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النشرة الخاصة :
 خال�سة اخبارية متجددة تر�سد اأحدث ماين�سر عن ال�سودان يف و�سائل االعالم 

العاملية والعربية واالفريقية مع اعطاء االولوية ملا تتناوله و�سائل االعالم الغربية ومراكز 

البحوث واملنظمات لت�ساهم يف ر�سم خلفية اخبارية فاعلة.

زمن الصدور :
 مره يف اليوم :

 يف ال�ساد�سة من �سباح كل يوم . 

ونتطلع اىل اأن يحدد متلقي الن�سرة الطريقة التي تنا�سبه يف ت�سلمها  مطبوعه يف 

مقر العمل او عرب الربيد االلكرتوين.

النشرة الخاصة االسبوعية :
 تر�سد اهم ماين�سر يف و�سائِلِِِِِ�ش االعالم العاملية عن ال�سودان باال�سافة اىل مواد 

حتليلية وتقارير ومقاالت عن ال�ساأن ال�سوداين .

كما تصدر سونا 
الخدمة العاجلة :

 وهي اخبار ذات اهمية ق�سوى تتطلب اطالع �سناع القرار عليها يف حينها .

الخدمة المتخصصة :
 وهي تقدمي اخبار ور�سائل وتقارير اىل جهات حمددة ا�سخا�سا كانوا او موؤ�س�سات 

راأي  وقادة  ا�سرتاتيجية  وجهات  نافذة  جهات  ت�ستهدف   . متخ�س�سة  خدمة  �سكل  يف 

ومتخذي قرار .
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المحتويات

4 النتخابات يف ال�سودان تثبيت للنفوذ الأمريكي

لندن 09-04-2015) جريدة الرايةالتابعة حلزب التحرير الإ�سالمي ( 

2015م انتخابات   جتري يف الفرتة من الثالث ع�سر اإىل اخلام�ش ع�سر من �سهر ني�سان/اأبريل 

الختيار رئي�ش جلمهورية ال�سودان، واأع�ساء الربملان، واأع�ساء املجال�ش الت�سريعية الوالئية؛ وهي انتخابات 

حم�سومة �سلفًا نتائجها مل�سلحة احلزب احلاكم  الأ�سباب عديدة )التفا�سيل بالداخل( .

15 “�سلك”  معار�سة جوبا تتهم احلكومة بـ”اإبادة” اأقلية 

اأدي�س ابابا09-04-2015) الأنا�سول(

من  �سل�سلة  ب�سن  جوبا  حكومة  الثالثاء،  اليوم  ال�سودان،  جنوب  بدولة  املعار�سة  قوات  اتهمت   

الهجمات على اأقلية “ �سلك” العرقية، وجماعات اأخرى يف مدينة “ملكال” عا�سمة والية “اأعايل النيل” 

)�سمال �سرق(، ومناطق اأخرى بالوالية، وهو ما نفاه م�سوؤول ع�سكري حكومي. 

وفى موؤمتر �سحفى، عقده اام�ش يف العا�سمة االإثيوبية اأدي�ش اأبابا )التفا�سيل بالداخل( .

31 ما الذي تعرفه عن اإمرباطورية قطر املالية؟

الدوحة 9-4-2015-  فريق حترير نون بو�ست

ال�سيخ حمد بن جا�سم  اآنذاك  رئي�ش وزراء قطر  2013، وقف  العام  يوليو من  ليايل  ليلة من  يف 

الثاين مع ُعمدة لندن بوري�ش جون�سون، ليفتتحا مًعا مبنى الـ”�سارد” Shard، بينما انطلقت االأروك�سرتا 

االإجنليزية يف لندن ليبداأ عر�ش افتتاح اأطول مبنى يف اأوروبا الغربية، والذي يبلغ طوله اأكرث من 300 مرت، 

وميلك جهاز قطر لال�ستثمار 95٪ منه )التفا�سيل بالداخل( .

37 البحث العاملي يت�سارع لإيجاد بديل �سحي لل�سكر

لندن 9-4-2015- فاينن�سيال تاميز - �سهرزاد داني�سكو

التخّلي عن ال�سكر من اأجل ال�سوم �سيكون �سيئًا من املا�سي يف حال و�سلت �سركات اإنتاج االأغذية 

وامل�سروبات اإىل ما تريد. فاملعركة من اأجل اإنتاج مركب حتلية طبيعي مع كل طعم ال�سكر، لكن من دون اأي 

�سعرات حرارية، تزداد حدة االآن )التفا�سيل بالداخل( .
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السودان في وسائل اإلعالم الدولية

االنتخابات في السودان تثبيت للنفوذ األمريكي
لندن 09-04-2015) جريدة الرايةالتابعة لحزب التحرير اإلسالمي ( كتبه  

إبراهيم عثمان أبو خليل 
 جتري يف الفرتة من الثالث 

ع�سر اإىل اخلام�ش ع�سر من �سهر 

انتخابات  2015م  ني�سان/اأبريل 

الختيار رئي�ش جلمهورية ال�سودان، 

واأع�ساء  الربملان،  واأع�ساء 

املجال�ش الت�سريعية الوالئية؛ وهي 

انتخابات حم�سومة �سلفًا نتائجها 

مل�سلحة احلزب احلاكم )املوؤمتر 

الوطني(، الأ�سباب عديدة منها:

الوطني،  املوؤمتر  اأواًل: 

احلزب احلاكم، هو امل�سيطر على مقاليد احلكم وال�سلطة منذ اأكرث من ربع قرن من الزمان، لذلك فهو ميلك املال الذي 

ي�سرتي به من عندهم قابلية لل�سراء من االأحزاب اأو القيادات، �سواء احلزبية اأو القبلية، اأو الزعامات الدينية اأو غريها. 

ثانيًا: ح�سد النظام اإىل جانبه جمموعة من االأحزاب املوالية، التي ت�سظت من االأحزاب التقليدية )حزب االأمة 

واالحتادي الدميقراطي(، اإ�سافة اإىل احلركات املتمردة التي وقعت على اتفاقيات �سالم )ق�سمة �سلطة وثروة(، والتي 

حتّولت اإىل اأحزاب �سيا�سية، فتجاوز عدد هذه االأحزاب الثالثني حزبًا، حتى تبدو االنتخابات وكاأنها انتخابات حقيقية 

يتناف�ش فيها جمموعة من االأحزاب.

ثالثًا: زهد النا�ش عن امل�ساركة يف هذه االنتخابات ملعرفتهم بنتيجتها، اأو لعدم مباالة ملا يجري اأ�ساًل يف ال�ساحة 

ال�سيا�سية، حيث اإن الغالبية العظمى من النا�ش م�سغولون باللهث وراء لقمة العي�ش؛ التي اأ�سبحت بعيدة املنال يف هذا 

البلد املليء باخلريات املرزوءة ب�سا�سة ال يرقبون يف موؤمن اإال وال ذمة.

رابعًا: ما ُت�سمى باأحزاب املعار�سة؛ والتي اأعلنت مقاطعتها لالنتخابات هي اأحزاب �سعيفة مت�ساك�سة، ولي�ش لها 

فاعلية يف اأو�ساط النا�ش، اإ�سافة اإىل اأنها اأحزاب جربها النا�ش يف هذا البلد املنكوب عديد املرات، ومل تنه�ش بهم، ثم 

اإنهم من جن�ش النظام، ال فرق بينهم وبني من هم يف احلكم، يفتقرون جميعًا اإىل الفكرة ال�سيا�سية الوا�سحة التي ي�سا�ش 

ال�سيا�سة  والتبعية يف  االقت�ساد،  والراأ�سمايل يف  الدميقراطي يف احلكم،  النظام  ي�سري على ذات  النا�ش، فاجلميع  بها 
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اخلارجية للغرب الكافر وموؤ�س�ساته.

لكل هذه االأ�سباب وغريها، ن�ستطيع القول باأن هذه االنتخابات لن تاأتي بجديد، فهي م�سرحية هزيلة �سيئة االإخراج 

واالإعداد.

وهنا يرد �سوؤال مهم، اإذا كانت احلكومة تعلم اأن نتيجة االنتخابات حم�سومة مل�سلحتها طبعًا، فلماذا ت�سر على 

نقول،  ال�سوؤال  ولالإجابة عن هذا  اإف�سالها؟  وي�سعى يف  يقاطعها  وتهدد من  واجلهد  والوقت  املال  فيها  وتبذل  اإجرائها، 

ياأخذون  انتخابات  اإقامة  من  اإذن  بد  فال  2015م،  ني�سان/اأبريل  واليته يف  �ستنتهي  املوجود  الد�ستور  النظام ح�سب  اإن 

بها �سرعية دولية واإقليمية ملدة خم�ش �سنوات اأخرى قادمة. ثم ينطلقون بعدها مل�ساومة االأحزاب املقاطعة اأو املعار�سة 

من منطلق قوة �سيا�سية باعتبارهم جاءوا عرب انتخابات دميقراطية، فيفاو�سون من منطلق قوة �سرعية مزعومة، وال 

يتنازلون اإال مبقدار ما يجعل لهم ال�سيطرة والهيمنة على مقاليد االأمور يف البالد.

اأما املح�سلة النهائية لهذه االنتخابات وماآالتها، فهي تركيز للنفوذ االأمريكي يف البالد، واإبعاد رجال بريطانيا عن 

�سناعة القرار يف ال�سودان، اإال اأولئك الذين ارت�ست لهم بريطانيا م�ساركة النظام يف جزء من )كيكة( ال�سلطة ليكون 

لهم موطئ قدم يف ال�سودان، فال تخرج منه نهائيًا تاركة اأمور ال�سودان بيد اأمريكا وحدها، والنتيجة هي تنفيذ ما تريده 

اأمريكا من هذا البلد امل�سمى ال�سودان، وهي تفتيته ومتزيقه عرب اتفاقيات وت�سويات، متامًا كما فعلت بجنوب ال�سودان 

باتفاقية نيفا�سا، وهياأت امل�سرح النف�سال دارفور باتفاقية الدوحة، وما يزال احلبل على الغارب.

فكان ال بد للمخل�سني من اأهل ال�سودان اأن يعوا على املخططات االأمريكية الرامية اإىل تفتيت ما تبقى من ال�سودان، 

وف�سح عمالئه من احلكام وال�سيا�سيني، والعمل مع املخل�سني من اأبناء هذه االأمة للحيلولة دون متزيق هذا البلد، وذلك 

الكافر  دابر  وتقطع  للنا�ش،  والعدل  فتوجد اخلري  العظيم،  االإ�سالم  مبداأ  االأمة؛  مبداأ  تقوم على  �سيا�سية  فكرة  باإيجاد 

امل�ستعمر، العابث مبقدرات البالد وثرواتها.

 

قتل وخطف أربعة أشخاص اثر هجوم نفذه مسلحون على 
قرية توفاى بمحلية مليط بشمال دارفور 

الفاشر 09-04-2015 )سونا( 
قتل كل من ال�سيخ هارون داوؤد 

عبد اهلل واإدري�ش حامد اإبراهيم ظهر 

توفاى  قرية  تعر�ست  عندما  اليوم 

دارفور  ب�سمال  مليط  ملحلية  التابعة 

تعر�ست   الربتى  قبيلة  يقطنها  التي 

يتبعون  م�سلحني  من  هجوم  اإىل 
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مللي�سيات قبيلة الزيادية خرجوا من حملية الكومة وعادوا اإليها ،  كما خطف امل�سلحون كل من نور الدين اأبكر اإبراهيم 

وا�سحق ب�سري حممد  .

و ياتى الهجوم بعد �ساعات قليلة من الت�سريحات  ال�سحفية التي اأطلقها ادم عمارة ادم متيم وكيل ملك الربتى 

والتي اتهم  فيها قبيلة الزيادية بالتخطيط لهجوم و�سيك على عدد من قرى الربتى كامتداد ل�سل�سلة الهجمات التي نفذتها 

الزيادية خالل الفرتة املا�سية وقتل فيها اأكرث من مائة �سخ�ش بجانب حرق املنازل ونهب املمتلكات .

 وقال متيم اإن امل�سلحني الذين كانوا ي�ستغلون عربتي الندكروزر وعدد من اجلمال قد نفذوا هجوما على  القرية 

وهو الثالث من نوعه خالل اقل من �سهر ، م�سريا اإىل اأن الهجوم كان غادرا الأنه وقع اإثناء تاأدية �سكان القرية ل�سالة 

الظهر حيث مت ا�ستهداف امل�سلني داخل امل�سجد يف �سلوك بربري يعك�ش النوايا العدوانية وال�سيئة جتاه اأبناء قبيلة الربتى 

حتى اأثناء تاأديتهم لل�سالة .  وطالب وكيل ملك الربتى احلكومة باال�سطالع مب�سئولياتها وحماية قرى الربتى من هجمات 

ملي�سيات الزيادية التي قال انها ت�ستخدم العتاد احلربي احلكومي ، كما طالبها باإلقاء القب�ش على اجلناة وتقدميهم 

للعدالة وتامني �سالمة املخطوفني واإعادتهم اإىل ذويهم .

التوا�سل االجتماعي  الهجوم على  اأبناء الربتى يجرى تداوله عرب مواقع  اأدان  بيان �سادر عن احتاد  اإىل ذلك 

القرية وقتل املواطنني العزل ، واأ�سار البيان اإىل الهجوم يجئ امتدادات لالعتداءات املتكررة التي قامت بها ملي�سيات 

الزيادية خالل االأيام املا�سية ، م�سيفا ان تلك الهجمات  هدفت اإىل تفريغ االأر�ش من �ساكينها باأ�سلوب القتل او التهجري 

واالفقار تنفيذا ال�سرتايجية قدمية ومتجددة تهدف لال�ستيالء على اأرا�سى الربتى . وقال البيان اإن قبيلة الربتى حتتفظ 

بحق الرد يف الزمان واملكان املنا�سبني .

وي�سار اإىل اأن اتفاقية وقف العدائيات املوقعة بني اجلانبني يف الثالث والع�سرين من �سهر مار�ش املا�سي والقرارات 

التي اأ�سدرتها اللجنة االأمنية العليا التي زارت الوالية  يف احلادي والثالثني من نف�ش ال�سهر برئا�سة ح�سبو حممد عبد 

الرحمن نائب رئي�ش اجلمهورية  مل تفلح يف  وقف اعتداءات ملي�سيات الزيادية على قرى الربتى ، حيث يعد هجوم االأم�ش 

على قرية توفاى هو الثالث من نوعه ، حيث قام امل�سلحون يف الثالث من ال�سهر اجلاري بالهجوم على   القرية ونهب وابور 

حمطة املياه الوحيدة بالقرية )دونكى ( مما اأدى اإىل تعطيل م�سدر املياه الوحيد و قاموا كذلك بنهب وابورات مطاحن 

للغالل االأربع املوجودة بالقرية ، االأمر الذي ت�سبب يف  تعطيل اأ�سباب احلياة بالقرية  ، وكان الهجوم االأول لتلك امللي�سيات 

والذي وقع يف االأ�سبوع قبل املا�سي قد نتج عنه  مقتل �سخ�ش واحد واإ�سابة اآخرين ونهب عدد من روؤو�ش املوا�سي  لريتفع 

اجماىل ال�سحايا من قرية توفاى اىل ثالثة قتلى واجمال قتلى الربتى اىل 107قتيال جراء تلك الهجمات .
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 حركة/ جيش تحرير السودان تطلق حملة )يسقط( لتغيير 
نظام اإلبادة الجماعية

لندن09-04-2015)موقع حركة العدل والمساواة ( 
من  و�سرورته  بالدنا  فى  التغيري  بحتمية  مّنا  اإميانًا 

اأجل احلل ال�سامل لالأزمة ال�سودانية املتجذرة التى تكمن فى 

ممار�سات نظام االإبادة اجلماعية الذى يدير دوالب الدولة عرب 

االإق�ساء  باالآحادية وطابع  و�سيا�سية متّيزت  اإجتماعية  �سفوة 

والتمييز واالإبادة اجلماعية والتهجري الق�سري واالإذالل ، تطلق 

نظام  لتغيري  )ي�سقط(  حملة  ال�سودان  حترير  جي�ش  حركة/ 

الع�سكرية  احلركة  قطاعات  كافة  وتوجه   ، اجلماعية  االإبادة 

وال�سيا�سية واملدنية وكل بنات واأبناء ال�سعب ال�سودانى فى املدن 

والقرى واالأرياف والفرقان باالإنتفا�ش الإ�سقاط نظام املوؤمتر الوطنى ومنع قيام اإنتخابات تزوير االإرادة ال�سعبية والتمديد 

للمجرم عمر الب�سري فى كافة م�ستوياتها واإعالن الع�سيان املدنى ال�سامل الإحداث التغيري ال�سامل وخال�ش �سعبنا من 

ربقة الديكتاتورية وبناء دولة املواطنة املت�ساوية واحلريات الفردية واجلماعية وتقدمي القتلة واملجرمني للمحاكم الوطنية 

والدولية وكتابة تاأريخ جديد لبالدنا خاىل من القتل والتمييز واالإق�ساء. 

اإّن نظام املوؤمتر الوطنى الذى متّيز بطابع ال�سيطرة دون اإعتبار للتعدد والتنوع العرقي والثقافى والدينى بعيدًا عن 

اأ�س�ش الدميقراطية واملواطنة املت�ساوية ومعايري العدالة ، عمد اإىل فر�ش ثقافة اأحادية م�ستخدمًة الدين والعرق الإلغاء 

االآخر وحمو هويته ، مما اأفرز واقعًا مظلمًا ومعاناة دائمة اإنعك�ست على جميع مكونات ال�سعب ال�سودانى .

واإنهيار  العام  ال�سالح  �سيا�سات  والتى جتلت فى  امل�ستحكمة  الوطنية  االأزمة  االإبادة اجلماعية قمة   وميّثل نظام 

البطالة  وتف�سى  الفا�سلة  ال�سودانية  واالأخالق  القيم  واإنحالل  القومية  التنموية  وامل�ساريع  وال�سحة  والتعليم  االإقت�ساد 

وزيادة معدالت الفقر واجلرمية ، ونهب ثروات ومقدرات الوطن وبيع تراثه واآثاره ، واإغالق دور ال�سيا�سة والفكر والثقافة 

وم�سادرة احلريات العامة واخلا�سة واإغالق ال�سحف ودور الن�سر وتكميم االأقالم املعار�سة ل�سيا�سات النظام واإرهاب 

ال�سحفيني واخل�سوم ال�سيا�سيني والن�سطاء وال�سباب والطالب والّزج بهم فى املعتقالت وال�سجون وبيوت االأ�سباح ، والقتل 

خارج اإطار القانون واإعدام اأ�سرى احلرب ، واأ�سبحت االإغتياالت والت�سفيات نهج حكومى �سد اخل�سوم واملعار�سني ، 

واإرتكاب اأفظع اجلرائم �سد االإن�سانية وجرائم احلرب وجرائم االإبادة اجلماعية فى دارفور وجبال النوبة والنيل االأزرق 

�سد  جمازر  واإرتكاب   ، االإقليمى  اجلوار  دول  من  جدد  بوافدين  واإبدالهم  مناطقهم  من  لل�سكان  الق�سرى  والتهجري   ،

2013م فى كل من اخلرطوم وود مدنى ونياال وغريها من املدن  ال�سلميني العزل فى هبة �سبتمرب املجيدة  املتظاهرين 

والقرى ال�سودانية ، واإرتكابه جمازر فى بورت�سودان واأمرى واملنا�سري وكجبار وحرق مزارع النخيل واخل�سراوات ، وتدمري 
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على  وعمل   ، القومية  الزراعية  امل�ساريع  وكل  اجلزيرة  م�سروع 

تردى واقع املراأة ال�سودانية ومت اإ�ستهدافها كعن�سر فى احلرب ، 

وطالتها كافة اجلرائم مبا فيها االإغت�ساب والقتل ، وظل النظام 

امل�سئوم  1989م  يونيو   30 اإنقالب  عرب  ال�سلطة  اإىل  جميئه  منذ 

يبث �سموم الفرقة والكراهية بني اأبناء الوطن الواحد والتى كانت 

حدود  فى  التفريط  مع  الوطن  من  عزيزًا  جزءًا  ف�سل  نتيجتها 

االإجتماعى  الن�سيج  فى  �سرخًا  واأحداث   ، اأرا�سيها  وبيع  بالدنا 

املرتابط عرب مر ال�سنني . 

املكونات  بني  ال�سراعات  يوؤجج  االإنقاذ  نظام  ظل 

البع�ش عرب  بع�سها  القبائل �سد  ال�سودانية وجتيي�ش  االإجتماعية 

خطاب اإعالمى موجه و�سيا�سات ممنهجة ، وتكوين ملي�سيات قبلية 

مدججة بال�سالح متار�ش القتل وال�سلب والنهب واالإغت�ساب على اأ�سا�ش عرقى دون رادع اأو وازع من �سمري اأو اأخالق ، 

وجلب النظام مرتزقة من خارج حدود الوطن وبقايا تنظيم القاعدة واحلركات االإرهابية العاملية الإ�ستخدامهم فى حروبه 

العبثية، واأ�سبح ال�سودان العبًا وداعمًا اأ�سا�سيًا فى العديد من احلروب االإقليمية والدولية من حر مال ال�سعب ال�سودانى 

وموارده ، 

وال�ساهد تدخله ال�سافر فى ال�سئون الداخلية فى كل من ليبيا وت�ساد واأفريقيا الو�سطى وجمهورية جنوب ال�سودان 

، ودعمه املعلن وامل�سترت حلركة االأخوان امل�سلمني فى م�سر ، وجي�ش الرب فى يوغندا ، وحركة حما�ش فى غزة ، وحركة 

االأ�سولية  احلركات  من  وغريها  نيجرييا  فى  بوكوحرام  وحركة   ، والعراق  �سوريا  فى  وداع�ش   ، ال�سومال  فى  ال�سباب 

واالإرهابية فى العامل ، كما اأ�ستخدم النظام �سيا�سة االأر�ش املحروقة فى دارفور وجبال النوبة والنيل االأزرق عرب ق�سف 

جوى واأر�سى لتجمعات املواطنيني العّزل بغر�ش االإبادة والتطهري العرقي وت�سريد املواطنني ، ومل ت�سلم حتى املمتلكات 

واملزارع والدواب من حمم نريانه اجلهنمية ، وقام بطرد املنظمات االإن�سانية العاملة بال�سودان اإمعانًا فى اإذالل ال�سحايا 

راأ�ش  املمار�سات وغريها و�سعت  ، فكل هذه  النازحني  والدواء ك�سالح �سد  الغذاء  واأ�ستخدم   ، واملر�ش  باجلوع  وقتلهم 

نظام احلكم فى اخلرطوم وبع�ش زمرته �سمن قائمة املطلوبني لدى املحكمة اجلنائية الدولية الإرتكابهم جرائم االإبادة 

اجلماعية والتطهري العرقي وجرائم احلرب وجرائم �سد االإن�سانية .

