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السفير السوداني في لبنان
إدريس سليمان

السفير السوداني في لبنان يكشف أن المخطط لبالده تقسيمها إلى خمس دول

سليمان لـ »األنباء«: االستفتاء هندسة أميركية 
وأخشى أن يتحول الجنوب إلى دولة تابعة

الوجـــود  تهـديــــد 
المسـيحـي فــي المنطقــة 

العربيـة مسـألـة مصطنعة 
مـن قبل أجهزة مخابرات

هل بات الس��ودان سودانني بعد أن بلغت نسبة التصويت على انفصال 
جنوب السودان عن شماله 60%؟

أوال ان ما اشيع عن ان نسبة املستفتني على االنفصال قد بلغت %60 
غير صحيح، وهذا االمر تروج له احلركة الشعبية في جنوب السودان 
واعالمه الرسمي، ألن اي نسبة عن التصويت يجب ان تصدر عن املفوضية 
اخلاصة باالستفتاء النها اجلهة املخولة والتي متلك االرقام، وهي قالت ان 
النسبة لم تبلغ بعد هذا املبلغ، فالذين يدعون الى االنفصال ويحرصون 
عليه يحاولون دائما القيام بعملية دعاية واسعة لكي يحفزوا الناخب 
على التصويت، اذن االمر يحتاج الى انتظار عملية الفرز الن هناك عدة 
مراحل اوالها ان يكمل االستفتاء النسبة املقررة حتى يصبح استفتاء 
قانونيا يصل الى 60%، رمبا تكون هنالك مؤشرات تدل على االنفصال 
ورمبا تكون الوحدة اكيدة، ورمبا ايضا االنفصال الى س����ودانني ولكن 
هذا يستدعي انتظار النتائج، بالطبع نحن ال نريد ان ينفصل السودان 
الى دولتني، وهذا االنفصال واالس����تفتاء هندس����ة أميركية، فالواليات 
املتحدة االميركية تريد أن حتقق اس����تراتيجيات في هذه املنطقة، هذه 
االستراتيجيات تتقاطع مع مصالح اسرائيل واستراتيجيتها في تفتيت 
البالد العربية لالس����ف الش����ديد، من هنا نرى هذا االهتمام االميركي 
باالستفتاء، فالناطق الرسمي باسم مجلس االمن القومي االميركي يقول 
ان السودان من اهم اولويات االدارة االميركية والرئيس االميركي اوباما 
ال ينام حتى يقرأ تقريرا عن تطورات االحداث في الس����ودان، ومجلس 
األمن القومي يجتمع كل ثالثة ايام ملناقشة موضوع السودان، وهنالك 
جلنة في مجلس األمن القومي جتتمع يوميا وتصدر توجيهات تتعلق 
باستفتاء جنوب السودان، وحتى االجتماع الذي عقد في نيويورك في 
س����بتمبر املاضي على هامش اجلمعية العامة لالمم املتحدة كان بدافع 

من الواليات املتحدة األميركية.

عمل استخباراتي

م��ا اآلثار والنتائج املترتبة على هذا االنفصال في ضوء ما نش��هده من 
توترات في املنطقة من خالل ضرب صورة التعايش بني االقباط واملسلمني 
ف��ي مصر وصوال الى العراق وتهجير املس��يحيني فيه وهل ترى ان هناك 

نزعة انفصالية لدى اقليات املنطقة؟
ان ما يت����م احلديث عنه من تهديد للوجود املس����يحي في املنطقة 
العربية مسألة مصطنعة تقف وراءها اجهزة مخابرات ليظل املسيحيون 
واملسلمون في هذه املنطقة في حال من التشرذم، ان املسلمني واملسيحيني 
ف����ي املنطقة العربية اخوة تربطهم عالقات حميمة وتعايش مش����ترك 
عمره مئات السنني واحلضارة االسالمية او املشروع العربي هو مشروع 
يستوعب التنوع حتى في ش����كله االسالمي او حتى في دولة االسالم 
ودولة اخلالفة س����واء في العهد العباسي او بني امية او في االندلس، 

