابناء النوبه المؤٌدٌن له 

باستخدام ابناء النٌل االزرق للتوازن السٌاسً والعسكري واالقلٌمً والدولً 

فً مواجهة حكومة السودان ،اما النوبة فالتقسٌم والتفتٌت وزراعة الخالفات 

البد ان تكون عنٌفة تؤدي الً حرب داخلٌة فً مناطق سٌطرتهم واحتواء 

كل فصٌل بواسطة القوات المسلحة الفتنة ٌجب ان تكون بٌن الحلو ومجلس 

التحرٌرثم بٌن الحلو والرابطه العالمٌة البناء النوبة وصراعات المكاتب 

الخارجٌة لتالٌب قٌادة الجٌش الشعبً ،ودفع الحلو التخاذ قرارات باقالة 

جقود مكوا ر وعزت كوكو ثم خالفات مع قادة الفرق وااللوٌة علً اٌطار 

قبلً،ٌكفً تمرد المورو واطورو وهٌبان والمنطقه الؽربٌة قبائل االجانق 

وهم مسلمون وقبائل شاد ، ان تضع الخطة تجاه جبال النوبة تاثٌر ابناء 

النوبة بالخارج علً النوبة بمناطق التمرد، وتاثٌر القبٌلة فً مٌزان القوة 

 .واالختالؾ 

مع االخذ فً االعتبار تاثٌر الكنٌسه علً القبائل المسٌحٌه ممكن نشر الفتن 

من خالؾ التوؼل داخل الكنائس عبر عمالء مهرة ،الن الكنٌسه تجمع كل 

 .المسٌحٌٌن بؽض النظر هم متقفٌن اومختلفٌن 

من فوائد خالفات الحركة الشعبٌة والجٌش الشعبً ٌصبح جمع المعومات 

وتجنٌد العمالء اكثر سهولة،هناك التابعٌن لمجموعة عقار وعرمان وهم 

مجموعات كبٌرة ومتنوعة من نوبة ونٌل ازرق وشمالٌٌن ودارفورٌٌن 

ٌنظرون للحلو والجٌش الشعبً قطع مصالحهم واهدر طموحهم السٌاسً 
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والؽً مستقبلهم ،نحن نكسبهم  للتعاون للقضاء للعدو المشترك الحلو  كبار 