اإّن حل االأزمة ال�سودانية امل�ستحكمة ال يتم اإال باإزالة م�سبباتها وذلك عرب اإ�سقاط نظام االإبادة اجلماعية واإعادة 

لالأزمة  اجلذرى  واحلل  ال�سامل  التغيري  فى  الراغبة  القوى  كافة  مب�ساركة  جديدة  اأ�س�ش  وفق  ال�سودانية  الدولة  هيكلة 

ال�سودانية ، وبناء الدولة العلمانية الدميقراطية الليربالية الفيدرالية واإلغاء قانون الطوارىء والنظام العام وكافة القوانني 

التى تنتهك الكرامة االإن�سانية ، والعمل على �سيادة حكم القانون والف�سل الوا�سح بني الدين والدولة وف�سل ال�سلطات ، 

واإقرار مبداأ هوية �سودانية جامعة تظهر التعدد والتنوع دون اإ�ستعالء اأو اإق�ساء اأو متييز الأى من مكونات الدولة ال�سودانية 
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االإجتماعية والثقافية والدينية ، واإقامة نظام حكم ي�سمن الأقاليم ال�سودان املختلفة حكم نف�سها بنف�سها والتمتع باإ�ستغالل 

مواردها وامل�ساركة العادلة فى احلكومة االإحتادية بن�سب تتنا�سب وعدد �سكانها ، و�سمان قومية وحيادية القوات النظامية 

واخلدمة املدنية والهيئة الق�سائية واإعادة هيكلتها مبا يخدم ق�سايا الوحدة الوطنية والتنوع واالإ�ستقرار ال�سيا�سي ، واإقامة 

عالقات خارجية موؤ�س�سة على ح�سن اجلوار وامل�سالح امل�سرتكة واالإحرتام املتبادل مع كافة دول العامل ، وعدم التدخل 

فى ال�سئون الداخلية للدول ، وحماربة كافة مظاهر االإرهاب والتطرف الفكرى والدينى ، وحل جهاز االأمن واملخابرات 

الوطنى وامللي�سيات احلكومية كال�سرطة ال�سعبية والدفاع ال�سعبي وقوات الدعم ال�سريع واملرتزقة من خارج احلدود ونزع 

�سالحها وتقدمي قياداتها للعدالة املحلية والدولية جراء اجلرائم التى اإرتكبوها �سد املواطنيني العّزل.

ولكى تتم املحافظة على ما تبقي من وحدة ال�سودان وحمايته من �سبح التفكك واالإنهيار البد من التن�سيق امل�سرتك 

اإنتفا�سة �سعبية �ساملة فى كل املدن  ال�سرفاء فى  ال�سودانيني  ال�سودانية وكل  املعار�سة  والعمل اجلاد ووحدة �سف قوى 

واالأرياف تعجيل برحيل نظام الب�سري وت�سيعه اإىل مزابل التاأريخ وبناء دولة املواطنة املت�ساوية.

عبد الواحد حممد اأحمد النور

رئي�ش حركة/ جي�ش حترير ال�سودان

7 اأبريل 2015م

مؤسسة الشارقة للفنون تنظم مؤتمرًا عن السودان
الشارقة09-04-2015) - البيان (

تقيم موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون ومعهد درا�سات احلداثة املقارنة )جامعة كورنيل( موؤمترًا دوليًا بعنوان »احلداثة 

و�سناعة الهوية يف ال�سودان: ا�ستعادة حقبة ال�ستينات وال�سبعينات« ، ويعقد املوؤمتر يف الفرتة من 10-12 اأبريل 2015، 

اأمر تن�سيق هذا املوؤمتر �سمو ال�سيخة حور القا�سمي، رئي�سة  بال�سارقة، يف معهد ال�سارقة للفنون امل�سرحية. ويقوم على 

موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون، والربوفي�سور �سالح حممد ح�سن )جامعة كورنيل(.

يتيح املوؤمتر الفر�سة لبحث ودرا�سة حركة احلداثة يف ال�سودان باأبعادها التاريخية واالجتماعية والثقافية واالأدبية 

من  العديد  �سعود  �سهدت  حمورية  حقبة  باعتبارها  وال�سبعينات  ال�ستينات  حقبة  اإ�ساءة  على  املوؤمتر  ويركز  والفنية. 

احلركات احلداثية التي �سكلت انعطافات جذرية يف امل�سهد االأدبي والفني كما يوفراملوؤمتر من�سة ملجموعة من العلماء 

ونقاد االأدب والفن وامل�ستغلني بالفن ال�سينمائي وال�سعراء والكتاب امل�سرحيني والروائيني والفنانني، لتوثيق وتقدمي قراءات 

نقدية حول ت�سكل احلداثة يف ال�سودان.

ي�ست�سيف املوؤمتر جمموعة من ال�سخ�سيات البارزة ابرزهم : من�سور خالد، وكمال اإبراهيم اإ�سحاق، وحممد املكي 

اإبراهيم، وعبد اهلل علي اإبراهيم، واإبراهيم حممد زين، والنور حمد، واإبراهيم ال�سلحي، واإميان عبا�ش النور، وعبد اهلل 

جالب، واأحمد اإبراهيم اأبو�سوك، و�ستيال قايتانو، و�سليمان حممد اإبراهيم، وكمال اجليزويل، وتعبان لو ليو، وناهد حممد 

ح�سن، ونور الدين �ساتي. كما �سوف يتم االإعالن قريبًا عن الئحة اأ�سماء امل�ساركني كاملة وجدول فعاليات املوؤمتر.
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  االنتخابات السودانية.. رفض المعارضة وإصرار النظام
القاهرة 09-04-2015)البديل( أسماء عبد الفتاح

�سن االحتادي الدميقراطي االأ�سل هجوما غري م�سبوق على �سريكه املوؤمتر الوطني 

يف  ح�سون،  اأ�سامة  االأ�سل،  الدميقراطي  االحتادي  باحلزب  القيادي  قال  حيث  احلاكم، 

اجتثاثه من  بد من  وال  ال�سودان  تقدم  اأعاق  الوطني  املوؤمتر  اإن  االإثنني،  موؤمتر �سحفي، 

العملية ال�سيا�سية حتى ت�ستطيع البالد التقدم لالأمام، وقطع با�ستحالة اإجراء انتخابات 

�سفافة يف ظل وجود احلزب احلاكم علي �سدة ال�سلطة .

واأكد اأن االحتادي االأ�سل قرر خو�ش االنتخابات من اأجل ممار�سة حقه الد�ستوري 

الوطني من  املوؤمتر  ال�سفافية يف االنتخابات يف ظل وجود  باأن حتقيق  اأن يقر  يتنازل عنه، قبل  اأنه لن  الذي �سدد على 

امل�ستحيالت، واأ�سار ح�سون اإىل اأن اجلولة التي قام بها قادة االحتادي بعدد من املناطق ب�سمال و�سرق ال�سودان ك�سفت عن 

كثري من املمار�سات التي تتنافى مع عملية التحول الدميقراطي، و�سدد اأن االنتخابات تتطلب اأر�سية دميقراطية.

اآخر  االنتخابي وحتى  ال�سجل  ابتداء من  االنتخابات  نزاهة  تقدح يف  التي  املمار�سات  الكثري من  اأن هناك  واأفاد 

املوؤمتر  يد  يف  جميعها  تتوفر  بينما  االمكانات  تنق�سها  االنتخابات  يف  امل�ساركة  االأحزاب  من  الكثري  اإن  وقال  املراحل، 

الوطني، وقلل ح�سون من �ساأن الرقابة الدولية قائال اإنها “رقابة فوقية وال ت�ستطيع اأن تغطي جميع مراكز االقرتاع”.

من جانبها قالت احلركة االحتادية يف بيان اإن “البالد االآن ترزح حتت الظلم والطغيان والف�ساد الذي �سرب كل 

البالد، فاإنهارت االأخالق عماد االإن�سانية، ودمار �سامل اأ�ساب كل البنى التحتية، فرتدت كافة اخلدمات، التعليمية منها 

وال�سحية، وفقد االأمن وا�ستعلت احلروب يف كل مكان”، واأ�ساف البيان اأن “القتل اأ�سبح عادة، واملوت والدمار واخلراب 

اإن�سان ال�سودان  اإن�سان ال�سودان يتلذذ بها احلاكمون، وتعطلت احلياة وعم الفقر وانت�سر املر�ش، وهرب  واالإبادة وذلة 

هائما يف بقاع االأر�ش بحثا عن االأمن واالأمان واحلياة الكرمية، بعد اأن عم اخلراب جميع البالد”.

وحذر بيان احلركة االحتادية من اأن “البالد يف خطر، فقد هلك الزرع وال�سرع، و�ساعت احلقوق وتفتت الوطن 

وعمت الفنت واأو�سكت البالد اأن يعمها الدمار.. اإنها ماأ�ساة كربى يعي�سها كل بيت، اأما اآن لنا ن�سع حدا لهذا العبث، اأما 

اآن لنا اأن نكون ك�سعوب العامل االآمنة، اأما اآن لنا اأن نرف�ش الذل واملهانة”. 

يف ذات ال�سياق حمل احلزب االحتادي املوحد، احلكومة م�سوؤولية ازدياد تعقيد اأزمة البالد يومًا بعد يوم “يف ظل 

ت�سلط جماعة االإ�سالم ال�سيا�سي الأكرث من ربع قرن”.

وبينما مازالت املعار�سة قاطبة حتاول االطاحة باحلزب احلاكم عن طريق ثورة �سعبية كما حتاول اثبات بطالن 

االنتخابات وعدم �سرعية حدوثها مي�سى احلزب احلاكم يف طريقه نحو االنتخابات بثبات وحتت ا�سراف ودعم دويل فقد 

اأعلنت اجلامعة العربية م�ساركتها يف مراقبة االنتخابات ال�سودانية بعدد 33 مراقبًا يف وقت اأكدت فيه منظمة “اإيقاد” 

م�ساركتها بـ 30 مراقبًا من الدول االأع�ساء بعد اأن تلقت طلبًا من املفو�سية القومية لالنتخابات، فيما ك�سفت االأخرية، 
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عن م�ساركة 25 منظمة عاملية واإقليمية بجانب 

العملية  ملراقبة  وطنية  منظمة   162 اعتماد 

ال�سهر  خالل  اإجراوؤها  املقرر  االنتخابية 

اجلاري.

مكتب  رئي�ش  حليمة  �سالح  واأكد 

�سحفي  موؤمتر  يف  بال�سودان  العربية  اجلامعة 

ال�سحفية  للخدمات  ال�سوداين  املركز  نظمه 

معايري   2015 )انتخابات  بعنوان  االثنني،   ،

الراهن  للو�سع  وعملية  نظرية  بدرا�سة  جاء  االنتخابات  مراقبة  يف  م�ساركتهم  قرار  اأن  ال�سفافية(  و�سمانات  الرقابة 

بال�سودان.

واأو�سح اأن قانون االنتخابات ولد بعد تاأييد ومباركة من كافة االأحزاب والقوى ال�سيا�سية ال�سودانية، مو�سحًا اأن 

وفد اجلامعة العربية اأجرى عددًا من اللقاءات على م�ستوى رئا�سة اجلمهورية وعدد من قيادات االأحزاب امل�ساركة يف 

االنتخابات واملقاطعة لها بجانب لقاءات مع منظمات املجتمع املدين ومر�سحي الرئا�سة.

 

ناشط أمريكى : هل ستتوقف ايران عن مد الجيش السوداني 
بأسلحتها الفتاكة التي تقتل المدنيين ؟!

واشنطن 09-04-2015 )حريات( 
اأورد النا�سط وال�سحفي االأمريكي رايان بويتي �سورة لقذيفة ايرانية 

نع ا�ستخدمها اجلي�ش ال�سوداين �سد املدنيني يف جبال النوبة. ال�سُ

�ستتوقف  ابريل على )تويرت( هل   6 اأم�ش  له  وت�ساءل يف )تغريدة( 

يف  املدنيني  تقتل  التي  الفتاكة  باأ�سلحتها  ال�سوداين  اجلي�ش  مد  عن  ايران 

جبال النوبة بعد التطور اجلديد يف العالقة بني البلدين ؟!.

ولقيت )تغريدته( اإهتمام الكثريين واأعيد اإر�سالها من قبل مهتمني 

بال�ساأن ال�سوداين.

وريان بويتي اأحد العاملني يف االإغاثة االن�سانية باملعونة االأمريكية يف 

2011 قرر  اإندالع احلرب يف يونيو  جبال النوبة ، متزوج من النوبة ، وبعد 

عدم املغادرة ، فا�ستقال من املنظمة ، واأ�س�ش مع عدد من �سباب النوبة منظمة ) عيون واآذان النوبة( ، ثم )تقارير النوبة( 

ك�سكل من اأ�سكال �سحافة املواطن ، تقوم بر�سد وتوثيق اإنتهاكات حقوق االإن�سان باملنطقة . 
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  فشل الحوار يدفع المعارضة السودانية إلى خيار مواجهة 
النظام    

الخرطوم 09-04-2015)العرب (
للتفاقم  مر�سحة  ال�سودانية  االأزمة   

يف  قدما  ال�سري  على  النظام  اإ�سرار  ظل  يف 

املعار�سة  رف�ش  حمل  هي  عامة  انتخابات 

اأعلنت  وقد  والع�سكري  ال�سيا�سي  ب�سقيها 

االأخرية قرارها بال�سري قدما يف تعطيلها واإن 

كان باال�ستيالء على �سناديق االقرتاع.

اأعلن حتالف نداء ال�سودان طي �سفحة 

احللول الدبلوما�سية وال�سري يف خيار مواجهة 

النظام الإ�سقاطه �سعبيا.

جاء ذلك بعد رف�ش النظام واالأحزاب 

املتحالفة معه، امل�ساركة يف االجتماع التح�سريي للحوار الوطني يف العا�سمة االإثيوبية اأدي�ش اأبابا، برعاية االآلية االأفريقية 

التي يرتاأ�سها ثابو اإمبيكي.

واأكد “نداء ال�سودان” امل�سكل من كربى القوى ال�سيا�سية والع�سكرية بالبالد، يف بيان له “اأن االجتماع التح�سريي 

واملبادرة االأملانية كانت اآخر الفر�ش الإنهاء احلرب وحتقيق الدميقراطية، وتبني خيار احلل ال�سيا�سي ال�سامل، واالإجماع 

الوطني يف البالد”، مطالبا ال�سودانيني مبقاطعة االنتخابات والعمل على اإ�سقاط النظام.

وا�سطر االحتاد االأفريقي اإىل تعليق اجتماع بني قوى املعار�سة ال�سودانية مع وفد حزب املوؤمتر الوطني احلاكم 

الذي رف�ش امل�ساركة، معتربا اأن التاريخ املحدد لالجتماع يتزامن وا�ستعدادات االأحزاب للم�ساركة يف االنتخابات، كما عزا 

احلزب احلاكم رف�سه امل�ساركة اإىل جتاهل االحتاد االأفريقي دعوة املمثلني عن اآلية 7+7، مع اأن حتالف نداء ال�سودان، 

اأكد ح�سور اأطراف من االآلية، الجتماع اأدي�ش اأبابا دون اأن يحددها.

ويف بيانه االأخري قال “لقد دعت االآلية الرفيعة لالجتماع التح�سريي للحوار الوطني، ح�سر وفد قوى نداء ال�سودان 

ومنظمات املجتمع املدين و جلنة 7+7، و رف�ش املوؤمتر الوطني وحكومته ح�سور االجتماع وعملوا على عرقلته واإف�ساله”.

واآلية 7+7 ت�سم ممثلني عن اأحزاب وقوى �سيا�سية وافقت على احلوار الوطني الذي دعا اإليه الرئي�ش عمر ح�سن 

الب�سري يف يناير من العام املا�سي.

وفقدت االآلية ثقلها بعد ان�سحاب عدد من االأحزاب املوؤثرة يف امل�سهد ال�سيا�سي ال�سوداين على غرار حزب االأمة 

القومي بقيادة ال�سادق املهدي الذي اأعلن ان�سحابه يف مايو من العام املا�سي.
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املعزولة  التمديد  “انتخابات  والتوجه نحو  امل�ساركة يف احلوار،  اأن رف�ش احلكومة وحزبها،  ال�سودان  نداء  وراأى 

احلل  ورف�ش  واالإفقار  والف�ساد  واال�ستبداد  احلرب  باجتاه  قدما  امل�سي  يف  االإ�سرار  اإىل  عمليا  يوؤ�سر  اجلدوى،  عدمية 

ال�سلمي”، م�سيفا “مل يرتكا للقوى ال�سيا�سية من خيار �سوى املواجهة على طريق االنتفا�سة ال�سلمية”.

ودعا التحالف -الذي ي�سم يف �سفوفه اجلبهة الثورية امل�سلحة )حتالف الأربعة قوى �سودانية م�سلحة( وحزب االأمة 

وحتالف قوى االإجماع الوطني )ي�سم اأحزب ي�سارية ولربالية(- املواطنني اإىل ت�سعيد املقاومة �سد االنتخابات، حاثا على 

�سرورة ا�ستمرار حمالت املقاومة حتى اإ�سقاط النظام والعمل على وقف احلرب، مع االهتمام باملعاناة االإن�سانية ملاليني 

ال�سودانيني مبا يف ذلك وقف الق�سف اجلوي للمدنيني و ا�ستهدافهم.

ويتم�سك النظام ال�سوداين باإجراء االنتخابات يف موعدها والتي مل يعد يف�سل عنها �سوى 7 اأيام فقط، على خالف 

املعار�سة التي تطالب بتاأجيلها لف�سح املجال اأمام اإر�ساء حوار وطني جاد ينبثق عنه جمل�ش د�ستوري وحكومة انتقالية 

تتوىل هي االإعداد لالنتخابات.

ولكن يبدو اأن هذه الدعوات من املعار�سة ال تلقى اآذانا �ساغية فالنظام يجد اأن هذه االنتخابات م�سريية الإ�سفاء 

�سرعية متاآكلة على حكمه وفق و�سف املناوئني له.

واإزاء ذلك جتد املعار�سة )املنخرطة �سمن نداء ال�سودان اأو تلك التي تعمل ب�سفة منف�سلة( نف�سها جمربة على 

ال�سري يف اإف�سال االنتخابات بطرق بعيدة عن منطق الدبلوما�سية، التي جنح النظام يف توظيفها الإلهائها.

يف  كمينا  ن�سبت  عنا�سرهما  اأن  االأحد،  )�سمال(  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبي  واجلي�ش  ال�سعبية  احلركة  واأعلنت 

والية جنوب كردفان، متكنت يف اأعقابه من اال�ستيالء على عربة حمملة ب�سناديق اقرتاع وذلك يف حماولة منها لتعطيل 

االنتخابات الرئا�سية والت�سريعية املقررة االأ�سبوع املقبل.

وقال املتحدث با�سم احلركة ال�سعبية واجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان )�سمال( اأرنو نقوتلو لودي يف بيان اأنه يوم 

ال�سبت “ويف اإطار دعم حملة اإرحل وتعطيل االنتخابات، ن�سبت قوات اجلي�ش ال�سعبي كمينا على طريق كادقلي الدلنج 

متكنت فيه من اال�ستيالء على عربة مليئة ب�سناديق االقرتاع كانت فى طريقها من الدلنج اإىل الُكرُقل”.

“كل  “اجلي�ش ال�سعبي م�ستمر يف خطته لتعطيل االنتخابات عرب حملته الع�سكرية”، منا�سدا  واأ�ساف البيان اإن 

املواطنني االبتعاد عن املواقع واملناطق الع�سكرية الأنها اأهداف م�سروعة �سيتم ا�ستهدافها”.

وكان اجلي�ش ال�سعبي اأعلن ال�سهر املا�سي �سن حملة لتعطيل االنتخابات الرئا�سية والت�سريعية.

يف  جدد  �سباط  لتخريج  حفل  خالل  اجلمعة  ح�سني  حممد  عبدالرحيم  ال�سوداين  الدفاع  وزير  توعد  املقابل  يف 

لتعطيل  للمتمردين  يدع جماال  لن  “اجلي�ش  اإن  قائال  امل�سلحة  للعا�سمة اخلرطوم، احلركات  التواأم  املدينة  درمان،  اأم 

االنتخابات بواليات دارفور والنيل االأزرق وجنوب كردفان، م�سيفا اأن “حتركات التمرد االأخرية الرامية الإف�سال االنتخابات 

لن تنجح”.



كل الصور ... كل األلوان
All  Pictures .. All Colors 

SU
N

A
 E

XC
LU

SI
V

E 
PO

ST

14
14

العدد
4239

الخميس 4/9/ 2015م -صباحًا 
Tuseday 9 April 2014 -morning

وزارة الداخلية تفصل )30( شرطيا لرفضهم القتال في جنوب 
كردفان

ابوكارنكا09-04-2015)راديو دبنقا(
الثالثاء  اأم�ش  الداخلية  وزارة  ف�سلت 

)30( �سرطيا بوالية �سرق دارفور بعد رف�سهم 

كردفان.  بجنوب  القتال  مناطق  اإىل  الذهاب 

املف�سولني  اإن  دبنقا”  لـ”راديو  م�سدر  وقال 

ق�سوا  اأنهم  بحجة  بالذهاب  االأوامر  رف�سوا 

يذهب  مل  بينما  قبل،  من  هناك  فرتات  عدة 

من دفعتهم من نف�ش الوالية حتى ملرة واحدة 

للقتال بجنوب كردفان. 