كان املسيحيون واملسلمون يدا بيد يبنون حضارتهم في هذه املنطقة، 
اذن ال يوجد خطر على املس����يحيني وهم ليسوا مستهدفني، ما يحدث 
هو عمل اس����تخباراتي خارجي القصد منه خلق الفتنة، واحلديث عن 
ان املس����يحيني في الش����رق يتعرضون لالضطهاد هو حديث مصطنع 
ومختلق ال اساس له، وكلنا يعلم ان هذا املجتمع هو مجتمع متعايش 
مع بعضه مبسلميه ومسيحييه وحتى يهوده وال توجد لدينا اصال هذه 
النزعة االنفصالية بل على العكس ال يكتمل اميان االنس����ان املسلم اال 
اذا آمن باملسيح واالجنيل ومرمي وبكل ما انزل من قبل، اذن هذه مسألة 
مصطنعة وموجة استخباراتية ستنتهي قريبا، واملقصود اآلن وضع 
املنطقة على صفيح ساخن ألن التسوية في املنطقة سقطت واسرائيل 
ال تريد الس����الم وال حتى اعادة اي شبر من االراضي العربية وبالتالي 
تريد ان تشغل العرب مبواضيع جانبية من خالل قيامها بتفجير هنا 
وهناك ويقال بأن املسلمني هم الذين يفعلون ذلك او »القاعدة«، اذن هذه 
االفعال هي من صنع املخابرات االجنبية خللق مش����اكل وفنت وزعزعة 

االستقرار في منطقة الشرق االوسط كله.

سايكس بيكو الجديدة

ما رد الفعل العربي الرسمي والشعبي على هذا احلدث االنفصالي الذي 
مير وكأنه حدث عادي ولم نش��هد تظاهرة او حت��ى قمة عربية لبحث هذا 

املوضوع؟
ان العرب منش����غلون بقضاياهم الداخلية، هن����اك قضايا داخلية 
كثيرة في كل االقطار العربية، ال يوجد قطر عربي مرتاح في ظل وجود 
القالقل واملشاكل ومحاوالت االنفصال من العراق والصومال واليمن، 
واالحتاد االفريقي ال يس����تطيع ان يفعل شيئا الن الفعل االستراتيجي 
املوج����ود في العالم اكبر من طاقاتهم بكثير في ظل محاوالت التفتيت 
وس����ايكس بيكو اجلديدة، لالسف الشديد نحن نعاني اآلن في املنطقة 
حااًل من الضعف وبالتالي اصبحت مناطق الضغط املنخفض تهب عليها 
الرياح وال تستطيع بضعفها وتفككها وعدم اجتماعها اال حماية نفسها، 
حتى الس����ودان يحاول ان يحمي نفسه بدل ان ينقسم الى خمس دول 
واذا انقس����م الى دولتني فهو مكسب الن اخلطر واملخطط هو تقسيمه 
الى خمس دول غرب دارفور يراد لها ان تكون دولة، ووسط السودان 
وشماله وش����رقه، اذن هناك مخاطر ورياح عاتية جتتاح هذه املنطقة 
واجلميع يحاول حماية نفسه لكن هذه االوضاع لن تستمر طويال الن 
املنطقة العربية ستصحو وتنهض وتعيد كل االمور الى عكسها مبزيد 

من التوحد واملنعة والعزة.

حكمة الرئيس البشير

في الوقت الذي وصف فيه رئيس حكومة جنوب الس��ودان سلفا 

كير االس��تفتاء باللحظة التاريخية كان الرئيس عمر البش��ير يتوجه 
ملواطني الشمال لتقبل فكرة االنقسام؟

البد من القول ان ش���حنا كبيرا متت ممارسته على اجلماهير 
من قبل من يريد االنفصال وهذا االمر كان ميكن له ان يؤدي الى 
إراقة الدماء ألن االثارة والغوغائية ضد الش���مال موجودة وكان 
ميكن لها ان تثير النزاع واحلرب ألن من يقف خلف االنفصال ال 
يريد االنفصال فقط بل يريد مع االنفصال إراقة الدماء، والرئيس 
عمر البش���ير ذهب الى جوبا وسكب دلوا من املاء على هذه النار 
وكان ميك���ن له ان يصب زيتا لكنه بحكمته اختار ان يذهب الى 
هناك ويقول للمواطن اجلنوبي ال ترتعب وال حتس���ب ان هناك 
من يريد الضغط أو يكره���ك على خيار ال تريده بل أنتم أحرار 
واختاروا ما تش���اءون، إذن هذه حكمته وإذا كان االنفصال البد 

منه فليكن االنفصال بسالم واستقرار وأمن.
أما ما عّبر عنه سلفا كير باللحظة التاريخية، فإن هذه الفرحة 
في غير مكانها ألنه إذا حدث االنفصال فإن الكثير ينتظر اجلنوب 
فهو دولة متعددة األعراق واللغات والديانات ودولة ال متتلك، إذا 
انفصلت، البنى التحتية أو املؤسساتية وتفتقر الى كل مقومات 
قيام الدولة وينتظرها بعد عملية االنفصال، إذا متت، اإلعمار والى 
ماليني الدوالرات، وحتتاج الى قيادة رش���يدة غير متوافرة اآلن 
وبالتالي هذا هو اخلطر احلقيقي، فاجلهة التي ال متلك مؤسسات 
الدولة حتاول ان تشغل الشعب مبواضيع خارجية وتبحث عن 

مشاكل تعلق عليها أخطاءها واخفاقاتها.