قٌادات الجٌش الشعبً بالمنطقتٌن ،وان ٌتولوا القٌادة بعد التخلص من عدونا 

 .المشترك

 بعد وضع الخطة وتفاصٌلها السرٌة وكٌفٌة التنفٌذ متروك الجهزتنا 

المطلوب من المعلومات منهم ، كل تلفونات القٌادات العسكرٌة والسٌاسٌة 

بالمنطقتٌن تلفونات الجنود وصؾ الضباط وقٌادات االدارة المدنٌة وتلفونات 

اعضاء مجالس التحرٌر ،اٌمٌالت كل القٌادات وطرق التواصل ،انواع 

االسلحة والذخٌرة وورش الصٌانة ورئاسات القٌادات واسماء وتلفونات 

الحراس الشخصٌٌن ،اموال القٌادات اٌن توجد ،خطوط سٌر وسفر القٌادات 

وتحركاتهم ،الدعم اللوجستً واالمداد والمنظمات والدول الداعمة ،اجهزة 

المخابرات االقلٌمٌه والدولٌة التً تدعم الحلو ومجموعته ،نوع الدعم 

 االستخباراتً المقدم والدعم السٌاسً ،التحالفات السرٌه ،دور الكنائس 

دعم جنوب السودان، انواع الدعم المقدمة من ٌوؼندا وامرٌكا واسرائٌل 

وبرٌطانٌا والنروٌج وسائر دول اوربا ،الدعم من مجموعات الناشطٌن 

 ،حركة االموال ببنك الجبال ودعم ابناء النوبه بالخارج للمجهود الحربً

توصٌل االمداد لمجموعة جوزٌؾ تكة والجندي سلٌمان ،الموقؾ 

التفاوض،الدول واجهزة المخابرات والمنظمات والشخصٌات التً تقؾ خلؾ 

 الحلو لتقسٌم النوبة لخمسة دولة ، الداعمٌٌن لقٌام دولة النوبة اقلٌمٌا ودولٌا

انواع التدرٌب الدورات التً تقدم لقٌادات الجٌش الشعبً ،العالقة بٌن 

 حركات دارفور والحلو،قنوات وداعمً الحلو بالداخل بكل مناطق السودان

انجاز هذا العمل مع مجموعة عقار وعرمان لمعرفتهم اللصٌقة مع بعض فً 

 اسرع زمن لوضع خطة واستراتٌجٌة مع الحركة الشعبٌة جناح الحلو

االخوان المسلمٌن والتنظٌمات االسالمٌة وكافة الكوادر ٌوفر لهم المالذ االمن  

ونستمر فً تدرٌب وتاهٌل الكوادر الشابة بجامعة افرٌقٌا العالمٌة لٌنشطوا فً 

بلدانهم وٌجب ان نكون فرع اسالمً رادٌكالً لجنوب السودان ٌستخدم فً اوقات 

ربما نحتاجها وان ارض الجنوب مشجعة لوجود الجماعات المتشددة اذا توفرت لها 

 حاضنة محلٌة

 

 مهندس ابراهٌم محمود 

بعد انهٌار القٌادٌة الثالثٌة للحركة الشعبٌة واختالؾ وجهات النظر حول التفاوض 

مع الحكومة ٌرٌد الجٌش الشعبً والحلو تؽٌٌر الحكومه من خالل اعالنه  الحرب 

لحٌن تحقٌق االهداؾ والحلو وكل متمردي الجبال هدفهم اسقاط النظام وتعطٌل 
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مسٌرة السودان ، وعندما فشلوا فً أي نصر سٌاسً فً التفاوض رجع الحلو 