وعد امل�سدر القرار باأنه ا�ستهداف ملجموعة حمددة، ودلل على ذلك باأن جميع املف�سولني من مناطق اأبو كارنكا، 

وعديلة، و�سارف، كا�سفا اأ�سماء بع�ش املف�سولني من منطقة اأبو كارنكا، وهم: عريف �سرطة اأحمد حممد برمية، عريف 

�سرطة حامد اأحمد عبدالرحمن، وكيل عريف اأحمد اإبراهيم �سبيل، عريف �سرطة ف�سل اهلل عثمان ح�سب النبى، عريف 

نورين عبداهلل فريحة، وكيل عريف حامد عبد الزين اأحمد، ومن عديلة رقيب �سرطة يو�سف اآدم يو�سف، عريف �سرطة 

ال�سائر اإدري�ش، وكيل عريف �سرطة ف�سل حممد اإبراهيم، ومن �سارف عريف �سرطة عبد الرحمن �سالح ناير، وعريف 

�سرطة ب�سري عبداهلل ب�سري.

ال�سودانيني يف  لكل  منا�سدة  دارفور  والالجئني يف  النازحني  ملع�سكرات  العامة  املن�سقية  وجهت  اأخرى  ومن جهة 

خمتلف مدن وقرى ال�سودان، ويف مع�سكرات النزوح واللجوء، للخروج يف م�سريات جماعية متزامنة يوم 13 اأبريل اجلاري 

رف�سا ومقاومة لقيام االنتخابات املزورة، واإ�سقاطا ملا �سموه نظام االإبادة اجلماعية يف اخلرطوم.

واأكد يعقوب حممد عبداهلل املن�سق العام ملع�سكرات النازحني والالجئني اأنهم بو�سفهم نازحني والجئني يوؤمنون 

باأنه ما مل يتم اإ�سقاط النظام لن ي�ستقر ال�سودان واإقليم دارفور ب�سفة خا�سة. واأ�سار اإىل اأن اإ�سقاط نظام املوؤمتر الوطني 

واجب من اأجل وقف حمالت االغت�ساب و الق�سف اجلوى واالإبادة اجلماعية اجلارية يف دارفور، وجبال النوبة، والنيل 

االأزرق. 
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متابعات إقليمية ودولية

معارضة جوبا تتهم الحكومة بـ”إبادة” أقلية “شلك” 
أديس ابابا09-04-2015) األناضول(

جنوب  بدولة  املعار�سة  قوات  اتهمت   

ب�سن  جوبا  حكومة  الثالثاء،  اليوم  ال�سودان، 

�سلك”   “ اأقلية  على  الهجمات  من  �سل�سلة 

“ملكال”  مدينة  يف  اأخرى  وجماعات  العرقية، 

�سرق(،  )�سمال  النيل”  “اأعايل  والية  عا�سمة 

م�سوؤول  نفاه  ما  وهو  بالوالية،  اأخرى  ومناطق 

ع�سكري حكومي. 

يف  اام�ش  عقده  �سحفى،  موؤمتر  وفى 

العا�سمة االإثيوبية اأدي�ش اأبابا، قال جيم�ش لوين ثيت�سوت، املتحدث با�سم قوات ريك م�سار، النائب ال�سابق لرئي�ش جنوب 

ال�سودان: “ت�ساءلت اأعداد �سكان �سلك )يف ملكال( متاما”. 

وبح�سب “ثيت�سوت” فاإن الهجمات )على اأقلية �سلك( بداأت مبقتل قائد جي�ش للحكومة يف كمني باملنطقة، حيث 

الهيئة  “نطالب  واأ�ساف:  الق�ساء”.  نطاق  خارج  قتل  وعمليات  “اغت�ساب،  جرائم  وارتكبت  احلكومية  القوات  و�سلت 

احلكومية لتنمية دول �سرق اأفريقيا، )اإيغاد( واملجتمع الدويل مل�ساعدتنا”.

 ويف املقابل، نفى اللواء جون�سون اأولونغ قائد منطقة “واو �سلك” التابعة للجي�ش احلكومي، غربي “اأعايل النيل”، 

يف بيان تلقت االأنا�سول ن�سخة منه �سحة تلك املعلومات حول خطة احلكومة للق�ساء على قبيلة “ال�سلك”. وقال “اأولوجن”: 

م�سار  يقودهم  الذين  واملتمردين  ال�سالم  اأعداء  اأحذر  اأن  “اأريد 
القومية  امار�ش مهامي  اأنا  بعينها،  اأجندة قبيلة  ينقاد وراء خدمة  اأن  الذي ميكن  القبلي  بال�سخ�ش  ل�ست  باأنني 

ب�سفتي �سابط يف اجلي�ش احلكومي، واأ�سهر علي حماية والية اأعايل النيل”. 

واتهم الفريق “اأولوجن” قوات م�سار بـ”ا�ستهداف اأبناء قبيلة ال�سلك منذ اندالع احلرب يف اأعايل النيل يف دي�سمرب 

2013”. واأ�ساف: “اأعداد اأبناء ال�سلك الذين قتلهم م�سار تفوق الذين ق�سوا علي اأيدي احلكومات ال�سودانية التي تعاقبت 

علي ال�سلطة يف اخلرطوم )يق�سد فرتة اندالع احلرب بني ال�سودان وجنوب ال�سودان بني عامي 1983-2005، عندما مت 

التوقيع على اتفاق �سالم بني حكومة اخلرطوم، واحلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان احلاكمة حاليا يف جنوب ال�سودان”.

 ويف ختام بيانه، اأ�سار امل�سوؤول الع�سكري اإىل اأنه “التقى جلنة التحقيق التي كونتها القيادة العامة للجي�ش ال�سعبي 

ملكال  مدينة  )�سرقي  اأكوكا  منطقة  م�سارف  علي  الدينكا  قبيلة  من  م�سلحني  �سباب  يدي  علي  نائبه  مقتل  للتحقيق يف 
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عا�سمة الوالية(”. 

اإبريل اجلاري، كما  االأول من  نائبه يف  انتهت مبقتل  التي  امل�سكلة  بداية  للجنة حول  باإفاداته  “اأدىل  اأنه  واأو�سح 

�ستلتقي اللجنة اأي�سا بقيادات من �سباب قبيلة ال�سلك، اإىل جانب ممثلني من قبيلة الدنكا ملعرفة مالب�سات احلادث”. 

وكان اللواء جون�سون اأولينغ، وهو متمرد �سابق، قد اأعلن ان�سمامه للحكومة عام 2012، بعد اأن كان قائد ملي�سيا 

حملية هدفها ا�ستعادة اأرا�سي قبيلة “ال�سلك”، التي مت نهبها من قبل قبيلة الدنكا بح�سب زعمه، وبعد ان�سمامه مت تعيينه 

قائدا ملنطقة “واو �سلك”، حتت قيادة الفرقة االأويل للجي�ش باأعايل النيل.

 ويف اخلام�ش من مار�ش املا�سي، تاأجلت املفاو�سات بني طريف ال�سراع يف جنوب ال�سودان، التي ترعاها “اإيغاد”، 

اإىل اأجل غري م�سمى، جراء عدم الو�سول اإىل اتفاق بعد انتهاء مهلة “اإيغاد”. ومنذ منت�سف دي�سمرب 2013، ت�سهد دولة 

جنوب ال�سودان، التي انف�سلت عن ال�سودان عرب ا�ستفتاء عام 2011، مواجهات دموية بني القوات احلكومية وم�سلحني 

مناوئني لها تابعني للنائب ال�سابق للرئي�ش ريك م�سار، بعد اتهام الرئي�ش �سلفاكري ميارديت له مبحاولة تنفيذ انقالب 

ع�سكري، وهو ما ينفيه االأخري.

 

نيويورك تايمز: خطط سعودية لتوسيع حربها فى اليمن 
واشنطن 9-4-2015- اليوم السابع

قالت �سحيفة نيويورك تاميز، اإن طلب ال�سعودية من باك�ستان امل�ساركة بطائرات و�سفن حربية وقوات فى هجماتها 

على اليمن، رمبا ي�سري اإىل خطط اململكة العربية لتو�سيع حربها �سد املتمردين احلوثيني، الذين ي�سيطرون على البالد. 

والواليات  عربية عدة  دول  من  املدعومة  ال�سعودية،  اجلوية  ال�سربات  اأن  الثالثاء،  االأمريكية،  ال�سحيفة  وت�سري 

املتحدة، ف�سلت حتى االآن فى وقف تقدم احلوثيني، مبا فى ذلك داخل عدن، ثانى اأكرب مدينة فى اليمن. 

وبينما لوحت الريا�ش مرارا بغزو برى فى اليمن، فاإن حمللون يعتقدون اأنه من املرجح اأن يتم االعتماد فى هذا ب�سكل 

كبري على القوات االأجنبية، مبا فى ذلك الباك�ستانية وامل�سرية. وعر�ش خواجة حممد اأ�سف، وزير الدفاع الباك�ستاتى، 

االثنني، على الربملان الطلب ال�سعودى دون اأن يحدد متى اأو اأين ترغب الريا�ش فى ن�سر هذه القوات. لكن اعتزاز اإح�سان، 

�سيا�سى معار�ش من حزب ال�سعب الباك�ستانى، طلب من احلكومة تو�سيح موقفها من الطلب ال�سعودى.

 وترتبط باك�ستان بتاريخ طويل من التعاون الع�سكرى مع ال�سعودية الذى ميتد اإىل عقود طويلة. وقد وفرت تدريبا 

ع�سكريا مكثفا لل�سعوديني، واأر�سلت ع�سرات االآالف اجلنود الذين متركزوا فى اململكة العربية، مبا فى ذلك خالل حرب 

اخلليج 1990-1991. واأ�سار عادل اجلبري، ال�سفري ال�سعودى لدى وا�سنطن، اإىل اأن الهجوم الربى فى اليمن لي�ش و�سيكا. 

واأو�سح فى ت�سريحات لل�سحفيني: “فى الوقت الراهن، نحن فى مرحلة الغارات اجلوية.” 

من جانب اآخر اأ�سارت ال�سحيفة اإىل ا�ستمرار املفاو�سات داخل جمل�ش االأمن الدوىل، بني دبلوما�سيني من دول 

اخلليج ورو�سيا، ب�ساأن كيفية تو�سيل امل�ساعدات االإن�سانية لليمن مع تدهور الو�سع االأمنى واالإن�سانى و�سعوبة قدرة عمال 

االإغاثة على الو�سول اإىل الداخل. 
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وت�سعى رو�سيا الإ�سدار قرار من جمل�ش االأمن با�سم “توقف اإن�سانى”، للهجمات اجلوية ال�سعودية املتوا�سلة الإدخال 

الع�سكرية متاما  تعليق احلملة  اأنها ال تريد  يبدو  االأجانب من اخلروج. لكن دول اخلليج  يتمكن  امل�ساعدات وكذلك كى 

وفى املقابل اقرتحت م�سروع قرار يدعو االأمني العام لالأمم املتحدة لت�سهيل احل�سول على امل�ساعدة دون وقف ال�سربات 

اجلوية.  

السودان تحتجز 3 مراكب صيد على متنها 105 صيادين مصريين 
القاهرة 2015/4/8م- موقع المصريون 

قال بكري اأبو احل�سن، نقيب ال�سيادين 

اإن  م�سر،  �سرقي  �سمال  ال�سوي�ش،  مبحافظة 

اأم�ش  احتجزت،  ال�سودانية  البحرية  ال�سلطات 

متنها  على  م�سرية  �سيد  مراكب   3 االأربعاء، 

105 �سيادين .

اأبو احل�سن، يف بيان له، و�سل  واأ�ساف 

ال�سلطات  اأن  منه،  ن�سخة  االأنا�سول  وكالة 

ال�سودانية األقت القب�ش على املراكب امل�سرية 

بتهمة ال�سيد بدون ت�سريح باملياه االإقليمية ال�سودانية بالبحر االأحمر 

واأو�سح اأن جميع االت�ساالت توؤكد اأن مراكب ال�سيد امل�سرية كانت ت�سري باملياه الدولية بالبحر االأحمر، ولي�ست 

املياه ال�سودانية

واأ�سار اأبو احل�سن اإىل اأن القوات البحرية ال�سودانية اأطلقت الر�سا�ش على اأحد مراكب ال�سيد امل�سرية، الفًتا اإىل 

اأنه ال توجد اإ�سابات بني ال�سيادين .

واأكد اأبواحل�سن اأنه توجد جهود دبلوما�سية حاليا تقوم بها وزارة اخلارجية امل�سرية من اأجل االإفراج عن ال�سيادين 

.

ومل يت�سن احل�سول على تعقيب فوري على الواقعة من قبل ال�سلطات ال�سودانية .
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أراء وتحليالت

انضمام السودان ) للحازم ( وحتمية تفكيك مشروع االنقاذ 
االسالموى

كارديف 09-04-2015)موقع حركة العدل والمساواة ( ابوبكر القاضي 
 ) احلزم   ( عا�سفة  لتحالف  ان�سم  قد  الب�سري  ان  البع�ش  يعتقد 

ب�سطارته و عبقريته ، و يتخوف الكثريون من ان يتقوى عمر الب�سري بان�سمامه 

 ، الع�سكرية  اللوج�ستية  االمكانات  توظيف  من  ميكنه  مبا   ، احلزم  لعا�سفة 

وعائدات الدعم العربى بالريال والدرهم والدوالر ل�سرب وت�سفية املعار�سة 

الداخلية ، واحليلولة دون االنتفا�سة ، ودعم جهوده الع�سكرية للق�ساء على 

اجلبهة الثورية ، وابدا بالقول بان هذا التخوف م�سروع ، ومفهوم ، والهدف 

من هذا املقال هو تبديد هذه املخاوف ، وتقدمي االدلة ، بالتحليل واال�ستقراء 

، على ان ان�سمام الب�سري لتحالف ال�سيف احلازم �سيعجل من تفكيك نظامه 

والغاء م�سروعه الداع�سى، امرا حتميا ، و�سيعجل بربنامج اعادة هيكلة الدولة ال�سودانية وبناء جي�ش وطنى جديد بعد 

دمج مقاتلى اجلبهة الثورية فى اجلي�ش ، وتغيري العقيدة القتالية للجي�ش ال�سودانى ، وان انتهازية عمر الب�سري ال �سقف 

لها ، فهو على ا�ستعداد لبيع االخوان امل�سلمني الدوليني واملحلني من اجل تاجيل ت�سليمه للمحكمة اجلنائية الدولية ، وهذه 

هى االدلة :

اوال : مل ين�سم الب�سري )للحزم( ب�سطارته ، وامنا مت احلاقه ، حتت التهديد بالويل والثبور وعظائم االمور :

2013 بعد ف�سل م�سروع ح�سن البنا فى م�سر وجميء  30 يونيو  1- ان حتالف ال�سيف احلازم عمليا قائم منذ 

ال�سي�سي لل�سلطة ، وقد وجد ال�سي�سي دعما غري حمدود من ال�سعودية واالمارات ، وقد تطور هذا احللف اىل اعالن احلرب 

على االخوان امل�سلمني ، ومت ت�سنيفهم كارهابيني .

2- مل ين�سم الب�سري حللف احلزم بعبقريته و�سطارته ، وامنا ) نودى عليه ( ، فقد مت جلبه ، لي�ش النه ي�سكل 

ا�سافة نوعية للتحالف ، وامنا لوقف دوره ال�سلبي فى املنطقة كونه احلليف الوحيد اليران فى حميط البحر االحمر، و 

الداعم اال�سا�سي للحوثيني فى املنطقة ، و�سوف نبني بحول اهلل فى الفقرات القادة ان الب�سري قد ركب فى ال�سفينة التى 

�سيلقى فيها حتف نظامه وم�سروعه .

ثانيا : العقيدة القتالية لعا�سفة احلزم ت�ستهدف احلوثيني / ثم التطرف ال�سنى العنيف : داع�ش / القاعدة / بوكو 

حرام / واالخوان امل�سلمني / مبا فيهم نظام عمر الب�سري:

الغرا�ش هذا املقال اعنى بالعقيدة القتالية الهدف ال�سيا�سي الذى يقاتل من اجله حتالف )احلزم( الذى ي�سم 
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فى نواته )جمموعة 5+1( دول جمل�ش التعاون اخلليجى اخلم�ش ) ال�سعودية ، االمارات ، الكويت ، قطر ، البحرين ( + 

م�سر ، وذلك من خالل العمليات الع�سكرية فى اليمن �سد احلوثيني وقوات الرئي�ش املخلوع على عبداهلل �سالح ، فالهدف 

ال�سيا�سي لعا�سفة احلزم فى مداه الق�سري هو اال�ستجابة لطلب ال�سرعية فى اليمن لوقف التمدد احلوثى الذى ي�ستبطن 

الوجود االيرانى فى عدن وي�سعى لل�سيطرة على باب املندب وعلى مداخل وخمارج املالحة بالبحر االحمر مما يهدد امن 

اخلليج وم�سر على ال�سواء ويهدد التجارة العاملية ، وفى املدى املتو�سط والطويل ، فان هذا التحالف ي�ستهدف اال�سالم 

ال�سنى الرادكاىل العنيف والذى ي�سمل االخوان امل�سلمني الذين جرى ت�سنيفهم كارهابيني ، ومن املرجح ان تن�سم ايران 

اجلديدة ، ) ايران املنزوعة من الد�سم النووى ، ايران البازار / البيزيني�ش(.

ان اهمية �سودان االنقاذ اال�سالموى برتكيبته احلالية فى هذا احللف ال تكمن فى دور ال�سودان االيجابي ، وم�ساركته 

الفاعلة فى القتال ، و امنا تكمن فى جتنب دوره ال�سلبي ، كون ال�سودان هو احلليف اال�سرتاتيجى اليران ، ومن خالل 

ال�سودان ت�سل امل�ساعدات الع�سكرية االيرانية للحوثني ، حيث توجد م�سانع ال�سالح االيرانية ) الريموك ، مثال ( فى 

ال�سودان ،

ثالثا : �سودان االنقاذ ، مب�سروعه االخوانى ، غري موؤهل الن يكون مقرا للقوات الربية لعا�سفة احلزم ، النه فى 

عام 1973 كان العدو امل�ستهدف هو ا�سرائيل ، فى حني عا�سفة احلزم ت�ستهدف التطرف اال�سالمى العنيف مبا فى ذلك 

عمر الب�سري :

عا�سفة احلزم ت�ستند فى �سرعيتها اىل فكرة الدفاع امل�سرتك التى تا�س�ست عام 1973 ، وتقوم على تا�سي�ش قوات 

م�سلحة عربية قوامها مائة الف جندى يكون مقر هذه القوات فى ال�سودان ، هذه الفكرة فى وقتها كانت �سليمة ومنطقية 

، ولكنها االن غري عملية ، ولن تقبل بها م�سر ابدا ، وذلك لال�سباب التالية :

* فى �سنة 1973 كانت العقيدة القتالية للدفاع العربى امل�سرتك هى حماربة ا�سرائيل ، وكانت م�سر هى الدولة 

امل�سرتك خارج م�سر هو جتنب احلالة  الدفاع  قوات  و�سع  الهدف من  وكان   ، ا�سرائيل  القتال �سد  االوىل فى  العربية 

، فكان  ا�سرائيل كل �سالح اجلو امل�سرى وهو على االر�ش  1967 عندما �سربت  التى حدثت مل�سر فى نك�سة  املا�ساوية 

املطلوب ان يكون هذا االحتياطى خارج م�سر ، وفى مكان امن، وفى متناول يد احلكومة امل�سرية .

** فى �سنة 1973 كان احلكام فى ال�سودان من القوميني العرب بقيادة منريى الذى خل�ش لتوه انذاك من الق�ساء 

على ال�سيوعيني ، فقد كان مر�سيا عنه امريكيا ، و�سعوديا ، وم�سريا ، لذلك فقد كان ال�سودان / ظهر م�سر االآمن ، و 

ان�سب مكان ي�سلح كمقر لقيادة الدفاع العربى امل�سرتك .

*** باملقابل ، فان �سودان االنقاذ اليوم ، مب�سروعه اال�سالموى ، هو اكرب مهدد المن م�سر منذ عهد مبارك و 

حتى عهد ال�سي�سي . فالنظام ال�سودانى هو املعرب الذى متر من خالله اال�سلحة االيرانية عرب البحر االحمر و�سيناء اىل 

حما�ش و�سيناء ، واىل اال�سالميني فى ليبيا بعد �سقوط نظام القذافى واىل احلوثيني فى اليمن ، واىل بوكو حرام فى 

نيجرييا وت�ساد والكمرون .

*** ان االنتهازى عمر الب�سري ، على حد و�سف ال�سيد هانى ر�سالن له ، مع احدى القناوات الف�سائية ) املقابلة 
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منت�سرة على الوت�ساب ( ، غري مامون ، فقد ظل يلعب دور العميل املزدوج ، اليران ، ولل�سعودية ودول اخلليج ، وفى االونة 

االخرية بعد ف�سل الربيع اال�سالمى وتبلور حتالف ) ال�سعودية / االمارات/ م�سر( انك�سف امر النظام االنقاذى ال�سودانى 

املنحاز متاما للحلف االيرانى املعادى لل�سعودية واالمارات ، والداعم ملخططات التنظيم الدوىل لالخوان امل�سلمني الذى 

يهدد امن م�سر / ال�سي�سي ، وامن دول اخلليج . و�سوف او�سح فى فقرة م�ستقلة ان الب�سري بان�سمامه اىل حتالف احلازم 

قد �سعى اىل حتفه بظلفه ، النه دخلف حتالفا ال يقبله مب�سروعه احلاىل ، الن التحالف ا�سا�سا ي�ستهدف اال�سالم ال�سيا�سي 

الرادكاىل ب�سقيه ال�سيعى وال�سنى .