تشجيع الحركات االنفصالية

في حال حصل االنفصال كيف سيكون شكل العالقة بني اجلنوب 
والشمال؟

أوال إذا حدث االنفصال ال أعتقد انه سيعمر طويال والسودان 
هو بوحدته، أما عن ش���كل العالقة بني الشمال واجلنوب فهناك 
العديد من املواضيع التي ينبغي ان تبحث ويتم التفاوض حولها 
للوصول الى حلول أو الى اتفاقيات كاملس���ائل املتعلقة بحدود 
الدولة الوليدة إن ولدت ومس���ائل اجلنس���ية والعملة والنفط 
واملياه والترتيبات األمنية واالتفاقيات الدولية السابقة ومنطقة 
آبيي، هذه كلها ملفات مازالت عالقة والبد من معاجلتها من خالل 
التفاوض، وما أخش���اه ان يكون اجلنوب دولة تابعة كأن تأتي 
عناصر خارجية وتس���تغل ظروف الفقر لكي جتعل منها قاعدة 
للعمل ضد الش���مال س���واء كانت الواليات املتحدة األميركية أو 
اس���رائيل أو غيرهما من الدول التي لها مصالح استراتيجية في 
ه���ذه املنطقة، كذلك فإن املخاطر التي ميكن ان تقود اليها عملية 

االنفصال، ان متت، تشجيع احلركات االنفصالية في كل أفريقيا 
الت���ي همدت حركاتها االنفصالية والت���ي ميكن ان تنتفض مرة 
أخرى، وما نش���هده من احمليط الهندي الى احمليط األطلسي هو 
مشاكل ش���مال وجنوب ولننظر الى ما يحدث في ساحل العاج 
ونيجيريا والسنغال، إذن كل ما نشهده من تفتيت للعالم العربي 
يدخل في نطاق االستراتيجيات التي تتقاطع فيها االستراتيجية 
األميركية مع االس���تراتيجية االسرائيلية التي تقود الى تفتيت 
املنطقة العربية ليكون وجود اسرائيل وجودا طبيعيا وسط دول 

مقسمة الى طوائف ومذاهب وعرقيات.
إذن هناك أخطار حقيقية ستنجم عن االنفصال الذي ال يخدم 
أحدا س���واء من الناحية االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية، 
فاجلنوب لن يضيف شيئا غير القطع املوسيقية التي هي النشيد 
الوطني، فهو لديه كل السلطات ويشارك في حكومة الشمال بأكثر 
من الثلث ولديه امليزانية واجليش الشعبي والدستور والقوانني 

والعلم وبالتالي لن يضيف شىيئا بل سيخسر الكثير.

بروتوكول آبيي

هل احتماالت احلرب في آبيي ستبقى قائمة أم ان املشاكل ستحل 
بحلول االنفصال املتوقع؟

ال يج���وز ان تكون هناك حرب ألن���ه ال يوجد جيش في هذه 
املنطقة، وما يحصل فيها هو نزاع بني األهالي بس���بب التوترات 
والبلبلة التي خلفتها احلركة الش���عبية في هذه املنطقة التي ال 
حل لقضيتها إال بتطبيق بروتوكول آبيي، نحن لم نطبق اتفاقية 
الس���الم وهي تتعلق ب� 700 ألف كلم من مساحة السودان، نحن 
مع ان تطبيق هذه االتفاقية وهناك اآلن ادارة مشتركة بني املؤمتر 
الوطني واحلركة الش���عبية في آبيي وهذه االدارة ستستمر الى 
ان يتم تنفيذ بروتوكول آبيي الذي يقول ان من حق سكان آبيي 
ان يستفتوا ويدلوا بأصواتهم ويختاروا بني الشمال واجلنوب، 
هل يكون ادارة مس���تقلة في الشمال كما هي احلال عليه اآلن أم 
يذهبون وينضمون الى والية بحر الغزال في جنوب الس���ودان، 
هذا هو اخليار س���واء انفصل اجلن���وب أو بقي، وهم من حقهم 
ان يختاروا بني ان يبقوا وحدة ادارية قائمة بذاتها في الش���مال 
أو ينضم���وا الى والية من واليات اجلنوب، والبروتوكول يقول 
ان املواطنني الذين يحق له���م التصويت هم »الدنكا« اجلنوبية 
باالضافة الى القبائل الس���ودانية التي تقطن في املنطقة وأهمها 
»املسيرية«، واحلركة الشعبية حاولت ان حترض في اجتاه انه 
ال ينبغ���ي لآلخرين أي للقبائل األخرى م���ن غير اجلنوبيني ان 

تشترك في االستفتاء.