لتقرٌر المصٌر هذا مطلب ٌعجز عن تحقٌقه ، وؼالبٌة النوبه الٌؤٌدوه،الحلو وجٌشه 

لٌس لدٌهم الحق فً فرض شروطه علً االخرٌن ،جنوب كردفان لٌس النوبة فٌها 

اؼلبٌة وانما هم جزء من الوالٌة ،سوؾ نلقنهم درسا لن ٌنسوه ابدا ،ٌقوم المؤتمر 

الوطنً بعملٌة تحرٌض واسعه لكل القبائل بجنوب كردفان وان المتمردٌن ٌرٌدون 

اخذ ارضكم بقوة السالح وطردكم من جنوب كردفان ،سوؾ نلزم كل القبائل 

بجنوب كردفان تسحب ابنائها الذٌن ٌقاتلون  مع متمردي النوبة فورا بعمل سٌاسً 

 مقنن

الشعبً  الجٌش وتمزٌق الشعبٌة الحركة داخل األزمة تعمٌق بهدؾ  إعالمٌة حمالت

ثورتهم  واخماد  للحلوالسكاتهم جبهة معادٌه من ابناء النوبة الرافضٌن وتكوٌن

 وتحركاتهم

نلخبط لهم  التفاوض نجٌب جماعة عقار ومجموعة االؼلبٌة الصامته ونطالب 

بفصل مسار التفاوض ،واذا استطعنا فرتقناهم قبل التفاوض ٌكون جمٌل وخلصنا 

من اعبائهم المهم التركٌز علً صناعة االزمة فً الجٌش الشعبً فً المنطقتٌن مهم 

للؽاٌة ،وهذا ٌترك الحكومة والمؤتمر الوطنً فً صناعة البدائل الن عضوٌة 

الحركة الشعبٌة والجٌش الشعبً محتاج لوعاء ٌجمعهم بعد انهٌار حركة الحلو، 

النوبة والنٌل االزرق لم ٌكرهوا عقار او عرمان هذه امورصنعها  الحلو وحتً 

جالب وتلفون ودانٌال محبوبٌن وسط النوبة هو الحلو من اقصاهم ،وهو من حرض 

عقار علً فصل جالب من الحركة ارضاءا للحلو وهم عرفوا بان عقار لٌس لدٌة 

 . مشكلة معهم 

 الوطنً المؤتمر وبٌنا ارضٌة مشتركة بٌن عرمان و عقار مالك مع وثٌقة عالقاتنا 

 الحركة  داخل األزمة  العالقة تلك وسببت ، بٌنا  مصالح نمت و والحركة الشعبٌة 

 األزرق والنٌل النوبة جبال  فً  الشعبً الجٌش وجود خطرجدٌد وشكلت الشعبٌة

فً ملفات التفاوضات اقنعت عقار وعرمان بضرورة  التً حققناها االختراق قوة

 واثٌوبٌا وفرنسا المانٌا فً   المبادارات و المفاوضات  عبر التسوٌة السٌاسٌة

الجدٌد اكذوبة كبٌرة،الحوار الوطنً  السودان عرفنا ان  ، متبادل واصبح هناك ود

هو االساس لحكم السودان والمشاركة فً السلطة ،كان ٌمكن لعقار وعرمان توقٌع 

اتفاق بواسطة االتحاد االفرٌقً واالمم المتحدة ووجود المبعوثٌن الدولٌٌن لتورٌط 

الحلو فٌه والٌستطٌع رفض االتفاق ولحافظوا علً مواقعهم ،المتضرر االول من 

االطاحة بالقٌادة الشرعٌة للحركة الشعبٌة المؤتمر الوطنً الن السالم مرتبط بقضاٌا 

رفع العقوبات وقائمة الدول الراعٌة لالرهاب والمحكمة الجنائٌة ونكون تخلصنا من 

اهم بندٌن فً المسارات الخمسة السالم ومرور المساعدات،البد من رفع العقوبات 

أي مجهودات عبرخبراتنا فً تفكٌك الحركات المسلحة عبر البرنامج والخطة 
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المؤٌدة للهدؾ حتً نتفرغ العادة بناء السودان ، لن نفاوض جماعة الحلو علً 