رابعا : االموال اخلليجية التى �سيجنيها نظام الب�سري مقابل ا�سرتاكه فى عا�سفة احلزم هل ميكن ا�ستخدامها 

ل�سرب املعار�سة ال�سودانية ب�سقيها ؟

واالمارات  ال�سعودية  ال�سودانى من  النظام  يتلقاها  التى  االموال  الب�سري  ي�ستخدم عمر  ان  الكثريون من  يتخوف 

نظري ان�سمامه لتحالف ) احلازم( ، ي�ستخدمها ل�سرب املعار�سة ال�سودانية بجناحيها الع�سكرى وال�سيا�سي ، كاتب هذا 

املقال يتفهم هذا التخوف ، ولكنه يقلل من اهمية هذا املو�سوع ، وذلك لال�سباب التالية :-

1- اننا فى املعار�سة امل�سلحة �سعداء بخروج نظام اخلرطوم من مع�سكر ايران اىل حمور ) ال�سعودية / االمارات/ 

م�سر( ، وذلك الن النظام االيرانى ظل �سريكا لنظام عمر الب�سري فى االبادة اجلماعية الهلنا فى اجلنوب الذى ذهب 

وفى دارفور وجبال النوبة واالنق�سنا ، ان ايران مل ت�ساهم فى تعمري ال�سودان ، وامنا �ساهمت فى تدمريه وابادة ال�سعب 

ال�سودانى ، ان القدر ال�سئيل الذى جرى من تنمية فى ال�سودان خالل عهد االنقاذ الطويل ، وخا�سة ال�سدود العن�سرية 

اجلهوية ، قد مت بقرو�ش من ال�سعودية وال�سناديق العربية ، وقد �ساحب هذه القرو�ش ف�ساد ماىل �سخم من قيادات 

االنقاذ ، حتى ا�سبح الف�ساد �سمة من �سمات االنقاذ ، و�ساهدنا من كل ذلك ، هو ان عائدات الدعم اخلليجى �ستذهب 

اىل جيوب الفا�سدين ال�سرهني من اهل االنقاذ ، ولن تذهب هذه االموال للتنمية او رفاهية ال�سعب ال�سودانى ، او حلماية 

االمن القومى ال�سودانى واحلفاظ على حدود ال�سودان ، بدليل ان النظام اال�سالموى قد فرط فى جنوب ال�سودان حني 

كانت كل امكانات ال�سودان املوحد حتت يده ، وهى تعادل ع�سرات اال�سعاف للم�ساعدات اخلليجية .

2- ان امل�ساعدات املالية التى �سيتلقاها النظام ال�سودانى نظري م�ساركته فى عا�سفة احلزم ال ت�ساوى �سيئا بالن�سبة 

لعائدات برتول اجلنوب التى كانت حتت ت�سرف احلكومة ال�سودانية ، وهى تزيد عن 70 مليار دوالر ، واخلال�سة التى اود 

الو�سول اليها هى ان احلكومة ال�سودانية قد ف�سلت فى الق�ساء على املقاومة امل�سلحة فى حمور دارفور خالل الفرتة منذ 

عام 2003 حتى عام 2011 فى وقت كانت كل عائدات البرتول ال�سودانى بيدها ، وفى وقت توقفت فيه تكاليف احلرب فى 

اجلنوب ب�سبب وقف اطالق النار الدائم مع اجلي�ش ال�سعبى لتحرير ال�سودان ، اخل�ش من ذلك اىل القول بان الف�ساد هو 

الداء الع�سال لنظام االنقاذ ، وان الف�ساد �سيمت�ش اى اموال قد يح�سل عليها اهل االنقاذ من اخلليجيني نظري م�ساركته 

فى عا�سفة احلزم .

خام�سا : ان�سمام الب�سري لل�سيف احلازم �سيحتم عليه امل�سي نحو ال�سالم ال�سامل ، وتفكيك م�سروع االنقاذ :

* خل�سنا فى هذا املقال اىل ان حتالف ) احلازم ( باال�سا�ش ي�ستهدف اال�سالم ال�سيا�سي االخوانى الذى ي�ستهدف 
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زعزعة ا�ستقرار دول اخلليج وامللكيات امل�ستقرة فى االردن واملغرب ، وقد �سنف هذا التحالف تنظيم االخوان امل�سلمني 

كتنظيم ارهابي، ومن ثم ، فان �سفينة هذا التحالف ال تقبل عمر الب�سري مب�سروعه اال�سالموى ، لذلك ، ليبقى الب�سري فى 

هذا التحالف يتعني عليه ان يفكك دولة احلزب الواحد ، ويقبل باعادة هيكلة الدولة ال�سودانية ، وتفكيك م�سروع االنقاذ 

، ويقدم للعامل حكومة انتقالية / وحدة وطنية بعيدة عن وجوه املكنك�سني االنقاذيني وم�سروعهم البائ�ش .

** احلوار الوطنى ال�سامل الذى ال ي�ستثنى احدا ، هو الو�سفة العالجية الغربية االمريكية لكل دول الربيع اال�سالمى 

الفا�سل ، من اليمن اىل ليبيا ، وهذه الو�سفة املقدمة لل�سودان ، ان عمر الب�سري بان�سمامه حللف احلازم ، �سيجد نف�سه 

للق�ساء على امل�سروع  ا�سا�سا  التى ن�سات  بيئته اجلديدة  ، وحتى ين�سجم مع  للتخل�ش من جلده االخوانى  بحاجة ما�سة 

االخوانى ، فان الب�سري �سيعجل مب�سروع احلوار الوطنى ال�سامل ، بغر�ش حتقيق وقف اطالق النار الدائم ، فالتحالف 

اجلديد ال يقبل برئي�ش يقتل �سعبه .

*** �سيتحتم على الب�سري ، ليكون مقبوال فى هذا التحالف ، اعادة هيكلة اجلي�ش ال�سودانى وتغيري عقيدته القتالية 

، وذلك بدمج قوات احلركات املكونة للجبهة الثورية برتب عالية فى اجلي�ش خللق توازن جهوى فى اجلي�ش مبا ي�سمن 

خلق جي�ش وطنى ال يقتل �سعبه . و مبا ي�سمن ان�ساء جي�ش وطنى �سودانى ، بعيدا عن م�سروع االنقاذ اال�سالموى ، ي�ستطيع 

هذا اجلي�ش غري االخوانى ان ي�ساهم فى مكافحة التطرف ال�سنى بكل ا�سكاله ) داع�ش والقاعدة واالخوان امل�سلمني وبوكو 

حرام .. الخ( .

**** ان اوباما يريد ان يحتفل بالتطبيع ، ودمج كل املارقني ، وامل�ستع�سني على التغيري واالنداماج ) كوبا ، ايران 

، ال�سودان ( ، وذلك قبل انق�ساء دورته الرئا�سية الثانية الغري قابلة للتمديد ، ان تفكيل دولة االنقاذ اال�سالموى ، واعادة 

هيكلة الدولة ال�سودانية ، وتكوين حكومة انتقالية ، واالتفاق على د�ستور جديد يحقق احلكم الذاتى لدارفور وللمنطقتني 

فى اطار ال�سودان املوحد ، ان هذه اخلطوات من �سانها ان حتل ملف ابيي ، وتفتح االفاق للوحدة اجلاذبة بني �سطرى 

نحو  اجلنوبيني  دفع  اىل  امل�سيحى  العامل  دفع  الذى  هو  اال�سالموى  االنقاذ  م�سروع  ان   . وال�سماىل  اجلنوبى  ال�سودانى 

االنف�سال ، وعندما ف�سلت الدولة اجلنوبية الوليدة تبني للغربيني نفور اجلنوبيني من امل�سروع اال�سالمو/ عروبى وحده ال 

يكفى لبناء دولة اجلنوب الوليدة .
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 سدُّ النهضة: الوزير كمال علي والبكاُء على مياِه النيِل 
المسكوبة .. 

الخرطوم09-04-2015)سودانايل( بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان   

1

واحدٌة من خ�سائ�ش االإنقاذ الكثرية اأن عددًا من وزرائها وم�ست�ساريها وم�سئوليها يقومون، حال اال�ستغناء عن 

ول�سنوات  كبرية،  م�ساهمًة  �ساهموا  قد  كانوا  التي  االإنقاذ  وقرارات  ل�سيا�سات  ونقدهم  غ�سبهم  جام  ب�سبِّ  خدماتهم، 

طويلة، يف �سياغتها وتنفيذها. وين�سى هوؤالء االأ�سخا�ش، حال اإقالتهم، حديثهم ال�سابق عن االإطار التنظيمي املرتابط 

امل�سئولني  الدرا�سة. وهناك عدٌد من هوؤالء  الذي جمعهم منذ �سنوات  االإ�سالمية  اأي�سًا رباط احلركة  وين�سون  للحزب. 

ال�سابقني قّرر الهجرة اإىل الفكر الليربايل، اآملني اأن يبداأ التاريُخ من حلظة الهجرة تلك. 

وقد �سار وزير الري واملوارد املائية ال�سابق املهند�ش كمال علي يف طريق اإخوة الدرب الذين مّت التخّلي عنهم وفقدوا 

كر�سي الوزارة. فقد قام الوزير ال�سابق يف االأيام املا�سية بالهجوم والنقد احلاد يف مقالني ومداخلة يف برنامج “حتى 

تكتمل ال�سورة” التلفزيوين يوم 23 مار�ش عام 2015، ثم يف ندوة دار املهند�سني يوم 31 مار�ش عام 2015،  على اتفاق 

اإعالن املبادئ حول �سد النه�سة. ثم انتقد مبداأ املنافع امل�سرتكة الأنه، �سيكون ح�سب قوله، على ح�ساب ن�سيب ال�سودان 

من مياه النيل، وعلى ح�ساب اأمن ال�سودان املائي. ثم زاد على ذلك باملطالبة باإعادة م�سئوليات الري يف ال�سودان اإىل وزارة 

املوارد املائية التي كان قد مّت حتويلها منها اإىل وزارة الزراعة.

اإقراره  مّت  االآن،  باإعادته  وما يطالب  ويهاجمه،  ينتقده  ما  اأن  املهند�ش كمال علي  املده�ش يف ت�سريحات  ال�سيء 

وتنفيذه عندما كان املهند�ش كمال علي وزيرًا للري واملوارد املائية، ومب�ساركته التامة، كما �سنو�سح يف هذا املقال.

2

يتمّيز املهند�ش كمال علي على غريه من وزراء الري واملوارد املائية ال�سابقني يف اأنه خدم الأطول فرتة وزيرًا لتلك 

الوزارة. فقد ظل وزيرًا للري واملوارد املائية منذ منت�سف عام 1999 وحتى نهاية عام 2011، اأي الأكرث من اثني ع�سر 

عامًا. وهذه اأطول فرتة الأي وزير ري منذ اإن�ساء وزارة الري يف �سهر دي�سمرب عام 1954. فقد مّت يف ذلك ال�سهر من ذلك 

العام تعيني ال�سيد خ�سر حمد كاأول وزيٍر للري بعد ف�سل م�سئوليات الري من وزارة الزراعة يف ذلك التاريخ. وعليه فاإن 

دور الوزير كمال علي يف ما حدث يف الوزارة كبري، بحكم طول الفرتة التي توىل فيها م�سئوليات الوزارة.

�سوف نتناول يف هذا املقال دور الوزير كمال علي وموقفه من �سد النه�سة،  ومن ف�سل ال�سودان يف ا�ستخدام ن�سيبه 

من مياه النيل وم�ساألة اأمن ال�سودان املائي، ويف التقلي�ش التدريجي واملتوا�سل مل�سئوليات الوزارة عندما كان على راأ�سها. 

وهذه هي االأمور الثالثة نف�سها التي يقوم الوزير ال�سابق بالنقد والهجوم احلاد عليها هذه االأيام، رغم دوره الكبري فيها.

 



كل الصور ... كل األلوان
All  Pictures .. All Colors 

SU
N

A
 E

XC
LU

SI
V

E 
PO

ST

23
23

العدد
4239

الخميس 4/9/ 2015م -صباحًا 
Tuseday 9 April 2014 -morning

3

دور الوزير كمال علي يف التعامل مع �سد النه�سة:

بداأت اإثيوبيا يف التفاو�ش مع �سركة �ساليني االإيطالية لبناء �سد النه�سة يف �سهر �سبتمرب عام 2009، ووّقعت معها 

على عقد بناء ال�سد يف �سهر دي�سمرب عام 2009. وبداأ العمل يف هدوء يف �سد النه�سة يف �سهر يناير عام 2010، اأي قبل 

قرابة عامني من اإقالة الوزير كمال علي من من�سبه الوزاري. وكان معظم خرباء مياه النيل يعرفون ما كان يدور يف اأدي�ش 

اأبابا يف تلك االأ�سهر، ويتابعونه ب�سغٍف واهتمام، فاأين كان الوزير كمال علي خالل فرتة العامني تلك؟

وعندما اأعلنت اإثيوبيا ر�سميًا بدء العمل يف ال�سد يف بداية �سهر اأبريل عام 2011 كانت كل اال�ستعدادات قد اكتملت، 

الري  وزير  يزال  ما  وقتها  علي  كمال  املهند�ش  كان  ومت�سارعة.  ومتقّدمة  متكاملة  اأ�سكااًل  ال�سد  بناء  اإجراءاُت  واتخذت 

2011(. فماذا فعل  نهاية نوفمرب عام  اأخرى بعد ذلك )حتى  اأ�سهر  لثمانية  املائية. وقد ظّل يف ذلك املن�سب  واملوارد 

الوزير كمال علي جتاه �سد النه�سة؟

اإثيوبيا )ح�سب قوله( باحل�سول على موافقة ال�سودان  1902 التي تلزم  اإنه يتحّدث هذه االأيام عن اتفاقية عام 

وم�سر قبل بدء بناء ال�سد. ملاذا مل يقْم بتقدمي هذا الراأي حلكومته يف ذلك ال�سهر، اإن مل نقل يف �سهر يناير عام 2010، 

ح حلكومته الطرق والو�سائل لفر�ش ن�سو�ش اتفاقية عام 1902، وي�سع، بو�سفه  عندما �سرعت اإثيوبيا يف بناء ال�سد، ويو�سّ

الوزير امل�سئول، ا�سرتاتيجية مواجهة اإثيوبيا؟ وما معنى احلديث عن اتفاقية عام 1902 االآن، بعد اأربعة اأعوام من البدء 

يف بناء ال�سد، وبعد اأن اكتملت قرابة ن�سف اأعمال ال�سد؟

ثم يتحّدث املهند�ش كمال علي عن اأن اإثيوبيا مل تخطر ال�سودان وم�سر مب�سروع ال�سد ح�سب مقت�سيات القانون 

الدويل. اأين كان التزام االإخطار والقانون الدويل يف �سهر اأبريل عام 2011، اإن مل نقل يف �سهر يناير عام 2010، عندما 

كان املهند�ش كمال علي امل�سئول االأول عن مياه النيل يف ال�سودان؟ وملاذا اأ�سبح االإخطار التزامًا قانونيًا االآن ولي�ش يف عام 

2011، اأو عام 2010؟

ثم ملاذا ال�سمت عن �سد النه�سة واأ�سراره املزعومة على ال�سودان منذ تاريخ اإقالة الوزير كمال علي يف نهاية عام 

2011 وحتى �سهر مار�ش عام 2015؟

4

يف حقيقة االأمر فاإن اإثيوبيا مل تبداأ برنامج �سدودها وحتديها مل�سر وال�سودان ب�سد النه�سة عام 2010. لقد بداأت 

اإثيوبيا برنامج ال�سدود الكبرية ببناء �سد تكّزي ال�سخم عام 2003 على نهر عطربة، واأكملته عام 2010. كان كل ذلك 

العمل واالإجناز االإثيوبي الكبري من بدايته وحتى نهايته خالل فرتة الوزير كمال علي، فماذا فعل ال�سيد الوزير جتاه �سد 

تكّزي؟ لقد كان �سد تكّزي �سيا�سيًا  هو “الِقّطة” التي ذبحتها اإثيوبيا لت�ست�سفَّ من خالل ذلك رّدة فعل ال�سودان وم�سر، 

واقتنعت بعده اأنها ت�ستطيع يف احلقيقة ذبح بقرة اأو ثور بدون حتدٍّ حقيقي.

وقد جاء �سد تكّزي، ثم من بعده �سد النه�سة، كنتيجٍة حتمية التفاقية مياه النيل لعام 1959 التي جتاهلْت واأق�سْت 

وقد  لالتفاقية.  قادت  التي  املفاو�سات  يف  الإ�سراكها  املتكررة  اإثيوبيا  طلبات  رف�سا  قد  وال�سودان  م�سر  وكانت  اإثيوبيا. 
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�ست الدولتان مياه النيل كلها لنف�سيهما، دون ترك مرٍت مكعٍب واحٍد لدولة نيلية اأخرى. ويف حقيقة االأمر فقد خرج  خ�سّ

الوزير كمال  االأيام  التي يدافع عنها هذه  اال�ستعالئية  االإق�سائية   1959 لعام  النيل  اتفاقية مياه  النه�سة من رحم  �سد 

علي. 

وقبل اأن يخربنا الوزير كمال علي اأنهم وافقوا على قيام �سد تكّزي، ن�سري اإىل ما كتبه وزير الري واملوارد املائية 

امل�سرية وقتها الدكتور حممد ن�سر عالم من اأنهم علموا بال�سد عندما كان “اإن�ساوؤه على و�سك االنتهاء و�سيتم افتتاحه 

قريبًا” )انظر كتاب اتفاقية عنتبي وال�سدود االإثيوبية، �سفحتي 99 و 100(. واإذا كانت م�سر قد علمت متاأّخرًة بال�سد، 

وقّررت اأن ال تك�سَف جهلها بال�سد باالحتجاج املتاأخر على قيامه، فيمكننا معرفة متى علم ال�سودان، وعن املوقف ال�سوداين 

وقتها.

5

ف�سل ال�سودان يف ا�ستخدام ن�سيبه من مياه النيل:

يهاجم الوزير كمال علي مبداأ املنافع امل�سرتكة واالنتفاع املن�سف واملعقول يف حو�ش النيل والذي ن�ّش عليه اتفاق 

اإعالن املبادئ حول �سد النه�سة واتفاقية عنتبي الأن ال�سودان، ح�سب راأيه، �سوف يفقد مبقت�ساه حقوقه يف مياه النيل التي 

اكت�سبها مبقت�سى اتفاقية مياه النيل لعام 1959 والبالغة 18،5 مليار مرت مكعب �سنويًا، ويفقد اأمنه املائي. ومادام احلديث 

قد اأ�سبح باالأرقام التي ال تخطئ فال ُبدَّ لنا اأن نت�ساءل كم فقد ال�سودان من ن�سيبه )الذي يتباكى عليه ال�سيد الوزير 

االآن( خالل �سنوات املهند�ش كمال علي وزير الري واملوارد املائية من عام 1999 وحتى نهاية عام 2011؟

قطع املهند�ش كمال علي وزير الري واملوارد املائية قول كِل خبرٍي يف مو�سوع كمية املياه من نهر النيل التي ف�سل 

ال�سودانية  ال�سحافة  اأوردت جريدة  فقد   .2011 عام  اأغ�سط�ش  املو�سوع يف  هذا  تناول  عندما  ا�ستخدامها  ال�سودان يف 

ت�سريحاٍت لل�سيد الوزير كمال علي حتت عنوان “ال�سودان لن يفرط يف ح�سته من مياه النيل” ذكر فيها:

ال�سودان لديه خطة �ساملة ال�ستغالل كامل ح�سته من مياه النيل. قد نكون تاأخرنا يف ا�ستغالل كامل احل�سة  “اإن 
حيث ي�سل اإجمايل ما ي�سحبه ال�سودان من مياه النيل نحو 12 مليار مرت مكعب، ونحن ب�سدد اإقامة عدد من امل�سروعات 

ال�ستغالل كامل احل�سة.” واأ�سافت جريدة ال�سحافة اأن الوزير “�سدد على عدم تفريط ال�سودان يف اأي مرت من ح�سته 

من مياه النيل.” )راجع جريدة ال�سحافة، االأربعاء 10 رم�سان عام 1432، املوافق 10 اأغ�سط�ش عام 2011، العدد 6487، 

ال�سفحة الثالثة(.

يف �سهر اأغ�سط�ش عام 2011، اأي بعد اثني ع�سر عام يف كر�سي الوزارة )منذ عام 1999(، اأخربنا ال�سيد الوزير 

وقتها اأن ال�سودان لديه خطة �ساملة ال�ستغالل كامل ح�سته من مياه النيل التي كان قد ف�سل يف ا�ستخدامها. اأين كانت تلك 

اخلطة خالل االثني ع�سر عام املا�سية التي كان فيها املهند�ش كمال علي وزيرًا للري واملوارد املائية؟ وملاذا جاءت اخلطة 

يف الزمن بدل الزمن ال�سائع له كوزير؟

6

ثم �سّدد الوزير على اأن ال�سودان لن يفّرط يف مرٍت واحد من ح�سته من مياه النيل. ونورد هنا كميات مياه النيل التي 
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مّت التفريط فيها خالل فرتة املهند�ش كمال كوزيٍر للري واملوارد املائية )1999 – 2011(، والتي ت�ساوي مئات املليارات 

من االأمتار املكعبة:

اأواًل: ف�سل ال�سودان، كما ذكر الوزير كمال علي نف�سه، يف ا�ستخدام �ستة مليار ون�سف مليار �سنويًا. عليه تكون كمية 

مياه النيل التي ف�سل ال�سودان يف ا�ستخدامها خالل فرتة وزارته )التي امتدت الأكرث من 12 عام( حتت هذا البند هي 75 

مليار مرت مكعب )6،5 مليار يف العام خالل 12 عام(.

مليار مرت مكعب.   84 بـ  اأ�سوان  النيل حم�سوبًا عند  1959 متو�سط من�سوب  لعام  النيل  مياه  اتفاقية  ثانيًا: حتّدد 

74 مليار املتبّقية بني م�سر وال�سودان  الـ   وتخ�سم فاقد التبخر يف بحرية ال�سد العايل، والبالغ ع�سرة مليار، ثم توّزع 

84 مليار منا�سفًة بني  النيل الذي يزيد عن  اأن االتفاقية تق�سي بتقا�سم من�سوب  لل�سودان(. غري  )55،5 مل�سر و18،5 

م�سر وال�سودان.