العـالــــم  تفتــيــت 
فــــي  يدخـــل  العربــي 
اإلسـتراتيجـيـة  نـطــــاق 
واإلسـرائيلـيـة األميركـيــة 

كل  لديـه  الجنــوب 
شـيء ولن يضيف في حال 
االنفصال إال النشيد الوطني

غالبية األصوات مع االنفصال وتأجيل فرز األصوات في أستراليا بسبب الفيضانات 

السودان: انتهاء الفرز في استفتاء الجنوب.. والشمال يعتقل حسن الترابي 
وال بحزبه، كل هذا الكالم محض 
اخت����الق وحمل����ة دعائية من 

النظام« في اخلرطوم.
الس����لطات  واتهم املتحدث 
إنه����ا وباعتقالها  الس����ودانية 
الترابي امنا تريد »حرف االنظار 
عن انسحاب وفدها من محادثات 
الدوحة ونسف عملية السالم 
عبر الس����عي الى تطبيق احلل 

االمني« في إقليم دارفور.
الس����لطات  واتهم املتحدث 
السودانية بأنها »تعذب اسرانا 

وعليهم وقف هذه االعمال«.
ويعتب����ر التراب����ي مهندس 
االنقالب العس����كري الذي قام 
به الرئيس احلالي عمر حسن 
البشير عام 1989، اال ان الرجلني 
اختلفا منذ نحو عشر سنوات 
ما دفع الترابي الى انشاء حزب 
جديد اطلق عليه اسم »املؤمتر 

الشعبي«.
عل����ى صعيد م����واز، صرح 
السفير حسام زكي املتحدث باسم 
وزارة اخلارجية بأن اجتماعات 
وزراء اخلارجية العرب لالعداد 
العربي����ة االقتصادية  للقم����ة 
والتنموية واالجتماعية الثانية 
التي تبدأ أعمالها بشرم الشيخ اليوم تناولت 
عددا من القضايا السياسية منها األوضاع 

في السودان وتونس ولبنان.
وقال زكي إن اجتماعات وزراء اخلارجية 
العرب تطرقت إلى الشأن في السودان، حيث 
عرض وزير خارجية الس����ودان تطورات 
األوضاع هناك، كما قدم وزير خارجية تونس 
عرضا ملا شهدته تونس من تطورات وشرح 
للوزراء ما مت وانتهى إليه الوضع، مضيفا 
أن وزراء اخلارجية ناقشوا كذلك الوضع 

في لبنان.

واضاف املصدر نفسه حسب ما نقل عنه 
هذا املوقع »ان االفادات والوثائق اكدت دور 
املؤمتر الشعبي في توجيه ومتويل أنشطة 
حركة العدل واملساواة باالشراف املباشر على 
عملياتها العسكرية بدارفور إلثارة التوتر 

دون أدنى مراعاة ملعاناة أهل دارفور«.
ولم يشر املوقع الى اعتقال الترابي.

اال ان املتحدث باسم احلركة احمد حسني 
آدم سارع الى نفي هذه املعلومات.

وقال في تصريح لوكالة »فرانس برس« 
»ان احلركة ال عالقة لها على االطالق بالترابي 

وتابع »لقد اعتقل ايضا اعضاء آخرون 
في حزب املؤمت����ر الش����عبي، انها موجة 

اعتقاالت«. 
ونقل موقع املركز السوداني للخدمات 
الصحافية املقرب من اجهزة االستخبارات 
السودانية صباح أمس ان »االجهزة االمنية 
املختص����ة حصلت على وثائق ومعلومات 
تؤكد عالقة حزب املؤمتر الشعبي بحركة 
العدل واملس����اواة )في دارفور( وذلك بعد 
اإلف����ادات التي أدلى بها قادة احلركة الذين 

مت أسرهم بغرب دارفور مؤخرا«.

الدعم حلركة العدل واملساواة املتمردة في 
إقليم دارفور غرب البالد.