تقرٌر مصٌر ، االضعاؾ وارهاقه بسٌنارٌوهات ولخبطة الكٌمان ،واؼلب قٌادته 

جهلة الٌنظرون االعبر العنصرٌة وهذه بوادر هزٌمتهم ،نحدد نقاط ضعفهم نعمل 

 .علً استؽاللها وٌجب اعادة عقار وعرمان للمشهد السٌاسً 

كلما ٌدمر اعداءنا نعمله نقل الطرؾ للجنوب ساهل وٌقضً نهائٌا علً اطماع 

فً الخرطوم البد من تاهٌل وتدرٌب شباب من جنوب  سلفاكٌر فً ازالة الحكومة

السودان ودول ؼرب افرٌقٌا وترحٌل مجموعات من الطالب المؤٌدٌن لبوكو حرام 

من نٌجٌرٌا الن السحنة تشبه سكان واو وؼرب االستوائٌه وخلً الحركات 

 وسلفاكٌرٌواجهون عدو خفً

  بروفٌسرابراهٌم احمد عمر 

 من مرحلة فً العربٌة واالفرٌقٌة  المنطقة فً القرار صنع  على قطرسٌطرت 

 واالحتجاجات المظاهرات خالل الربٌع العربً ودعمت جرت مراحلها، اخطر

أنظمة الحكم فً السودان ولٌبٌا ومصر  وتؽٌٌر عسكرٌة وتدخالت وثورات

والصومال وتونس وكان وقوفها مع االخوان المسلمٌن فً مساعدتهم واصبحوا قوة 

فً تثبٌت حكم  كبٌرا دورا القطرٌة الدبلوماسٌة ولعبت بتشكٌالت مختلفة،

االسالمٌٌن فً السودان وال دعم قطر واٌران لسقط الحكم فً السودان وادخلونا 

السجون وقتلونا ،التنظٌمات االسالمٌة واالخوان المسلمٌن قدموا الدعم المالً 

والمعنوي والمعلوماتً عن التنظٌمات المعارضة لحكم االسالمٌٌن فً السودان 

،اكتسب االسالم السٌاسً فً السودان خبرات فً كل المجاالت من تعلٌم وخبرة 

 لمصلحة ٌنتهً، ان له ٌرٌدون  القطري ،الدور اخواننا المسلمٌن وتنظٌمهم العالمً 

 وملوؾ طبٌعً امر وهذا امرٌكً، وبتوجٌه ، واالمارات السعودٌة العربٌة المملكة

  .دول اخري فً سٌاساتها تدار منطقة فً

 االزمة هذه مواجهة فً وموحدة متماسكة قطر فً الحاكمة االسرة  

 التنظٌمات االسالمٌة  ان  وحدها، قطر ولٌس سورٌا، فً أخطاء دول الخلٌج ارتكبوا

 سورٌا  الخلٌج ،تدخلوا وصنعوا ازمات فً دول الى لجاءوا سورٌة فً نجحت لو

لقطع الطرٌق   مصر و ولٌبٌا، تونس وتدخلوا فً الخلٌج، دول من القرٌبه والٌمن

 . لحكم االسالمٌٌن

قطرت ساعدت االسالمٌٌن عندما تكالب علٌهم االعداء من كل حدب 

وصوب،السودان جزء من منظمومة االسالمٌٌن ،دورنا ٌقتصر علً الحٌاد 

ومحاولة حل االزمة من خالل عالقاتنا مع السعودٌة ومشاركٌن معهم فً قوات 

التحالؾ الوقوؾ االٌجابً فً هذه المرحلة مهم الن السودان مقبل علً رفع 
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للعقوبات نهائً أي دور خطاء ٌكلؾ الكثٌر الن السعودٌة واالمارات متحالفٌن مع 

 .امرٌكا واسرائٌل والسودان تقدم فً رفع العقوبات والبد ان تتم فً زمنها

اٌواء ومساعدة االسالمٌٌن واجب علٌنا خاصة دورنا فً لٌبٌا والعمل علً عدم 

 .سٌطرة حفتر علً الحكم 

ضرورة قصوي الدخال تنظٌم الدولة االسالمٌة الً جنوب السودان فً مناطق 

محددة ؼرب بحر الؽزال وؼرب االستوائٌه بعد اعداد خطة محكمة الدخالهم واٌجاد 

 الحاضنة الشعبٌة ارض الجنوب مناسبة لهم

الحركة الشعبٌة بعد سٌطرة الحلو علٌها البد من اضعافهم وتقسٌمهم الً جنراالت 

لٌسهل عملٌة التفاوض وال الحلو ان ٌفرض علٌنا شروط ،نحن من نحدد له واصال 

هو ٌرٌد زعزعة االستقرار وابقاء الحروب لكن الظروؾ تؽٌرت وؼٌر مساعدة له 

 .الحوارالوطنً هو مشروع التفاوض

 عملٌة عزله سٌاسٌا ساهلة واالنجع الخراجه من دائرة الفعل السٌاسً

 

 التوصٌات 
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 تسهٌل حركة االسالمٌٌن من تنظٌمً الدولة االسالمٌة والقاعدة الً لٌبٌا ومصر/ 7

 اعداد دراسة متكاملة عن كٌفٌة ادخال التنظٌمات االسالمٌة الً جنوب السودان/ 8

 فصل النٌل االزرق عن جنوب كردفان عبر صناعة االختالؾ/ 9

 تكوٌن لجنه امنٌه تعمل علً وضع رؤٌة لعزل الحلو سٌاسٌا/ 10
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 التواصل مع مجموعة عقار/ 12

 التزام الحٌاد فً ازمة الخلٌج/ 13

 توفٌر مالذات امنه لالسالمٌٌن المؽادٌرٌن قطر/ 14

ممارسة ضؽوط علً السعودٌة للتنسٌق مع الرئٌس االمرٌكً لرفع العقوبات / 15

 نهائٌا عن السودان

 تاكٌد التزامنا بالتعاون مع المخابرات االمرٌكٌة لمحاربة االرهاب / 16

استمرار التعاون مع اوربا فً مكافحة الهجرة ؼٌر الشرعٌة وؼسٌل االموال / 17

والطلب منهم اسناد موقفنا لدي االمرٌكان لرفع العقوبات وقائمة الدول الراعٌة 

استمرار التعاون مع / 17لالرهاب وتجمٌد المحكمة الجنائٌة عبر مجلس االمن

اوربا فً مكافحة الهجرة ؼٌر الشرعٌة وؼسٌل االموال والطلب منهم اسناد موقفنا 

لدي االمرٌكان لرفع العقوبات وقائمة الدول الراعٌة لالرهاب وتجمٌد المحكمة 

 الجنائٌة عبر مجلس االمن
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