لقد زاد من�سوب النيل ب�سورٍة كبريٍة خالل االأعوام التي تلت االتفاقية، وو�سل اإىل 125 مليار ح�سب بع�ش التقارير، 

و109 مليار ح�سب تقرير برنامج االأمم املتحدة االإمنائي )راجع برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، تقرير التنمية الب�سرية 

2013، �سفحة 13(. وعند ا�ستخدامنا الأرقام االأمم املتحدة املنخف�سة فقد كان معدل الزيادة يف من�سوب النيل، من 84 

مليار اإىل 109 مليار، هو  25 مليار مرت مكعب. وح�سب اتفاقية عام 1959 فاإن ن�سيب ال�سودان منها كان يجب اأن يكون 

الن�سف، اأي 12،5 مليار مرت مكعب �سنويًا. لكن ال�سودان مل ي�ستخدم مرتًا واحدًا منها. وهذا يعني اأن ال�سودان ف�سل يف 

ا�ستخدام 12،5 مليار �سنويًا على مدى 12 عام، اأي حوايل 150 مليار مرت مكعب من ن�سيبه من مياه النيل خالل فرتة 

الوزير كمال علي مبقت�سى هذا الن�ش من اتفاقية مياه النيل لعام 1959.

ثالثا: يذّكرنا مهند�سو الري ال�سودانيون مرارًا وتكرارًا اأن ن�سيب ال�سودان هو 18،5 مليار مرت مكعب مقا�سًا يف 

اأ�سوان. وي�سيفون اأن ن�سيب ال�سودان يف مناطق اال�ستعمال داخل ال�سودان هو 21 مليار مرت مكعب )اأحيانًا ن�سمع الرقم 

22 مليار( ولي�ش 18،5 مليار، الأن فاقد االنتقال مقا�ٌش عند اأ�سوان، ولي�ش يف مناطق اال�ستخدام. وهذا بدوره يعني ف�سل 

ال�سودان يف ا�ستخدام مليارين ون�سف مليار مرت مكعب من مياه النيل �سنويًا من فاقد االنتقال. وت�سل هذه الكمية من 

30 مليار مرت مكعب خالل �سنوات الوزير كمال علي )2،5 مليار يف العام  املياه التي ف�سل ال�سودان يف ا�ستخدامها اإىل 

خالل 12 عام(.

اأن ال�سودان لن يفّرَط يف مرٍت واحٍد من ن�سيبه، والذي يحّذرنا من  عليه فاإن الوزير كمال علي الذي �سّدد على 

التفريط يف اأمن ال�سودان املائي هذه االأيام ب�سبب تاأييد �سد النه�سة، قد فّرط خالل �سنوات وزارته االثني ع�سر يف حوايل 

30 مليار(. وهذه الكمية ت�ساوي ن�سيب ال�سودان  150 مليار، زائدًا  250 مليار مرت مكعب على االأقل )75 مليار، زائدًا 

الكامل من مياه النيل يف حوايل 14 عام.

1959 - 1977، وف�سل حتى االآن يف  اأي�سًا ال�سلفة املائية التي قّدمها ال�سودان مل�سر خالل االأعوام  رابعًا: هناك 

ا�سرتدادها اأو حتى اإثارتها. ورغم حديث الوزير كمال علي املتوا�سل هذه االأيام عن االأمن املائي لل�سودان وعن اتفاقية 

عام 1959، ورغم اأنه عمل يف وزارة الري لقرابة اخلم�سني عامًا، اإال اأنه جتاهل ال�سلفة املائية يف كتاباته واأحاديثه جتاهاًل 
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تامًا ومل يتطّرق لها البّتة. وهذه مياه نيٍل �سودانيٍة اأخرى مّت �سكبها، والتفريط التام فيها.

7

اآمل اأن ال يردَّ ال�سيد الوزير كمال علي بالقول اإن هذه الكمية ال�سخمة من املياه التي ف�سل ال�سودان يف ا�ستخدامها 

مل ولن ت�سيع، واأنها خمّزنة ل�سالح ال�سودان يف بحرية ال�سد العايل )كما ذكر هو نف�سه من قبل يف مقاٍل له موجود على 

املواقع االلكرتونية(. فم�سر مل تقم ببناء ال�سد العايل لكي يخّزَن ال�سوداُن فيه مياهه التي ف�سل يف ا�ستعمالها. كما ال ُبدَّ 

من االإ�سارة اإىل اأن بحرية ال�سد العايل قد مت ملوؤها عام 1970، واأن كل �سعتها هي 162 مليار مرت مكعب.

ولن تخفى على فطنة القارئ اأين ذهبت، وتذهب كل عام، كل تلك الكمية من املياه. وعندما تاأتي اللحظة ال�سيا�سية 

املنا�سبة ف�سوف تخرب القاهرُة اخلرطوم اأن املياه التي ف�سل ال�سودان يف ا�ستخدامها كل عام منذ عام 1959 قد اأ�سبحت 

حّقًا مكت�سبًا مل�سر مبقت�سى القانون الدويل الذي يتحّدث با�سمه املهند�ش كمال علي هذه االأيام.

8

ت�سفية وزارة الري واملوارد املائية:

املائية  واملوارد  الري  وزارة  ال�سودانية(  الدارجة  باللغة  ت�سليع  )اأو  ال�سابق كمال علي عن ت�سفية  الوزير  يتحّدث 

الري  “وزارة  كانت  كما  لت�سبح  االأم  الوزارة  اإىل  الري  باإعادة  ويطالب  الزراعة،  لوزارة  الري  م�سئوليات  ب�سبب حتويل 

واملوارد املائية.” وهذا مطلٌب م�سروٌع ومنطقي الأنه ال ميكن ف�سل الري عن املوارد املائية.

غري اأن املتتّبع لتاريخ الوزارة �سيجد اأن ت�سفية وزارة الري )وت�سليعها( مّتت بالكامل يف عهد الوزير كمال علي 

نف�سه، وحتت �سمعه وب�سره وموافقته.

بداأت الت�سفية باإن�ساء وحدة تنفيذ �سد مروي عام 2001. ثم مّت ا�ستبدالها بوحدة تنفيذ ال�سدود عام 2005 )القرار 

ح املادة 8 من ذلك القرار ال�سالحيات الكبرية التي اآلت اإىل هذه الوحدة على  اجلمهوري رقم 217 لعام 2005(. وتو�سّ

ح�ساب وزارة الري واملوارد املائية التي كانت امل�سئولة عن ال�سدود، القدمي واجلديد منها. وقد اأ�سار القرار اجلمهوري يف 

ديباجية اإن�سائه وحدة ال�سدود اإىل مذكرة وزير الري الذي كان وقتها املهند�ش كمال علي.

ثم �سدر قانون م�سروع اجلزيرة يف عام 2005. ومّت يف عام 2007 �سدور قراٍر من النائب االأول لرئي�ش اجلمهورية 

وقتها ال�سيد علي عثمان حممد طه باإن�ساء وحدة خا�سة للري تابعة مل�سروع اجلزيرة، وحتويل م�سئوليات الري يف امل�سروع 

من وزارة الري اإىل تلك الوحدة.

كان ذلك القرار ر�سالًة وا�سحة اإىل الوزارة، وتاأكيدًا مل�سئوليتها يف التدهور الكبري يف اإدارة الري يف م�سروع اجلزيرة 

اأكرب م�سروٍع زراعي يف  خالل تلك ال�سنوات. عليه فقد فقدت وزارة الري بهذا القرار االإدارة واالإ�سراف على الري يف 

ال�سودان. وال ُبدَّ من التذكري اأن م�سروع اجلزيرة ي�ستخدم �سنويًا حوايل 8 مليار مرت مكعب من مياه النيل، وهي ت�ساوي 

40٪ من ن�سيب ال�سودان البالغ 18،5 مليار مرت مكعب. لكنها ت�ساوي 66٪ من ا�ستخدامات ال�سودان احلقيقية ملياه النيل 

التي اأخربنا الوزير كمال علي اأنها 12 مليار مرت مكعب �سنويًا فقط.

ثم توا�سل تقلي�ش م�سئوليات وزارة الري واملوارد املائية، فتّم حتويل الري يف عدٍد من امل�ساريع الزراعية االأخرى 
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اإىل �سركة كنانة.

عليه فقد فقدت وزارة الري يف عهد الوزير كمال علي م�سئولياتها على ال�سدود، ثم على الري، واأ�سبحت وزارًة 

للموارد املائية فقط. وهذه هي الوزارة التي تركها الوزير كمال علي، عندما متت اإقالته، خللفه الوزير اجلديد الدكتور 

�سيف حمد يف اأواخر �سهر نوفمرب عام 2011، ومّتت ت�سميتها يف ذلك ال�سهر “وزارة املوارد املائية.” وقد عك�ش ذلك 

للوزارة  يتبق  فلم  العملية  الناحية  ومن  الوقت.  ذلك  يف  لها  تبّقت  التي  و�سالحياتها  الوزارة  م�سئوليات  حقيقًة  اال�سم 

اجلديدة غري متابعة وت�سريف اأعمال مبادرة حو�ش النيل.

لهذه االأ�سباب كان ال ُبّد من اإعادة النظر يف تلك الوزارة ال�سغرية املحدودة ال�سالحيات. عليه فقد مت دجمها بعد 

ثالثة اأ�سهٍر فقط مع وحدة ال�سدود ووزارة الكهرباء، لت�سبح وزارة املوارد املائية والكهرباء.

9

و ال بد من التذكري باالرتباك الكبري الذي �ساد موقف ال�سودان من مبادرة حو�ش النيل اإبان فرتة الوزير كمال علي. 

فقد اأخربنا ال�سيد الوزير يف �سهر مايو عام 2009، عندما ان�سحب من اجتماع كين�سا�سا لوزراء مياه دول احلو�ش )وهو 

االن�سحاب الوحيد الأي وزيٍر يف تاريخ مبادرة حو�ش النيل الطويل(، اأن ال�سودان قد ان�سحب من مبادرة حو�ش النيل. ثم 

عاد ليقول لنا اإن ال�سودان مل ين�سحب من املبادرة ولكن جّمد ن�ساطه فيها. ثم اأخربنا الحقًا اأن ال�سودان مل ين�سحب ومل 

يجّمد ن�ساطه يف املبادرة، واإمنا جّمد ن�ساطه يف امل�ساركة يف م�ساريع املبادرة.

غري اأن ال�سودان وا�سل ن�ساطه يف م�ساريع املبادرة، ووا�سل املوظفون ال�سودانيون الذين انتدبهم الوزير كمال علي 

بنف�سه، ومن وزارته، اأداء مهامهم يف م�ساريع وبرامج مبادرة حو�ش النيل. وتوا�سل ذلك االرتباك يف التعامل مع املبادرة 

ومع اتفاقية عنتبي.

10

ينتقد الوزير ال�سابق كمال علي اتفاق اإعالن املبادئ حول �سد النه�سة من منطلق تف�سريه الأحكام ومبادئ القانون 

�سه. وقد �ساألنا يف مقاٍل �سابق الوزيَر كمال علي من اأين ي�ستمد �سالحياته يف احلديث  الدويل للمياه، وكاأن ذلك هو تخ�سّ

الدائم والكتابة عن القانون الدويل للمياه ومبادئه رغم اأنه لي�ش قانونيًا، وال عالقة له بقوانني املياه؟ وقد ردَّ ال�سيد الوزير 

اأن مهند�سي الري، من اأمثاله، هم الذين ي�سعون قواعد القانون الدويل للمياه. واأن مهمة قانونيي املياه، من اأمثايل، هي 

�سياغة ما يخربهم به وميليه عليهم مهند�سو الري.

)وجلنتهم  وجمعيتهم  ورابطتهم  احلقيقيني،  للقانونيني  الدولية  املياه  قوانني  الوزير  ال�سيد  ترك  لو  اأمتنى  كنت 

اأدنربه يف ا�ستكوتلندا(، وان�سغل بداًل عن ذلك مبهامه  الدولية التي �ستعقد اجتماعها ال�سنوي ال�سهر القادم يف مدينة 

الهند�سية والوزارية، والتي ت�سمل اأمن ال�سودان املائي با�ستخدام ال�سودان لن�سيبه الكامل من مياه النيل، واحلفاظ على 

م�سئوليات ال�سدود والري داخل وزارته، ومتابعة اأن�سطة وبرامج دول حو�ش النيل االأخرى ودرا�سة اآثارها على ال�سودان، 

والتو�سية للحكومة باتخاذ االإجراءات الالزمة جتاهها. فذلك هو ما كان قد مّت تعيينه وزيرًا من اأجله.
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  أوباما: التهديد األكبر لحلفائنا العرب داخلي وليس إيرانيًا.. 
وخامنئي “كتاب تصعب قراءته”

واشنطن 9-4-2015- العصر - - من حسين. 
“التهديد  اأن  اأوباما  باراك  الرئي�ش  راأى 

االأكرب حللفائنا ال�سنة العرب ياأتي من داخل دولهم 

“ال�سخط  اإيران”، م�سريا اإىل  اأكرث مما ياأتي من 

داخل بالدهم مبا يف ذلك �سخط ال�سبان الغا�سبني 

�سيا�سي  بعدم وجود خمرج  واالإح�سا�ش  والعاطلني 

ملظاملهم”.

االأمريكيني  الإقناع  حملته  اأوباما  وافتتح 

واالإيرانيني مبا �سبق اأن و�سفه »التفاهم التاريخي« 

حول  واإيران  واحد  زائد  خم�ش  دول  جمموعة  بني 

ال�سحافيني  باأقرب  النووي م�ستعينًا  االأخرية  ملف 

مع  االتفاقية  ت�سويق  على  االأخرية  الفرتة  داأب يف  الذي  فريدمان،  تاميز” توما�ش  “نيويورك  �سحيفة  الكاتب يف  اإليه، 

والتعاون مع  باالنفتاح  املتحدة تق�سي  الواليات  واإن م�سلحة  تاأتي من داخلها،  العربية  الدول  اإن م�سكلة  والقول  طهران 

اإيران، واالبتعاد عن العرب.

ومع اأن فريدمان يهودي اأمريكي، اإال اأنه يبتعد عن اأ�سدقاء اإ�سرائيل منذ فرتة طويلة، وقد �سن على رئي�ش حكومة 

اإ�سرائيل بنيامني نتنياهو هجمات متكررة، كانت اأخراها اأثناء زيارة امل�سوؤول االإ�سرائيلي وا�سنطن ال�سهر املا�سي واإلقائه 

كلمة اأمام الكونغر�ش االأمريكي طالب فيها اأوباما بتفادي توقيع ما و�سفه »االتفاقية ال�سيئة« مع اإيران.

وقدم فريدمان ملقابلته مع اأوباما باحلديث عن زيارة قام بها الكاتب االأمريكي اإىل طهران يف العام 1996، وو�سف 

وا�ستقرار  لثبات  �سروري  اأمر  االإيرانيني  مع  التفاقية  التو�سل  واأن  التغيري،  اإىل  ي�سعى  ديناميكي  باأنه  االإيراين  املجتمع 

املنطقة.

»نيويورك  موقع  ن�سرها  التي  فريدمان  مع  املقابلة  يف  االأمريكي  الرئي�ش  عنها  حتدث  التي  الرئي�سية  االأفكار  اأما 

تاميز« متلفزة ومكتوبة، فتمحورت حول ثالثة نقاط: االأوىل، اأن اإيران دولة ذات مقدرات كبرية متكنها من التحول لقوة 

اإقليمية اإذا ما تخلت عن اأجندتها احلالية الداعمة ملجموعات ت�سنفها وا�سنطن باالإرهابية.

الثانية، اأن م�سكلة الدول العربية، وال�سعودية خ�سو�سا، هي م�سكلة داخلية تدفع ال�سباب العربي نحو املجموعات 

املتطرفة مثل تنظيم “الدولة االإ�سالمية” )داع�ش(.

اأما الفكرة الثالثة، فتتمحور حول ا�ستمرار التفوق الع�سكري االإ�سرائيلي، بدعم من الواليات املتحدة، على كل دول 
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اجلوار. وب�سبب تفوقها الع�سكري، على اإ�سرائيل اأن ال تخ�سى اإيران، وان تعطي موافقتها لالتفاقية.

ويف ما يتعلق بحلفاء اأمريكا من العرب ال�سنة، اأكد اأوباما اأنه م�ستعد للم�ساعدة على زيادة قدراتهم الع�سكرية، لكن 

يتعني عليهم اأي�سا زيادة ا�ستعدادهم ال�ستخدام قواتهم الربية يف امل�ساكل االإقليمية.

وقال الرئي�ش: “اإن املحادثات التي اأريد اأن اأجريها مع دول اخلليج هي: اأوال وقبل كل �سيء، كيف يبنون قدرات 

دفاعية اأكرث فاعلية”. واأ�ساف: “اأعتقد عندما ننظر اإىل ما يحدث يف �سورية، على �سبيل املثال، فاإنه كانت هناك رغبة 

كبرية يف اأن تذهب الواليات املتحدة اإىل هناك وتفعل �سيئًا ما. ولكن ال�سوؤال هو: ملاذا ال ميكن اأن يكون لدينا عرب يقاتلون 

�سد االنتهاكات الفظيعة التي ارتكبت يف �سورية �سد حقوق االإن�سان، اأو يقاتلون �سد ما قام به االأ�سد؟ واأعتقد اأي�سًا اأنني 

اأ�ستطيع اأن اأوجه ر�سالة اإليهم ب�ساأن التزامات الواليات املتحدة للعمل معهم والتاأكد من اأنهم ال يتم غزوهم من اخلارج، 

ورمبا �سيخفف هذا بع�ش خماوفهم و�سي�سمح لهم باإجراء حوار مثمر اأكرث مع االإيرانيني. لكن ما ال اأ�ستطيع اأن اأفعله هو 

اأن األتزم بالتعامل مع بع�ش هذه الق�سايا الداخلية التي لديهم، بدون اأن يقوموا باإجراء بع�ش التغيريات نحو التجاوب 

اأكرث مع �سعوبهم”.

وتابع: “عندما يتعلق االأمر بعدوان خارجي، اأعتقد اأننا �سنكون هناك من اأجل اأ�سدقائنا )العرب(، واأريد اأن اأرى 

كيف ميكننا اإ�سفاء الطابع الر�سمي على ذلك اأكرث قلياًل مما هو احلال حاليًا، واأن ن�ساعد اأي�سًا يف بناء قدراتهم بحيث 

ي�سعرون مبزيد من الثقة اإزاء قدرتهم على حماية اأنف�سهم من اأي عدوان خارجي. ولكن اأكرب التهديدات التي يواجهونها 

الغا�سبني  ال�سبان  �سخط  ذلك  يف  مبا  بالدهم  داخل  بال�سخط  ال�سعور  من  بل  اإيراين،  غزو  من  اآتية  تكون  ال  قد  االآن 

والعاطلني واالإح�سا�ش بعدم وجود خمرج �سيا�سي ملظاملهم. واأعتقد اأن ف�سل ذلك االأمر عن الن�ساط االإرهابي احلقيقي 

داخل بالدهم، وكيف نفرز االأمور، وكيف ميكننا االنخراط يف التعاون يف مكافحة االإرهاب، وهو التعاون الذي كان مهما 

للغاية الأمننا، دون اإ�سفاء ال�سرعية اأو امل�سادقة تلقائيًا على اأي تكتيكات قمعية قد ي�ستخدمونها، هي اأمور ت�سكل حوارًا 

�سعبًا معهم، ولكنه حوار يتعني علينا اأن نخو�سه”.

احلياة  تعزيز  ميكننا  كيف  تت�ساءل:  اأن  املتحدة  الواليات  على  ينبغي  ع�سكري  دعم  تقدمي  ومع  “لذلك،  وقال: 

ال�سيا�سية يف هذه البالد حتى ي�سعر ال�سبان ال�سنة اأن لديهم �سيئا اآخر يختارونه غري تنظيم الدولة االإ�سالمية”.

ي�سوبها  اليوم،  وتف�سيال حتى  االأكرث �سراحة  اإيران، وهي  االتفاقية مع  اأوباما حول  �ساقها  التي  االأفكار  اأن  على 

الكثري من االلتبا�ش وانعدام الروؤية. فطهران مازالت بعيدة عن االتفاقية، والزخم الذي يحاول اأوباما ح�سده هو دعم 

ملا اأ�سماه الرئي�ش االأمريكي “تفاهما تاريخيا”، اأي اأن االأطراف املجتمعة يف لوزان تو�سلت اإىل روؤية م�سرتكة، لكن هذه 

االأطراف مل توقع على اأي وثيقة ومل ت�سادق على اأي اتفاق مبدئي كمقدمة التفاق نهائي، ح�سبما اأراد اأوباما.

ويبدو اأن العقبات التي اأدت اإىل تاأخري اإعالن “التفاهم” اأياما مازالت ماثلة حتى اليوم، وهي تتمحور حول توقيت 

رفع العقوبات، اإذ تتوقع اإيران ح�سول ذلك مبجرد توقيعها االتفاقية، فيما تعتقد وا�سنطن واحللفاء اأن رفع العقوبات ياأتي 

بعد تقدمي “وكالة الطاقة الدولية الذرية” اإفادة توؤكد فيها التجاوب االإيراين.

اأما عن اأفكار اأوباما نف�سها، فثمة م�ساكل متعددة تكمن يف روؤيته جتاه اإيران على اأنها دولة دميقراطية، وهو و�سف 
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داأب الرئي�ش االأمريكي وم�ساعدوه على اإ�سباغه عليها يف االأ�سابيع املا�سية.

فاإيران ما زالت ثيوقراطية والكلمة االأخرية فيها بيد مر�سد الثورة علي خامنئي، الذي داأب على القول اأخريا اإن 

املفاو�سات مع اأمريكا هي حول امللف النووي دون غريه، واأن روؤية اإيران واأمريكا حول �سوؤون املنطقة مازالت متناق�سة يف 

امللفات كافة.

وعندما اأ�سار اأوباما اإىل امل�ساكل الداخلية لدى الدول العربية، جتاهل امل�ساكل امل�سابهة التي تعاين منها اإيران، 

ال�سلوك  تراقب  والتي  االجتماعي جميعها،  التوا�سل  مواقع  والتي حتظر   ،2009 العام  �سلمية يف  ثورة  بقمع  قامت  التي 

االجتماعي وال�سيا�سي ملواطنيها عن كثب، والتي تطلق اأيدي كبار ع�سكرييها يف ال�سيطرة على املقدرات االقت�سادية للبالد 

واحتكارها، يف حال تعاين غالبية االإيرانيني من العوز.

كل هذه امل�ساكل االإيرانية، التي مل يتحدث عنها الرئي�ش االأمريكي يف مقابلته مع فريدمان، تغيب عن الكثري من 

الدول العربية، خ�سو�سا يف اخلليج، حيث مواقع التوا�سل االجتماعي متاحة والو�سع االقت�سادي للمواطنني هو من بني 

االأف�سل يف العامل.

كذلك، جتاهل اأوباما اأن اإطالق يد اإيران اإقليميا اأو حتولها اإىل قوة اإقليمية حال تخليها عن دعم االإرهاب ح�سب 

قول الرئي�ش االأمريكي، يقلق حلفاء اأمريكا، التي ال تعاين من اإمكانية حتول اإيران نووية فح�سب، بل تعاين من �سيطرة 

اإيران على مناطق اإ�سرتاتيجية، مثل باب املندب.

اأفكار اأوباما، التي اأطلقها عرب �سديقه فريدمان، تبدو منحازة ب�سدة لطهران، واحلال كذلك، يبدو �سعبا، روؤية 

كيف ميكن لهذا االنحياز، الذي �سيوؤدي اإىل ترجيح الكفة مل�سلحة اأحد االأطراف يف املنطقة، اأن ي�ساهم يف التو�سل اإىل 

هيمنة  من  خوفا  والقتال  الفعل  ردة  من  املزيد  اخل�سوم  على  �سيفر�ش  خ�سومها  على  اإيران  فتقدم  وا�ستقرار،  �سالم 

طهران، يف ما يبدو اأن املخرج الوحيد الأزمات املنطقة يكمن يف تعديل ميزان القوى على �سكل ال غالب وال مغلوب، كمقدمة 

جلمع االأطراف املتخا�سمة حول طاولة واحدة للتو�سل اإىل �سل�سلة من احللول على م�ستويات متعددة، ويف املناطق ال�ساخنة 

املختلفة مثل اليمن و�سورية وغريهما.

اأوباما اأجرى ات�ساالت مبا�سرة وغري مبا�سرة مع القيادة االإيرانية، مبا يف ذلك تبادل لر�سائل  ومبا اأن الرئي�ش 

الثورة االإيرانية التي اندلعت يف العام  اأ�سالفه منذ  اأي من  اأكرث من  اآية اهلل علي خامنئي،  عديدة مع الزعيم االإيراين 

1979، فقد �ساأله فريدمان عما اكت�سفه من هذا التعامل، فقال الرئي�ش: “اإيران بلد معقد متاما مثلما اأننا بلد معقد. لي�ش 

هناك �سك يف اأن هناك، بالنظر اإىل التاريخ الذي بني بلدينا، قدرا عميقا من عدم الثقة وهو االأمر الذي لن يتال�سى على 

الفور. واالأن�سطة التي ينخرطون فيها، ولهجتهم �سواء املعادية للواليات املتحدة اأو املعادية لل�سامية والإ�سرائيل، هي اأمر 

مقلق للغاية. وهناك اجتاهات عميقة يف الدولة تت�سادم لي�ش مع م�سالح وروؤى م�سالح اأمننا القومي، وفقط، بل اأي�سا 

م�سالح حلفائنا واأ�سدقائنا يف املنطقة، وهذه االنق�سامات حقيقية”.

واأ�ساف: “لكن ما راأيناه هو اأن هناك خطا عمليا للنظام االإيراين. اأعتقد اأنهم قلقون ب�ساأن احلفاظ على الذات. 

ال�سعب  لدى  رغبة  هناك  اأن  اإىل  اأ�سار  روحاين  انتخاب  اأن  اأعتقد  جلماهريهم.  ما،  حد  اإىل  ي�ستجيبون،  اأنهم  واأعتقد 



كل الصور ... كل األلوان
All  Pictures .. All Colors 

SU
N

A
 E

XC
LU

SI
V

E 
PO

ST

31
31

العدد
4239

الخميس 4/9/ 2015م -صباحًا 
Tuseday 9 April 2014 -morning

االإيراين لالن�سمام جمددا اإىل املجتمع الدويل، والرتكيز على االقت�ساد والرغبة يف اإقامة روابط مع االقت�ساد العاملي. 

وهكذا فاإن ما راأيناه على مدى ال�سنوات القليلة املا�سية، كما اأعتقد، هو الفر�سة املنا�سبة لتلك القوى داخل اإيران، التي 

ترغب يف اخلروج من االإطار اجلامد الذي ظلت يف داخله لفرتة طويلة، كي تتحرك يف اجتاه خمتلف. انه لي�ش خروجا اأو 

حتوال جذريا، ولكنه حتول اأعتقد اأنه يتيح لنا الفر�سة لنوع خمتلف من العالقات، وهذا االتفاق النووي، كما اأعتقد، هو 

التعبري املحتمل عن ذلك”.

اأو  �ستم�سي  اإيران  كانت  اإذا  ما  ب�ساأن  النهائي  القرار  �ساحب  �سيكون  والذي  الإيران،  االأعلى  املر�سد  عن  وماذا 

لن مت�سي قدما )يف ذلك االتفاق(؟ اأجاب اأوباما: “اإنه كتاب ت�سعب قراءته، ومل ي�سبق اأن حتدثت اإليه مبا�سرة. ويف 

الر�سائل التي يبعث بها، فاإنها عادة تذكر مبا يعتربها مظامل ارتكبت يف املا�سي �سد اإيران. ولكنني اأعتقد اأن االأمر االأكرث 

داللة هو اأنه اأعطى الف�سحة ملفاو�سيه يف هذا االتفاق، اأي اأنه اأعطاهم القدرة على تقدمي تنازالت مهمة، وهي التنازالت 

التي كان من �ساأنها اأن ت�سمح لهذه االتفاقية االإطارية اأن توؤتي ثمارها. لذا فاإنني اأ�ستنتج من ذلك االأمر اأن )خامنئي(، 

الق�سايا  الدولية وكذلك  الق�سايا  بها يف  يفكر  التي  الطريقة  انعزايل جدا يف  اإنه  الغرب، كما  ب�سدة من  ارتيابه  ورغم 

الداخلية، وحمافظ بعمق، فاإنه يدرك اأن نظام العقوبات الذي و�سعناه معا، �سي�سعف اإيران على املدى الطويل، واأنه اإذا 

كان يف الواقع يريد اأن يرى عودة اإيران اإىل جمتمع االأمم، فاإنه البد اأن تكون هناك تغيريات”.

 

ما الذي تعرفه عن إمبراطورية قطر المالية؟ 
الدوحة 9-4-2015-  فريق تحرير نون بوست

يف ليلة من ليايل يوليو من العام 2013، وقف رئي�ش وزراء قطر اآنذاك ال�سيخ حمد بن جا�سم الثاين مع ُعمدة لندن 

بوري�ش جون�سون، ليفتتحا مًعا مبنى الـ”�سارد” Shard، بينما انطلقت االأروك�سرتا االإجنليزية يف لندن ليبداأ عر�ش 

افتتاح اأطول مبنى يف اأوروبا الغربية، والذي يبلغ طوله اأكرث من 300 مرت، وميلك جهاز قطر لال�ستثمار 95٪ منه.

مل تكن تلك �سوى واحدة من جتليات النفوذ القطري املايل يف بريطانيا، والذي و�سل اإىل اال�ستحواذ على منطقة 

كناري وارف املالية، قلب لندن االقت�سادي واملايل اإىل جانب لندن القدمية، والتي ت�سم مقرات اأكرب البنوك وال�سركات 

االإعالمية، حيث قام جهاز قطر لال�ستثمار مع �سريك كندي ب�سراء املنطقة مقابل 2.6 مليار اإ�سرتليني يف مطلع هذا 

العام.

اأموال قطر بني بريطانيا واأوروبا

ل�سراء  االأخرية  ال�سنوات  يف  اإ�سرتليني  مليار   13 من  اأكرث  لال�ستثمار  قطر  وجهاز  القاب�سة  قطر  �سركة  اأنفقت 

ممتكالت عدة يف بريطانيا، اأبرزها ثكنات ت�سيل�سي املعروفة يف لندن وهارودز والقرية االأوملبية، باالإ�سافة اإىل ا�ستحواذها 

على اأكرب ن�سيب من االأ�سهم يف بنك باركليز، وكذلك يف بنك كرديت �سوي�ش وملكية مطار هيرثو، كما �ستح�سل على 

ال�سفارة االأمريكية التي �سيتم اإخالئها قريًبا يف لندن.
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بطبيعة احلال، ا�ستغلت قطر اأزمة اليورو يف اأوروبا لتخلق لنف�سها موطئ قدم يف االقت�ساد االأوروبي، حيث ا�ستثمرت 

يف البنية التحتية واالأعمال واالإعالم والبرتوكيماويات واملوؤ�س�سات املالية خالل الفرتة املا�سية ببلدان خمتلفة باأوروبا، 

وقد جنحت يف خلق عالقات �سخ�سية وطيدة مع الُنخب ال�سيا�سية واالقت�سادية، ال �سيما يف بريطانيا وفرن�سا، لتعزيز 

الطبيعي من  الغاز  التي حت�سل على حوايل ن�سف احتياجاتها من  االقت�سادين، وخا�سة بريطانيا  تواجدها يف هذين 

قطر.

قطر القاب�سة هي الذراع االأ�سا�سية جلهاز قطر لال�ستثمار، وهي متلك حوايل 12.7٪ من بنك باركليز، و17٪ من 

جمموعة فولك�ش فاجن، كما اأنها جزء من جمموعة ت�سّمى فيلميارد ا�سرتت �سركة االإنتاج ال�سينمائية املعروفة مرياماك�ش 

عام 2010، اأ�سف اإىل ذلك ا�ستحواذها على مقر بنك كرديت �سوي�ش يف لندن، والذي متتلك منه 6٪، وا�ستثمارها خلم�سة 

مليارات يف م�ساريع برتوكيماوية يف ماليزيا، وهي خطوة قال كثريون اأنها �ستعزز من قوة ماليزيا يف هذا املجال مبواجهة 

مناف�ستها �سنغافورة.

اإعفاءه من ال�سرائب فيما يخ�ش ا�ستثماراته  تهتم فرن�سا ب�سكل خا�ش براأ�ش املال القطري، وقد عر�ست عليه 

العقارية، خا�سة واأنه ي�ستثمر باالأ�سا�ش يف ال�سواحي التي ت�سكنها االأقليات العربية وامل�سلمة، والتي �ستميل بالطبع اإىل 

تنمية جهة عربية لتلك املناطق، يف حني �ستجني فرن�سا ثمار حت�سني اأو�ساع تلك االأقليات عرب جهة عربية م�سلمة هي 

االأخرى، على العك�ش من حماوالت االإدماج الفرن�سية التي مل ُتثمر كثرًيا. 

عالوة على كل ذلك، يلعب بنك قطر الوطني، املوؤ�س�سة املالية االأبرز لدولة قطر، دوًرا كبرًيا االآن باعتباره املُقِر�ش 

2012، ليحل بذلك  االأول يف ال�سرق االأو�سط، واأقوى بنك يف العامل طبًقا لتقييم قامت به �سركة بلومربج لل�سنة املالية 

حمل بنوك �سنغافورة وكندا التي تربعت على قمة قائمة اأقوى البنوك يف االأعوام ال�سابقة، وقد حقق البنك تلك القفزة 

با�ستحواذه على اأ�سهم عدة يف اأكرث من 25 بلًدا بال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا، ليتجاوز اإجمايل اأر�سدته 100 مليار 

دوالر.

رئي�ش الوزراء القطري ال�سابق مع ولفجاجن بور�ش، اأحد مالك �سركة بور�ش، بعد �سراء بالده لـ10٪ من جمموعة 

فولك�ش فاجن، والتي ت�سم اأودي وبور�ش والمبورجيني و�سيات و�سكودا

قطر وعامل الريا�سة

لقطر طموح خا�ش يف عامل الريا�سة و�سل بها اإىل ملكية االأندية االأوروبية واأكادمييات التدريب والقنوات الريا�سية، 

الواليات  يف  ريا�سات  من  وغريها  القدم  كرة  لبطوالت  بث  بحقوق  عاملية  �سبكة  االآن  �سبورت�ش  اإن  بي  �سبكة  ُتعد  حيث 

املتحدة واأوروبا وال�سرق االأو�سط واآ�سيا، كما جتري اأخبار هذه االأيام عن نيتها احل�سول على ن�سيب يف �سركة ميديا �ِست 

االإيطالية اململوكة لرئي�ش الوزراء ال�سابق �سيلفيو برل�سكوين، والتي متتلك بدورها 41٪ من حقوق بث مباريات املنتخب 

الوطني يف اإ�سبانيا.

يراأ�ش �سبكة قنوات بي اإن القطري نا�سر اخلليفي، وهو يطمح اإىل و�سعها يف م�ساف ال�سبكات الكربى املعروفة 
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مثل اإي اإ�ش بي اإن و�ستار �سبورت�ش، وهي تقوم بالفعل حالًيا ببث معظم بطوالت الدوري االأوروبي وكاأ�ش العامل واالألعاب 

ُتظِهر  كما  الإنتاج حمتواها اخلا�ش  املاليني  وتنفق  كافة،  االأو�سط  ال�سرق  املعروفة وغريها يف  التن�ش  وبطوالت  االأوملبية 

براجمها الوثائقية الريا�سية.

فيما يخ�ش االأندية، متتلك قطر عالقة خا�سة مع نادي بر�سلونة كما يبدو من قم�سان العبيه، والذي كان يرف�ش 

ع ا�سمها على مقاعد  اأن ترعاه اأي جهة مالية قبل اأن تنجح يف ذلك موؤ�س�سة قطر ثم اخلطوط اجلوية القطرية، والتي ُو�سِ

ا�ستاد بر�سلونة وعلى بوابته يف اإ�سارة لل�سراكة اخلا�سة بني الطرفني.

اأبرمت �سركة ا�ستثمارات قطر الريا�سية اململوكة للدولة �سفقة �سراء نادي باري�ش �سان ِجرمان   ،2011 يف عام 

الفرن�سي، اأعرق اأندية فرن�سا، وكان للعالقة الوطيدة بني الرئي�ش الفرن�سي ال�سابق نيكوال �ساركوزي وويل العهد حينئذ 

متيم بن حمد دور كبري يف اإمتام ال�سفقة التي بلغت قيمتها 130 مليون دوالر، ليوؤول النادي االآن اإىل رئي�سه القطري، وهو 

ا نا�سر اخلليفي، ويبداأ يف حملة مو�سعة ل�سراء اأ�سماء كبرية يف عامل الكرة مثل زالتان اإبراهيموفيت�ش وديفيد بيكهام  اأي�سً

يف اإطار تطوير النادي، “يف خم�ش �سنوات، نود اأن نكون واحدة من اأف�سل اأندية اأوروبا واأن نح�سل على دوري االأبطال، 

واأن تكون قيمة النادي مليار يورو” هكذا �سّرح اخلليفي.

طموح �سيا�سي اأم فري�سة ا�سرتاتيجية؟

لطاملا ت�سائل كثريون عن اأهمية كل ذلك النفوذ واالإعالم الذي تتمتع به قطر عاملًيا، ال �سيما وهي بلد �سغري ال 

“ُعقدة نق�ش” حتاول بها قطر رفع  يتعدى تعداد �سكانه العرب ن�سف مليون، وبينما يعزو البع�ش هذه التوجهات اإىل 

�سوتها بني بلدان اخلليج االأكرب منها، ال �سيما ال�سعودية، وغرميها االإماراتي، فاإن واقع ثروة قطر الطبيعية يفر�ش عليها 

نوًعا ما هذا الدور.

ُتَعد قطر، على عك�ش بقية دول اخلليج، قوة معروفة باإنتاج الغاز ب�سكل اأ�سا�سي، ال النفط، وهو ما يعني اأنها ميكن 

اأن ت�سبح ذراًعا لدول اخلليج يف عامل الدول امل�سدرة للغاز، الذي ي�سم باالأ�سا�ش رو�سيا واإيران، اإذا ما ر�ست مبوقعها 

ال�سئيل يف جمل�ش التعاون الذي تقوده ال�سعودية، مما يحتم عليها دوًما، دوًنا عن اأي بلد خليجي اآخر، اأن حتاول اال�ستقالل 

يف قرارها ونفوذها قدر االإمكان عن الريا�ش.

يعني هذا بب�ساطة اأن �سيا�سة ال�سوت العايل لي�ست خياًرا �سيا�سًيا على عك�ش ما نظن، اأو جمرد رغبة قطرية يف 

خلق دور اأكرب من حجمها لذاته، بل فري�سة ا�سرتاتيجية وجيو�سيا�سية نتيجة ملوقع قطر كقوة من اأبرز ثالث قوى م�سّدرة 

للغاز، وهو اجتاه يعززه بالطبع طموح قطر يف لعب دور عربي ودويل، مثلها مثل االإمارات، ولكنه ما كان وحده ليف�ّسر دور 

قطر املتنامي يف املنطقة والعامل، اإعالمًيا ومالًيا.
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بريطانيا تتحوط ألفول شمس اإلمبراطورية األمريكية
لندن 9-4-2015- فايننشيال تايمز - جديون راشمان

�سياأتي”.  بابل �سقطت. دور هندهيد  “روما �سقطت. 
“حتالف غري  ال�ساخرة يف كتاب  �سو  برنارد  مالحظة جورج 

يف  الربيطاين  امل�سرح  جلمهور  تذكري  مبنزلة  كانت  موفق” 

عام 1910 باأن جميع االإمرباطوريات ترتاجع وت�سقط يف نهاية 

املطاف. وحقيقة اأن هندهيد هي قرية اإجنليزية كانت ذريعة 

مرحة تعرب عن حقيقة خطرية.

تراجع  حول  املزاح  �سو  يجد  قد  اإيرلنديا،  باعتباره 

هذه  يف  لكن،  االإجنليز.  من  اأ�سهل  الربيطانية  االإمرباطورية 

املُّطلع، من خالل  الغريب  اأمريكا للعب دور  العاملني يف  االأيام، غالبًا ما يقع االأمر على عاتق االأكادمييني الربيطانيني 

التعليق على تراجع القوة العاملية البارزة اليوم، وهي الواليات املتحدة. يف النقا�ش امل�ستمر منذ فرتة طويلة حول م�ستقبل 

القوة االأمريكية، بع�ش “املوؤمنني بالرتاجع” االأكرث نفوذًا هم موؤرخون بريطانيون يعملون يف اجلامعات االأمريكية: بول 

كينيدي يف جامعة ييل، ونيال فريج�سون يف جامعة هارفارد، واإيان موري�ش يف جامعة �ستانفورد.

هذا امليل الربيطاين لالعتقاد باأن “اإمرباطورية” اأمريكا �سترتاجع هو اأكرث من جمرد ف�سول للنقا�ش الفكري؛ الأن 

له اآثارا يف العامل احلقيقي. خلف الكوالي�ش، يبدو اأن كثريا من �سّناع ال�سيا�سة الربيطانيني اأي�سًا يعملون على افرتا�ش 

اأن نهو�ش ال�سني امل�ستمر والرتاجع الن�سبي يف اأمريكا كالهما اأمر ال مفر منه. نتيجة لذلك يتخذون قرارات تعك�ش تكّيفا 

حذرا اأمام رياح التغيري هذه. قرار بريطانيا االأخري حتّدي وا�سنطن واالن�سمام اإىل البنك االآ�سيوي لال�ستثمار يف البنية 

التحتية بقيادة ال�سني جمرد ق�سة واحدة يف تلك الرياح.

كذلك كان للربيطانيني “املوؤمنني بالرتاجع” تاأثري كبري يف نقا�ش اأمريكا اخلا�ش ب�ساأن امل�ستقبل. كتاب كينيدي 

العظمى” ت�سّدر قائمة الكتب االأف�سل مبيعًا يف الواليات املتحدة عندما �سدر يف عام 1987،  القوى  و�سقوط  “نهو�ش 
الثمانينيات، ع�سر عجز امليزاينة املرتفع والرتاجع ال�سناعي،  اأواخر  النقا�ش منذ ذلك احلني. يف  وعمل على ت�سكيل 

االإمرباطوري املفرط”  “التو�سع  لقانون  – �ستخ�سع  اإ�سبانيا وبريطانيا قبلها  اأمريكا - مثل  اإن  تقول  التي  كانت حجته 

تبدو ُمقنعة ب�سكل خا�ش. ومن خالل اإعادة �سياغة كلمات �سو، تنباأ باأن: “روما �سقطت؛ بابل �سقطت؛ ودور �سكار�سديل 

�سياأتي”.

فريج�سون، موؤرخ االإمرباطورية الربيطانية وكثري غريها، اأ�سبح اأي�سًا مبنزلة ُمفّكر �سعبي يف الواليات املتحدة. 

�سدر كتابه “العمالق .. نهو�ش و�سقوط االإمرباطورية االأمريكية” يف عام 2004، متامًا عندما تورطت اأمريكا يف العراق. 

ويف وقت الحق، جادل فريج�سون باأن: “القرن احلادي والع�سرين �سينتمي اإىل ال�سني”.
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الع�سو الثالث من هذا الُثالثي الربيطاين الذي يوؤمن بالرتاجع، اإيان موري�ش، اأثار �سجة بكتابه “ملاذا ي�سود الغرب 

اأمريكا احلديثة  ت�سابه بني  اأوجه  وير�سم  االإمرباطوريات،  و�سقوط  بنهو�ش  اأي�سًا  وهو م�سغول  االآن” )2010(.  - حتى 

وبريطانيا يف عهد اإدوارد ال�سابع.

لتكون  واالنفتاح  املعرفة  املنا�سبة من  الرتكيبة  اأمريكا ميلكون  العاملني يف  الربيطانيني  االأ�ساتذة  اأن  املمكن  من 

لديهم نظرة وا�سحة مل�ستقبل اأمريكا. بداًل من ذلك، من املمكن اأي�سًا اأنهم رمبا ُيبالغون يف اإ�سقاط م�سري االإمرباطورية 

الربيطانية على خليفتها االأمريكية االأكرث قوة بكثري. جوزيف ناي، االأ�ستاذ يف جامعة هارفارد )اأمريكي( ُي�سري اإىل اأنه: 

“مع اندالع احلرب العاملية االأوىل كانت بريطانيا يف املرتبة الرابعة فقط بني القوى العظمى )...( فيما يتعلق بالناجت 
املحلي االإجمايل، ويف املرتبة الثالثة فيما يتعلق باالإنفاق الع�سكري”. يف املقابل، اأمريكا ال تزال متلك اأكرب اأو ثاين اأكرب 

اقت�ساد يف العامل )اعتمادًا على املقيا�ش الذي تختاره( وامليزانية الع�سكرية الكربى ب�سهولة.

اأكرث من ذلك، انهيار االإمرباطورية الربيطانية ت�سارع ب�سبب اآثار اال�ستنزاف من احلربني العامليتني، اللتني تركتا 

اململكة املتحدة قريبة من االإفال�ش. اإذا كانت الواليات املتحدة ت�ستطيع تفادي االجنراف اإىل �سراع عاملي مماثل، فمن 

املفرت�ش اأن تقوم بعمل اأف�سل يف احلفاظ على قوتها.

متاأ�سلة  العادة  فاإن  اأمريكا،  اإ�سقاط ما�سيهم اخلا�ش على م�ستقبل  الربيطانيون خمطئني يف  لو كان  لكن حتى 

بعمق. لقد راأيت ذلك بنف�سي. يف اإحدى املنا�سبات االأخرية، حتدث اأحد كبار املوظفني الربيطانيني املتقاعدين ببالغة 

عن تراجع نفوذ بالده على مدار حياته املهنية، قبل اأن يتوقع اأن اجليل املقبل �سريى تراجعًا مماثاًل يف القوة االأمريكية. 

يف ماأدبة ع�ساء اأخرى، اأحد الوزراء الربيطانيني اأخرب زائرًا من وا�سنطن اأنه �سيكون على الواليات املتحدة يف النهاية 

االن�سحاب من املحيط الهادي الغربي، متامًا كما ان�سحبت بريطانيا فيما م�سى من املناطق الواقعة “�سرق عدن”. �سيفه 

املنده�ش قام بب�ساطة بهز راأ�سه.

االآثار املرتتبة على هذا النوع من التفكري على ال�سيا�سة الربيطانية، والت�سامن الغربي، بداأت بالظهور للتو. مع 

ذلك  يف  الوزراء  روؤ�ساء  اأحد  ماكميالن،  هارولد  اأمريكا،  قوة  وظهور  ال�ستينيات  يف  الربيطاين  اال�ستعمار  اإنهاء  ت�سارع 

احلني، اأ�سار اإىل اأن الربيطانيني قد يكونون قادرين على لعب دور اليونانيني احلكماء الذين اأخذت قوتهم يف الرتاجع 

باأن  ي�سعرون  الربيطانيني  اأن  مبا  االآن  لكن  الرومانية.  االإمرباطورية  مثل  ال�سعود  يف  اأخذوا  الذين  االأمريكيني  مقابل 

وا�سنطن - روما ـ قد تكون يف طريقها اإىل الزوال، فقد بداأوا يتكّيفون مرة اأخرى.

ميلك الربيطانيون تاريخًا يف اإجراء التعديالت العملية. ا�ستجابة لفقدان االإمرباطورية، عملت حكومة ماكميالن 

على اإ�سعاف الروابط مع امل�ستعمرات الربيطانية ال�سابقة يف الكومونويلث مل�سلحة ربط نف�سها مع قوة جديدة مت�ساعدة، 

التي - يف ذلك احلني - كانت تبدو اأنها اجلماعة االقت�سادية االأوروبية. وعلى الرغم من اأن بع�ش املحافظني ا�ستكوا من 

التخّلي عن “االأقارب” يف الكومونويلث، اإال اأن االعتبارات التجارية وال�سيا�سية اأ�سبحت ذات اأهمية اأكرب.

قرار بريطانيا االن�سمام اإىل البنك االآ�سيوي لال�ستثمار يف البنية التحتية القائم يف بكني هو خطوة اأ�سغر واأقل 

ال من العالقة اخلا�سة  اأهمية بكثري من قرار “االن�سمام اإىل اأوروبا”. اإنه مبنزلة حتّوط �سد امل�ستقبل، بداًل من كونه تن�سّ
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مع وا�سنطن. مع ذلك، هو اأي�سا عالمة �سغرية على الطريقة التي من املرجح اأن ت�ستجيب بها بريطانيا للتحّوالت يف القوة 

العاملية يف العقود املقبلة. لي�ش من قبيل ال�سدفة اأنهم يطلقون علينا “الربيطانيون املاكرون الذين ال يوثق بهم”.

الصين..صراع على النفوذ المالي
واشنطن 9-4-2015- واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس- نوح 

فيلدمان: أستاذ القانون الدستوري والدولي بجامعة هارفارد
اإذا مل تكونوا قد �سمعتم عن البنك االآ�سيوي لال�ستثمار يف البنية التحتية حتى هذا االأ�سبوع فلكم احلق، ذلك اأن 

هذا البنك مل يَر النور بعد، لكن يف جميع االأحوال يبدو اأن البديل الذي اأن�ساأته ال�سني للبنك و�سندوق النقد الدوليني 

ينطوي على اأهمية ق�سوى، فقد تقدم بطلب االن�سمام اأكرث من 40 دولة، اأغلبهم من اأوثق حلفاء اأمريكا، بل قدموا طلبات 

كانت�سار  نف�سه  فر�ش  اجلديد  البنك  اأن  واحلقيقة  ذلك،  بغري  الإقناعهم  احلثيثة  االأمريكية  املحاوالت  رغم  االن�سمام 

ر عليه هناك هو الواليات املتحدة  بني لل�سيا�سة اخلارجية ال�سينية، بل اكت�سى وزنًا اأكرب بالنظر اإىل اأن اخل�سم املنت�سَ

نف�سها، ما يثري العديد من االأ�سئلة، لعل اأهمها ما الذي يجري حتى ُيوؤ�س�ش بنك دويل جديد الغر�ش منه حتدي الهيمنة 

االأمريكية؟ وكيف ميكن لبلدان تعتمد على القوة االأمريكية ل�سمان اأمنها، مبا يف ذلك احلماية من ال�سني، اأن تتجاهل 

الرامية خللق  ال�سينية  املناورة  بفهم  اجلواب  يبداأ  عاملية؟  كقوة  اأمريكا  يتحدى  و�سع  وتنخرط يف  االأمريكية  امل�سالح 

موؤ�س�سة مالية ذات بعد دويل هدفها الرئي�ش، كما هو حمدد، متويل م�ساريع البنية التحتية يف اآ�سيا، بل اإن ال�سبب االأبرز 

الذي دفع ال�سني للتفكري يف اإن�ساء مثل هذه املوؤ�س�سة املالية هو عدم حيازتها لنفوذ داخل املوؤ�س�سات املالية التقليدية التي 

التفاهم الذي تو�سل  اأهميتها االقت�سادية ووزنها املايل، ورغم  ميثلها البنك و�سندوق النقد الدوليني، مبا يتنا�سب مع 

اإليه اأع�ساء �سندوق النقد الدويل يف 2010 ب�ساأن منح �سالحيات اأكرب لل�سني والربازيل، اإال اأن الكوجنر�ش االأمريكي 

ما �سادق قط على االتفاقية التي ظلت جمرد حرب على ورق، فيما ظل االإ�سالح املرتقب للبنك الدويل الذي يفرت�ش به 

تعزيز احل�سور ال�سيني ظل هو االآخر يراوح مكانه، ويف الوقت الذي كانت فيه ال�سني تتلم�ش خطاها نحو ال�سعود، مل 

جتد غ�سا�سة يف االن�سمام اإىل املوؤ�س�سات الدولية االقت�سادية وااللتزام بقواعدها، بل كان ذلك يف م�سلحتها، ال �سيما 

منظمة التجارة العاملية، لكن مع تكري�ش ال�سني لقوتها كان من الطبيعي اأن ت�سعى اإىل تغيري قواعد اللعبة.

الرامية  ال�سينية  امل�ساعي  �سياق  يف  التحتية  البنية  يف  لال�ستثمار  لال  االآ�سيوي  البنك  اإن�ساء  حماولة  تندرج  لذا 

لك�سب املزيد من القوة والنفوذ يف جمال املوؤ�س�سات الدولية، وذلك من خالل خلق موؤ�س�سات بديلة تلعب فيها ال�سني دور 

املهيمن على غرار ما تقوم به الواليات املتحدة يف �سندوق النقد والبنك الدوليني، وكاأن ل�سان حالها يقول الأمريكا: اإذا 

اأن  اإىل  مل ت�سمحوا لنا بتبوء املكانة التي تليق بنا �سمن املوؤ�س�سات الدولية، فاإننا �سنقيم موؤ�س�ساتنا اخلا�سة، وبالنظر 

هذا البنك وبالطريقة التي �سيعمل بها ميثل تهددًا مبا�سرًا للهيمنة االأمريكية على املوؤ�س�سات الدولية، فاإنه لي�ش غريبًا اأن 

ت�سعى الواليات املتحدة الإقناع حلفائها بعدم االن�سمام اإليه، واإن كانت هذه اجلهود تبدو حتى اللحظة عدمية اجلدوى. 
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واالأمر هنا ال يقت�سر فقط على حلفاء اأمريكا التقليديني يف اأوروبا، مثل بريطانيا واأملانيا اللتني تقدمتا بطلب االن�سمام 

للبنك ال�سيني، بل حتى البلدان االآ�سيوية التي تعتمد يف حماية نف�سها على اأمريكا مثل اأ�سرتاليا وكوريا اجلنوبية، ورمبا 

حتى تايوان التي تعتربها ال�سني جزءًا من ترابها الوطني، ومل تبَق �سوى اليابان املن�سغلة بالتهديد االأمني الذي تطرحه 

ال�سني، واإن كانت هي االأخرى، وعلى ل�سان م�سوؤوليها اأكدت احتمال ان�سمامها يف امل�ستقبل.

وهنا تبدو املفارقة وا�سحة قيا�سًا باملا�سي القريب، فخالل احلرب الباردة مع املع�سكر ال�سرقي مل تكن الدول التي 

االأوروبيني مل تكن تربطهم  اأمريكا  الق�سايا االقت�سادية، فحلفاء  اأمريكا يف حمايتها جتروؤ على حتديها يف  تعتمد على 

اقت�سادية  �سالت  اأي  جتمعها  اأوروبا  يف  ال�سرقية  الكتلة  دول  تكن  مل  وباملثل  اقت�سادية،  عالقات  ال�سوفييتي  باالحتاد 

بالواليات املتحدة، لكن املرحلة الراهنة من احلرب التي اأ�سميها »دافئة« تعمل وفق منطق مغاير، اإذ ال مانع من اأن تكون 

بني الدول التي تت�سارع على الرقعة اجليو�سيا�سية عالقات تعاون اقت�سادي، بحيث تربز اأمريكا وال�سني نف�سيهما كاأبرز 

بالن�سبة  االأهم  االقت�سادي  ال�سريك  املتحدة  الواليات  تظل  القوتني  بني  اجليو�سيا�سي  ال�سراع  فرغم  ذلك،  على  مثال 

لل�سني و�سادراتها، فيما متتلك ال�سني الن�سبة االأكرب من �سندات اخلزينة االأمريكية.

  

البحث العالمي يتسارع إليجاد بديل صحي للسكر
لندن 9-4-2015- فايننشيال تايمز - شهرزاد دانيشكو

ال�سوم  اأجل  من  ال�سكر  عن  التخّلي 

�سيكون �سيئًا من املا�سي يف حال و�سلت �سركات 

اإنتاج االأغذية وامل�سروبات اإىل ما تريد. فاملعركة 

من اأجل اإنتاج مركب حتلية طبيعي مع كل طعم 

ال�سكر، لكن من دون اأي �سعرات حرارية، تزداد 

حدة االآن.

مورقة  �سجرة  توجد  املعركة  مركز  ويف 

منذ  ُت�ستخدم  باراجواي،  يف  اأ�سلية  �سغرية 

هنود  ِقبل  من  التوابل  من  نوعا  طويلة  فرتة 

اجلواراين يف املنطقة. لكن “�ستيفيا”، اال�سم الذي ُتعرف به ال�سجرة، تطورت اأخريا لت�سبح مناف�سًا حقيقيًا للُمحّليات 

اال�سطناعية.

العاملية  البدانة  م�سكلة  نف�سه،  الوقت  يف  الطبيعية.  املنتجات  ويطلبون  لل�سحة  وعيًا  اأكرث  ي�سبحون  امل�ستهلكون 

املتنامية اأ�سفت على ال�سكر �سمعة �سيئة.

و�سركات ت�سنيع املواد الغذائية وامل�سروبات تنظر اإىل �ستيفيا وغريها من املُحّليات الطبيعية منخف�سة ال�سعرات 

احلرارية املُبتكرة باأنها احلل املحتمل - طاملا باالإمكان اأن يكون مذاقها جيدا بقدر ال�سكر.
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�سوق املُحّليات العاملية البالغة 70 مليار دوالر تهيمن عليها �سوق ال�سكر، التي متّثل 60 مليار دوالر. ومن بني املليارات 

اإىل �سراب الذرة عايل الفركتوز، وثالث مليارات للُمحّليات اال�سطناعية عالية  الع�سرة املتبقية، تذهب �سبعة مليارات 

الكثافة ـ ومن هذه االأخرية ُيقّدر اأن �ستيفيا متلك مبيعات �سنوية تبلغ 200 مليون دوالر.

العادية  الكوال  اأحجام  كانت  فقد  الغازية.  امل�سروبات  �سوق  مثل  ال�سكر  هيمنة  من  بالقلق  ي�سعر  مكان  يوجد  وال 

ذات ال�سكر الكامل تنخف�ش يف الواليات املتحدة يف العقد املا�سي، باعتبارها عالمة على خماوف النا�ش ب�ساأن ال�سحة. 

ويف ِخ�سم املعركة ملكافحة ال�سمنة تتجه احلكومات ب�سكل متزايد اإىل فر�ش �سرائب على امل�سروبات الغازية للحّد من 

اال�ستهالك.

وكان رد ال�سناعة هو ترويج بدائل منخف�سة ال�سعرات احلرارية، اأو تخلو منها. لكن مبيعات الكوال اخلالية من 

ال�سكر تنخف�ش اأي�سًا يف مواجهة خماوف امل�ستهلكني ب�ساأن املُحّليات اال�سطناعية، مثل االأ�سبارتيم - مع اأنه مت االإعالن 

اأن االأ�سبارتيم اآمن من ِقبل منظمني مثل الهيئة االأوروبية ل�سالمة االأغذية.

مكّون  اأي  اأن يح�سل  “مبجرد  ال�سوق:  اأبحاث  يورومونيتور، جمموعة  املكونات يف  ق�سم  رئي�ش  مادن،  يقول جون 

على �سمعة �سيئة، قد يكون من ال�سعب التغّلب على ذلك”. وي�سيف: “بع�ش امل�ستهلكني ي�سعرون باخلوف من املُحّليات 

اال�سطناعية عالية الكثافة، ولهذا ال�سبب هناك الكثري من االهتمام ب�سيء ميكن اعتباره طبيعيًا، مثل �ستيفيا”.

ويعادل �سعر كيلو واحد من �ستيفيا �سعر م�ساحيق بي�ساء - غري �سرعية - اأخرى من اأمريكا اجلنوبية، لكن الأنه 

اأحلى 300 مرة من ال�سكر، فاإن �سفة “عايل الكثافة” هذه جتعله اأرخ�ش من ال�سكر بالن�سبة ل�سركات الت�سنيع.

وكان هناك 2274 منتجا جديدا من االأغذية وامل�سروبات التي مت اإطالقها من م�ستخل�ش ورقة هذه النبتة العام 

املا�سي، مقارنة بـ 636 منتجا فقط يف عام 2011، وفقًا ل�سركة مينتل الأبحاث ال�سوق. وهذه تت�سمن امل�سروبات الغازية 

والكات�ساب واحلبوب وال�سكوالته واحللويات.

بيور�سريكيل، ال�سركة املدرجة يف بور�سة لندن املوازية، التي تاأ�س�ست عام 2001، متلك اأكرث من 70 يف املائة من 

ال�سوق ملنتج �ستيفيا عايل النقاء الذي يجعلها ت�سق طريقها يف جمال املواد الغذائية. وحتى االآن مل حتقق ال�سركة اأرباحا 

�سنوية، لكن مع ذلك لديها قيمة �سوقية تبلغ اأقل من 900 مليون جنيه ا�سرتليني بقليل، االأمر الذي يوؤكد االآمال املتنامية 

التي تعتمد على �ستيفيا.

ا�ستبدال  تعتزم  اإنها  اأ�سهر  ب�سعة  قبل  قالت  هاينز،  عليها  ا�ستحوذت  التي  االأمريكية  االأغذية  كرافت، جمموعة 

�ستيفيا باملُحّلي اال�سطناعي �سوكرالوز يف خط اإنتاجها من املياه املُنّكهة، رورين ووترز.

مع ذلك، �ستيفيا فيه عيب واحد كبري: لديه مذاق مر الذي يظل عالقا يف الل�سان بعد تناول م�سروبات الليمون 

واحلم�سيات، ويجب خلطه مع ال�سكر لُي�سبح طعمه مقبواًل يف امل�سروبات االأخرى.

وهو ال�سبب الذي جعل اإندرا نويي، الرئي�سة التنفيذية ل�سركة بيب�سيكو، تقول اإن “�ستيفيا، لالأ�سف، ال ينجح جيدا 

اآند  تايت  اأي�سًا  تت�سمن  التي  �ستيفيا،  اإنتاج  اأعلنت �سركات  الكوال”. وهذا كان قبل عامني، ومنذ ذلك احلني  اأنواع  مع 

اليل الربيطانية وجمموعة كارجيل الزراعية االأمريكية، اأعلنت بع�ش النجاح يف احلد من الطعم الالذع عن طريق عزل 
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اجلزيئات ذات الطعم االأف�سل من ورقة �ستيفيا.

هذه التح�سينات جعلت �سركة بيب�سي تطلق بيب�سي ترو )املعروف با�سم بيب�سي نيك�ست دوليًا( يف )اأكتوبر( املا�سي، 

تبعها اإ�سدار كوكا كوال اليف. وكال املُنتجني ي�ستخدم �ستيفيا، خملوطًا بال�سكر، يف ما اأطلق عليه ا�سم “الكوال اخل�سراء” 

ب�سبب عبواتها. وميكن ت�سويق املنتجات باعتبارها طبيعية بالكامل لكن ب�سعرات حرارية اأقل من الكوال العادية.

املعروفة  ال�سينية،  اأخرى، مثل فاكهة مونك  ُي�سّجع اال�ستثمار يف تطوير حُمّليات طبيعية  والن�ساط حول �ستيفيا 

يف �سوقها املحلية با�سم “لوه هان جوه”. مثل �ستيفيا، هذه الفاكهة اأحلى من ال�سكر 300 مرة. وقد ح�سلت بيوفيتوريا، 

ال�سركة التي يوجد مقرها يف نيوزيلندا التي ت�سوق اإنتاج فاكهة مونك، على موافقة اإدارة الغذاء والدواء االأمريكية على 

منتجها “فروت �سويتني�ش” املُرّكز بفاكهة مونك، لكن ال يزال عليها احل�سول على املوافقة يف اأوروبا.

كذلك يوجد قيد التطوير الربوتني احللو “برازين”، املوجود يف فاكهة نبتة مت�سلقة بهذا اال�سم يف غرب اإفريقيا. 

 ،Cweet وت�سعى �سركة ناتور لالأبحاث ـ مقرها يف الواليات املتحدة ـ تهدف اإىل ت�سويق برازين حتت العالمة التجارية

لكنها تنتظر موافقة اجلهات التنظيمية.

تايت اآند اليل، التي عانت انخفا�سا حادا يف ربحية منتج �سوكرالوز، اأعلنت ال�سهر املا�سي اأنها طورت حُمّليا يدعى 

“دول�سيا برميا” من االألولوز املُ�ستق من الذرة، الذي ت�سفه، بعناية، اأنه “ال�سكر منخف�ش ال�سعرات احلرارية املوجود 
يف الطبيعة”.

مارتني ديبو، املحلل يف بنك جيفرييز، يقول: “االألولوز يبدو واعدًا. يقال اإنه ُيحاكي طعم ال�سكر، فهو باحلالوة 

نف�سها بن�سبة 70 يف املائة، لكنه ميلك 10 يف املائة فقط من ال�سعرات احلرارية. �سيكون عليه التغّلب على التحّدي املتمثل 

يف ما اإذا كان ينظر اإليه على اأنه طبيعي اأم ال”.

بدائل ال�سكر املُكرر يف ارتفاع اأي�سا. ويعتقد حمللون اأن كثريا من هذه البدائل �سيبقى �سمن �سوق خمت�سة، ب�سبب 

التكلفة - �سكر جوز الهند، مثال، يحتاج اإىل جهود كبرية من اليد العملة الأنه ينطوي على ت�سلق االأ�سجار وقطع الثمار.

لكن ديفيد ترينر، من �سركة مينتــــل، يقـــول: “اإن االأ�سخــــــــا�ش يلجاأون اإىل ال�سكريات البديلة - �سكر جوز الهند 

اأو �سكر التفاح اأو ال�سّبار - الأنها تبدو ذات قيمة �سحية اأكرب، حتى لو اأنها ال تزال �سكرا بن�سبة 100 يف املائة”.

حلول حمتملة

ال�ُسّكرين: اأحد املُحّليات اال�سطناعية، وهو يهيمن على ال�سوق العاملية من حيث احلجم وتكلفته هي جزء ب�سيط 

من ال�سكر.

االأ�سبارتيم: املُحّلي اال�سطناعي الرئي�سي يف امل�سروبات اخلالية من ال�سكر، وقد انخف�ش ا�ستخدامه ب�سبب ال�سكوك 

امل�ستمرة ب�ساأن �سالمته.

�سوكرالوز: مركب حتلية ا�سطناعي يتم تطويره حتت ا�سم �سبليندا من ِقبل جمموعة تايت اآند اليل، وي�سل اإىل 

600 مرة حالوة ال�سكر.
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الغازية  امل�سروبات  يف  االأ�سبارتيم  مع  جمعه  يتم  ما  غالبا  ا�سطناعي  حُمّلي  كي(:  )اإي�ش  بوتا�سيوم  اأ�سي�سولفيم 

اخلالية من ال�سكر. ويعادل 200 �سعف حالوة ال�سكر.

�سراب الذرة عايل الفركتوز: ي�ستخدم اأ�سا�سا يف الواليات املتحدة، وال�سني واليابان. وهو ُم�ستق من �سراب الذرة 

عن طريق عملية اإنزميية تثري اجلدل حول االدعاءات باأنه “طبيعي”.

�سيكالميت: اكُت�ِسف عام 1937 كُمحّلى خال من ال�سعرات احلرارية وهو ميلك 30 مرة �سعف حالوة ال�سكر. ُمِنع 

الأ�سباب �سحية يف بع�ش البلدان، منها الواليات املتحدة.

�ستيفيا: مركب حتلية طبيعي من نبتة �ستيفيا، يف اأنقى �سورة يتمتع بحالوة تزيد 300 مرة عن حالوة ال�سكر.

زيليتول: مركب حتلية طبيعي م�ستق من اخل�سراوات والفواكه. اجلانب ال�سلبي الرئي�سي فيه هو اأنه ي�ستمل على 40 

يف املائة من ال�سعرات احلرارية لل�سكر ولديه تاأثري ملني لالأمعاء.

فاكهة مونك: حُمّلى طبيعي اأحلى من ال�سكر 300 مرة. منخف�ش ال�سعرات احلرارية لكنه مكلف.

برازين: م�ستق من بذور التوت، وهو حُمّلى طبيعي ي�ستند اإىل الربوتني لكن مل يتم حتى االآن تاأ�سي�ش عملية اإنتاج 

جمدية جتاريًا.
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مؤجز ألهم األخبار المحلية 

الخرطوم )سونا(
 جدد امل�سري عمر الب�سري رئي�ش اجلمهورية موقف ال�سودان الداعم لالإ�ستقرار يف الوطن العربي واالإ�سالمي موؤكدًا 

اأن ال�سودان لن يتاأخر يف الدفاع عن مقدرات االمة العربية واإرثها الديني والتاريخي ، ورحب الرئي�ش الب�سري لدى لقائه 

جماعة اأن�سار ال�سنة املحمدية ببيت ال�سيافة باخلرطوم م�ساء اأم�ش مبوقف اجلماعة الداعم ملوقف ال�سودان وم�ساركته 

ع�سكريا يف عا�سفة احلزم �سمن قوات التحالف العربي �سد احلوثيني يف اليمن.

 الخرطوم  )سونا( 
 جدد امل�سري عمر ح�سن اأحمد الب�سري رئي�ش اجلمهورية اأهمية تطوير العالقات يف كافة املجاالت مع اململكة العربية 

ال�سعودية موؤكدا التزام ال�سودان باأهمية التكامل بني الدول العربية لتحقيق االمن الغذائي العربي ، و يف ت�سريح �سحفي 

عقب لقائه رئي�ش اجلمهورية م�ساء اأم�ش ببيت ال�سيافة اأكد ال�سيد عبد الرحمن الف�سلي وزير الزراعة ال�سعودي اأهمية 

ال�سودان ميتلك موارد زراعية  اأن  ال�سودان يف كافة املجاالت خا�سة يف جمال الزراعة م�سريا ايل  و  التكامل بني بالده 

�سخمة و ال�سعودية متلك ال�سوق . 

 الخرطوم )سونا( 
ا�ستدعت وزارة اخلارجية ظهر اليوم االأربعاء ، �سعادة مو�سولة ، �سفري ليبيا لدى ال�سودان ونقلت له احتجاجها ال�سديد 

على احتجاز ال�سيد القن�سل العام ال�سوداين يف بنغازي من عنا�سر ال�سرطة الليبية ، على اأ�سا�ش اأن عملية االحتجاز 

متثل انتهاكًا للقوانني الدولية التي حتكم الوجود الدبلوما�سي يف الدولة امل�سيفة، ف�ساًل عن اأنه �سلوك مل يراِع العالقات 

الثنائية املتميزة بني ال�سودان وليبيا ، ونقل ال�سفري دفع اهلل احلاج علي، املدير العام للعالقات الثنائية واالإقليمية 

لل�سفري الليبي اإدانة اخلارجية لعملية االحتجاز ، وو�سفها باأنها مرفو�سة وم�ستهجنة، وطالب ال�سفري الليبي باالإيعاز 

حلكومته باالإفراج عن القن�سل العام فورًا ودون تاأخري.

الخرطوم )سونا( 
 ي�سل اىل مطار اخلرطوم فى العا�سرة من �سباح غد اخلمي�ش اول فوج من ال�سودانيني العائدين من اليمن على 

منت طائرة اخلطوط اجلوية ال�سودانية عرب مطار جدة البالغ عددهم ) 280 ( �سخ�ش ، كما ي�سل فى اخلام�سة من م�ساء 

نف�ش اليوم على اخلطوط امل�سرية عرب الرحلة التى ت�سريها منظمة الهجرة الدولية ) ا�سوان - �سنعاء - اخلرطوم ( 

فوج اآخر ي�سم ) 260 ( �سخ�سًا منهم )200( �سودانى و�ستون اجنبيًا من جن�سيات اوربية خمتلفة وذلك عرب �سالة احلج 

والعمرة مبطار اخلرطوم . 
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الخرطوم )سونا (
ال�سوداين  لل�سباب  الوطني  االحتاد  ينظم  العامة  االنتخابات  يف  للم�ساركة  ال�سبابية  احلملة  فعاليات  �سمن   

. اجلمهورية  رئا�سة  مر�سحي  من  ثالثة  بني  مناظرة  اخلمي�ش  اليوم  ظهر  من  ع�سر  الثانية  يف  بالطائف   بداره 

واكد د.�سوقار ب�سار رئي�ش االحتاد الوطني لل�سباب ال�سوداين ان املنظارة �ستتم بني كل من حممد عو�ش البارودي وحممد 

حممد احل�سن ال�سويف وحممود عبد اجلبار م�ساعد لطرح براجمهم االنتخابية . 

الخرطوم  )سونا( 
وجهت هيئة �سباب االأحزاب ال�سيا�سية ر�سالة ايل رئا�سة اجلمهورية طالبت فيه با�ستعجال عملية احلوار ل�سمان 

اأمني  ال�سادق علي  يا�سر  االأ�ستاذ  وقال   ، للم�ساركة يف عملية احلوار   املعار�سة  االأحزاب  داعيا   ، الدميقراطي  التحول 

للخدمات  ال�سوداين  باملركز  اأم�ش  الهيئة  عقدته  الذي  ال�سحفي  املوؤمتر  يف  ال�سيا�سية  االأحزاب  هيئة  ورئي�ش  ال�سباب 

ال�سحفية للحديث حول م�ساركة ال�سباب يف االإنتخابات ان هنالك حتديات تواجه االإنتخابات القادمة م�سريا ايل انه ال 

ميكن اأن يتحقق اإ�ستقرار يف ال�سودان اإال عرب �سناديق االقرتاع داعيًا ال�سباب بامل�ساركة بفعالية يف العملية االإنتخابية . 

الخرطوم )سونا( 
عام  مدير  �سالح  عبدو  مبارك  الدكتور  املحدودة،برئا�سة  الربيدية  للخدمات  ال�سودانية  ال�سركة  من  وفد  توجه 

ال�سركة ال�سودانية للخدمات الربيدية املحدودة، ويحيى عبد اهلل مدير عام الهيئة القومية لالت�ساالت، وها�سم احلاج 

اأم�ش بزيارته للربيد امل�سرى والتى ت�ستمر على مدار يومني. حيث يناق�ش الوفد  مدير جهاز تنظيم الربيد بال�سودان، 

اإىل توقيع اتفاق م�سرتك  التفاهم بني اجلانبني لتطوير م�ستوى اخلدمات، باالإ�سافة  خالل الزيارة �سبل تفعيل مذكرة 

لتقدمي خدمة الطرود الربيدية املتميزة للعمالء، وتاأتى الزيارة فى اإطار اهتمام تعزيز �سبل التعاون امل�سرتك مع هيئات 

الربيد بالدول العربية واالأفريقية. 

الخرطوم )سونا( 
اأم�ش  ع�سر   ، ا�سخا�ش  ت�سعة  وا�سابة  طفل  وفاة  اىل  غاز  اليران  تابعة  بالغاز  مليئة  تانكر  عربة  انفجار  ادى   

. �سغرية  عربات  وثالث  بوك�ش  وعربة  الواىل  ب�ش  احرتاق  اىل  احلادث  اأدى  كما  اخلرطوم  جامعة  �سارع  نفق   مبدخل 

والفريق �سرطة حممد احمد على مدير �سرطة والية  الرحمن اخل�سر واىل اخلرطوم  وقد هرع ملكان احلادث د. عبد 

اخلرطوم واو�سح اللواء �سرطة عادل ابوبكر مدير االدارة العامة للمرور )ل�سونا ( انه مت حتويل حركة ال�سري ن�سبة لكثافة 

النريان امل�ستعلة باملوقع واو�سح ان حركة ال�سري مت حتويلها اىل كربيى املك منر والقوات امل�سلحة حفاظا على االرواح 

واملمتلكات .
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الخرطوم )سونا( 
اأهمية التقانة يف قطاع النفط لتطوير واإحكام املتابعة والرقابة  اأكد املهند�ش مكاوي حممد عو�ش وزير النفط   

تقنية  خدمات  تقدمي  يف  العمل  ال�سينية  ال�سركة  برغبة  مرحبًا  املجال  هذا  يف  املتقدمة  التكنولوجيا  من  واال�ستفادة 

ال�سركة  وفدا من  لقائه  لدى  ، جاء ذلك  بال�سودان  ال�سينية  ال�سركات  بدور  م�سيدًا  ال�سوداين  النفط  لقطاع  املعلومات 

عام  مدير  جاو  فين�سينت  ال�سيد/  برئا�سة  اليوم  مبكتبه  املتكاملة  واحللول  املعلومات  تقنية  جمال  يف  العاملة  ال�سينية 

ال�سركة بافريقيا . 
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 مؤجز الهم األخبار العالمية 

الغوس )بانا( 
  قدرت املنظمة العاملية للتجارة �سوق متويل التجارة يف نيجرييا و�سائر بلدان القارة بحوايل 350 مليار فرنك اإفريقي.

العاملية  املنظمة  تقرير  عن  نقال  الثالثاء  اليوم  ال�سادر  عددها  يف  اخلا�سة  “غارديان”  �سحيفة  وذكرت 

املطلوب. التمويل  من  هام  جانب  رف�ش  يتم  مل  لو  بكثري  اأعلى  حجم  ت�سجيل  باالإمكان  كان  اأنه   للتجارة 

اأي ما ميثل  120 مليار دوالر اأمريكي  اإفريقيا بحوايل  وتقدر قيمة الطلب الذي مل يحظ باال�ستجابة لتمويل التجارة يف 

ثلث الفجوة امل�سجلة يف ال�سوق ، ولدى مقارنتها بني اإفريقيا واآ�سيا الحظت املنظمة اأن امل�سرف االآ�سيوي للتنمية �سجل يف 

درا�سة مماثلة وجود طلب متويلي غري م�ستجاب له بقيمة 800 مليار دوالر اأمريكي.  

تونس )بانا( 
با�ستخدام  ال�سعودية  العربية  اململكة  بقيادة  احلزم”  “عا�سفة  لتحالف  �سماحها  ال�سومالية  احلكومة  اأكدت   

�سواحلها ومطاراتها يف احلرب �سد احلوثيني يف اليمن ، وبرر وزير اخلارجية ال�سومايل” عبد ال�سالم عمر” هذا املوقف 

باأن ال�سومال ع�سو يف اجلامعة العربية، واأن بالده تتعاون مع دول اجلامعة يف الق�سايا ذات االإهتمام امل�سرتك. 

الرباط )واس ( 
ت�ست�سيف مدينة فا�ش املغربية اليوم اأعمال الدورة الثالثة للموؤمتر العاملي للباحثني يف القراآن الكرمي وعلومه، بتنظيم 

 موؤ�س�سة البحوث والدرا�سات العلمية املغربية، بالتعاون مع جمموعة من الهيئات واملنظمات املخت�سة بالعامل االإ�سالمي.

ويناق�ش املوؤمتر الذي ي�ستمر ثالثة اأيام خمتلف الق�سايا التي يطرحها بناء علم اأ�سول التف�سري الذي اأ�سحى ي�سكل اأحد 

اأهم اأولويات البحث العلمي يف الدرا�سات القراآنية يف هذا الع�سر ، �سيبحث امل�ساركون يف املوؤمتر موا�سيع مفهوم اأ�سول 

التف�سري، واالأ�سول النقلية لتف�سري القراآن الكرمي، واالأ�سول اللغوية لتف�سري القراآن . 

القاهرة )رويترز( 
نالت اجلابون حق ا�ست�سافة كاأ�ش االأمم االأفريقية 2017 لكرة القدم بعد مناف�سة مع اجلزائر وغانا يوم االأربعاء. واأعلن 

 عي�سى حياتو رئي�ش االحتاد االأفريقي تفوق اجلابون على اجلزائر وغانا بعد اجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد االأفريقي بالقاهرة.

و�ست�ست�سيف اجلابون بذلك البطولة بدال من ليبيا التي اعتذرت عن عدم تنظيم امل�سابقة ب�سبب عدم ا�ستقرار االأو�ساع 

االأمنية بالبالد ، وهذه املرة الثانية التي ت�ست�سيف فيها اجلابون نهائيات كاأ�ش االأمم بعدما ا�سرتكت مع غينيا اال�ستوائية 

يف تنظيم نهائيات 2012. و�ستقام مناف�سات كاأ�ش االأمم على اأربعة مالعب ومب�ساركة 16 منتخبا ، ومن املفرت�ش اإقامة 

امل�سابقة يف يناير كانون الثاين 2017.  
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نيويورك )أ.ش.أ( 
ك�سف مندوب ال�سعودية يف جمل�ش االأمن عبد اهلل املعلمى، اأن الدول اخلليجية والعربية ب�سدد درا�سة املالحظات التي 

 اأبدتها بع�ش الدول خالل جل�سة النقا�ش التي عقدت م�ساء اأم�ش ملناق�سة م�سروع القرار الذي قدمته الدول اخلليجية واالأردن.

واأعرب املعلمى فى ت�سريح خا�ش لقناة “�سكاى نيوز” العربية اأم�ش عن اأمله اأن ال تعرت�ش رو�سيا على م�سروع قرار قدمته 

الدول اخلليجية ب�ساأن االأزمة اليمنية.

 واشنطن )الوكاالت+ الوطن العمانية( 
اأ�سدر قا�ش يف والية كاروالينا ال�سمالية )�سمال �سرق الواليات املتحدة( اأم�ش قرارا اجاز مبوجبه لالدعاء طلب انزال 

 عقوبة االعدام باملتهم بقتل ثالثة طالب م�سلمني يف مدينة ت�سابل هيل اجلامعية يف فرباير، كما افادت و�سائل اعالم.

وكانت هيئة حملفني وجهت اال�سبوع املا�سي اىل �ستيفان هيك�ش )46 عاما( املعادي لالديان تهمة قتل كل من �سياء 

 �سادي بركات )23 عاما( وزوجته ي�سر حممد ابو �ساحلة )21 عاما( و�سقيقتها رزان )19 عاما( باطالق النار عليهم.

وبح�سب و�سائل اعالم عدة بينها “راليه نيوز” و”اوبزرفر” فقد وافق القا�سي اورالندو هاد�سون على طلب قدمه عدة 

مدعني عامني لل�سماح لهم بطلب انزال عقوبة االعدام باملتهم.

نيويورك )د.ب.أ( 
الكيميائية  واملواد  والفريو�سات،  ال�سارة  بالبكترييا  امللوث  الغذاء  اإن   ، العاملية،  ال�سحة  منظمة  قالت 

�سنويا. الوفاة  حاالت  من  ماليني  حدوث  يف  ت�سببت  التي  االأمرا�ش  من   200 من  اأكرث  عن  امل�سئول   هو 

وقال جاكوب كوماري�سان املدير التنفيذي ملكتب منظمة ال�سحة العاملية يف نيويورك لل�سحفيني اإن هذه االأمرا�ش ترتاوح بني 

 االإ�سهال واأمرا�ش القلب، واأنواع خمتلفة من ال�سرطان ويتم االإبالغ عنها ب�سورة رئي�سية يف البلدان االإفريقية وبلدان جنوب اآ�سيا.

وقال كوماري�سان اإن اأمرا�ش االإ�سهال التي تنتقل عن طريق الغذاء واملياه وحدها تت�سبب فى وفاة مليوين �سخ�ش يف العامل 

�سنويا.

كوااللمبور ) سبأ( 
ت�ست�سيف العا�سمة املاليزية كواالملبور اأواخر ال�سهر اجلاري موؤمتر الف�ساء الدويل مب�ساركة اأكرث من 150 �سركة 

 عاملية ت�سمل �سركات الطريان وال�سركات امل�سنعة للطائرات واملحركات واملوردين وامل�سنعني من جميع اأنحاء العامل .

و�سيت�سمن املوؤمتر الذي يبداأ يف الـ27 من اأبريل اجلاري وي�ستمر ثالثة اأيام ت�سليط ال�سوء على قدرة ماليزيا يف �سناعة الف�ساء 

ف�سال عن توفري فر�ش االأعمال لل�سركات املحلية للتعاون مع ال�سركات العاملية التي تبحث عن �سركاء لال�ستعانة مب�سادر خارجية 

 يف جنوب �سرق اآ�سيا يف ال�سيانة واالإ�سالح والتجديد واخلدمات الهند�سية والت�سميم واإنتاج مكونات الف�ساء وال�سيانة. 
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أهم عناوين الصحف الصادرة بالخرطوم صباح اليوم

الصحافة
ا�ستباقا ل�سناديق االقرتاع – الفا�سر اأبو زكريا ت�سطف خلف الب�سري .

النائب االأاول يوؤكد اأهمية نقل اخلدمات الطلية ايل مواقع ال�سكن .

مباحثات �سودانية �س�سعودية لتو�سيع اال�ستثمار .

الجريدة
)20( األف من مهجري اأعايل عطربة بالق�سارف يعانون من العط�ش .

مقتل واإ�سابة 19 �سخ�سًا يف حادث حوؤيق تانكر غاز باخلرطوم . 

الوطني : ت�سكيل اأكرب حكومة يف تاريخ ال�سودان بعد االإنتخابات . 

الرأي العام 
وزير الزراعة ال�سعودي للب�سري : الريا�ش يف حاجة الإمكانيات ال�سودان . 

جمل�ش الوزراء يبحث اإ�سالح الدولة اليوم وا�ستبعاد حل احلكومة قبل االإنتخابات .

اخلارجية تطالب ال�سلطات اليبية باالإفراج عن القن�سل العام . 

ال�سلطات تك�سف عن خمطط لن�سف العملية االإنتخابية . 

السوداني 
انفجار تانكر غاز يثري الرعب و�سط اخلرطوم .

اعتقال قن�سل ال�سودان ببنغازي واخلارجية ت�ستدعي ال�سفري الليبي .

الب�سري يلتقي وزير الزراعة ال�سعودي ويبحث م�سروعات االأمن الغذائي . 

االنتباهة 
الب�سري: ال منا�سب بال�سالح ودارفور غري حمتاجة  “ لليوناميد “ . 

احتجاز قن�سل ال�سودان ببنغازي .. و�سول �سودانيني من اليمن لل�سعودية برًا .

م�سرع وا�سابة “19” يف انفجار ناقلة غاز باخلرطوم . 

الوفاق
اتفاق �سوداين �سعودي على م�سروعات ا�سرتاتيجية لتحقيق االمن الغذائي العربي .

قيام مدينة �سناعية �سينية يف ال�سودان .

اعتقال القن�سل ال�سوداين يف بنغازي واخلرطوم ت�ستدعي ال�سفري الليبي . 



كل الصور ... كل األلوان
All  Pictures .. All Colors 

SU
N

A
 E

XC
LU

SI
V

E 
PO

ST

47
47

العدد
4239

الخميس 4/9/ 2015م -صباحًا 
Tuseday 9 April 2014 -morning

آخر لحظة
الب�سري يك�سف تفا�سيل تقرير اإ�سرائيلي خطري عن ال�سودان . 

اإحتجاز قن�سل ال�سودان ببنغازي واخلرجية ت�ستدعي ال�سفري الليبي . 

انفجار “تانكر غاز” باخلرطوم يوؤدي بحياة واإ�سابة “19” �سخ�سًا . 

األهرام
ال�سلطات الليبية تعتقل قن�سل ال�سودان ببنغازي . 

وفاة طفل واإحرتاق )18( �سخ�سًا  يف انفجار ناقلة غاز باخلرطوم . 

اخلارجية: االأمم املتحدة مهامها اأن حتمي ال�سودان ال حماربته .

احمد بالل : ت�سريحات احللو جمرد فرقعات ولن تعكر �سفو االنتخابات . 

الوطن
خمطط لتخريب االنتخابات متوله نا�سطة نيجريية .

تفا�سيل انفجار “تانكر” غاز باخلرطوم . 

اعتقال دبلوما�سي �سوداين بليبيا . 

الخرطوم 
قتيل و)18( م�سابًا يف انفجار تانكر غاز .

اأ�سر قادة انقالب 19 يوليو : لن نعفو ونطالب بالق�سا�ش . 

و�سول )500( �سوداين من اليمن برًا اإيل ال�سعود�سة . 

أخبار اليوم
م�سدر ع�سكري ماأذزن يك�سف ل”اأخبار اليوم” ا�سرار مثرية حول م�ساركة ال�سودان بعا�سفة احلزم .

النائب االول يفتتح م�ست�سفي امبدة النموزجي و يوؤكد دعمالرئا�سة ل�سيا�سات ال�سحة .جماعة ان�سار ال�سنة تلتقي 

رئي�ش اجلمهورية وتعلن تاييدها لعا�سفة احلزم .  
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