وقال عوض بابكر مساعد الترابي البالغ 
من العمر 78 عاما »طوقت قوات االمن املنطقة 

حول منزل الترابي وقامت باعتقاله«.
من جهته اعلن صديق الترابي ابن الزعيم 
االسالمي ل� »فرانس برس« »نعم لقد اعتقلوه، 
عندما يعتقل الناس ال يشرحون لهم سبب 
اعتقاله����م، قد يكون رمبا بس����بب املؤمتر 
الصحافي الذي عقدت����ه احزاب املعارضة 

االحد«.

لكنه أكد أن الذين صوتوا للوحدة سيتمتعون 
بكامل احلقوق والواجبات وأن تصويتهم 
لصالح الوحدة ال يؤثر على تعامل حكومة 
الوالية معهم، واس����تبعد تأث����ر العالقات 
االجتماعية واملصالح االقتصادية املشتركة 

بني الشمال واجلنوب بسبب االنفصال.
في غضون ذلك، اعتقلت القوات االمنية 
السودانية ليلة أمس األول الزعيم االسالمي 
املعارض حسن الترابي بعدما كانت اوساط 
مقربة من السلطات السودانية اتهمته مع 
حزب املؤمتر الشعبي الذي يترأسه بتقدمي 

� وكاالت: أعلنت  عواص����م 
مفوضي����ة اس����تفتاء جن����وب 
الس����ودان الليلة قبل املاضية، 
انته����اء عمليات الف����رز والعد 
ألصوات املقترعني في استفتاء 
جنوب السودان، بجميع املراكز 
في داخل البالد وخارجها، فيما 
عدا مركز االقتراع في استراليا 
الذي مت متديده بسبب الفيضانات 
التي عرقلت عمليات تصويت 

الناخبني.
وأوضح األمني العام ملفوضية 
االستفتاء السفير محمد عثمان 
النجوم����ي أن إع����الن نتائ����ج 
املقاطعات باجلن����وب ونتائج 
مراكز اقتراع اللجان في الشمال 

سيتم يوم غد.
وقد كشفت النتائج األولية 
ف����ي مقاطع����ة فاريانق بوالية 
الوحدة باجلنوب عن تصويت 
99.2% لصالح االنفصال، فيما 
بلغت األصوات لصالح الوحدة 

11 صوتا.
النتيجة األولية  كما أعلنت 
مبقاطعة واو بوالية غرب بحر 
الغزال، حيث صوت لالنفصال 
ما نسبته 94.27% من املقترعني 

وللوحدة 4.83%، فيما ستعلن نتيجة نهر 
اجلور اليوم.

في غضون ذلك دعا انتوني فادا محافظ 
مقاطعة واو التجار من أبناء الشمال بالوالية 
الى ممارسة أعمالهم بصورة طبيعية دون 
تخوف مما أفرزته نتيجة االستفتاء، مؤكدا 
التزام حكومة الوالية باحلفاظ على أرواح 
وممتل����كات جميع أبناء الش����مال املقيمني 
بالوالية س����واء كانت النتيج����ة وحدة ام 

انفصاال.
وهنأ املواطنني الذين صوتوا لالنفصال، 

)أ.ف.پ( شابان من جنوب السودان يلونان وجهيهما قبل قيامهما بإحدى الرقصات الفلكورية في جوبا   صورة أرشيفية للمعارض حسن الترابي 

بيروت ـ اتحاد درويش
ال يخفي السفير السوداني في لبنان ادريس سليمان قلقه مما يشهده السودان من انفصال جنوبه عن شماله، وهو ينفي 
ان تكون النسبة التي بلغها االسـتفتاء قد المست الـ 60% ويعتبر في حديث لـ »األنباء« ان هذا االستفتاء هندسة أميركية 
ويضع ما يجري من تفتيت للعام العربي في نطاق االستراتيجيات التي تتقاطع فيها االستراتيجية األميركية مع االستراتيجية 

االسـرائيلية. ويشدد سليمان على ان االنفصال ال يخدم احدا على جميع الصعد وانه في حال مت فإن 
اجلنوب لن يضيف شيئا سوى النشـيد الوطني النه ميلك كل شيء، ويرى بأن انفصال اجلنوب عن 
الشمال سيشجع احلركات االنفصالية في أفريقيا التي همدت لفترة، ويعتبر ان تهديد الوجود املسيحي 

في املنطقة العربية مسألة مصطنعة تقف وراءها اجهزة مخابرات، وفيما يلي تفاصيل احلوار:


