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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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4 بيان من الناطقة الر�سمية با�سم حزب الأمة القومي

13 ملاذا جنحت جنوب افريقا فى فك �سفرة العن�سرية واللون 

وف�سل ال�سودان ؟

18 4 اأ�سباب جعلت ال�سودان تدعم �سد النه�سة

27 اأولويات �سلمان: ترميم الأحالف لوقف التمدد الإيراين

المحتويات
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السودان في وسائل االعالم العالمية

بيان من الناطقة الرسمية باسم حزب األمة القومي
القاهرة 25-3-2015 ) سونا( 

حزب  اأمينة  اهلل  نقد  �سارة  ال�سيدة  تعيني  الت�ساور  بعد  االأمة  حزب  رئي�ش  قرر 

االأمة العامة ناطقة ر�سمية با�سم احلزب، وعلى موؤ�س�سات احلزب والراأي العام الوطني 

واالإقليمي والدويل مراعاة ذلك. 

اإنني وب�سفتي الناطقة الر�سمية بحزب الأمة اأعلن البيان 

الآتي:

اجتمعنا يف القاهرة روؤ�ساء االأجهزة نائب رئي�ش احلزب اللواء )م( ف�سل اهلل 

املكتب  رئي�ش  املهدي ح�سن  ود. حممد  العامة  االأمنية  اهلل  نقد  �سارة  واالأ�ستاذة  برمة 

ال�سيا�سي باالإنابة واأن�سم اإلينا الفريق )م( �سديق حممد اإ�سماعيل نائب الرئي�ش ود. 

مت  الذي  االجتماع  هذا  خمرجات  يلي  وفيما  الرئي�ش،  م�ست�سار  الدين  تاج  ح�سن  علي 

االأيام 21 و22 و23 مار�ش 2015م: 

عالية،  بكفاءة  االأجهزة  ن�ساط  حيث  من  االأمة  حزب  باأداء  واأ�ساد  الداخل  من  زمالئه  مبقدم  الرئي�ش  رحب   .1

وتن�سيق العمل امل�سرتك مع كافة القوى العاملة من اأجل ال�سالم العادل ال�سامل والنظام اجلديد، وقيادة حملة )ارحل( 

املنطلقة من دار االأمة يف 2015/2/4م. 

اأبابا  اأدي�ش  واتفاقية  2014م(  )اأغ�سط�ش  باري�ش  اإعالن  منذ  متت  التي  باخلطوات  احلا�سرين  الرئي�ش  واأفاد 

)�سبتمرب 2014م( ونداء ال�سودان )دي�سمرب 2014م( ودور كوادر حزب االأمة القيادي يف حتقيق هذه املكا�سب الوطنية 

ثامو  ال�سيد  وبني  بينه  املكاتبة  ظروف  للحا�سرين  واأو�سح  الدولية،  االأ�سرة  تاأييد  ونالت  املعار�سة  مواقف  وحدت  التي 

اأمبيكي، واقرتاح خريطة الطريق للحوار املجدي با�ستحقاقاته، كما اأو�سح ظروف خماطبة جمل�ش االأمن والدول دائمة 

الع�سوية فيه، باأمل اأن يتخذ جمل�ش االأمن قرارًا ب�ساأن ال�سالم العادل ال�سامل والتحول الدميقراطي يف ال�سودان. 

تبنى  الذي  عمان(  )نداء  واإ�سدار  عمان  موؤمتر  يف  دوره  العاملي  الو�سطية  ملنتدى  رئي�سًا  ب�سفته  الرئي�ش  و�سرح 

اأطروحة الرئي�ش بعنوان: )نداء ال�ستنها�ش االأمة(، كما �سرح دوره ب�سفته ع�سوًا يف نادي مدريد املوؤمتر املزمعة اإقامته 

لتناول ق�سية الغلو والعنف امل�ساحب له لت�سخي�ش االأ�سباب املختلفة والعالج ال�سامل املن�سود. 

2. قدم روؤ�ساء االأجهزة بيانًا وافيًا للموقف ال�سيا�سي يف الداخل وعزلة النظام وحتدث قياداته باأل�سنة خمتلفة مقابل 

اجتاه املعار�سة نحو احتاد الكلمة، كذلك قدموا �سرحًا وافيًا لرتدي احلالة املعي�سية وتردي احلالة االأمنية، وبينوا اإجماع 

العمل  ا�ستمرار  اإن  للدكتاتورية.  املكر�سة  2015/1/4م  ال�سادرة يف  الد�ستورية  التعديالت  ال�سيا�سية على رف�ش  القوى 
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احلزبي العلني يف ظل هذه التعديالت �سهادة زور ل�سالح النظام بوجود تعددية �سيا�سية اأبطلت التعديالت )الت�سويهات( 

الد�ستورية جدواها، وو�سفوا بع�ش م�ساهد االنتخابات العبثية التي يخدع بها النظام نف�سه. 

ودنقال،  وعطربة،  و�سنجة،  و�سنار،  مدين،  غطى:  ما  ال�سودان  نداء  لدعم  ال�سعبية  احلملة  جناح  واأو�سحوا 

واالأبي�ش، والق�سارف، وك�سال، وبورت�سودان.. واحلملة م�ستمرة. واأو�سحوا برنامج الت�سدي للم�ساكل التنظيمية كما يف 

بع�ش الواليات، واالهتمام بتنظيماتنا يف القطاعات احليوية وهي: ال�سباب، والطالب، واملراأة، واملهجر، والفئات. وتقرر 

الرتكيز للتغلب على امل�ساكل التنظيمية وعقد املوؤمترات القاعدية للتح�سري للموؤمتر العام الثامن باأ�سرع ما تي�سر. واهتم 

املجتمعون مب�ساكل املهجر وكلفت االأمينة العامة ببذل جمهود خا�ش للتوفيق بني التنظيم املعتمد والعنا�سر املتحفظة عليه 

و�سوف نبحث اأي�سًا �سرورة حتقيق ال مركزية يف قيادة التنظيم املهجري. 

3. عالقة حزب االأمة باجلبهة الثورية ت�سكل توازن قوى وطني جديد، اإنه راأ�سمال وطني لل�سودان يدعم ال�سالم 

الوطني  امليثاق  والعمل على االتفاق على  الثورية  العالقة باجلبهة  اإليهم  ت�سند  الرئي�ش من  ال�سامل و�سوف يعني  العادل 

املن�سود الذي اقرتح حزب االأمة له ميثاق التنوع املتحد، وتنفيذ م�سروع الهيكل املطلوب لتن�سيق عمل كافة قوى النظام 

اجلديد. 

4. نوق�ش موقف النظام ال�سوداين، وبحثت الت�سريبات الكا�سفة لنواياه واأكد احلا�سرون اأن احلوار ال�سباعي الذي 

تقل�ش ل�سبعة زائد واحد جثة هامدة، واأكدوا اأن املنرب الوحيد املعتمد للحوار مع النظام هو منرب اأدي�ش اأبابا التح�سريي 

وفق ما اأو�سح اإعالن برلني املوقع عليه من قبل حلفائنا يف قوى نداء ال�سودان، واأكدوا اأن اأية ات�ساالت بحزب االأمة يجب 

اأن تتم يف اإطار موؤ�س�سي و�سوف يعني الرئي�ش االأ�سخا�ش الذين ت�سند اإليهم هذه املهمة. 

5. اأكد املجتمعون اأهمية عمل اللجنة ال�سباعية املكلفة بتن�سيق املواقف لتكوين جمال�ش لتو�سيع امل�ساركة التعبوية 

وهي: جمل�ش قومي لل�سباب، جمل�ش قومي للطالب، جمل�ش قومي للن�ساء، جمل�ش قومي للنقابات احلرة، جمل�ش قومي 

باأن�سطة  املجال�ش  لتقوم هذه  النظامية  القوات  للمف�سولني من  املدنية، وجمل�ش قومي  تع�سفيًا من اخلدمة  للمف�سولني 

مطلبية وتعبئة لدعم االأجندة الوطنية. 

مهمة  وتن�سيط  مب�ساهمات  حمددة  قوائم  والتزام  الذات  على  االعتماد  اأهمية  وتقرر  املالية  امل�سكلة  بحثت   .6

اال�سرتاكات. نعم هنالك م�ساهمات حاليًا ولكنها متقطعة ما يوجب �سبطها. 

7. اأ�ساد احلا�سرون بحملة اإن�ساء الف�سائية التي قطعت �سوطًا مقدرًا و�سرورة تنفيذ هذا الهدف املهم. 

8. قرر الرئي�ش اإعادة هيكلة هيئة ال�سبط والرقابة احلزبية ب�سورة جتعلها م�ستقلة من اأجهزة احلزب التنفيذية 

والت�سريعية و�سوف جترى م�ساورة مع رئي�ش واأع�ساء الهيئة احلالية لتحقيق الهدف املن�سود. 

ت�سكني هيكله  ال�سيا�سي مهمة  املكتب  يتوىل  اأن  ال�سيا�سي مبهامه ولكن املطلوب  املكتب  9. ثمن احلا�سرون قيام 

بالرتا�سي اإن اأمكن وباالنتخاب اإن لزم يف اأ�سرع وقت ممكن. 

10. قبل حزب االأمة الدعوة املوجهة من االآلية االأفريقية الرفيعة حل�سور امللتقى التح�سريي يف اأدي�ش اأبابا يف يومي 

29 و30 مار�ش اجلاري، و�سوف نعمل على توحيد كل قوى النظام اجلديد على االأ�سا�ش االآتي: 
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• نعم تتم تلبية الدعوة دون �سروط م�سبقة ولكن نطالب وفد النظام بتقدمي هام�ش جدية باإعالن جتميد االنتخابات 
العبثية احلالية واإلغاء التعديالت الد�ستورية االأخرية املكر�سة للدكتاتورية ووقف حماكمة اأ. فاروق اأبو عي�سى ود. اأمني 

مكي مدين، ود. فرح عقار واإطالق �سراحهم. 

• نرى اأن اأول خطوة بعد االجتماع التح�سريي اجتماع بني املتقاتلني لالتفاق على وقف العدائيات، وتبادل االأ�سرى، 
وحرية االغاثات االإن�سانية، ومراقبة وقف العدائية. 

• نرى �سرورة االتفاق على اإعالن مبادئ �سبق اأن اقرتحناها حتدد اأهداف احلوار واأهمها ال�سالم العادل ال�سامل 
والتحول الدميقراطي الكامل. 

• ونرى �سرورة تنفيذ اإجراءات بناء الثقة واأهمها اإلغاء االأحكام ال�سادرة يف فرتة االقتتال، واإطالق �سراح املحبو�سني 
باتهامات �سيا�سية، وكفالة احلريات العامة، جتميد االنتخابات العبثية، واإلغاء التعديالت املكر�سة للدكتاتورية. 

مائدة  اأو  د�ستوري  قومي  موؤمتر  بح�سور  نلتزم  فاإننا  بنجاح  املهام  هذه  حتقيق  التمهيدي  اللقاء  ا�ستطاع  اإذا   •
م�ستديرة داخل ال�سودان ونتطلع اأن يكون هذا اللقاء على منط كودي�سا جنوب اأفريقيا يف 1992م واأن يكون فيه ح�سور 

اأفريقي، وعربي، ودويل. 

11. اإذا اأقبل النظام لالجتماع بجدية فاإننا ن�ستطيع االتفاق على حكومة قومية انتقالية تنفذ ما يتفق عليه، و�سوف 

ال�سودان نحو �سالم عادل  اتفاق قومي يعرب مبوجبه  اإما  باإحدى احل�سنيني:  لنفوز  اأدائنا منطقيني وعقالنيني  نكون يف 

اأ�سر النظام على العناد واالنفراد فاإننا ن�سهد عليه الراأي العام ال�سوداين،  اإذا  اأو  و�سامل وا�ستقرار دميقراطي كامل، 

واالإقليمي، والدويل، ونلتم�ش من اجلميع دعم هدف االإ�سراب العام واالنتفا�سة ال�سعبية املن�سودة.

بهم  التنظيم نرحب  ولكن لظروف معينة �ساروا خارج  بد�ستوره  واملقرين  املوؤمنني مببادئه  اأع�ساء احلزب   .12

دون حتفظ ونعتربهم �سركاء يف عطاء حزبهم التاريخي مهما حالت ظروف دون امل�ساركة يف االأجهزة الد�ستورية. ونقول 

اإن اأجهزة احلزب على م�ستوى الرئا�سة، واالأمانة العامة، واللجان املكلفة باأعمال حمددة، واللجنة العليا للموؤمتر العام 

الثامن القادم متاحة مل�ساركتهم فيها، و�سوف ي�سع جمل�ش التن�سيق لوائح لتحقيق تلك امل�ساركة. 

كلف الرئي�ش جلنة من روؤ�ساء االأجهزة الثالثة القيام بتنفيذ هذه املهمة على �سوء اللوائح املذكورة مع اأخذ م�ساركة 

تكوينات احلزب الوالئية يف احل�سبان.

13. نكرر نداءنا لكافة القوى ال�سيا�سية، واملدنية، االلتفاف حول االأجندة الوطنية لتحقيق ال�سالم العادل ال�سامل 

والتحول الدميقراطي الكامل، ونكرر نداءنا الأهلنا يف كل مكان بنبذ العنف، ورف�ش احلرب، واالنخراط يف م�ساحلات 

قبلية وا�سعة، وااللتزام بنداء اأر�سًا �سالح.

ومع حر�ش اجلميع على اأن يعود الرئي�ش للوطن، وموافقته على ذلك، فاإن اجلميع اأيدوا بقاءه يف اخلارج حتى يكمل 

املهام التي يقوم بها الأهميتها الوطنية واالإقليمية والدولية، و�سوف يعود فور انق�سائها. ومعلوم اأن وجوده املوؤقت يف اخلارج 

ال يوؤثر يف اأداء اأجهزة احلزب كافة مهامها بالكفاءة املطلوبة، فحزبنا يف الداخل واخلارج يحر�ش م�سارع احلق.

14. اإن حزب االأمة يتابع بقلق �سديد ما يجري من حرب اأهلية يف ال�سقيقة �سوريا، ويوؤكد �سواب ما اقرتحه رئي�ش 
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احلزب من �سرورة وقف االقتتال، واإيجاد حل �سيا�سي ميكن ال�سعب ال�سوري من املحافظة على وحدة بالده يف ظل نظام 

احلرب  لوقف  ون�سعى  ال�سقيقة  ليبيا  يف  يجري  ما  �سديد  باإ�سفاق  ونتابع  ال�سقيق،  العراق  يف  احلال  كذلك  دميقراطي. 

االأهلية، ونوؤكد اأن دور ال�سودان هو دعم ال�سرعية، وندين تدخل النظام ال�سوداين املنحاز �سدها، ونعمل على وقف احلرب 

واإيجاد حل �سيا�سي يحافظ على وحدة ليبيا يف ظل نظام دميقراطي. كما نعرب عن بالغ قلقنا على احلرب االأهلية القبلية 

يف دولة اجلنوب ال�سقيقة، ونرف�ش تدخل النظام ال�سوداين املنحاز، ونعمل على اإيجاد حل �سيا�سي وفاقي بني اأطراف 

النزاع.

فالقتال عقيم وغري  ال�سيا�سي  بالوفاق  اإال  لها  اأهلية طائفية وال حل  اإىل حرب  اليمن  ال�سيا�سي يف  امل�سهد  حتول 

انت�سار ال�سالح النووي وهو  حا�سم. ويرحب حزبنا باتفاق حول امللف النووي يكفل حرية البحث العلمي للكافة ويحظر 

�سالح ال اأخالقي الأنه يقتل العجزة واالأطفال و�سائر املدنيني وينبغي العمل على اإخالء ال�سرق االأو�سط من ال�سالح النووي 

واإال اأجيز للبع�ش ممار�سة االبتزاز النووي.

15. لقد تابعنا نتائج االتفاق الثالثي على اإعالن مباديء يف اخلرطوم يوم 2015/3/23م، ونبارك هذا االتفاق 

حول �سد النه�سة، ونعمل على اإبرام اتفاقية �ساملة حول مياه النيل كم

ا �سبق اأن اقرتحنا منذ عام 1999م، ونعمل على جعل مفو�سية حو�ش النيل واالتفاق ال�سامل الذي ي�سندها �ساملة 

لكافة دول حو�ش النيل، فالنزاع حول مياه النيل يجر ل�سكان احلو�ش الويل والثبور، واالتفاق ال�سامل يفتح املجال لزيادة 

دفق املياه وللتكامل التنموي بني �سعوب حو�ش النيل.

أضواٌء على اتفاِق إعالِن مبادئ حول سدِّ النهضة
الخرطوم 25-3-2015- (الراكوبة )  د. سلمان محمد أحمد سلمان

1

 من النزاع والت�سريحات امللتهبة 
ٍ
اأخريًا، وبعد اأربعة اأعوام

– اإثيوبيا وم�سر  لت البلدان الثالثة  واالجتماعات املتكّررة، تو�سّ

النه�سة  �سد  م�سروع  مبادئ حول  اإعالن  »اتفاق  وال�سودان– اإىل 

ظهر  باأنف�سهم  الثالثة  الروؤ�ساء  االتفاق  على  وّقع  وقد  االإثيوبي.« 

يوم االأثنني 23 مار�ش عام 2015 يف اخلرطوم. يتّكون االتفاق من 

للمياه،  الدويل  بالقانون  تتعّلق  منها  �ستٌة  وع�سرة مبادئ،  ديباجة 

وملء  و�سالمته،  النه�سة  ب�سد  االأخرى  االأربعة  تخت�شُّ  بينما 

باإيجاز  املقال  هذا  يف  نتعّر�ش  و�سوف  ال�سد.  وكهرباء  البحرية، 

لهذه املبادئ الع�سرة
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امل�ساألة االأ�سا�سية 

التي اأكدها اتفاق اإعالن 

النه�سة  �سد  اأن  املبادئ 

حقيقًة  اأ�سبح  قد 

م�سر  بها  قبلت  واقعة، 

�سراحًة  وال�سودان 

وقد  مواراة.  اأدنى  ودون 

ال�ستار  االتفاق  اأ�سدل 

نهائيًا على احلديث عن 

القاهرة،  من  التي �سدرت  الت�سريحات  من  الكثري  ذلك  اإىل  اأ�سارت  كما  ال�سد،  بناء  لوقف  الع�سكرية  القوة  ا�ستخدام 

مثلما حدث بعد اجتماع احلكومة واملعار�سة امل�سرتك يف �سهر يونيو عام 2013 اإبان فرتة حكم الرئي�ش ال�سابق الدكتور 

حممد مر�سي. وقد كان ذلك االجتماع مذاعًا ومنقواًل على الهواء دون علم امل�ساركني فيه، فاأدىل كٌل بدلوه يف خياِر العمل 

الع�سكري و�سرِب موقع ال�سد.

اأ�سدل االتفاق ال�ستار على طلب م�سر املتكّرر واملت�سّدد بوقف بناء �سد النه�سة حتى تكتمل الدرا�سات التي  كما 

اأو�ست بها جلنة اخلرباء الدولية ب�ساأن ال�سد. وكانت م�سر قد تقّدمت بذلك الطلب بعد �سدور تقرير جلنة اخلرباء يف 

�سهر مايو عام 2013. ثم اأثارته يف االجتماع الثالثي الوزاري االأول يف �سهر نوفمرب عام 2013، ثم يف االجتماعني الثاين 

والثالث يف �سهري دي�سمرب عام 2013 ويناير عام 2014. وقد توّقفت االجتماعات الوزارية الثالثية ب�سبب اإ�سرار م�سر 

على وقف بناء ال�سد حتى تكتمل الدرا�سات، ورف�ش اإثيوبيا لذلك الطلب. وظّلت م�سر متم�سكًة بهذا الطلب حتى االجتماع 

الوزاري الرابع يف اخلرطوم يف �سهر اأغ�سط�ش عام 2014

وقد �ساهد الروؤ�ساء الثالثة عر�سًا وثائقيًا لعملية بناء ال�سد قبل التوقيع على االتفاق. وكان ال�سيد وزير الري واملوارد 

املائية امل�سرية قد قام مع نظريه ال�سوداين بزيارة موقع ال�سد بعد عقد االجتماع الوزاري اخلام�ش يف اأدي�ش اأبابا يف يومي 

22 و23 �سبتمرب عام 2014. وقد ف�ّسر الكثريون من املراقبني تلك الزيارة باأنها بداية القبول امل�سري ل�سد النه�سة، رغم 

نفي الوزير امل�سري لذلك. وقد مت تاأكيد ذلك القبول لل�سد من جانب م�سر بو�سوٍح يف اتفاق اإعالن املبادئ.

3

اأكد االتفاق يف فقرته االأوىل املبداأ اال�سا�سي الذي تنبني عليه اإدارة املوارد املائية الدولية، وهو مبداأ التعاون. وهذا 

هو املبداأ الذي ُتدار به معظم االأحوا�ش املائية امل�سرتكة يف العامل اليوم، لكنه ظل 
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حلظة  حتى  النيل  حو�ش  عن  غائبًا 

مبقت�سى  التعاون  وينبني  االتفاق.  توقيع 

امل�سرتكة  واملنفعة  التفاهم  على  االتفاق 

وتفّهم  النوايا،  وح�سن  الثالثة،  للدول 

ودول  املنبع  دول  بني  املائية  االحتياجات 

امل�سب

اأ�سمته  ما  الثانية  الفقرة  وتناولت 

االإقليمي  التكامل  التنمية،  “مبداأ 
الذي  اال�سطالح  هو  وهذا  واال�ستدامة.”، 

م�سر  لقبول  كمدخٍل  االتفاق  ا�ستخدمه 

اأن الغر�ش من �سد النه�سة هو توليد الكهرباء مما �سوف ي�ساهم  اإىل  اأ�سارت هذه الفقرة  اإذ  وال�سودان ل�سد النه�سة. 

و  نظيفة  توليد طاقة  االإقليمي من خالل  والتكامل  للتعاون عرب احلدود  الرتويج  واالجتماعية،و  االقت�سادية  التنمية  يف 

م�ستدامة يعتمد عليها

انتقل االتفاق بعد ذلك اإىل مبادئ القانون الدويل للمياه، واأو�سح التزام اأّيٍة من الدول الثالثة بعدم الت�سّبب يف 

�سرٍر ذي �ساأن الأية دولة اأخرى من خالل ا�ستخداماتها ملياه النيل االأزرق اأو نهر النيل . لكن هذه الفقرة تراجعت بع�ش 

ال�سيء عن حتمية هذا الن�ش باإلزامها للدولة التي قد تت�سبب براجمها يف �سرٍر ذي �ساأن باتخاذ االإجراءات املنا�سبة ملنع 

ذلك ال�سرر اأو تخفيفه، ومناق�سة تعوي�ش الدولة املت�سررة اإن كان ذلك ممكنًا.

ثم اعتمدت االأطراف الثالثة يف الفقرة الرابعة مبداأ اال�ستخدام املن�سف واملنا�سب ملياه النيل بني دول احلو�ش، 

واأ�سارت اإىل العنا�سر اال�سرت�سادية كعوامل لتحديد االنتفاع املن�سف واملنا�سب، وهي :

اأ- العنا�سر اجلغرافية، واجلغرافية املائية، واملائية، واملناخية، والبيئية وباقي العنا�سر ذات ال�سفة الطبيعية؛

ب- االحتياجات االجتماعية واالقت�سادية لدول احلو�ش املعنية؛

جـ- ال�سكان الذين يعتمدون على املوارد املائية يف كل دولة من دول احلو�ش؛

د- تاأثريات ا�ستخدام اأو ا�ستخدامات املوارد املائية يف اإحدى دول احلو�ش على دول احلو�ش االأخرى؛

هـ- اال�ستخدامات احلالية واملحتملة للموارد املائية؛

هذا  املتخذة يف  االإجراءات  وتكلفة  املائية،  املوارد  ا�ستخدام  واقت�ساديات  والتنمية  واحلماية  احلفاظ  و-عوامل 

ال�ساأن؛

ز- مدى توفر البدائل، ذات القيمة املقارنة، ال�ستخدام خمطط اأو حمدد؛

حـ- مدى م�ساهمة كل دولة من دول احلو�ش يف نظام نهر النيل؛
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ون�سبة  امتداد  طـ- 

اإقليم  داخل  احلو�ش  م�ساحة 

كل دولة من دول احلو�ش

مبنيٌة  العوامل  وهذه 

بناًء تامًا على العوامل امل�سمنة 

يف اتفاقية عنتبي

لهذين  متاأنية  وبقراءة 

اأن  الوا�سح  فمن  املبداأين 

ال�سيادة  اأعطى  قد  االتفاق 

ملبداأ االنتفاع املن�سف واملعقول على االلتزام بعد الت�سبب يف �سرٍر ذي �ساأن. اإذ اأن االتفاق األزم االأطراف مبنع ال�سرر اأو 

تخفيفه، واأ�ساف مبداأ التعوي�ش اإن مل يكن ذلك ممكنًا

نف�سه.  ال�سد  اإدارة  ويف  ال�سد،  بحرية  م�ساألة ملء  وتناولته يف  التعاون،  مبداأ  ثانية  مرًة  الفقرة اخلام�سة  واأقّرت 

واأ�سارت الفقرة اإىل اأن ذلك �سيتم وفق املخرجات النهائية لتقرير بيت اخلربة الذي �سيقوم بالدرا�سات الثالثة املتبّقية 

حول ال�سد. كما ت�سّمنت ن�سًا يق�سي باإخطار دولتي امل�سب باأية ظروف غري منظورة اأو طارئة ت�ستدعي اإعادة ال�سبط 

لعملية ت�سغيل ال�سد. كما ن�ست على اإن�ساء اآلية تن�سيقية بني الدول الثالثة. وكانت جلنة مكونة من اثني ع�سر خبريًا من 

الدول الثالثة قد بداأت اإجراءات اختيار بيت اخلربة الذي �سيقوم بهذه الدرا�سات، و�ست�سرف على عمله، بعد اأن اتفقت 

على مرجعيته

وانتقلت الفقرة ال�ساد�سة من االتفاق اإىل مبداأ “بناء الثقة بني االأطراف الثالثة.”

 واأ�سارت هذه الفقرة اإىل اأن اإثيوبيا �ستعطي ال�سودان وم�سر االأولوية يف �سراء الكهرباء التي �سيقوم ال�سد بتوليدها. 

وكما ذكرنا من قبل ف�سوف تبلغ كمية هذه الكهرباء �ستة األف ميقاواط عند اكتمال مراحل ال�سد املختلفة عام 2017. ومن 

املوؤكد اأن م�سر وال�سودان متلهفان لو�سول هذه الكهرباء ل�سد العجز الكبري يف البلدين.

و�سّددت الفقرة ال�سابعة على اأهمية تبادل املعلومات والبيانات الالزمة للقيام بدرا�سات م�سرتكة متى تطّلب االأمر 

ذلك، وبح�سن نية وتعاون

وتطرقت الفقرة الثامنة اإىل م�ساألة �سالمة ال�سد، واأّمنت م�سُر وال�سوداُن يف البداية على اجلهد الذي قامت وتقوم 

به اإثيوبيا ل�سمان �سالمة ال�سد، واإىل موافقة اإثيوبيا اتباع خمرجات درا�سة اللجنة الدولية.حول �سالمة ال�سد

وعادت الفقرة التا�سعة والقبل االأخرية مرة ثانية اإىل مو�سوع التعاون. فقد اتفق االأطراف الثالثة مبقت�سى تلك 

املنا�سبة  واحلماية  االأمثل  اال�ستخدام  حتقيق  بهدف  النوايا،  وح�سن  امل�سرتكة  املت�ساوية،واملنفعة  ال�سيادة  على  الفقرة 

للنهر

واختتمت الفقرة العا�سرة املبادئ بتاأكيد االأطراف الثالثة على مبداأ حل النزاعات التي قد تن�سب بينهم بالو�سائل 
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اأو تطبيق هذا االتفاق بالتوافق من  اإىل التزام الدول الثالث بت�سوية منازعاتهم النا�سئة عن تف�سري  ال�سلمية. واأ�سارت 

خالل امل�ساورات اأو التفاو�ش وفقًا ملبداأ ح�سن النوايا. فاإذا مل تنجح االأطراف يف حل اخلالف من خالل امل�ساورات اأو 

املفاو�سات، فيمكن لهم جمتمعني طلب التوفيق، اأو الو�ساطة اأو اإحالة االأمر لعناية روؤ�ساء الدول/رئي�ش احلكومة

4

وهكذا ك�سبت اإثيوبيا معركة �سد النه�سة بعودة رئي�ش وزرائها من اخلرطوم اإىل اأدي�ش اأبابا يوم االأثنني 23 مار�ش 

عام 2013 وبيديه وثيقة اأّيدت قيام �سد النه�سة بوا�سطة م�سر وال�سودان. وقد اأنهت تلك الوثيقة التهديدات با�ستخدام 

القوة لوقف بناء ال�سد، كما اأنهت مطالبات م�سر بوقف بناء ال�سد حلني اكتمال الدرا�سات. بل وزادت على ذلك وفتحت 

الباب ل�سوٍق جديد، وكبرٍي، لكهرباء �سد النه�سة يف دولتني لهما عجٌز وا�سٌع يف الكهرباء

غري اأنه ال بد من اإ�سافة اأن االتفاق عالج خماوف ال�سودان اخلا�سة ب�سالمة ال�سد باالإ�سادة مبا قامت به اإثيوبيا، 

وال�سودان  م�سر  خماوف  االتفاق  عالج  كما  ال�سد.  �سالمة  بخ�سو�ش  الدولية  اللجنة  تو�سيات  تطبيق  اإثيوبيا  ومبوافقة 

بخ�سو�ش فرتة ملء البحرية والتي تبلغ �سعتها 74 مليار مرت مكعب، حيث اأ�سار االتفاق اأي�سًا اإىل اأن ملء البحرية وت�سغيل 

ال�سد �سوف تتم بناًء على تو�سيات اللجنة الدولية. وكما ذكرنا من قبل فكلما ق�سرت فرتة ملء البحرية كلما قلت كمية 

املياه الوا�سلة لل�سودان وم�سر

كما نّوه االتفاق اإىل اأن اإثيوبيا �سوف تعطي م�سر وال�سودان االأولوية يف بيع كهرباء �سد النه�سة. وهذه نقلٌة نوعيٌة 

كبرية يف م�ساألة التعاون وتفعيله، ومرحلٌة جديدة للعبور من حما�س�سة مياه النيل اإىل املنافع وت�ساركها بني دول احلو�ش

5

ثار يف  وتاأثري هذا االتفاق اجلديد عليها، قد  1902 و1929 و1929،  اتفاقيات عام  ال�سوؤال عن م�سري  اأن  بد  ال 

اأذهان بع�ش القراء. وكان هذا الت�ساوؤل نف�سه قد ثار يف القاهرة قبل اأربعة اأيام من التوقيع على اتفاق اإعالن املبادئ. فقد 

اأوردت وكاالت االأنباء اأن م�سر اأعلنت يوم اخلمي�ش 19 مار�ش اأن م�سروع اإعالن املبادئ “مل يلِب بع�ش ال�سواغل امل�سرية” 

واأن هذه ال�سواغل ُتعالج بعيدًا من االإعالم قبل الزيارة الرئا�سية اإىل اإثيوبيا وال�سودان

املائية  املوارد  ال�سي�سي قد اجتمع مع وزير اخلارجية �سامح �سكري، ووزير  الرئي�ش  اأن  االأنباء  ثم ذكرت وكاالت 

والري ح�سام مغازي، ووزيرة التعاون الدويل جنالء االأهواين، ورئي�ش اال�ستخبارات العامة خالد فوزي، وممثل لوزارة 

الدفاع، ووجه بـ “ا�ستمرار قيام اللجنة العليا ملياه النيل واللجنة الفنية املنبثقة عنها مبراجعة م�سروع اتفاق اإعالن املبادئ 

ودرا�سة كل جوانبه يف �سكٍل متكامل، ف�ساًل عن االإجراءات القانونية الالزمة اإزاءه

واأو�سحت بع�ش التقارير اأن هناك مطالب م�سرية يتم التفاو�ش يف �ساأنها لت�سمينها امل�سروع قبل توقيع الروؤ�ساء 

عليه، ليكون ملزمًا للدول الثالثة، واملفاو�سات واالت�ساالت املكثفة ما�سية يف حتقيق هدفها الإمتام عملية التوقيع. ولكن 

اأباب ملناق�سة تلك ال�سواغل، والتي �سملت بذاك  اأدي�ش  اأن الرئي�ش ال�سي�سي �سوف يتوجه اإىل  اأ�سارت اإىل  تقارير اأخرى 

الوقت اإلزامية اتفاقيات 1902 1929 و1959

غري اأن اتفاق اإعالن املبادئ كما ناق�سنا اأعاله قد خال من اأية اإ�سارة اإىل هذه االتفاقيات، دعك من اإلزاميتها
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6

ال بد اأن التاريخ قد �سجل اأن يوم 23 مار�ش عام 2013 قد فتح �سفحًة جديدًة يف حو�ش النيل تختلف كل االختالف 

عن العهود املا�سية واتفاقات عام 1902، و1929 و1959. فقد قبلت م�سر وال�سودان التفاو�ش مع اإثيوبيا، وكان هذا ما 

رف�ساه ب�سدة يف املا�سي. كما قبال اأن يوّقعا معها على اتفاق يوؤكد النّدية وامل�ساواة بني االأطراف الثالثة. ولكن اأهم من كل 

هذا فقد انبنى االتفاق على مبداأ التعاون، وو�سع االأ�س�ش االزمة لذلك، ليلحق حو�ش النيل باالأحوا�ش االأخرى التي �ساد 

فيها التعاون واملنافع امل�سرتكة حمل الهيمنة وامل�ساريع االأحادية

كم اأّكد االتفاق �سيادة مبداأ االنتفاع املن�سف واملعقول على االلتزام بعدم الت�سبب يف �سرٍر ذي �ساأن. و�سار االتفاق 

يف هذا املنحى متنا�سقًا مع القانون الدويل، كما عك�سته اتفاقية االأمم املتحدة للمجاري املائية الدولية التي دخلت حيز 

النفاذ يف اأغ�سط�ش عام 2014 بعد اأن �سادقت عليها 35 دولة، منها ت�سع دول اأفريقية وت�سع دول عربية

7

واإذا كانت م�سر وال�سودان قد قبلتا مبداأ التعاون كمبداأ اأ�سا�سي الإدارة وحماية واالنتفاع من املياه امل�سرتكة، وقبلتا 

كذلك مبداأ االنتفاع املن�سف واملعقول و�سيادته على االلتزام بعدم الت�سبب يف �سرر، وقبلتا اأي�سًا مبداأ تبادل املعلومات، 

وحل النزاعات بالو�سائل ال�سلمية، فاإن اخلطوة املنطقية القادمة هي االن�سمام التفاقية عنتبي حلو�ش النيل. فهذه املبادئ 

ال�ستة هي الركائز االأ�سا�سية التفاقية عنتبي

ومبا اأن اتفاقية عنتبي نف�سها قد انبنت على اتفاقية االأمم املتحدة للمجاري املائية الدولية، فاإنه ال معنى لبقاء 

ال�سودان وم�سر، بعد تاأكيد اعرتافهما بهذه املبادئ، خارج دائرة الدول االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة

8

تبقى اأ�سئلٌة اأثارها معي بالربيد االلكرتوين وبالهاتف عدٌد من االأ�سدقاء والقراء. وهذه االأ�سئلة هي: كيف وملاذا 

جنحت اإثيوبيا يف ا�سرتاتيجيتها حول �سد النه�سة؟ وكيف ا�ستطاعت الو�سول ب�سد النه�سة اإىل بر االأمان، وتاأكيد قيامه 

يف اتفاق اإعالن املبادئ الذي وّقع عليه الرئي�سان امل�سري وال�سوداين بنف�سيهما مع رئي�ش الوزراء االإثيوبي؟ بل كيف و�سل 

بها النجاح اإىل بيع كهرباء ال�سد اإىل الدولتني اللتني كانت قد رف�ستا ب�سدة قيام ال�سد، وهّددت اإحدى هاتني الدولتني 

ب�سرب ذلك ال�سد؟

هذه اأ�سئلٌة هامة، و�سنحاول االإجابة عليها يف املقال القادم
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لماذا نجحت جنوب افريقا فى فك شفرة العنصرية واللون 
وفشل السودان ؟ 

الخرطوم 25-3-2015- (سودانايل ) النعمان حسن
فى   افريقيا  وجنوب  ال�سودان  بني  جمع  ال�سبه  وجه  ان  �سك  ال 

الوقائع التاريخية اال ان النتائج اختلفت  فكال البلدين كانتا م�ستعمرات 

اجنليزية  وكالها جمعا عن�سرين  من جن�سيات خمتلفة فزنوج  افريقيا  

ال�سود والبي�ش االجنليز  ا�ستوطنوا جنوب افريقيا وهكذا كان احلال 

ا�سمر  عن�سر  عن�سران   ا�ستوطنه  اجنليزية  م�ستعمرة  ال�سودان  فى 

الغريب  واالمر  �سود  زنوج  ثانى من  ونوبية  وعن�سر  ا�سول عربية  من 

والالفت هنا  ان الفارق بني اللونني االبي�ش واال�سود فى جنوب افريقا 

كان ا�سد حدة من الفارق فى ال�سودان من اال�سول العربية  فى مواجهة 

اال�سول الزجنية  الن اال�سول العربية نف�سها كانت م�سنفة لدى الرجل 

االبي�ش انها من ال�سود مما يوؤكد ان الفوارق  بني اال�سول العربية والزنوج 

ال�سود فى ال�سودان  يفرت�ش انها اقل حدة من الفوارق بني البي�ش  والزنوج اال�سود.

والبي�ش وف�سل فى  ال�سود  التوافق بني ال�سدين فى جنوب افريقا  نت�ساءل  وملاذا وكيف اذن حتقق  لهذا البد ان 

ال�سودان بني اال�سول العربية  النوبية وبني اال�سول الزجنية مع ان التقارب بينهما يفرت�ش ان يكون  اقرب بينهم من 

البي�ش وال�سود فى جنوب افريقا فلماذا انعك�ش احلال.

فالبي�ش كانوا طبقة مميزة  على الزنوج ال�سود فى جنوب افريقيا  ب�سورة الفتة حتى ان الطرق  املخ�س�سة للبي�ش  

غري الطرق املخ�س�سة للزنوج وهكذا كل اوجه احلياة من مطاعم بل وفى كافة مناحى احلياة  فكانت جنوب افريقيا 

تعي�ش   كبلد ا�ستاثر فيه البي�ش بكل �سئ  وافتقد الزنوج ال�سود كل مقومات احلياة ليعي�سوا مواطنني من الدرجة الثانية 

حتت رحمة االجنليز.

بل واهم من هذا  فلقد �سقط من ال�سود كثريين  على يد الرجل االبي�ش  بلغوا مئات االالف من ابناء الزنوج ال�سود 

ا�ستفز  الثانية.االمر  الدرجة  امل�سنف من  افريقا  يعي�سها مواطن جنوب  التى  العن�سرية  التفرقة  �سقطوا �سحايا  كلهم 

علي  ا�سطلح  ما   ب�سبب  افريقيا  الدولية مبقاطعة حكومة جنوب  املنظمة  العامل عرب  قرار  �سدر  كلها حتى  العامل  دول 

ت�سميته )بالتفرقة العن�سرية واال�سطهاد اجلن�سى( بالقانون  وكنا فى ال�سودان من مقاطعى جنوب افريقيا  انفاذا لقرار 

املقاطعة  الذى اجمعت عليه دول العامل.

ويالها من مفارقة يومها فلقد كانت جنوب افريقيا واحدة  من اربعة دول انتظمت فيما �سمى باالحتاد االفريقى 

لكرة القدم وكان ال�سودان واحدا منها بجانب م�سر واثيوبيا اال انهم  طردوا جنوب ا فريقيا من الع�سوية  تنفيذا لقرار 
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املقاطعة فكان ال�سودان بهذا واحدا من الدول  التى �ساهمت فى طرد جنوب افريقيا ب�سبب عدم احرتامها  للعن�سرية كما 

ا�سبحت جنوب افريقيا خارج املنظومة العاملية فى كافة ان�سطتها.

فكيف اذن اختلف احلال بني جنوب افريقيا وال�سودان بعد ان ناال اال�ستقالل وبعد طرد احلكم االجنليزى من 

البلدين لن�سهد جنوب افريقيا دولة موحدة جمعت بني البي�ش والزنوج على قدم امل�ساواة حتت مواطنة جنوب افريقيا 

دون اى ت�سنيفات  بينما ف�سل ال�سودان فى خلق املواطنة ال�سودانية والهوية التى جتمع العن�سرين فى دولة تعاي�ش واحدة  

حتى ان ال�سودان اجلنوبى موطن الزنوج  انف�سل عنه فى دولة خا�سة جلن�سه  والتزال الكثري من مناطقه  ت�سهد املعارك 

واالحرتاب والقتل والدمار ومهددة بنف�ش امل�سري.

فكيف اذن تخطت جنوب افريقا هذا املطب عندما تخطت تناق�ساتها العن�سرية  وا�س�ست دولة واحدة تعي�ش فيها 

ادناها   ان  �سبق  الذين  افريقيا  ونحن  قائمة على هوية واحدةهى مواطنة جنوب  العن�سرى  الت�سنيف  مواطنة تخطت 

ب�سبب التفرقة العن�سرية  نعي�ش هذه احلالة من التمزق العن�سرى وهى تعي�ش فى ا�ستقرار تام حتت هوية  مواطنة واحدة 

جنوب افريقية  ال تعرف التمييز العن�سرى بينما نحن متزقنا و ف�سلنا  فى تخطى ازمة اللون والعن�سرية  حتى اليوم 

ومهددين مب�ستقبل ا�سواأ ب�سبب هذا التمييز.

اعتقد ان الفارق الوحيد الذى ميزهم عنا ان ال�سلطة بعد ا�ستقالل جنوب افريقيا الت للزنوج ال�سود فعرفوا كيف 

ي�سخروا ال�سلطة لتحقيق التوافق فى هوية جنوبية افريقية ال تعرف فوارق العن�سر او اللون او الدين اما نحن فلقد الت 

ال�سلطة لال�سول العربية فف�سلت فى التعامل مع العن�سر الزجنى اال�سود  خللق هوية �سودانية تكتب نهاية العن�سرية  ايا 

كان �سكلها  ذلك الن  الهيمنة على ال�سلطة قتلت فينا احل�ش الوطنى لبناء �سودان جديد يقوم على الهوية ال�سودانية.

البحث عن سكن..السودانيون ضيوف على الخرطوم بعد 
الطوفان األثيوبي

الخرطوم 25-3-2015 )العربي الحديد (  مي علي
مباٍل  غري  اخلم�سيني  الرجل  بدا 

بحالة االإعياء ال�سديد التي تعرتيني، بعد 

الذي  الكر�سي،  على  ج�سدي  رميت  اأن 

يقبع اأمام طاولته مبا�سرة، رفع نظره اإيل 

ذات  يف  موا�ساًل  حتيتي،  على  يرد  وهو 

الوقت التحديق يف هاتفه اجلوال، حينها 

�ساألته مبا�سرة: »هل اأجد لديكم �سقة من 

غرفتني و�سالة فقط«؟ جاء رده على غري 
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ما هو متوقع »نعم«، وا�سل حديثه، وا�سفا ب�ساعته النادرة، قائاًل: »اإنها �سقة جديدة مل ي�سكنها اأحد«.

وكم يريد �ساحبها من مبلغ نظري اإيجاره؟ هنا رد �سم�سار ال�سقق املعروف يف العا�سمة ال�سودانية اخلرطوم، ثالثة 

اآالف جنيه �سوداين، )525 دوالر اأمريكي(. قلت ب�سوت ال يخلو من ا�ستهجان، يف ال�سهر؟ رد علّي بربود ال يح�سد عليه: 

يف ال�سهر”، ووا�سل قائال: “خالفًا لن�سيبي، اأال وهو قيمة االإيجار ملدة �سهر واحد«. “قطعًا 
الق�سة ال�سابقة وثقتها كاتبة التحقيق، بعد زيارة مكتب ال�سم�سرة الذي حمل رقم خم�سة يف قائمة املكاتب التي 

طافت عليها، يف يوم واحد للبحث عن �سقة يف اخلرطوم، والتي اأ�سبح ال�سكن فيها عزيزا على اأهلها ومتاحا لالأجانب.

املهمة امل�ستحيلة

اأن جتد �سقه اأو منزاًل يف اخلرطوم، ب�سعر منا�سب، اأ�سحى مهمة �سبه م�ستحيلة، بخا�سة خالل اآخر خم�سة اأعوام، 

ب�سبب تدفق االثيوبيني ب�سورة كبريه ناحية ال�سودان، وال�سيما والية اخلرطوم حيث تتوفر فر�ش اأكرب للعمل، ومييل اأبناء 

اجلالية االأثيوبية، اإىل ا�ستئجار ال�سقق واملنازل العربية التي يتميز بها فن العمارة يف ال�سودان ب�سورة جماعية، حيث 

يحت�سد الع�سرات منهم داخل منزل واحد، ويدفعون مقابل ذلك مبالغ كبرية مقارنة با�سعار االإيجارات التي كانت موجودة، 

وهو ما ميثل اإغراء ل�ساحب املنزل الذي ال يكرتث للدمار الذي �سيلحق مبنزله، نتيجة اكتظاظ القاطنني االأجانب فيه 

طاملا اأن املقابل املادي �سيكون مغريا.

تعمل “هيوت” وهي اأثيوبية اجلن�سية يف بيع ال�ساي والقهوة، متخذه من ظل اإحدى االأ�سجار يف ال�سارع العام يف 

اخلرطوم مقرًا لعملها، اإذ ا�سبحت �سنعة ال�ساي مهنة منت�سرة للمئات من االأثيوبيات يف ال�سودان.

“، مندجمة يف خدمة زبائنها الذين حتلقوا حولها  “حياة  “هيوت” التي يقابل ا�سمها باللغة العربية ا�سم  بدت 

يف �سكل دائري، ومن كرثة الزبائن الذين كانوا معظمهم من الرجال مل تكرتث لوجودي، ال �سيما اأنها كانت يف مرحلة 

اإنهاء يومها العملي الذي عادة ما ينتهي عند مغيب ال�سم�ش، بالتايل ال جمال لالأحاديث اجلانبية، بعد اأن فرغت من كل 

الزبائن.

اأخدت تلملم معدات عملها باإتقان �سديد )الكا�سات، املوقد، الكرا�سي( كل بات يف مكانه الذي ياأويه، وهو ركن 

ق�سي داخل اإحدى املوؤ�س�سات التي كانت على مقرةه منها، قبيل اأن تهم باملغادرة �ساألتها اأين تقطنني؟ اأجابت يف منزل 

ب�ساحية ال�سحافة جنوب اخلرطوم، قلت لها: وحدك؟ اأجابت ب�سيء من اال�ستنكار: ال، مع عدد من املعارف ي�سلون اىل 

الع�سرة ا�سخا�ش واحيانًا يزيدون يف حالة وجود قادمني جدد«.

تبلغ قيمة اإيجار منزل هيوت 1500 جنيه �سوداين )260 دوالرًا(، املنزل اأر�سي به غرفتان، ومطبخ وحمام وحو�ش 

�سغري تق�سم هيوت ورفيقاتها ورفاقها مبلغ االإيجار عليهم بالت�ساوي.

ماّلك العقارات: نريد م�ستاأجرين اأجانب

تعد حالة هيوت اأو حيا،ة منوذجا واحدا ملئات النماذج التي ا�سبحت منت�سرة يف جميع واليات ال�سودان، وهو ما 

يتفق معه �سالح اأحمد �سم�سار عقارات بحي املزاد يف �ساحية اخلرطوم بحري، �سمال اخلرطوم يو�سح اأن �سبب ارتفاع 

كبرية  باأعداد  ال�سودان  اإىل  يدخلون  الذين  االأثيوبيني  من  عليها، وحتديدًا  االأجانب  اإقبال  »زيادة  هو  االإيجارات  اأ�سعار 
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عرب احلدود املفتوحة بني البلدين، كما اأنهم يدفعون الأ�سحاب العقارات مبالغ كبرية، تفوق كثريًا ما يدفعه امل�ستاأجرون 

اأرقام قيا�سية تراوحت بني  اإيجار ال�سقة العادية )غرفتني و�سالة(، ارتفعت موؤخرًا اإىل  اأن قيمة  املحليون«، وي�سري اإىل 

األفني ون�سف اإىل ثالثة اآالف جنيه �سهريًا، وهي التي مل تتجاوز حاجز االألف وخم�سمئة جنيه طوال ال�سنوات اخلم�ش 

املا�سية.

لون تاأجري عقاراتهم لهوؤالء  “اأ�سحاب العقارات باتوا يف�سّ لـ”العربي اجلديد” قائال:  ومي�سي �سالح يف حديثه 

حتديدًا  االأثيوبيني  االأجانب  اأن  اإىل  ذلك  ويعود  ل�سققهم،  اأجانب  م�ستاأجرين  بالتحديد  منا  يطلبون  اإنهم  بل  االأجانب، 

يدفعون مبالغ كبرية، وال يفا�سلون يف قيمة االإيجار مثل ال�سودانيني، باعتبار اأن الفرد منهم ال يدفع مبلغا كبريا بعد ق�سمة 

قيمة االإيجار الكلي على كل املجموعة، ف�ساًل عن اأن �ساحب العقار ي�سهل عليه اإخراجهم من املنزل وقت ما ي�ساء دون 

اأي م�ساكل«.

ويعود ال�سم�سار �سالح ليقول اإن اإقبال االأثيوبيني على ا�ستئجار ال�سقق يف تزايد كبري، لدرجة اأن العديد من البنايات 

قيد االإن�ساء بـ �ساحية اخلرطوم بحري، قد مت حجز �سقق بها قبل اكتمالها، وي�سيف اأن الو�سع االقت�سادي ال�سعب جعل 

اإىل هذا اخليار وتاأجريعقاراتهم لالأجانب، عو�سًا عن املواطنني املحليني، دون النظر الأي  اأ�سحاب العقارات، يلجاأون 

عواقب م�ستقبلية قد تنتج من ذلك، طاملا حققت لهم مكا�سب مادية وقتية.

تدمري عقارات ال�سودان

يتطرق  بحري،  باخلرطوم  اأخرى  يعمل يف منطقة  العقارات،  واإيجار  بيع  �سم�سار متخ�س�ش يف  اإبراهيم حممد 

اإىل الوجه االآخر للم�ساألة، ويقول اإن »اجتاه املواطنني لتاأجري عقاراتهم لالأثيوبيني كمجموعات له جوانب �سلبية عديدة، 

الأ�سرة  وخم�س�سة  �سغرية  منازل  يف  كبرية  كمجموعات  �سكنهم  فاإن  االإيجارات،  اأ�سعار  ارتفاع  يف  ت�سببه  عن  فف�ساًل 

واحدة، يت�سبب يف �سغوطات كبرية على املنازل وتخريب منافعها ومبانيها.

وي�سري اإىل اأن كثريًا من تلك ال�سقق ت�سطر اأحيانا اإىل “�سفط” اآبار احلمامات، يف فرتات متقاربة لكرثة ال�سغط 

واأحيانًا يقومون بتق�سيم  الواحدة،  ال�سقة  اأ�سر تقطن  اأكرث من خم�ش  اإن  لـ”العربي اجلديد”:”  اإبراهيم  عليها. ويتابع 

الغرفة الواحدة لت�سكن بها اأ�سرتان، مما يجعل هذه ال�سقق يف امل�ستقبل غري �ساحلة لل�سكن اإال بعد اإجراء �سيانة �ساملة 

عليها«.

تدمري ميزانية الأ�سر ال�سودانية

باتت ميزانية العديد من االأ�سر ال�سودانية يف ظل ال�سائقة االقت�سادية التي تعي�سها البالد، تعتمد ب�سكل ثابت على 

عائدات اإيجارات عقاراتهم، اإذ اأ�سبحت ت�سكل دخاًل كبريًا ومتزايدًا، يف مقابل املعاناة التي يعي�سها الكثريون ممن ال 

ميتلكون بيوتا وي�سطرون لال�ستئجار.

اإنه جلاأ ملنطقة اخلرطوم  البحث عن �سقة، ويقول  املوؤ�س�سات اخلا�سة، معاناته يف  باإحدى  ي�سف كمال املوظف 

بحري لقربها من مكان عمله يف اخلرطوم، ولهدوئها واآمنها، ولكنه ظل يبحث عن �سقة الأكرث من �سهر دون جدوى، وي�سري 

اإىل اأن امل�سكلة احلقيقية تتمثل يف االرتفاع اخلرايف يف اأ�سعار ال�سقق اإن وجدت، وُيرجع كمال ذلك اإىل ج�سع ال�سما�سرة 
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الذين يت�سببون ب�سكل اأو باآخر يف ارتفاع اأ�سعار ال�سقق، طمعا يف ازدياد عموالتهم، لذلك يغرون اأ�سحاب املنازل بتاأجريها 

لالأجانب.

3 ا�سباب لرتفاع الإيجارات

ال توجد اإح�ساءات دقيقة الأعداد االأثيوبيني املوجودين بال�سودان، اإذ يتوا�سل تدفقهم اىل البالد با�ستمرار عرب 

احلدود املفتوحة والتي تن�سط فيها عمليات تهريب الب�سر، ولكن مراقبني يقدرون عددهم باأكرث من مليون �سخ�ش.

اأ�سعار  ارتفاع  اأ�سباب  اأحد  هو  امل�ساكن  يف  االأفقي  التو�سع  اأن  الناير  حممد  الدكتور  االقت�سادي  اخلبري  ويرى 

االإيجارات بالعا�سمة اخلرطوم، كلما متددت املدينة وتباعدت امل�سافات بني م�ساكنها، ارتفعت القيمة االإيجارية للمناطق 

ي�ساهم يف  ان  الراأ�سي ميكن  التو�سع  نحو  االجتاه  اأن  يرى  لذلك  واملوؤ�س�سات،  االأ�سواق  املدينة، حيث  و�سط  القريبة من 

انخفا�ش ا�سعار اإيجارات العقارات.

يقول الناير يف حديثه لـ”العربي اجلديد” :”الوجود االأجنبي بكل اأ�سكاله ت�سبب اي�سًا يف ارتفاع االإيجارات، بخا�سة 

بالن�سبة لالأجانب الذين يح�سلون على دخول كبرية متكنهم من ال�سكن باأعلى االأ�سعار، اأو اأولئك االأجانب الذين توجد 

يف ثقافتهم م�ساألة ال�سكن اجلماعي، اإذ يت�ساركون يف دفع االإيجار وال يهمهم اإن كان ال�سعر كبريا. ويعمل معظم هوؤالء يف 

مهن ب�سيطة وال يتقا�سون اأجورا عالية.

وي�سري الناير اإىل اأن بع�ش اأ�سحاب العقارات كانوا ي�سرتطون على االأجانب من العاملني باملنظمات االأجنبية دفع 

قيمة االإيجار بالدوالر، مما �ساهم اأي�سًا يف ارتفاع اأ�سعار االإيجارات يف مناطق بعينها، خا�سة يف الفرتة من بداية االألفية 

اإىل ما قبل انف�سال اجلنوب، حيث كان الوجود االأجنبي كبريًا.

�سودانيون يرف�سون التاأجري لالأجانب

التي متتلك �سققا مبنطقة جربة جنوبي  اآمال  تاأجري م�ساكنهم لالأجانب. منهم  باملقابل يتحفظ �سودانيون على 

اخلرطوم: »مل يحدث اأن اجرت �سققي الأجانب من اأي جن�سية، منذ اكتمال بناء هذه العمارة قبل خم�ش �سنوات«.

وت�سيف قائلة: بالرغم من الطلب املتزايد للم�ستاأجرين االأجانب، بخا�سة االأثيوبيني اإال اأنني اأرف�ش تاأجريها لهم 

مهما دفعوا من مبالغ كبرية لاليجار، وتربر ذلك اأن “ا�ستخدام االأجانب من كل اجلن�سيات لل�سقق �سيئ جدا، وميكن ان 

تخ�سر من وراء اإيجارك لهم اكرث مما تك�سب”، وت�سري اإىل جتارب ماثلة للعديد من االأقارب واملعارف بنف�ش املنطقة، 

اأغرتهم االأ�سعار التي يعر�سها عليهم ال�سما�سرة لتاأجريها الأجانب، ولكن بعد اأقل من عام واحد تبداأ امل�ساكل واخل�سائر 

التي ال تنتهي اإال بخراب البيت كما تقول اآمال خمتتمة حديثها اأف�سل اأن اأترك منزيل دون تاأجري من خ�سارته متاما.
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4 أسباب جعلت السودان تدعم سد النهضة
القاهرة 25-3-2015 )رصد(

م�سرية  اأزمة  بعد 

�سد  حول  طويلة  اثيوبية 

مع  م�سر  وقعت  النه�سة، 

ال�سودان  مب�ساركة  اإثيوبيا 

وثيقة اإعالن  مبادئ اليوم 

االثنني، فمنذ عهد مبارك 

وانتهاًء  مُبر�سي  مرورا 

بال�سي�سي، كان  التخوفات 

االآثار  من  انطالقًا  قائمة 

هذا  لقيام  الـ)كارثية( 

ال�سد على اأكرث من �سعيد، 

�سواء كان �سيا�سيًا اأو اأمنيًا اأو اقت�ساديًا اأو بيئيًا وغريها، ولكن ال�سودان بادرت منذ 2013 دعمها لل�سد وكانت لالأ�سباب 

التالية.

الكهرباء

اأعلن الرئي�ش ال�سوداين عمر الب�سري للمرة االأوىل عن م�ساندة حكومته للموقف االإثيوبي ب�ساأن بناء �سد النه�سة، 

وقال خالل تد�سني م�سروع ربط �سبكتي كهرباء اإثيوبيا وال�سودان اإن “حكومته ت�ساند اإثيوبيا يف اإن�ساء هذا ال�سد«. 

وقبل عام ون�سف العام قررت القيادة ال�سودانية، دمج وزارة املياه واملوارد املائية فى وزارة الطاقة وال�سدود، وعني 

املهند�ش اأ�سامة عبداهلل، وزيرا لها، والتى اأ�سبحت معنية فى املقام االأول بق�سية ال�سدود الكهرومائية على جمرى النيل، 

فى ال�سودان وخارجها على النيل االأزرق، وهو ما يعك�ش الروؤية اجلديدة فى ال�سودان، والتى تتجه اإىل دعم م�سروعات 

الطاقة الكهرومائية واإن�ساء ال�سدود وا�ستغالل مياه النيل فى حتقيق التنمية.

الر�سمى فقط، فهناك  ال�سودان، على اجلانب  ال�سدود داخل وخارج  ان�ساء  لدعم  ال�سودانى  التوجه  يقت�سر  ومل 

اأن هذه  دعم �سعبى ج�سدته جمموعة من االأحزاب ال�سيا�سية فى ال�سودان والن�سطاء ال�سيا�سيني والكتاب، الذين يرون 

امل�سروعات جتلب لهم الفائدة وحتقق التنمية لبالدهم، فى الوقت الذى يعانى فيه ال�سودان من م�ساكل اقت�سادية جراء 

فقدان النفط بعد انف�سال اجلنوب، وظهور تاأثري ذلك فى تدهور االقت�ساد ال�سودانى و�سيا�سات التق�سف التى تتخذها 

احلكومة برفع الدعم وزيادة االأ�سعار.
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منع الفي�سانات

يوؤكد املهند�ش م�سطفى الهواري، اخلبري املائي يف ت�سريحات لـ«ر�سد« اأن �سد النه�سة �سي�ساهم فى تنظيم ان�سياب 

النيل، وبالتاىل �سيحد كثريا من الفي�سانات  التى حتدث فى ال�سودان كل عام.

توفري املياه

واأ�ساف الهواري اأن ال�سد �سي�ساهم يف انخفا�ش تبخر املياه فى بحرية التخزين امللحقة به، فى الوقت الذى تفقد 

فيه بحرية ال�سد العاىل وحدها نحو ع�سرة مليارات مرت مكعب �سنويا، بينما يتبخر نحو مليارين ون�سف املليار مرت مكعب 

من املياه من بحرية خزان جبل اأولياء، وتتبخر اأي�سا نحو �ستة مليارات من املياه من خزانات �سنار والرو�سري�ش وخ�سم 

القربة ومروى.

حتذيرات

اإن بناء �سد كالنه�سة  وقال الدكتور في�سل عو�ش  اخلبري ال�سابق بالهيئة العربية لالإ�ستثمار واالإمناء الزراعي، 

�سي�سكل عائقًا حقيقيًا اأمام نه�سة ال�سودان اإذا ما ُقدر لل�سد القيام وعدم االنهيار، و�ستكون �سببًا يف زوال ال�سودان اإذا ما 

انهار كما ت�سري بع�ش الفر�سيات، ويف كلتا احلالتني، �سي�ستحيل تعديلها اأو تغيريها عقب التوقيع«.

ذلك  يف  مبا  الكارثة  هذه  ُمناه�سة  جميعًا  “عليكم  قائال:  له  مقال  يف  ال�سودان  �سعب  اإىل  ر�سالة  في�سل  ووجه 

َرَقة( لن تنفعكم  )اعرتا�ش( توقيع االتفاقية امل�سوؤومة يوم الثالث والع�سرين من مار�ش، ف�سيا�سة الـ)َغْطَغَطة( والـ)حَمْ

عقب وقوع الفاأ�ش يف الراأ�ش«.

الخرطوم ودبلوماسية مصر الناعمة 
القاهرة 25-3-2014 )اليوم السابع ( محمود سعد الدين 

فى زيارة قبل 3 �سنوت للخرطوم مع 

النقا�ش  دار  يناير،  ثورة  �سعبى عقب  وفد 

ال�سودانيني عن تدهور  امل�سوؤولني  مع كبار 

واالإفريقية  ال�سودانية  امل�سرية  العالقة 

ب�سكل عام، واأرجعه امل�سوؤولون ال�سودانيون 

ال�سبب اإىل اأن مبارك مل يكن يوىل اإفريقيا 

مبنطق  معها  يتعامل  وكان  اهتمام،  اأى 

امل�سلحة،  وقت  يقرتب  فقط،  امل�سلحة 

ويبتعد وقت غياب امل�سلحة، ف�سال عن اأنه جفف العالقة االإن�سانية بني ال�سعب امل�سرى واالإفريقى اإىل عالقة جافة بني 

م�سوؤولني فى احلكومة امل�سرية والدول االإفريقية فى املحافل واملوؤمترات الر�سمية فقط. 
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اليوم بعد م�سهد الرئي�ش عبدالفتاح ال�سي�سى فى اخلرطوم، وهو يجل�ش اإىل جوار رئي�ش ال�سودان ورئي�ش الوزراء 

دبلوما�سى  وبنمط  خمتلف  باأ�سلوب  يرت�سم  االإفريقية  امل�سرية  العالقات  فى  جديدا  م�سارا  اأن  وا�سحا  يبدو  االإثيوبى، 

خمتلف مبنى على التعامل الدائم ال وقت امل�سلحة فقط. 

من بني اأهم الدالالت االإيجابية فى لقاء اخلرطوم هو جناح اجلانب امل�سرى ن�سبيا فى حتول العدو اإىل �سديق 

دبلوما�سيا، فاإثيوبيا التى كان �سدها يهدد االأمن املائى امل�سرى، هى نف�سها اإثيوبيا التى يتعهد رئي�ش وزرائها باحلفاظ 

على م�سلحة م�سر املائية، وهو تعهد اأمام املجتمع الدوىل ومرهون باتفاقية اأولية وباإجراءات تنفيذية تباعا خالل ال�سهور 

املقبلة. 

اأتلم�ش حتركات نوعية واأفكارا خارج ال�سندوق من دائرة �سنع  اأننى كمواطن  اأي�سا فى ملف اخلرطوم  اجلديد 

القرار حول رئي�ش اجلمهورية، وحتديدا القائمني على امللف، �سواء اللواء خالد فوزى رئي�ش املخابرات العامة، والوزيرة 

فايزة اأبوالنجا م�ست�سارة الرئي�ش لالأمن القومى، وكالهما لعبا دورا فعال للو�سول اإىل م�سهد اخلرطوم، وكانا حا�سرين 

بقوة وجل�سا باملقاعد الرئي�سية باملوؤمتر. اأظن اأي�سا اأن م�سهد الربملان االإثيوبى والكلمة التى �سيلقيها الرئي�ش عبدالفتاح 

ال�سي�سى لل�سعب االإثيوبى �سيكون لها الدور الكبري لتقريب وجهات النظر، ب�ساأن مفاو�سات �سد النه�سة، خا�سة اأن اأحد 

اأهم العبارات التى ا�ستخدمها ال�سي�سى فى كلمته مبوؤمتر اخلرطوم كانت اأن القاهرة ال ت�سعى اإىل حتقيق مك�سب منفرد 

على ح�ساب اأدي�ش اأبابا، ولكن ت�سعى اإىل ال�سراكة باعتبار اأن اإثيوبيا دولة منبع، وم�سر دولة م�سب. اخلرطوم بال �سك 

مرحلة هامة على طريق النجاح، لي�ش ملفاو�سات �سد النه�سة فقط، ولكن مل�سر االإفريقية التى غابت عن القارة ال�سمراء 

�سنوات طويلة و�ستعود بف�سل الدبلوما�سية الناعمة.
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متابعات اقليمية ودولية

ديفيد كاميرون يكتفي بواليتين من رئاسة الحكومة
لندن 25-3-2015 )ميدل ايست ( 

كامريون  ديفيد  الربيطاين  الوزراء  رئي�ش  دافع 

الثالثاء عن قراره املفاجئ بعدم الرت�سح لوالية ثالثة موؤكدا 

�سلطاته  يقو�ش  بانه  التحذيرات  “منطقي” رغم  قرار  انه 

قبل ا�سابيع من االنتخابات.

من  متاخر  وقت  يف  �سي  بي  البي  بثتها  مقابلة  ويف 

انه �سمى ثالثة مر�سحني  االثنني ذهب كامريون اىل درجة 

على  �سباق  باطالق  خماطرا  املحافظ  حزبه  من  خلالفته 

الزعامة ميكن ان ت�ستت الرتكيز على احلملة االنتخابية.

وقال كامريون “بالتاكيد ياتي وقت يكون فيه من اجليد وجود �سخ�ش جديد يف الزعامة. ال افكر يف الرت�سح لوالية 

ثالثة”.

وجاءت ت�سريحاته ب�سكل مفاجئ خا�سة وانه من غري املوؤكد انه �سيفوز بوالية ثانية يف االنتخابات التي �ستجري 

يف ال�سابع من ايار/مايو.

واتهمه حزب العمال املعار�ش الذي اظهرت ا�ستطالعات الراي اقرتابه من حزب املحافظني، بانه مغرور.

وقال دوغال�ش الك�سندر رئي�ش حملة حزب العمال االنتخابية “من الغرور ان يفرت�ش ديفيد كامريون ان يفوز حزب 

املحافظني بوالية ثالثة يف 2020 قبل ان مينح الربيطانيني فر�سة قول كلمتهم يف هذه االنتخابات”.

اما حزب الدميوقراطيني االحرار ال�سريك يف ائتالف كامريون الذي يقوده حزب املحافظني، فقال ان كامريون 

ي�سدق”. ال  ب�سكل  “متغطر�ش 
وقال كامريون الذي بدا حملته االنتخابية الثالثاء انه “قدم اجابة �سريحة على �سوؤال حمدد”.

ال  انا   .. ومنطقي  معقول،  امر  هو  كاملة  �سنوات  ملدة خم�ش  ثانية  والية  تتوىل  ان  تريد  انك  القول  “ان  وا�ساف 

افرت�ش ان اي �سيء هو امر م�سلم به”.

اال ان املراقبني حذروا من ان كامريون يخاطر بتقوي�ش �سلطته، وقال عدد منهم انه حتى لو فاز يف انتخابات ايار/

مايو، فان الكثري من اال�سئلة �ستالحقه خالل واليته الثانية.

وقالت �سحيفة التاميز على �سفحتها االوىل ان “كامريون اطلق طلقة البداية ل�سباق زعامة حزب املحافظني”.

وكتب املعلق ماثيو انغيل يف �سحيفة فاينان�سال تاميز “فكرة انه قد يحظى بوالية ثانية .. وبعد ذلك يغيب وراء 
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ال�سم�ش ي�سعب ت�سديقها”.

وا�ساف ان “عجزه عن ممار�سة �سلطاته يلوح يف االفق من االن. امل يتعلم �سيئا من غياب توين بلري الطويل وغري 

ال�سار”.

وكان بلري اجنح رئي�ش وزراء من حزب العمال حيث فاز بثالث انتخابات متتالية ابتداء من 1997، اال ان وزير 

املالية ال�سابق غوردون براون اجربه على ترك من�سبه قبل املوعد الذي كان يرغب فيه.

مبثابة  فيها  يتناف�ش  التي  االخرية  �ستكون  االنتخابات  هذه  بان   2005 انتخابات  من  عام  قبل  بلري  اعالن  وكان 

ال�سربة القا�سية.

وتنحى بلري يف العام 2007 بعد عقد من توليه رئا�سة الوزراء.

اما مارغريت تات�سر، زعيمة حزب املحافظني ال�سابقة التي �سجلت الرقم القيا�سي لعدد ال�سنوات التي ق�ستها يف 

داونغ �سرتيت يف القرن الع�سرين، فكانت قد اعلنت انها “�ست�ستمر اىل ما ال نهاية” اال ان حزبها عزلها بعد 11 عاما من 

�سغلها من�سب رئي�سة الوزراء.

اوزبورن  جورج  املالية  ووزير  ماي  تريي�سا  الداخلية  ووزيرة  جون�سون  بوري�ش  لندن  بلدية  رئي�ش  كامريون  و�سمى 

مر�سحني خلالفته.

وكان الثالثة من املر�سحني خلالفته ا�سال، اال ان ت�سريحه بانه لن يرت�سح لفرتة ثالثة ي�سعهم يف موقف �سعب.

وقال اوزبورن ان ت�سريحات كامريون “م�سجعة” بينما قال جون�سون ان ال�سجة هي “زوبعة يف فنجان”.

و�سرح جون�سون “خم�ش �سنوات هي فرتة طويلة جدا، وانا متاكد انه �سيقوم بعمل رائع يف هذه الفرتة .. ورمبا يكون 

زعيم حزب املحافظني اجلديد مل يولد بعد”.

على أبواب ”الحرب الشاملة“.. »الفيصل«: سنتخذ ”اإلجراءات 
الضرورية“ لوقف ”عدوان“ الحوثيين

الرياض 25-3-2015-) رويترز (
»�سعود  االأمري  ال�سعودي  اخلارجية  وزير  قال 

الفي�سل« يوم االإثنني اإن الدول العربية �ستتخذ االإجراءات 

ال�سرورية حلماية املنطقة من ”عدوان“ جماعة احلوثي 

حلل  التو�سل  ميكن  مل  اإذا  اإيران  مع  املتحالفة  اليمنية 

�سلمي للفو�سى يف اليمن.

دعما  تقدم  قد  الريا�ش  كانت  اإذا  عما  و�سئل 

قال  هادي«،  من�سور  »عبدربه  اليمني  للرئي�ش  ع�سكريا 
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وزير اخلارجية املخ�سرم: »بالتاأكيد �ستتخذ الدول يف املنطقة والعامل العربي االإجراءات ال�سرورية حلماية املنطقة من 

عدوانهم )احلوثيني(

كل  دعوة  هاموند«  »فيليب  الزائر  الربيطاين  اخلارجية  وزير  مع  الريا�ش  يف  م�سرتك  �سحفي  موؤمتر  يف  وجدد 

بريطانيا  اإن  »هاموند«  وقال  اململكة  يف  �سالم  حمادثات  حل�سور  احلوثي  جماعة  ومنها  اليمن  يف  املتناحرة  الف�سائل 

وحلفاءها �سيبحثون ردهم.

تقوي�ش  االأخرى  واالأطراف  احلوثي  قوات  توا�سل  بينما  اليدين  مكتوف  يقف  لن  الدويل  »املجتمع  اأن  واأ�ساف 

اال�ستقرار يف اليمن وت�سعى لتمزيق ذلك البلد وتقوي�ش رئي�سه ال�سرعي

وتابع »ال اأحد منا يريد اأن يرى حتركا ع�سكريا

وعن دور طهران يف دعم احلوثيني يف اليمن رد قائال اإنه يعار�ش »تدخالتها )ايران( امل�ستمرة يف �سوؤون الدول 

العربية وحماولة اإثارة النزاعات الطائفية بها

وكان ريا�ش يا�سني الذي عينه هادي وزيرا خلارجية اليمن قد دعا يف وقت �سابق يف القاهرة دول اخلليج العربية 

اإىل التدخل ع�سكريا يف اليمن. وطالب بفر�ش منطقة حظر طريان ووقف تقدم املقاتلني احلوثيني((

�ساملة“ بعد  ”حربا  ت�سبح  قد  ما  غمار  خلو�ش  تتاأهب   اليمن  يف  الرئي�سية  الف�سائل  اأن  رويرتز  وكالة  وقالت 

مناو�سات ا�ستمرت على مدى اأ�سهر

اإيران طلبا للم�ساعدة يف تلك احلرب  وا�ستعدادا لذلك جلاأت تلك الف�سائل اإىل ال�سعودية ومناف�ستها االإقليمية 

املحتملة

ومع �سعي الرئي�ش عبد ربه من�سور هادي للعودة من خالل مدينة عدن ال�ساحلية و�سط �سيطرة جماعة احلوثي 

وت�سيطر  القتال  حدة  ت�ستد  بينما  العدائية  الت�سريحات  املتناف�ستان  االإدارتان  تتبادل  �سنعاء  العا�سمة  على  ال�سيعية 

الف�سائل على مطارات ا�ستعدادا للمرحلة القادمة من ال�سراع

وو�سط كل هذا ينتظر تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب وتنظيم »الدولة االإ�سالمية« ال�ستغالل ما يخ�سى البع�ش من 

اأن ي�سبح اأ�سواأ �سراع ت�سهده اليمن منذ احلرب االأهلية التي دارت رحاها عام 1994

وا�ست�سافت الريا�ش حمادثات رفيعة امل�ستوى مع دول اخلليج العربية االأخرى يوم ال�سبت، وعر�ست بذل كل اجلهود 

للحفاظ على ا�ستقرار اليمن. ومل يت�سح ما اإذا كان ذلك ي�سمل م�ساعدات ع�سكرية. 

ونفى احلوثيون احل�سول على دعم مادي اأو مايل من طهران. لكن م�سادر مينية وغربية واإيرانية قدمت لوكالة 

 21 يف  �سنعاء  على  ا�ستيالئهم  وبعد  قبل  للحوثيني  اإيراين  ومايل  ع�سكري  دعم  عن  تفا�سيل  املا�سي  العام  »رويرتز« 

�سبتمرب

من  تبقى  ما  اأجلت  اإنها  ال�سبت  يوم  وا�سنطن  قالت  االرهاب  مكافحة  جمال  يف  االأمريكية  للعمليات  �سربة  ويف 

موظفيها مبا يف ذلك نحو 100 من قوات العمليات اخلا�سة ب�سبب الو�سع االأمني املتدهور

وقال »فرناندو كارفاجال« من معهد الدرا�سات العربية واالإ�سالمية يف جامعة اكزيرت الربيطانية »مل ت�سل االزمة 



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

SU
N

A
 E

XC
LU

SI
V

E 
PO

ST

24
24

العدد
4227

االربعاء 3/25/ 2015م -صباحًا 
Wednesday 25 March 2015-morning

حتى االن اإىل نقطة التحول نحو احلرب لعدة اأ�سباب منها عدم وجود داعم خارجي يوفر الذخرية الكافية«، وحذر من 

خماطر التدخل اخلارجي

وتتيح �سيطرة »هادي« على املواينء البحرية واملطارات يف عدن حللفائه يف اخلليج توفري اإمدادات لقواته الع�سكرية 

ب�سهولة. وتعني �سيطرة احلوثيني على ميناء احلديدة على البحر االأحمر وبدء ت�سيري رحالت جوية مبا�سرة بني طهران 

و�سنعاء ال�سهر املا�سي اأن اإيران ميكن اأن تقدم حللفائها م�ساعدات مماثلة

ويف الوقت احلايل يبدو اأن احلوثيني و»�سالح« وهو من املنتقدين لهادي لهم اليد العليا لكن هذا قد ال يدوم. ويعتقد 

املحللون اأن قواتهما التي متثل نحو ثلثي اجلي�ش اليمني القدمي تواجه ثالثة اأعداء رئي�سيني وهم الوحدات املوالية لهادي 

يف عدن والقبائل ال�سنية يف حمافظة ماأرب والقبائل التي تقاتل اإىل جانب القاعدة يف حمافظة البي�ساء

املعركة  ك�سب  و�سالح  بامكان احلوثيني  يكون  قد  اإنه  اليمنية  القبائل  �سوؤون  الباحثة يف  الدو�سري«  »ندوة  وقالت 

االأولية لكنهم �سيخ�سرون احلرب النهم �سيواجهون الكثري من املقاومة. واأ�سافت اأنهم يغرقون بالفعل يف البي�ساء
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اراء وتحليالت

وضع النقاط فوق الحروف ... بشان مستقبل السودان 
المكشوف 

    25-3-2015 )سودانايل ( بقلم: ابوبكر القاضي   
اللوح املحفوظ الو�ساع ال�سودان احلالية وامل�ستقبلية مك�سوف لالعمى واملفتح ، فقد ثبت مبا ال يدع جماال لل�سك 

ان نظام اخلرطوم ت�سخره ، وت�سريه القوى الدولية كيفما ت�ساء ، مقابل ان يبقى عمر الب�سري حاكما ، واال ،) فالتلويح 

مبا يخيف النظام( ،  فان النظام الدوىل يخيف احلكومة بدعم املعار�سة امل�سلحة مبا�سرة او بالت�سخري مبا يهدد بقاء 

النظام . ال تنتطح عنزتان ب�سان حقيقة ان املجتمع الدوىل هو الذى ركع نظام اخلرطوم ، واجربه على م�سل�سل نيفا�سا 

حتى انتخابات وا�ستفتاء تقرير امل�سري ، وذهاب عمر الب�سري اىل جوبا ) حانفا وجهه ( ال �ستالم علم ال�سودان الذى لن 

يرفرف فى �سماء جوبا عا�سمة دولة جنوب ال�سودان الوليدة . اذا اردت ان تعرف م�ستقبل ال�سيا�سة ال�سودانية ، فابحث  

عن مطلوبات املجتمع الدوىل فى االقليم الذى يحيط بال�سودان . باخت�سار املجتمع الدوىل معنى االن مبحاربة داع�ش 

، و لديه و�سفة واحدة  لدول املنطقة الفا�سلة كلها ) اليمن ، ليبيا ، �سوريا ، ال�سودان ( ، وهى احلوار الوطنى ال�سامل 

، للحفاظ على الدولة ال�سودانية ، وحمايتها من التفكك ، وحتييدها ملنعها من دعم اال�سالميني بكل فئاتهم ، املعتدلني 

النار  الهام�ش بعد وقف اطالق  ثوار  ال�سودانى ) بعد دمج  ا�ستخدام اجلي�ش  ، ثم  والو�سطيني واجلهاديني والداع�سيني 

ال�سامل ح�سب نتائج حوار امل�سارين ( ، فى حماربة داع�ش فى ليبيا وتون�ش ، وعلى �سريط منطقة ال�ساحل وال�سحراء مبا 

فى ذلك حركة بوكو حرام التى بايعت دولة اخلالفة اال�سالمية ، هذه هى اخلطوط العري�سة لفكرة املقال ، و�سوف ادعمها 

بالتف�سيل والتحليل الذى احتمل م�سوؤوليته ال�سخ�سية :

موؤمتر ادي�س ابابا التح�سريى .. ول تاجيل لالنتخابات :

* التوقيت امل�سروب للموؤمتر التح�سريى فى ادي�ش ابابا هو نهاية �سهر مار�ش اجلارى ، اى قبل ا�سبوعني فقط من 

موعد االنتخابات ، وبالتايل ، وتطبيقا لعاعدة ) ان اردت ان تطاع فامر بامل�ستطاع ( ، فان قام املوؤمتر التح�سريى فى 

موعده ،  فان االطراف املفو�سة من قبل جمموعة اتفاق برلني �سوف ترمى بكرت تاجيل االنتخابات ، ومتوقع ان ترف�ش 

احلكومة فكرة التاجيل ، و�سوف حت�سل املعار�سة على مكا�سب وتنازالت من احلكومة ) مقابل هذا الرف�ش ( حلفظ ماء 

وجهها امام �سركاء برلني ، وامام ال�سعب ال�سودانى / ر�سيد االنتفا�سة .

** لقد �سقطت كافة كروت احلكومة املانعة لالنحاء للمعار�سة بجناحيها الع�سكرية وال�سيا�سية ، فقد ف�سل برنامج 

ال�سيف احلا�سم ، وحتولت احلكومة من الهجوم للدفاع . كذلك املعار�سة بجناحيها فى ازمة ، فقد عجزت عن ا�سقاط 

النظام ، كما ان نتائج ثورات الربيع العربي اال�سالمى الكارثية فى ليبيا واليمن و�سوريا قد جعلت احلوار الوطنى ال�سامل 

اف�سل احللول ، للوطنى احلري�ش على التغيري دون تهديد كيان الدولة .
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*** لقد ك�سف حكيم  اجلبهة العري�سة الداعى ) ال�سقاط النظام ( ، الع�سى على التفاو�ش /اال�ستاذ على حممود 

ح�سنني ، ك�سف امل�ستور من اوراق اخلارجية االملانية ، باخت�سار فامنا يريده املجتمع الدوىل من الطرفني ) احلكومة 

واملعار�سة بجناحيها ( ، هو احلوار الوطنى ال�سامل ، الذى يجعل الب�سري جزءا من احلل . واملح�سلة النهائية واحدة ، هى 

) بقاء الب�سري ملدة خم�ش �سنوات( ، �سواء بفرتة انتقالية متوافق عليها ، او بانتخابات مزورة فاقدة ال�سرعية . واذا كان 

الب�سري باقيا كرئي�ش رمزى ب�سلطات �سيادية ب�سيطة ، و�سري�سى باحلوار الوطنى املف�سى اىل تفكيك دولة احلزب الواحد 

، والقبول بالتعددية احلزبية ، وحرية العمل النقابي ، وقيام موؤ�س�سات املجتمع املدنى ، والقبول مبخرجات احلوار الوطنى 

، مبا فى ذلك حكومة وحدة وطنية يرا�سها �سخ�ش من املعار�سة التى �ست�سرف على ف�سل حزب املوؤمتر الوطنى من الدولة 

، وتنزيل خمرجات احلوار الوطنى اىل ار�ش الواقع مبا فى ذلك احلكم الذاتى للمنطقتني ودارفور، وو�سع الد�ستور ، 

ثم حكومة انتقالية ت�سرف على االنتخابات ، مقابل رفع العقوبات ، واعفاء الديون ، وقبول ال�سودان فى املنظومة الدولية 

ا�سوة بايران وكوبا  ، اذا كان كل ذلك كذلك ، �سي�سبح تاجيل احلوار الوطنى اىل ما بعد االنتخابات ) مقابل االتفاق على 

قرارات تعزيز الثقة ، واحلريات الالزمة للحوار الوطنى ال�سامل ( ، امرا واقعيا ومنطقيا ،

دمج ا�ساو�ش قوات الهام�ش فى اجلي�ش القومى توطئة ال�ستخدامهم �سمن القوة االقليمية ملحاربة داع�ش :

الكتاب املفتوح لق�سة ال�سيا�سة ال�سودانية يقول ان املجتمع الدوىل مهموم االن بدولة اخلالفة اال�سالمية فى افريقيا 

، خا�سة فى ليبيا امل�ساطئة لالبي�ش املتو�سط ، و فى تون�ش ، وفى حزام ال�ساحل وال�سحراء �سامال نيجرييا ، وبوكو حرام 

، لذلك  �سيكون فى م�سلحة داع�ش  ال�سودانية  الدولة  ان تفكك  بالذات هى  الراهن  الوقت  الدوىل فى  املجتمع  . قراءة 

يحر�ش املجتمع الدوىل على تطبيق و�سفته اجلاهزة لهذه املرحلة ، وهى احلوار الوطنى ال�سامل ، كما ان املجتمع الدوىل 

يريد توظيف ا�ساو�ش اجلبهة الثورية فى حماربة داع�ش ، بحكم جتربتهم فى حروب ال�سحراء ، وذلك بعد ادماجهم 

فى اجلي�ش ال�سودانى عرب االتفاقيات االمنية فى امل�سارين ، وذلك �سمن قوة اقليمية مكونة من م�سر وال�سودان وت�ساد 

، وذلك ل�سمان احتواء داع�ش فى هذا االقليم احل�سا�ش ، القريب من اوروبا ، واملهدد مل�سالح فرن�سا فى حزام ال�ساحل 

وال�سحراء .

تقرير  حق  ومتديد  جتديد  يعنى  مبا   ، اجلنوب  لت�سمل   ، الكونفيدرالية   / الفيدرالية  من  الثانية  اخلطوة  ترتيب 

امل�سري :

ما �ساأحتدث عنه لي�ش حلما ، وال هلو�سة ، وال تخريفا ، وامنا حتليل م�ستمد من واقع ف�سل الدولة اجلنوبية فى زمن 

قيا�سي ، مما يك�سف عن خطا ا�سا�سي  فى اجتاهني ، االول هو احلكومة ال�سودانية ذات االفاق اال�سيق من حدوة احل�سان 

، والتى عجزت عن القبول بدولة املواطنة والتنوع ، واختارت الفتة اال�سالم مبفهومه االق�سائي ، مما دفع اجلنوبيني نحو 

االنف�سال ، واالجتاه االخر هو املجتمع الدوىل / امريكا ، التى كانت عازمة على ف�سل اجلنوب، واقامة دولة للم�سيحيني 

فى جنوب ال�سودان . لقد اكت�سف املجتمع الدوىل الذى رتب انف�سال اجلنوب انه ارتكب ) خطيئة( فى حق ال�سودان ، 

وفى حق افريقيا ، الن معظم دول القارة مق�سمة اىل م�سلمني وم�سيحيني ، بدءا باثيوبيا ، ارتريا ال�سودان ، ت�ساد ، افريقيا 

الو�سطى ، الكمرون ، نيجريا وهلمجرا .الواقع يقول ان الدولة اجلنوبية ال يجمع بني اطرافها اى رابط �سوى اتفاقهم على 
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ا�ستعمار ال�سمال لهم ، واق�سائهم با�سم العروبة واال�سالم . وعندما نالت الدولة اجلنوبية ا�ستقاللها ، اكت�سفت الرتويكا 

الدولية التى فر�ست �سناعة دولة اجلنوب ان القبلية اكرث تخلفا من امل�سروع اال�سالمو/ عروبى . ميزة املجتمع الغربى انه 

يعرتف باخطائه ، ويراجعها . لقد ثبت بالتجربة ان من ال�سعوبة مبكان ) ان مل نقل من امل�ستحيل ( متا�سك دولة اجلنوب 

احلالية بعد انهار الدم التى �سالت بني الفرقاء اجلنوبيني ، لذلك فان خيار ) الوحدة الطوعية اجلاذبة مع متديد فرتة 

حق تقرير امل�سري ( فكرة واردة ، ولكن بالقطع لي�ش مع ال�سمال مب�سروعه الفا�سل احلاىل ، وامنا فى ظل م�سروع وطنى 

�سودانى يوؤمن لل�سودانيني فى جميع الهام�ش ال�سودانى معاجلة م�ساكلهم ، فى ظل م�سروع التحول الدميقراطي فى اطار 

الدولة املدنية القائمة على املواطنة ، ومينع  فيها بتاتا ا�ستغالل الدين الغرا�ش ال�سيا�سة ، واق�ساء االخر ال�سباب دينية 

.

الدولتني  بني  االرتباط  اعادة  اتفاق  الن  وذلك   ، الطوعية  الوحدة  جراء  كبرية  خماطر  اجلنوب  دولة  تتحمل  ال 

�سين�ش �سراحة ، وبال غمو�ش على حق دولة اجلنوب فى ممار�سة حق تقرير امل�سري مرة اخرى ، كحق د�ستورى ، وهذه 

لي�ست بدعة جديدة ، فد�ستور الدولة االثيوبية ين�ش على حق ال�سعوب االثيوبية فى تقرير امل�سري فى اى وقت ت�ساء ، ولي�ش 

مرة فى العمر  ، كما ان د�ستور االحتاد ال�سوفيتى كان ين�ش على حق �سعوب االحتاد فى تقرير امل�سري ، الن كارل مارك�ش 

واجنلز كانا يوؤمنان بحق ال�سعوب فى تقرير امل�سري كحق ا�سيل .

كما ان ق�سمة برتول اجلنوب كرثوة قومية لن حتول دون الوحدة الطوعية اجلاذبة ، واكرب دليل على ذلك جتربة 

 ، ا�سكتلندا  مقاطعة  فى  البرتول  وجود  رغم   ، اختياره  مبح�ش  الطوعية  الوحدة  ا�سكتلندا  �سعب  اختار  فقد  ا�سكتلندا، 

فالبرتول ثروة عر�سية نا�سبة ، والدول باقية اىل يوم ينفخ فى ال�سور ، و�ساهدنا ان الوحدة اجلاذبة حتتاج اىل ) م�سروع 

وطنى ( غري م�سروع االنقاذ الدينى ال�سيق االفق الذى ال ت�سع افاقه حتى امل�سلمني فى دارفور بلد القراآن وال�سبحة واللوح 

، وهذا امر احلديث فيه يحلو ويطول .

أولويات سلمان: ترميم األحالف لوقف التمدد اإليراني
الرياض 25-3-2015 )مركز الجزيرة للدراسات( 

ملخ�س

اإعالن  بعد  مبا�سرة 

عبد  ال�سعودي  امللك  رحيل 

توالت  العزيز،  عبد  بن  اهلل 

مواقع  طالت  التي  القرارات 

النظام  بنية  يف  رئي�سية 

امللك  وكاأن  وبدا  ال�سيا�سي؛ 

ال�سلطة  ت�سكيل  يعيد  �سلمان 



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

SU
N

A
 E

XC
LU

SI
V

E 
PO

ST

28
28

العدد
4227

االربعاء 3/25/ 2015م -صباحًا 
Wednesday 25 March 2015-morning

ا اأن تثار اأ�سئلة عديدة حول ما اإن كان التغيري الكبري يف بنية احلكم والدولة �سيواكبه تغيري مواز يف  بالكامل. وكان طبيعيًّ

�سيا�سات اململكة اخلارجية.

اإن كان ثمة حدث قرع اأجرا�ش اخلطر يف ال�سعودية خالل ال�سهور القليلة املا�سية فلي�ش ثمة �سك يف اأنه اليمن، 

و�سيطرة احلوثيني على معظم ال�سمال اليمني، وفتحهم اأبواب البالد على م�سراعيها للنفوذ االإيراين.

ال يجب اأن يكون ثمة �سك يف اأن �ُسلَّم االأولويات ال�سعودية اأخذ يف التغيري، ولكن من ال�سروري جتنب الذهاب بعيًدا 

يف توقع اأثر هذا التغيري على امللفات وال�سيا�سات التف�سيلية العربية واالإقليمية..

مقدمة

علن 
ُ
علنت وفاة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز يف وقت متاأخر من م�ساء 22 يناير/كانون الثاين املا�سي 2015، واأ

ُ
اأ

مبا�سرة يف الريا�ش عن بيعة ويل العهد، االأمري �سلمان بن عبد العزيز، ملًكا جديًدا على اململكة العربية ال�سعودية. خالل 

�ساعات، ويف �سباح اليوم التايل، اجلمعة، 23 يناير/كانون الثاين، وبالرغم من اأن اليوم هو العطلة االأ�سبوعية الر�سمية 

للمملكة، اأعلن مذيع حمطة التلفاز احلكومية 34 مر�سوًما ملكيًّا وقراًرا وزاريًّا، ت�سمنت ما ُو�سف حينها باالنقالب الكامل 

ت خالل االأيام القليلة ال�سابقة، منذ تاأكد تدهور  عدَّ
ُ
يف بنية احلكم ال�سعودية. ت�سمنت القرارات، والتي البد اأنها كانت قد اأ

وزيًرا  �سلمان،  بن  واالأمري حممد  العهد،  لويل  وليًّا  الداخلية،  وزير  نايف،  بن  االأمري حممد  تعيني  الراحل،  امللك  �سحة 

للدفاع ورئي�ًسا للبالط امللكي، اإ�سافة اإىل تغيريات وا�سعة يف ع�سوية جمل�ش الوزراء، ويف اإدارة اإمارات البالد. 

ن�سئت يف العهد ال�سابق، واأ�سبحت مبثابة 
ُ
علن عنه كان حلَّ املجال�ش املتخ�س�سة، التي اأ

ُ
ولكن التغيري االأبرز الذي اأ

جمل�ش  هما:  تنفيذها،  على  واالإ�سراف  اال�سرتاتيجية  ال�سيا�سات  لر�سم  رئي�سيني  جمل�سني  واإن�ساء  مواز،  وزراء  جمل�ش 

ال�سيا�سة واالأمن، الذي يراأ�سه حممد بن نايف، وي�سم وزراء ال�سوؤون االأمنية والع�سكرية واخلارجية ورئي�ش املخابرات؛ 

اأن  القرار  ُفهم من هذا  الوزراء االآخرين. ما  يراأ�سه حممد بن �سلمان، وي�سم كافة  الذي  وجمل�ش االقت�ساد والتنمية، 

هذين املجل�سني �سيلعبان دوًرا رئي�ًسا، حتت اإ�سراف، وبتوجيه من امللك، يف اإدارة �سوؤون احلكم يف املرحلة املقبلة.

خالل االأ�سابيع القليلة التالية، توالت القرارات التي طالت ال�سف الثاين من مواقع ورجال احلكم؛ وبدا وكاأن امللك 

ا اأن تثار اأ�سئلة عديدة حول ما اإن كان التغيري الكبري يف بنية احلكم والدولة  �سلمان ت�سكيل ال�سلطة بالكامل. وكان طبيعيًّ

�سيواكبه تغيري مواز يف �سيا�سات اململكة اخلارجية. اإن كان امللك �سلمان غريَّ معظم رجال االإدارة ال�سابقة، فهل �سيتخل�ش 

ا من �سيا�سات االإدارة ال�سابقة اخلارجية؟ ما اأثار هذه االأ�سئلة كان عدًدا من اخلطوات غري امل�سبوقة، وغري املعهودة  اأي�سً

يف تقاليد �سيا�سة اململكة اخلارجية، التي اتخذتها اإدارة امللك الراحل، �سيما يف حقل ال�سيا�سة العربية. هذه قراءة اأولية 

لتحوالت ال�سيا�سة اخلارجية يف عهد امللك �سلمان، وحماولة ال�ستطالع املالمح الرئي�سة لهذه ال�سيا�سة.

الثقل امل�ساعف ملوقع اململكة ودورها الإقليمي

ُولدت اململكة العربية ال�سعودية ر�سميًّا يف �سبتمرب/اأيلول 1932، بالرغم من اأن معظم بالدها كانت قد اأ�سبحت 

حتت �سيطرة الريا�ش وحكم امللك عبد العزيز اآل �سعود قبل ذلك. ولي�ش ثمة �سك يف اأن اململكة الوليدة لعبت من البداية 

دوًرا رئي�ًسا يف حميطها العربي، حتى قبل اكت�ساف النفط وتوفر الفائ�ش املايل حلكامها. وظلَّت اململكة منذ ا�ستقالل 
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الدول العربية، اإىل جانب م�سر والعراق و�سوريا، يف امل�سرق، واجلزائر واملغرب، يف املغرب، تعترب من دول الثقل والقرار 

العربيني، �سواء يف فرتات التفاهم والت�سامن بني الدول العربية، اأو فرتات االنق�سام واملحاور املت�سارعة. خالل ال�سنوات 

الثورة  به حركة  ت�سببت  ما  بفعل  وذلك  ودورها،  اململكة  تاأثري  ت�ساعف  العربية،  الثورات  اندالع  وبعد  املا�سية،  االأربعة 

العربية من اال�سطراب الداخلي الهائل يف �سوريا واليمن والعراق، والرتاجع املتفاقم يف دور م�سر وقدرتها على الفعل.

اأدارت  التي  للمملكة ب�سورة جديدة خمتلفة كليًّا عن الطريقة  املتزايد  التاأثري  اإدارة امللك عبد اهلل هذا  فت  وظَّ

بها اململكة �سيا�ستها العربية يف ال�سابق. ات�سمت ال�سيا�سات ال�سعودية العربية خالل معظم تاريخ اململكة، بخالف فرتة 

العربية،  ال�سعوب  التدخل يف خيارات  الرباغماتية، واحلر�ش على عدم  امللك في�سل، بقدر كبري من  ق�سرية من عهد 

والعمل من اأجل احلفاظ على ا�ستقرار الدول العربية وت�سامنها، ودعم احلقوق الفل�سطينية.

 ولكن اإدارة امللك الراحل ابتعدت عن هذه الرباغماتية خا�سة يف التعامل مع ملف االإخوان امل�سلمني، �سيما بعد اأن 

اأف�سحت الثورات العربية ل�سعود ملمو�ش لقوى التيار االإ�سالمي ال�سيا�سي. اأظهرت اململكة، رغم تعاملها برباغماتية مع 

ت  الثورة الليبية واليمنية وال�سورية، خ�سية ال َتخفى من م�سارات التحول الدميقراطي يف املجال العربي عموًما، فاختطَّ

�سيا�سة مناه�سة للثورة واالإخوان امل�سلمني يف م�سر.

ا ل�سعود االإ�سالميني ل�سدة احلكم يف  التزمت اإدارة امللك الراحل موقًفا داعًما لقوى الثورة العربية امل�سادة مناه�سً

م�سر، واإن ا�ستند اإىل اأ�سوات الناخبني، بل والأنه ا�ستند اإىل اأ�سوات الناخبني؛ وكان غريًبا على التقاليد ال�سعودية اأن تتخذ 

الريا�ش موقًفا موؤيًدا لنظام انقالب 3 يوليو/متوز 2013 يف م�سر، بالرغم من االنق�سام الوا�سح يف م�سر، ولالإجراءات 

الدموية التي اتخذها النظام لف�ش االعت�سامات يف ميداين رابعة العدوية والنه�سة يف اأغ�سط�ش/اآب 2013. 

التوجه  ذات  ال�سوريني  الثوار  جلماعات  ملمو�ش  دعم  اأي  تقدمي  ال�سعودية  جتنبت  ال�سورية،  ال�ساحة  يف  وحتى 

االإ�سالمي. و�سل املوقف املناه�ش لالإ�سالميني ذروته باإعالن االإخوان امل�سلمني، الذين متتعوا دائًما بعالقات دافئة مع 

اململكة، اإىل جانب قوى وجماعات اأخرى، تنظيًما اإرهابيًّا يف القائمة ال�سعودية املعلنة يف 6 مار�ش/اآذار 2014. ويف االآن 

نف�سه، مل تعرت�ش الريا�ش على مواقف حكومة رام اهلل �سد حركة حما�ش، و�سيا�سة احل�سار التي فر�سها النظام امل�سري 

على قطاع غزة؛ فابتعدت عن تقليدها املعهود يف الدفاع عن احلقوق الفل�سطينية.

العربي  املحيط  يف  والتغيري  الثورة  حركة  مواجهة  لهدف  م�سر،  يف  االنقالب  بعد  االأولوية،  اململكة  اإعطاء  اأدى 

ومناه�سة القوى االإ�سالمية ال�سيا�سية اإىل �سناعة مناخ من التوتر واالنق�سام يف جمل�ش التعاون اخلليجي؛ وفقدان اململكة 

ني؛ فا�ستغلت اإيران هذا االرتباك يف ال�سيا�سة ال�سعودية وو�سعت نفوذها ب�سكل  حللفائها يف التيار االإ�سالمي ال�سيا�سي ال�سُّ

ا؛ فا�سطرت اململكة اإىل حتمل اأعباء مالية هائلة  غري م�سبوق، لي�ش يف �سوريا ولبنان والعراق وح�سب، بل ويف اليمن اأي�سً

لدعم االأنظمة العربية احلليفة، �سيما م�سر؛ واإىل انتقادات يف اململكة ذاتها لتلك ال�سيا�سات التي وجد كثري من ال�سعوديني 

اأنها ابتعدت عن تقاليد بالدهم ومرياثها. ولكن، ومنذ تويل امللك �سلمان مقاليد احلكم، بدا وكاأن التوجهات االإقليمية 

والعربية لالإدارة اجلديدة �ستختلف ب�سورة ملمو�سة عن توجهات اإدارة امللك الراحل.
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موؤ�سرات جديد يف ال�سيا�سة اخلارجية

وزير  وال�سيا�سة،  االأمن  ورئي�ش جمل�ش  قيام ويل ويل عهده  �سلمان  امللك  اإدارة  توجهات  املوؤ�سرات على  اأول  كان 

الداخلية، حممد بن نايف، بزيارة الدوحة )11 فرباير/�سباط 2015(، يف اأول خطوة له خارج البالد منذ توليه م�سوؤولياته. 

ا حول املوقف من نظام االنقالب  ات�سمت عالقات الدوحة مع الريا�ش يف ال�سنوات القليلة املا�سية بقدر من التوتر، خ�سو�سً

يف م�سر، ومار�ست الريا�ش �سغوًطا متزايدة من اأجل اأن تدفع الدوحة لتتغري روؤيتها للنظام امل�سري.

اإدارة امللك �سلمان االأولوية لتعزيز الت�سامن اخلليجي،  اإعطاء   ولذا، فقد اعُتربت زيارة ابن نايف موؤ�سًرا على 

يعد يحتل موقًعا  امل�سري مل  النظام  اأن دعم  اأخرى، وعلى  املوقف من م�سائل عربية  النظر عن اخلالفات حول  بغ�شِّ 

متقدًما يف اأولويات الريا�ش. يف االأيام القليلة التالية، ا�ستقبلت الريا�ش الزعماء اخلليجيني اأو ممثلني لهم، بداية من 

اأمري الكويت يف 15 فرباير/�سباط. وكان الفًتا اأن ال�سيخ متيم بن حمد، اأمري قطر، تلقى ا�ستقبااًل مميًزا، وق�سى يوًما 

حافاًل باللقاءات الر�سمية وغري الر�سمية، عند و�سوله للريا�ش يف 17 فرباير/�سباط.

بعد الزيارة الر�سمية التي قام بها ال�سيخ متيم للريا�ش بيومني، 19 فرباير/ �سباط، اأ�سدر االأمني العام ملجل�ش 

التعاون اخلليجي، من مقر االأمانة العامة يف الريا�ش، بياًنا �سديد اللهجة، يف الرد على االتهامات التي وجهها دبلوما�سي 

ر كثريون اأن بيان الزيَّاين  م�سري لقطر بدعم االإرهاب. وبالنظر للدور املرجعي الذي تقوم به الريا�ش الأمانة املجل�ش، قدَّ

ما كان لي�سدر لوال موافقة ال�سعودية. يف وقت متاأخر من م�ساء اليوم نف�سه، ن�سر الزياين بياًنا اآخر، اأكد فيه على عالقات 

املجل�ش الوثيقة مب�سر، بدون اأن ي�سري اإىل البيان ال�سابق، وُيعتقد اأن البيان الثاين �سدر الحتواء ردود الفعل االإماراتية 

الغا�سبة على البيان االأول.

اآخرين، كان  ا�ستقبال م�سوؤولني عرب وم�سلمني  ال�سعودي يف  العاهل  التايل، مار�ش/اآذار، بداأ  ال�سهر  منذ بداية 

وا�سًحا اأن دافعهم الرئي�ش مل يكن التعرف على امللك اجلديد وتهنئته وح�سب، بل والتعرف على توجهات اململكة ال�سيا�سية 

حتت قيادته. قام الرئي�ش امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي بزيارة �سريعة للريا�ش يف 2 مار�ش/اآذار، �سدر عنها بيان منفرد 

من اجلانب امل�سري، اأ�سار اإىل اأن اجلانبني بحثا العالقات امل�سرتكة ودعوة ال�سي�سي لت�سكيل قوة تدخل ع�سكرية عربية 

م�سرتكة. ولكن ال اجلانب ال�سعودي اأ�سدر بياًنا مقاباًل حول الزيارة، وال البيان امل�سري تكفل بتو�سيح ما اإن كان مقرتح 

قوة التدخل امل�سرتكة قد وجد تاأييًدا من ال�سعوديني.

يف اليوم التايل، 3 مار�ش/اآذار، و�سل الرئي�ش الرتكي رجب طيب اأردوغان يف زيارة ر�سمية للريا�ش، بعد اأن كان 

قد ق�سى اليومني ال�سابقني يف تاأدية العمرة وزيارة املدينة املنورة. عقد الطرفان: ال�سعودي والرتكي جل�ستي مباحثات 

مطولة، اقت�سرت الثانية منهما على عدد حمدود من امل�سوؤولني. وقد �سارك يف املباحثات، اإىل جانب امللك �سلمان، كل من 

حممد بن نايف وحممد بن �سلمان. ما ر�سح من املباحثات اأن اللقاء �سهد اتفاًقا كاماًل بني الطرفني حول �سوريا واليمن، 

اإمكانية ت�سكيل  اتفق الطرفان على ا�ستطالع  اأمن وا�ستقرار املنطقة. كما  االإيراين احلثيث على  التو�سع  وحول خماطر 

جمل�ش ا�سرتاتيجي لتطوير العالقات الثنائية، �سبيه باملجل�ش اال�سرتاتيجي امل�سرتك بني تركيا ورو�سيا؛ ولكنهما اختلفا يف 

تقدير الو�سع امل�سري.



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

SU
N

A
 E

XC
LU

SI
V

E 
PO

ST

31
31

العدد
4227

االربعاء 3/25/ 2015م -صباحًا 
Wednesday 25 March 2015-morning

يف موازاة هذه ال�سل�سلة من اللقاءات، ُن�سرت تقارير حول ات�ساالت جرت بني قيادة اململكة وال�سيد خالد م�سعل، 

رئي�ش املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ش، التي هي رمبا االأوىل منذ �سنوات، وحول اقرتاب موعد زيارة م�سعل للريا�ش. كما 

اتخذت الريا�ش موقًفا حازًما من تطورات الو�سع اليمني، موؤكدة على �سرعية الرئي�ش هادي، وداعية حلوار ميني-ميني 

يف الريا�ش. وهو املوقف الذي اأيده لقاء وزراء خارجية دول جمل�ش التعاون اخلليجي، و�ساحبه نقل �سفراء دول املجل�ش 

من �سنعاء اإىل عدن، التي اأعلنها هادي عا�سمة موؤقتة للبالد.

 واأفادت تقارير بوجود دعم �سعودي ملمو�ش للقبائل اليمنية يف حمافظة ماأرب اال�سرتاتيجية، املعار�سة للتو�سع 

وا�سل  اإذا  القوة  ا�ستعمال  اإىل  اآذار/مار�ش،   23 يف  الفي�سل،  �سعود  خارجيتها  وزير  ل�سان  على  امللكة  ولوَّحت  احلوثي. 

بالقوة على باقي مناطق  اإىل فر�ش �سلطتهم  اليمني، عبد ربه من�سور هادي، و�سعوا  الرئي�ش  احلوثيون االنقالب على 

اليمن.

يف 10 مار�ش/اآذار، األقى امللك �سلمان خطاًبا �ساماًل، ر�سم فيه اخلطوط الرئي�سية ل�سيا�سة اإدارته، وقد لوحظ اأن 

�ش لل�ساأن الداخلي؛ حيث حر�ش امللك على توكيد التزامه بالثوابت التي قامت عليها اململكة، �سيما  معظم الكلمة ُخ�سِّ

االلتزام بال�سريعة االإ�سالمية. اأما يف ال�ساأن اخلارجي، فقد عاد امللك يف خطابه اإىل اللغة ال�سعودية التقليدية يف التوكيد 

على احلقوق الفل�سطينية والتزام اململكة دعم ال�سعب الفل�سطيني؛ واأكد على �سرورة الت�سامن العربي واالإ�سالمي.

ويف 13 مار�ش/اآذار، وبالرغم من اأن مراقبي الو�سع امل�سري الحظوا غياب امللك �سلمان عن موؤمتر �سرم ال�سيخ 

م اأ�ساًل باقرتاح من امللك الراحل عبد اهلل بن عبد العزيز، فقد مثَّل االأمري مقرن ابن عبد  االقت�سادي، الذي كان قد ُنظِّ

العزيز، ويل العهد، بالده، معلًنا يف كلمته اأمام املوؤمتر اأن ال�سعودية �ستدعم االقت�ساد امل�سري باأربعة مليارات دوالر، 

منها مليار واحد وديعة يف البنك املركزي )اأي: قر�ش بال فوائد(. 

ولكن مقرن مل يو�سح يف كلمته مدة هذه الوديعة، وال اأعطى اأية تفا�سيل حمددة حول املليارات الثالثة االأخرى، وما 

م ب�سورة م�ساعدات نفطية، اأو منح، اأو ا�ستثمارات، وال حول املدة الزمنية التي �سيتوفر فيها هذا الدعم.  اإن كانت �سُتقدَّ

غياب امللك �سلمان، والغمو�ش الذي اأحاط بطبيعة الدعم املوعود، اأ�سارا بو�سوح اإىل اأن حما�ش اإدارة امللك �سلمان لنظام 

3 يوليو/متوز يف م�سر ال يرقى حلما�ش �سلفه.

؟ فاإىل اأين تتجه ال�سيا�سة ال�سعودية اخلارجية فعالاً

حمددات عامة ل�سيا�سة اإدارة امللك �سلمان اخلارجية

اإن كان ثمة حدث قرع اأجرا�ش اخلطر يف ال�سعودية خالل ال�سهور القليلة املا�سية فلي�ش ثمة �سك يف اأنه اليمن، 

اإدارة  اأبواب البالد على م�سراعيها للنفوذ االإيراين. وال تغفل  و�سيطرة احلوثيني على معظم ال�سمال اليمني، وفتحهم 

امللك �سلمان، بالرغم من اخلطوة التي اتخذتها الريا�ش الإعادة فتح ال�سفارة ال�سعودية يف بغداد، اأن اإيران تكاد ت�سيطر 

على القرار العراقي، واأن النفوذ االإيراين تغلغل يف مفا�سل الدولة العراقية، متاًما كما اأن اإيران اأ�سبحت �ساحبة اليد 

الطوىل يف �سوريا ولبنان، �سواء ب�سورة مبا�سرة اأو عرب احللفاء. ويقول عدد ممن التقوا امللك �سلمان: اإن امللك ال يتوقف 

عن االإ�سارة اإىل التهديد الذي ميثله التو�سع االإيراين احلثيث يف اجلوار العربي. وهنا يقع املتغري الرئي�ش يف ال�سيا�سة 
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ال�سعودية: اأن اأولوية اململكة باتت تتعلق مبواجهة خماطر التو�سع االإيراين.

تتطلب هذه االأولوية تعزيز العالقات اخلليجية-اخلليجية، �سيما يف ظل غيبة الدول العربية الرئي�سة عن ميزان 

القوى الراهن يف امل�سرق؛ كما تتطلب رفع م�ستوى العالقات مع تركيا وباك�ستان؛ اإ�سافة اإىل ح�سد اأو�سع للحلفاء االإقليميني، 

�سواء على م�ستوى الدول اأو م�ستوى القوى ال�سيا�سية من غري الدول. ولكن من ال�سروري، رمبا، جتنب املبالغة يف حجم 

التغيري الذي �سُيحدثه تغيري �ُسلَّم االأولويات ال�سعودية يف ال�سيا�سات التف�سيلية لكل ملف عربي واإقليمي على حدة. 

ا م�سدر تاأثري ونفوذ اإ�سايف،  ا لل�سيا�سة ال�سعودية وح�سب، بل هي اأي�سً ال توفر دول اخلليج غطاًء �سيا�سيًّا �سروريًّ

ا يف منع التو�سع االإيراين �سرًقا،  �سيما يف دول االأزمات املتفجرة، مثل: اليمن و�سوريا والعراق. وتلعب باك�ستان دوًرا مهمًّ

رات ال�سعودية النووية، اإن ُوِلدت احلاجة ملثل هذا التطوير؛ بينما ميكن لرتكيا اأن تلعب دوًرا بالغ  ورمبا يف تطوير املقدَّ

االأهمية يف احتواء وحما�سرة النفوذ االإيراين يف العراق، ويف دفع االأزمة ال�سورية يف االجتاه الذي ترغب به الريا�ش، كما 

يف توفري تاأييد اإقليمي واإ�سالمي للخطوات ال�سعودية يف اليمن.

 ولي�ش ثمة �سك يف اأن ال�سعودية حتتاج تاأييًدا �سعبيًّا عربيًّا وا�سًعا ل�سيا�ساتها يف املرحلة املقبلة، وهو التاأييد الذي 

والعراق  و�سوريا  اليمن  يف  كما  املناطق،  بع�ش  يف  يوفره.  اأن  االإ�سالمي  للتيار  ميكن  كما  عربي  تيار  يوفره  اأن  ميكن  ال 

وليبيا، ميكن اأن ت�ساعد قوى التيار االإ�سالمي العام على اإحداث تغيري ملمو�ش يف ميزان القوى، ويف اإ�سعاف اجلماعات 

االإ�سالمية املتطرفة ومنعها من التو�سع. وهذا ما يعني، على االأرجح، اأن االإدارة ال�سعودية اجلديدة �ستتجاهل ذلك اجلزء 

اخلا�ش بالتيار االإ�سالمي الرئي�ش يف قائمة اجلماعات االإرهابية الذي �سدر عن الريا�ش يف 2014، واأنها �ستفتح االأبواب 

لتعاون اأوثق مع قوى مثل حما�ش واالإخوان امل�سلمني يف �سوريا واالإ�سالح يف اليمن.

يعني  ال  ال�سعودي-القطري  والتقارب  اخلليجي  ال�سف  تعزيز  على  ال�سعودي  احلر�ش  فاإن  اأخرى،  جهة  من 

بها  ات�سمت  التي  اخل�سو�سية  اأن  االأرجح،  عقب.  على  راأ�ًسا  �ستنقلب  االإمارات  مع  ال�سعودية  العالقات  اأن  بال�سرورة 

العالقات ال�سعودية-االإماراتية خالل ال�سنوات الثالث اأو االأربع املا�سية و�سلت اإىل نهايتها، ولكن هذه النهاية لن تنقلب 

ي، �سيما االإخوان، ال  اإىل خ�سومة اأو توتر، كما اأن عودة الدفء لعالقات ال�سعودية بقوى التيار االإ�سالمي ال�سيا�سي ال�سنِّ

يعني اأن الريا�ش �ستتبنى مقاربة االإطاحة بالنظام امل�سري. لي�ش ثمة دوافع اأيديولوجية ال�ستمرار �سيا�سة مطاردة القوى 

ية، وال تنظر اإدارة امللك �سلمان اإىل نظام ال�سي�سي يف القاهرة باعتباره اأولوية عربية، ولكن مثل  االإ�سالمية ال�سيا�سية ال�سنِّ

هذا التغيري لن يتحول اإىل موقف معاد للنظام امل�سري.

ب�سورة ما، ال يخفى على اإدارة امللك �سلمان اأن اجلي�ش كان دائًما القوة الرئي�سة يف نظام حكم م�سر، واأن ال�سي�سي 

لي�ش �سوى ممثل للجي�ش، مبعنى اأن �سيًئا كبرًيا مل يتغري يف م�سر، على اأية حال، واأن املهم االآن احلفاظ على ما تبقى من 

اأمن م�سر وا�ستقرارها. ففي ظل ا�سطراب اأو�ساع عدد من الدول العربية وانزالق بع�سها اإىل مناخ من احلرب االأهلية، 

�سيجعل انهيار اأمن وا�ستقرار م�سر من ال�سعب، اإن مل يكن من امل�ستحيل، حماولة ا�ستعادة اال�ستقرار يف املجال العربي. 

بكلمة اأخرى، ما يحدد مقاربة الريا�ش للم�ساألة امل�سرية هو م�ستقبل م�سر ولي�ش م�ستقبل ال�سي�سي. اإ�سافة اإىل اأن عملية 

التحول الدميقراطي لي�ست هدًفا حمبًبا الأركان احلكم يف ال�سعودية.
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وبالرغم من اأن العالقات ال�سعودية-االأمريكية كانت دائًما ذات �سلة وثيقة ب�سيا�سات ال�سعودية االإقليمية والعربية، 

فاإن قدًرا من الغمو�ش يحيط بهذه العالقات اليوم. فمن ناحية، ثمة توقعات باأن مباحثات امللف النووي االإيراين يف طريقها 

اإىل التو�سل التفاق، واأن مثل هذا االتفاق �سينعك�ش بالتاأكيد على املوقف االأمريكي من التو�سع االإيراين االإقليمي. 

واحلقيقة، اأن اأثر املباحثات على ال�سيا�سة االأمريكية يف ال�سرق االأو�سط بداأ بالفعل، وميكن مالحظته  يف التحالف 

واليمن.  �سوريا  يف  االإيرانيني  اإغ�ساب  عدم  على  اأوباما  اإدارة  وحر�ش  العراق،  يف  وطهران  وا�سنطن  بني  املكتوب  غري 

اأوباما. تراجع  اأية حال، الرتاجع الكبري يف الدور االأمريكي يف ال�سرق االأو�سط منذ بداية عهد  وتالحظ الريا�ش، على 

الدور االأمريكي، واملخاطر الكامنة يف االتفاق حول امللف النووي االإيراين، تفر�ش على ال�سعودية اأن ت�سبح اأقل اعتماًدا 

ال ون�ِسط. على احلليف االأمريكي، واأن تتجه ب�سورة اأكرب نحو بناء حتالف اإقليمي فعَّ

ا اأن تدير الريا�ش ظهرها لوعود العالقة  من ناحية اأخرى، لي�ش من ال�سهل، بعد عقود من التحالف اخلا�ش جدًّ

اخلا�سة مع وا�سنطن، كما اأن بنية الدولة ال�سعودية، الع�سكرية واالأمنية، مل تقم اأ�ساًل على اأ�سا�ش تعهد دور م�ستقل عن 

احلليف االأمريكي. ورمبا تكون هذه واحدة من اأكرب املع�سالت التي تواجهها اإدارة امللك �سلمان، و�سيلعب حلُّها دور املحدد 

االأهم مل�ستقبل العالقات ال�سعودية االإقليمية االأخرى وطبيعة هذه العالقات.

اأن �ُسلَّم االأولويات ال�سعودية اأخذ يف التغيري، ولكن من  اأن يكون ثمة �سك يف  يف النهاية، وبكلمة اأخرى، ال يجب 

واالإقليمية. حتى  العربية  التف�سيلية  وال�سيا�سات  امللفات  على  التغيري  اأثر هذا  توقع  بعيًدا يف  الذهاب  ال�سروري جتنب 

القلق ال�سعودي املتزايد من التو�سع االإيراين ال يعني بال�سرورة اأن الريا�ش اأ�سقطت نهائيًّا خيار التفاو�ش مع طهران. ثمة 

ا على �سعيد ال�سيا�سة اخلارجية، فاإن املتغريات �ستكون  مالمح انقالب يف اخلارطة ال�سيا�سية الداخلية ونظام احلكم؛ اأمَّ

اأقل �سجيًجا واأكرث حذًرا، و�سيمر بع�ش الوقت، قبل اأن تت�سح املالمح الكاملة لهذه املتغريات.

 

رسالن معلًقا على »وثيقة سد النهضة«: أقرب إلعالن النوايا 
لكنها وضعت قيودا أدبية على إثيوبيا

القاهرة 25-3-2015- )االهرام (  والء مرسى
قال الدكتور هانى ر�سالن، اخلبري فى �سئون 

االأهرام  مركز  وم�ست�سار  النيل،  وحو�ش  ال�سودان 

ن�سر  بعد  اإنه  واال�سرتاتيجية،  ال�سيا�سية  للدرا�سات 

الن�ش الكامل للوثيقة “التوافق حول �سد النه�سة”، 

اتفاق  هو  م�سماه  بحكم  االتفاق  هذا  اأن  يرى  فاإنه 

مبادئ اإعالن  “حول 
وهذا يعنى اأنه اأقرب الإعالن النوايا، الأنه ال 
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يحمل التزامات قطعية على االأطراف واإمنا مبادئ ا�سرت�سادية هادية يعمل االأطراف على �سوئها

واأ�ساف ر�سالن، على �سفحته الر�سمية على موقع التوا�سل االجتماعى “في�سبوك”، اأن االتفاق ال ي�سكل اأى م�سا�ش 

باالتفاقيات التاريخية فى حو�ش النيل، ومل ترد اإ�سارة اإليها الأنه ال يتحدث عن ترتيبات تتوافق عليها االأطراف لق�سايا 

اأو النيل ال�سرقى، واإمنا يتناول اأزمة �سد النه�سة فقط، الفتا اإىل اأن هذا �سبب اإذاعة اخلارجية  املياه فى حو�ش النيل 

امل�سرية لبيان بهذا اخل�سو�ش للتاأكيد الكامل على هذا املعنى

التى  التخزينية  بال�سعة  يعنى اعرتاف م�سر  االتفاق ال  اأن  اإىل  النيل،  ال�سودان وحو�ش  �سئون  واأ�سار اخلبري فى 

ا مل ي�سر اإىل رف�سها، بل �سكت عنها، باعتبار اأن هذا االأمر ما زال حمل خالف  ت�ستهدفها اإثيوبيا ل�سد النه�سة، وهو اأي�سً

واأن هناك م�ساورات ودرا�سات ومفاو�سات اأخرى �سوف جترى حول التفا�سيل الفنية

ولفت اإىل اإ�سرار اإثيوبيا على التم�سك مب�سطلح “احرتام” نتائج الدرا�سات التى �سيتم اإجراوؤها، ورف�ش م�سطلح 

“اإلزامية” النتائج ال ي�سكل فارًقا كبرًيا من الناحية القانونية، فالتعهد باالحرتام هو فى حد ذاته التزام بقبول النتائج، 
االأطراف  تنتج عن مواقف  اأى وقت، وهى هنا �سوف  واردة فى  للمراوغة، وهذه م�ساألة  نية م�سبقة  اإذا كانت هناك  اإال 

التفاو�سية ولي�ش عن ن�سو�ش االتفاق، وكما هو معروف فاإن التفاو�ش حتكمه عوامل كثرية متداخلة ت�ستند فى جمملها 

اإىل قوة الدولة

وا�ستطرد ر�سالن قائاًل: اإال اأن االأنباء التى ن�سرت عن اخلالف حول هذا امل�سطلح واالرتباك فى حتديد ما اإذا 

كان هناك توقيع اأم ال، �ساهم كثرًيا فى اإثارة لغط وا�سع النطاق. وهنا يقفز اإىل الذهن ت�ساوؤل منطقى: اإذا كانت القيادة 

ال�سيا�سية ورجال القانون يعتمدون هذا التف�سري، ففيم كان اجلدل وملاذا كان الرتدد؟

واأو�سح اأن االإ�سارة اإىل مبداأ �سيادة الدول وتكامل اأرا�سيها امل�سار اإليه فى االتفاق، لي�ش مق�سوًدا به �سوى املعنى 

العام لهذا امل�سطلح، وبالتاىل فال�سيادة هنا مقيدة بالتزامات الدولة وما يتم التو�سل اإليه من اتفاقات، م�سيًفا اأنه كمثال 

فاإن م�سر دولة ذات �سيادة ولكنها مقيدة ببنود معاهدة الق�سطنينية فيما يتعلق باإدارة قناة ال�سوي�ش كممر بحرى، وهذا 

ال ينتق�ش بطبيعة احلال من �سيادة م�سر

واأكد ر�سالن، اأن االتفاق فى جممله ي�ستند اإىل مبادئ القانون الدوىل وبع�سها ماأخوذ من ميثاق االأمم املتحدة، 

والبع�ش االآخر بخا�سة التفا�سيل املتعلقة مببداأ اال�ستخدام املن�سف واملعقول ماأخوذة )فى معظمها( من الباب الرابع 

من اتفاقية “عنتيبى” والذى يتناول هذا املبداأ، وهى االتفاقية التى مل نوقع عليها حتى االآن ب�سبب رف�ش م�سر لثالثة من 

بنودها وطلبها اإعادة التفاو�ش حول هذه البنود

ا اإىل الت�ساوؤل حول االإ�سرار  واأ�ساف م�ست�سار مركز االأهرام للدرا�سات ال�سيا�سية، اأن النقطة ال�سابقة تقودنا اأي�سً

الدول  والرى فى  لوزراء اخلارجية  امل�سرتك  اإليه عرب االجتماع  التو�سل  اأن مت  بعد  �سًرا  االتفاق  اإبقاء ن�ش  املعيب على 

الثالث.. هذه ال�سرية، اأدت اإىل ظهور الت�سريبات التى ال حتمل الن�ش الكامل، االأمر الذى اأدى اإىل اإ�ساعة اأجواء من القلق 

والتوج�ش، واخلوف من تقدمي تنازالت غري �سرورية، اأو قراءة بع�ش العبارات ب�سكل مبت�سر وغري دقيق الأنها منتزعة من 

�سياقها وتفتقد اإىل الرتابط ال�سرورى بني الفقرات لفهم املعنى الدقيق للن�ش
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وقال ر�سالن، اإن االتفاق لي�ش حاًل للخالفات الفنية التى مازالت باقية والتى تعهد االأطراف بال�سعى للو�سول اإىل 

اأو م�ساألة لي�ست �سهلة،  اتفاق ب�ساأنها، واأن املرحلة االأكرث اأهمية هى مرحلة التفاو�ش حلل هذه اخلالفات، وهى ق�سية 

ولكن اأجواء التعاون والتوا�سل )قد( ت�سهل عملية احلوار والو�سول اإىل نتائج

ويرى اخلبري فى ملف ال�سودان وحو�ش النيل، اأن تبنى االتفاق م�سطلح “جتنب الت�سبب فى �سرر ذى �ساأن” وهذا 

ا م�ساألة  يفهم باأنه �سرر ج�سيم وهو نف�سه الوارد فى اتفاق “عنتيبى” وكان االأوفق اأن يتم تخفيفة. غري اأن هذه تظل اأي�سً

متوقفة على التفاو�ش الكلى وتوازن النتائج النهائية

واأكد م�ست�سار مركز االأهرام، اأن االتفاق ك�سف عن اأغرا�ش اأخرى غري توليد الطاقة الذى كانت تزعمه اإثيوبيا، 

اأن الغر�ش من �سد النه�سة هو توليد الطاقة، وامل�ساهمة يف التنمية االقت�سادية، وهذا التعبري  حيث متت االإ�سارة اإىل 

االأخري ينفتح على معانى متعددة قد تتتم مفاجئتنا بها فى امل�ستقبل وال يقت�سر فقط على توليد الكهرباء

وك�سف ر�سالن، اأن النتيجة االأكرث اأهمية من وجهة نظرى )والتى كانت توؤرقنى �سخ�سًيا( اأن هذا االتفاق مل مي�ش 

االتفاقيات التاريخية التى مازالت قائمة، وال ي�سكل متهيًدا للتخلى عنها، وال ي�سكل قيًدا على املوقف امل�سرى فى امل�ستقبل 

اإذا ا�ستمر اخلالف

واأو�سح اأن اإيجابيات االتفاق لي�ست كبرية، ولكنها ذات دالالت مهمة: اأواًل هو ميثل تقدًما كبرًيا فى حت�سني �سورة 

ا لدى �سعوب دول حو�ش النيل، واإعادة �سياغة هذه ال�سورة لكى تعك�ش النوايا وطريقة  م�سر االإقليمية والدولية، واأي�سً

التفكري امل�سرية باأقرب درجة ممكنة، وخا�سة بعد العوار والت�سويه بالغ ال�سوء الذى حلق ب�سورة م�سر نتيجة املوؤمتر 

الذى عقده حممد مر�سى واأذيع على الهواء وحمل اإ�ساءات بالغة من اأ�سخا�ش ال ميتلكون املعرفة وال اخلربة الكافية وال 

االإح�سا�ش بامل�سئولية كرجال دولة، و�ساعد على ذلك اأنهم مل يكونوا يعلمون اأن االجتماع مذاع على الهواء فتناولوا االأمر 

با�سلوب درد�سة املقاهى، وكان هناك من ت�سور لفرط �سذاجته اأو �سوء تقديره البالغ اأنه يبعث بر�سائل اىل االآخرين

واأ�ساف اأن االإيجابية الثانية اأن هذا االتفاق و�سع قيوًدا اأدبية و�سيا�سية على اإثيوبيا وغري من طريقة اقرتابها من 

االزمة ) ولو ن�سبيا ( فا�سبحت تقر علنا مبجموعة من املبادئ والقواعد كانت ت�سعى الإنكارها اأو التمل�ش منها بدعاوى 

خمتلفة، وذلك دون اأن تقدم م�سر تنازالت تتعلق مبوقفها القانونى..

نهاية  فى  ال�سي�سى  اإليه  اأ�سار  ما  وهو  النوايا،  اتفاق  بعد  ما  هى  اأهمية  االأكرث  املرحلة  اأن  هى  االأخرية  والنقطة 

اخلطاب، حني حتدث خارج الن�ش املكتوب، وقال اإن العربة لي�ست باالتفاقات ولكن باالإرادة وح�سن النوايا

واأكد ر�سالن، اأنه حتى االآن قامت م�سر بالتعبري ب�سكل وا�سح وجلى عن رغبتها فى احتواء اأى اأزمة اأو خالف عرب 

نهج التفاو�ش واحللول الو�سط واحلفاظ على التعاون فى حو�ش النيل، وحتا�سى االنزالق اىل ال�سراع ، ولكن يبقى علينا 

اأن نح�سن عملنا الدااخلى واأن نحكم ال�سيطرة على التفا�سيل الفنية وعلى جممل االأداء اإزاء هذه الق�سية ااالكرث اهمية 

بالن�سبة مل�سر على االإطالق

قال اإن االتفاق هو اعالن نوايا وهو خطوة ذات مدلول �سيا�سى وحمملة بر�سائل اإىل ال�سعوب . وهو )جمرد خطوة( 

نف�سية  جوانب  ولها  التاريخ  فى  غائرة  هى  كما  الوعى  فى  غائرة  جذور  ولها  وممتدة  �سائكة  وق�سية  طويل  طريق  على 
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و�سيا�سية وا�سرتاتيجية وال تتعلق فقط بالوجه التنموى الظاهر حول ا�ستخدامات املياه.. وعلينا اأن نتحلى بال�سرب واأن 

نت�سلح باال�ستعداد واجلاهزية

واأكد فى حديثه، اأنه كان من ال�سرورى التوا�سل مع اأ�ساتذة القانون من اأ�سحاب التخ�س�ش، و�سمل ذلك اأ�ساتذة 

ا اأ�ساتذة وخرباء وطنيني فى ق�سايا املياه وال�سدود، وخال�سة احلوارات  على راأ�سهم االأ�ستاذ الدكتور مفيد �سهاب، واأي�سً

واالآراء، ح�سب فهمى وقناعتى ال�سخ�سية

التواطؤ على الديكتاتورية في مصر
واشنطن 25-3-2015- )نيويورك تايمز(

ال�سي�سي  الفتاح  امل�سري عبد  الرئي�ش 

كان ممتلًئا بالتيه وهو ي�ستقبل رجال االأعمال 

وكبار الدبلوما�سيني يف املوؤمتر االقت�سادي يف 

احلدث  املا�سي.  االأ�سبوع  نهاية  ال�سيخ  �سرم 

االقت�سادي كان الهدف منه اأن ُيظهر اأن البلد 

االأكرث اكتظاًظا بال�سكان يف العامل العربي قد 

بعد  اأ�سابها  الذي  اال�سطراب  من  ا�ستفاقت 

الثورة ال�سعبية يف 2011، والتي و�سعت م�سر 

ب�سكل موؤقت على طريق االإ�سالح الدميقراطي. م�سر ما بعد الثورة مفتوحة للم�ساريع التجارية، هكذا اأعلن امل�سئولون 

امل�سريون بفخر

كبرية  جديدة  ا�ستثمارات  جلذب  امل�سرية  احلكومة  ل�سعي  دعمها  اإظهار  على  حري�سة  كانت  االأمريكية  االإدارة 

باإر�سالها وزير اخلارجية جون كريي للموؤمتر. »�سيكون ملدى تطور م�سر وجناحها يف ال�سنوات املقبلة اأثٌر عميٌق يف املنطقة 

باأكملها«، هكذا قال كريي للمرا�سلني

بالتاأكيد م�سر قوية، وم�ستقرة، ومزدهرة هذا االأف�سل ل�سالح املنطقة والواليات املتحدة. ولكن الواليات املتحدة 

بدعمها الكبري لدولة يتزايد ا�ستبداد حكومتها بدون م�ساءلة تنتهج �سيا�سة خطرية

امل�سئولون الكبار يف االإدارة االأمريكية يرون يف م�سر حليًفا ال غنى عنه يف احلملة �سد الدولة االإ�سالمية، باالإ�سافة 

اإىل اأولويات ال�سيا�سة اخلارجية االأخرى يف املنطقة. ولكن حمالت القمع التي مار�ستها احلكومة امل�سرية �سد اجلماعات 

االإ�سالمية، ومنهم معتدلون يرف�سون ا�ستخدام العنف، من املرجح اأن توؤدي لتنامي التطرف يف جمتمعات لن جتد و�سيلة 

اأخرى للو�سول اإىل اأهدافها اأو التعبري عن مظاملها

اأول رئي�ش منتخب  2013، عقب موجة من املظاهرات �سد حممد مر�سي،  منذ انتزاع ال�سي�سي لل�سلطة يف يوليو 

ب�سكل دميقراطي للبالد، والذي ينتمي للتيار االإ�سالمي، بدا وا�سًحا ب�سكل متزايد اأن احلكومة امل�سرية ال توجد لديها 
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النية لبناء موؤ�س�سات دميقراطية اأو قبول وجهات النظر املعار�سة

االأخبار  على  الرقابة  ت�سديد  مت  بالقوة.  اإغالقها  اأو  تهديدها  مت  للدميقراطية  والداعمة  املدين  العمل  منظمات 

وُمِنعت املظاهرات. مت حب�ش كل قيادات االإخوان امل�سلمني تقريًبا، وهي اجلماعة االإ�سالمية التي �سارت القوة ال�سيا�سية 

االأبرز يف البالد بعد مظاهرات الربيع العربي

يف الوقت الذي اأعرب فيه امل�سئولون االأمريكيون عن قلقهم اإزاء هذه التوجهات، فاإنهم ما زلوا م�ستمرين يف منح 

ا يف هيئة معونة ع�سكرية، ومل ياأخذوا �سوى خطوات متوا�سعة لربط تلك املعونة بتقدم م�سر  م�سر 1.3 مليار دوالر �سنوًيّ

يف اجتاه حكم دميقراطي. فقط يعربون معظم الوقت عن اأملهم باأن يتم اإحراز تقدم يف ذلك االجتاه متجاهلني م�ستوى 

من القمع والوح�سية اأ�سواأ حتى مما كان يف عهد ح�سني مبارك

يف �سعيها احلثيث جلذب اال�ستثمارات االأجنبية تريد حكومة ال�سي�سي اأن تظهر يف �سورة احلكومة ال�سرعية املنتخبة 

التي تلعب دوًرا بناًء يف املنطقة. ولكن اأ�سبح من الوا�سح اأن م�سر اأ�سبحت ديكتاتورية تربر جتاوزاتها حتت ذريعة احتواء 

تاأجيلها  مت  ال�سهر  هذا  تتم  اأن  املقرر  من  كان  التي  الربملانية  االنتخابات  االإ�سالميون.  املتطرفون  ميثله  الذي  التهديد 

الأجل غري م�سمى. ال�سحفيون يقبعون يف ال�سجون. املحاكم اأ�سدرت اأحكام اإعدام باجلملة بعد اإجراءات ا�ستمرت دقائق 

معدودة. بينما اأطلق بع�ش امل�سرعني اإنذاًرا ب�سرورة قطع املعونة الع�سكرية اأو جعلها م�سروطة، فاإنهم انهزموا اأمام اأولئك 

الذين يرون اأن م�ساندة نظام ال�سي�سي �سر ال بد منه يف جزء متقلب من العامل

العام املا�سي منح الكوجنر�ش البيت االأبي�ش �سلطة اإبقاء املعونة الع�سكرية مل�سر متدفقة دون احلاجة اإىل الت�سديق 

على اأن احلكومة امل�سرية حترتم حقوق االإن�سان اأو تتخذ خطوات حقيقية نحو حكم دميقراطي، وهي �سروط قانون االإنفاق 

ال�سابق. امل�سرعون اأعطوا وزارة اخلارجية للمرة االأوىل احلق يف ت�سنيف مربرات �سرف امل�ساعدات حتت بند ال�سرية

امل�سئولون يقولون اإن كريي يف�سل ا�ستمرار املعونة الع�سكرية، واأنه يف انتظار القرار النهائي بخ�سو�سها من البيت 

االأبي�ش. اإذا مت متديد امل�ساعدات فاإن الواليات املتحدة �ستكون مرة اأخرى متواطئة على اأفعال م�سر القا�سية.

 

السياسة النفطية العربية في اإلعالم الغربي
لندن 25-3-2015- الحياة - بسام فتوح - كاتب متخصص بشؤون الطاقة 

والمقال مقتطف من مداخلته في ملتقى اإلعالم البترولي الثاني 

المنعقد في الرياض
بنيوية يف �سناعة  ال�سنوات االأخرية، ما يعك�ش حتوالت  الغربية يف  النفطية يف ال�سحافة  امل�سائل  ات�سعت تغطية 

النفط وتطور �سيا�سة الطاقة. لكن بع�ش و�سائل االإعالم الغربية ال يزال يح�سر ال�سيا�سة النفطية العربية يف اإطار عف عنه 

الزمن متجذر يف احلظر النفطي العربي عام 1973

وعلى رغم اأن اإنتاج دول جمل�ش التعاون اخلليجي من النفط مل يتعد 25 يف املئة من االإنتاج العاملي يف 2013، يف حني 
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املتحدة  الواليات  مثل  دول  �سجلت 

الوقود  من  اإنتاج  ن�سبة  ورو�سيا 

�سجلتها  التي  تلك  تفوق  ال�سائل 

ال�سحافة  يف  تظهر  ال�سعودية، 

لالفرتا�ش  م�ستمرة  نزعة  الغربية 

اأن منظمة »اأوبك«، خ�سو�سًا اأبرز 

ال�سعودية،  وهي  فيها،  ع�سو  دولة 

على  الكاملة  �سيطرتها  تفر�ش 

�سوق النفط

كتب جيم�ش وول�سي يف �سحيفة »وول �سرتيت جورنال«، مثاًل، اأن الواليات املتحدة، على رغم الزيادة االأخرية التي 

�سجلها اإنتاجها النفطي، »تبقى عاجزة عن اإيجاد طريقة للتخل�ش من �سيطرة اأوبك على ال�سوق العاملية«. وكتب نيك بتلر 

يف �سحيفة »فاينان�سال تاميز« اأن ق�سمًا كبريًا من ال�سلطة التي تتمتع بها ال�سعودية حاليًا يكاد يقت�سر على عامل نف�سي اإذ 

يعتقد النا�ش اأن اململكة اإذ حتكمت باالأ�سعار يف املا�سي، �ست�ستمر يف ذلك اإىل االأبد

و�سط هذه املواقف املتطرفة التي تعطي ال�سعودية اإما ال�سيطرة املطلقة اأو ال�سلطة النف�سية فقط، ثمة توافق على 

اأن �سيا�سة االإنتاج يف ال�سعودية تنطوي على تاأثريات كبرية يف قطاع النفط وديناميكيات �سوق النفط حتى عندما تقرر 

اململكة »التحكم باالأمور وفق ظروف ال�سوق

وتعليقًا على قرار ال�سعودية االأخري بعدم خف�ش االإنتاج من جانب واحد، كتبت اأمريتا �سني يف �سحيفة »فاينان�سال 

تاميز«: »كان من �ساأن قرار اأوبك بعدم التدخل وعناد ال�سعودية تلقني ال�سوق درو�سًا منها اأنه ال ينبغي اعتبار ال�سلطة التي 

تنفرد بها اأوبك واأهم دولة منتجة فيها اأمرًا مفروغًا منه 

واأنهما قد تكونان على ا�ستعداد لتحقيق اأهداف طويلة االأمد، حتى على ح�ساب االإيرادات الق�سرية االأمد

ومتيل بع�ش و�سائل االإعالم الغربية اإىل و�سع ال�سيا�سة النفطية العربية يف اإطار جيو�سيا�سي. ووفق هذا النهج، ال 

م ال�سيا�سة االقت�سادية يف �سوء و�سعها احلايل، بل يف �سوء الظروف التي متليها عليها اجلغرافيا ال�سيا�سية. وبالتايل  تقوَّ

ُيعترب القرار االأخري بعدم خف�ش االإنتاج مبثابة هجوم على اإيران ورو�سيا و�سناعة النفط ال�سخري يف الواليات املتحدة، 

وفق اأقوال معلقني. وعجز بع�ش و�سائل االإعالم الغربية عن تقبل حقيقة اأن ال�سيا�سات النفطية احلالية قد تكون مبنية 

على مبادئ اقت�سادية ر�سيدة تهدف اإىل خدمة م�سالح هذه البلدان االقت�سادية والتجارية الطويلة االأمد

ويحلو لبع�ش و�سائل االإعالم الغربية و�سع ال�سيا�سة النفطية العربية يف اإطار معركة م�ستمرة بني الغرب )وكذلك 

بلدان ال�سرق النا�سئة( و«اأوبك« التي نعاها كرث بدعوى اأنها ال ميكن اأن ترتاجع عن موقفها على رغم اأن التجارب ال�سابقة 

ت�سري اإىل خالف ذلك. ويتعلق جزء من هذه احلرب بعناوين املقاالت املن�سورة، اأي احلاجة اإىل ا�ستقطاب اهتمام القراء 

يف �سوق و�سائل االإعالم التي حتتدم فيها املناف�سة بني االأطراف. ويربز نوع من الك�سل املرتاكم على مدى التاريخ ونهج 
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النفط  »اللعبة الكربى« يف مو�سوع 

ظهور  منذ  كثريًا  يتطور  مل  الذي 

القرن  اأوائل  يف  ال�سناعة  هذه 

الع�سرين

عددًا  كهذه  مواقف  وتعك�ش 

العالقات  اأن  مثل  الفر�سيات،  من 

تقودها  اخلليجية   - االأمريكية 

ال�سيا�سة  واأن  النفطية،  امل�سالح 

يفر�سها  االأمريكية  اخلارجية 

البحث عن م�سادر نفطية يف العامل 

العربي. لكن الواقع يقول اإن الواردات االأمريكية من النفط العربي، حتى قبل الزيادة االأخرية يف االإنتاج االأمريكي، متثل 

جزءًا ب�سيطًا من الواردات النفطية االأمريكية االإجمالية، ما و�سع الواليات املتحدة دائمًا يف و�سع ميّكنها من اال�ستغناء 

متامًا عن النفط العربي

اآ�سيا. اأما  ويذهب جزء ب�سيط من �سادرات النفط من االإمارات وقطر اإىل الواليات املتحدة واجلزء االأكرب اإىل 

ال�سادرات ال�سعودية اإىل اأمريكا، ومعظمها لتغذية م�ساف �سعودية هناك، فتتقلب وفق ظروف ال�سوق واأ�سعار النفوط 

اإىل الواليات  التعاون اخلليجي من النفط  اأن �سادرات دول جمل�ش  املرجعية يف مناطق خمتلفة من العامل. وهذا يعني 

املتحدة حمكومة بعوامل ال�سوق واالعتبارات التجارية

ويف املح�سلة، ال بد من القول اإن كاًل من و�سائل االإعالم الغربية و�سانعي ال�سيا�سات العربية ي�سطلعون مب�سوؤولية 

م�سرتكة وهي ت�سحيح بع�ش املفاهيم اخلاطئة وجتُنب تلك التي بداأت بالظهور، وهذه مهمة �سعبة بالتاأكيد. ففي و�سائل 

االإعالم الغربية، تتميز بع�ش جذور امل�سكلة بكونها هيكلية يف طبيعتها وترتبط بعوامل مثل نق�ش يف املعرفة االأ�سا�سية 

واخلربة الالزمة لتغطية الق�سايا الدقيقة ل�سوق النفط، وال�سغط خلف�ش التكاليف، و�سغط الوقت الإنتاج اأخبار تر�سي 

امل�ستخدمني يف جمال االإعالم وبع�ش وجهات النظر املنحازة التي بدا �سعبًا التخُل�ش منها على مر ال�سنني

مع  والتعامل  لل�سيا�سة  الرتويج  طريقة  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر  اأي�سًا.  هيكلية  امل�سكلة  تبدو  العربي،  العامل  ويف 

و�سائل االإعالم الغربية اأنتجتها خربات قدمية ومناهج تقليدية ال تزال جامدة جدًا، ما يحول دون تعاملها مع التحديات 

والتعقيدات اجلديدة التي تطرحها �سوق النفط. وي�سكل التحول اإىل الو�سائط االفرتا�سية يف و�سائل االإعالم الغربية يف 

�سكل جزئي ردًا على غياب الثقافة يف ما يتعلق ب�سناعة ال�سيا�سات يف الدول العربية. اإذًا، قد تقطع ال�سفافية وااللتزام 

اجلاد باالنفتاح �سوطًا طوياًل قبل تبديد بع�ش اخلرافات واملفاهيم اخلاطئة عن العرب ودورهم يف �سوق النفط
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ما الذي تريده األردن بتوجهها إلى إيران؟  
عواصم 25-3-2015-) ميدل إيست بريفينج( 

 16 يف ال�سباح الباكر من يوم االثنني 

اأمرا  االأردنية  امل�سلحة  القوات  تلقت  مار�ش 

يف  البالد  �سمال  يف  الوحدات  بو�سع  مفاجئا 

حالة تاأهب. بداأت القوات تتحرك على املحور 

اأي  هناك  يكن  مل  واملفرق.  اإربد  يربط  الذي 

اأ�سباب معلنة  اأو  التحرك  لهذا  ر�سمي  تف�سري 

لذلك. ولكن على االأرجح، تعك�ش اخلطوة حالة 

الع�سكريني  القادة  لدى  املوجودة  الع�سبية 

القوات  من  العايل  الرتكيز  ب�ساأن  االأردنيني 

والقوات  اهلل«  و»حزب  االإيرانية  ال�سيعية 

بني  احلدود  من  االآخر  اجلانب  على  االأجنبية 

االأردن و�سوريا، وهي القوى التي كانت تقرتب اأكرث فاأكرث من االأرا�سي االأردنية

وقبل اأ�سبوع تقريبا من تلك اخلطوة، وحتديدا يف 7 مار�ش زار وزير اخلارجية االأردين »نا�سر جودة« طهران دون 

واأ�سدرت وزارة  الزيارة غري املتوقعة.  ال�سرية حول تفا�سيل  اأي اإعالنات م�سبقة. وحافظ االأردن على م�ستوى عال من 

اخلارجية بيانا مقت�سبا قالت فيه اإن جودة �سلم الرئي�ش االإيراين »ح�سن روحاين« ر�سالة مكتوبة بخط اليد من امللك »عبد 

اهلل الثاين«. وتلقت و�سائل االإعالم االأردنية طلبا من وزارة االإعالم بالتقليل من �ساأن هذه الزيارة

اأربعة اأ�سباب

وملعرفة ما يحدث يف الواقع، ينبغي على املرء قيا�ش وتقييم احلالة الذهنية لالأردن عندما يتعلق االأمر بعالقاتها مع 

طهران. هناك اأربع نقاط حتدد وجهة النظر االأردنية حول هذا املو�سوع يف الوقت احلا�سر

االأول هو قلق االأردن من التمركز الكثيف للقوات املوالية الإيران القريبة جدا من حدودها. و�سوف تتحرك َعمان 

للتاأكد من اأن طهران حت�ش بالفعل بقلق االأردن، ومن ثم حتاول االأخرية احل�سول على تاأكيدات ب�ساأن نواياهم، وخا�سة 

منذ ظهور هذه القوى لتكون هناك لفرتة طويلة

والثاين هو حماولة فتح حوار بني الدول ال�سنية العربية، ما يعمل على تقلي�ش التو�سع االإيراين امل�ستمر يف املنطقة. 

وهناك توقع بني العرب اأن االإيرانيني �سوف يكثفون �سيا�سة التدخل االإقليمي يف حال مت التو�سل اإىل اتفاق نووي

الو�سع  تدهور  جتنب  اأجل  من  العراقيني  ال�سنة  ال�سكان  اإىل  االإيراين  بالنهج  املتعلقة  التو�سيات  تقدمي  والثالث 
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االأمني يف تلك املنطقة من العراق. واأ�سفرت املواجهات ال�سابقة يف العراق عن م�ساكل تتعلق باالأمن والالجئني يف االأردن

والتي  م�ست،  �سنوات  ب�سع  قبل  االإيرانيون  وعد  كما  الطاقة«  جمال  يف  »التعاون  اإمكانية  ا�ستك�ساف  هو  والرابع 

جمدتها طهران ب�سبب التحالف القوي بني عمان ودول جمل�ش التعاون اخلليجي

القوات  وجود  �سببهما  اإحلاحا،  باالأكرث  و�سفهما  املمكن  من  القائمة،  هذه  يف  والثاين  االأول  العن�سر  اأن  ويبدو 

االإيرانية على اجلانب االآخر من احلدود، واجلهود املبذولة لو�ساطة بني طهران والعوا�سم العربية ال�سنية

ويف حني اأن جزء من هذه املخاوف كانت موجودة لبع�ش الوقت، فاإن زيارة »جودة« االأخرية تعرب بالتاأكيد عن تغيري 

جذري يف موقف عمان ب�ساأن تلك املخاوف. وهذه هي الزيارة االأوىل مل�سوؤول اأردين رفيع امل�ستوى اإىل اإيران منذ ثماين 

�سنوات

ال�سحفي  املوؤمتر  ويف  املا�سي.  العام  من  يناير  يف  عمان  ظريف«  جواد  »حممد  االإيراين  اخلارجية  وزير  وزار 

لـ»ظريف« ونظريه االأردين مار�ش اجلاري، انتقد »جودة« ب�سدة اإيران الحتاللها ثالث جزر تابعة االإمارات العربية املتحدة 

يف اخلليج. واأ�سار »ظريف« يف وقت الحق مازحا »اعتقدت للحظة اأنه وزير خارجية دولة االإمارات العربية املتحدة

اإن زيارة »جودة« ور�سالة امللك  اإال  ورغم التاأكيدات االإيرانية باأن قواتها يف �سوريا �ستكون رمزية ب�سكل م�ستمر، 

»عبد اهلل الثاين« لـ»روحاين« يف الواقع كان لهما نقطة مركزية واحدة، وهي التو�سل اإىل اأ�سا�ش تفاهم لوقف الت�سعيد 

االإقليمي بني اإيران وجريانها االإقليميني. وقد نوق�ست خطة نزع فتيل الت�سعيد مع العاهل االأردين يف زيارته االأخرية اإىل 

وا�سنطن ال�سهر املا�سي. وكانت تلك الزيارة خمتلفة عن زياراته ال�سابقة للواليات املتحدة يف جانب رئي�سي واحد، وهو 

اأن العاهل ال�سعودي امللك »عبد اهلل« لي�ش معنا من االآن ف�ساعدا. هدف خطة وقف الت�سعيد هو تخفيف التوتر االإقليمي، 

وحت�سني البيئة االأمنية، وعدم ت�سعيد اال�ستقطاب الطائفي الذي يهدد املنطقة باندالع حرب دائمة

لقد مت ت�سميم هذه اخلطة، املو�سوعة يف وا�سنطن، بطريقة حم�سوبة ومدرو�سة. ولقد ا�ستوجبت، ب�سكل �سحيح 

يف الواقع، اأن اأي عملية وقف ت�سعيد اإقليمي البد لها اأن تبداأ اإقليميا، واإن اأي دور عام للواليات املتحدة من �ساأنه اأن يعقد 

االأمور اأكرث. ومن وجهة نظر وا�سنطن، فاإن املاآ�سي يف املنطقة تنبع من م�سادر متعددة ومعقدة، ويف القلب من ذلك التوتر 

املتزايد بني اإيران والدول العربية ال�سنية. وكان من الوا�سح اأي�سا اأن اأي تثبيت واإعالن ل�سفقة نووية مع اإيران، حال مت 

التوقيع على ال�سفقة، �سوف يتطلب بيئة اإقليمية مواتية. ويف حالة عدم توقيعها، فاإن حماوالت اإف�سال ال�سفقة قد توؤدي 

اإىل حرب اإقليمية من �ساأنها اأن جتعل من امل�ستحيل ا�ستمرار التزام الواليات املتحدة باتفاقاتها مع االإيرانيني. لذلك، كان 

من املتفق عليه اإبقاء اأي جهد يف هذا ال�سدد بعيدا عن اأنظار الراأي العام للحد من حماوالت العرقلة التامة

و خالل زيارة العاهل االأردين للمملكة العربية ال�سعودية يف اأواخر فرباير ، اأعطى م�سوؤولون �سعوديون اإ�سارة حذرة 

باملوافقة على املبادرة »االأردنية

ومل يتم ت�سريب اأي تفا�سيل عن م�سمون زيارة امللك »عبد اهلل الثاين«. وال نعرف طبيعة الرد االإيراين، اأو هل ردت 

طهران حتى االآن اأم ال. ولكن انطالقا من منا�سبات �سابقة، فاإن االإيرانيني عادة ما يرحبون باأي انفراجة، اأو اأي تاأكيد 

للعالقات االأخوية مع جريانهم، كما مييلون اإىل اأخذ وقتهم للتفكري يف رد فعل حقيقي، ورمبا اقرتاح عملية مفاو�سات 
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طويلة بينما هم ي�سعون لتح�سني وتو�سيع نطاق نفوذهم يف ال�سرق االأو�سط

هل هناك فر�سة لنجاح املبادرة الأردنية؟

يتجلى ال�سراع بني املفاهيم النظرية والواقعية يف هذه احلالة ب�سكل وا�سح للغاية داخل الدولة يف تاأهب القوات 

امل�سلحة االأردنية �سباح 16 مار�ش ، بعد اأ�سبوع من ر�سالة امللك للرئي�ش »روحاين

و�سوف يتم ت�سكيل املوقف االإيراين جتاه النهج االأردين، على االأرجح، بناء على النظرة احلالية يف طهران للق�سايا 

التي تبدو على املحك. وتخلق االنت�سارات االإيرانية االأخرية يف املنطقة )العراق و�سوريا واليمن( حالة من الن�سوة واإحياء 

القدمي  ال�سعار  حتيي  كما  االإيرانيني،  املت�سددين  االنت�سارات  هذه  وت�ساعد  �سقفا.  تعرف  ال  التي  االإقليمية  الطموحات 

املتعلق بت�سدير الثورة. كما اأنها تعزز يد احلر�ش الثوري االإيراين ب�ساأن امل�سائل املرتبطة ب�سيا�سات طهران االإقليمية. لقد 

اأ�سبح »قا�سم �سليماين« رمًزا يف طهران يف الوقت احلا�سر

قنوات  عك�ست  املثال،  �سبيل  على  �سوريا،  يف  جيدا.  ذلك  يفهمون  االأردن،  ذلك  يف  مبا  ال�سنة،  العرب  اأن  ويبدو 

االت�سال االأردنية مع املعار�سة ال�سورية يف جنوب �سوريا م�سدر قلق حقيقي يف عمان ب�سبب الوجود الكبري ل�سرايا القد�ش 

االإيرانية وامللي�سيات االأفغانية والباك�ستانية والطاجيك و»حزب اهلل« ال�سيعي قرب احلدود

وهرع االأردنيون ال�ستك�ساف خيارات اإن�ساء قوة عازلة بني هذه القوات وقواتهم اخلا�سة. وكانت هناك ات�ساالت 

حممومة مع جماعات املعار�سة ال�سورية للح�سول على مزيد من املعلومات حول انت�سار القوات املوالية الإيران. لقد حدث 

كل هذا بعد الزيارة االإيرانية لـ»جودة«، ولي�ش قبلها

ويف الوقت الذي كان فيه وزير اخلارجية االأردين يف طهران، فاإن امل�سوؤولني االإيرانيني، كما هو متوقع، اأكدوا له اأن 

هذه القوات التي تتجمع من وقت الآخر لي�ست اإال للحفاظ على اإبقاء ممر امل�ساعدة مفتوًحا حلزب اهلل يف جنوب لبنان، 

ولي�ش فيه اأي خماطر اأو اأ�سرار على االأردن

ولكنها منطقة ال�سرق االأو�سط حيث تتحدث االأ�سلحة دائما. اإذا كان االيرانيون يوؤ�س�سون لوجود ع�سكري قوي مبا 

فيه الكفاية يف جنوب �سوريا كما يظهر من �سنيعهم يف الوقت الراهن، فاإنهم قد ي�ستخدمون ذلك يف مكان ما يف وقت 

حتركات  يف�سر  قد  وهذا  جلذبها.  كبرية  بدرجة  كافية  اململكة  داخل  اال�سطرابات  هذه  ومثل  �سيناريو،  اأي  حتت  الحق 

اجلي�ش االأردين يف 16 مار�ش. وكان القوات املوالية الإيران ال ترفع عدد اأفرادها وال ت�سليحها، ولكنها باتت قريبة جدا

فر�سة �سعيفة

حماولة امللك »عبد اهلل الثاين« لو�سع مفهوم للم�ساحلة االإقليمية على الطاولة يف املنطقة هي خطوة �سجاعة. ويف 

الوقت ذاته هي خطوة �سروروية ومطلوبة. ومن املالحظ اأن جماعة االإخوان امل�سلمني يف االأردن ال تعار�ش هذه اخلطوة. 

)عانت اجلماعة موؤخرا انق�ساما داخليا، كما تلقت تعليمات ملكية بعدم التعليق على زيارة جودة لطهران(

لكن باالإ�سافة اإىل ذلك، اإذا تفاعل العرب ب�سكل اإيجابي مع حتركات االأردن يف ال�سياق احلايل للتو�سع االإيراين 
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يف �سوريا والعراق واليمن، فاإنهم يخاطرون بخلق ت�سور اأنهم ي�ست�سلمون، ما قد يثري رد فعل عنيف من ال�سنة املت�سددين 

)وهذا العامل يف�سر جزئيا �سبب التقليل من حجم واأهمية زيارة جودة اإىل طهران(. وهذا من ال�سعب حتقيقه من دون 

تنازالت اإيرانية يف اليمن والعراق و�سوريا

ولكن هذه التنازالت من ال�سعب وجودها عندما يعتقد االإيرانيون اأنهم يعي�سون حاليا حلقة من تاريخ االإمرباطورية 

الذهبية اخلا�سة بهم. لقد اأن�ساأوا تقريبا طريقا مفتوحا من طهران اإىل البحر االأبي�ش املتو�سط، وذلك بف�سل �سيا�ستهم 

احلالية املتمثلة يف توفري االأ�سلحة والقوات الأي طرف اإقليمي على ا�ستعداد لالن�سمام اإىل ناديهم، ف�سال عن كونهم على 

و�سك اجللو�ش مع العامل للتوقيع على االتفاق الذي ي�سمح لهم با�ستمرار اأجزاء مهمة من برناجمهم النووي

ومن ال�سعب تقييم فر�ش جناح جهود نزع فتيل الت�سعيد التي يقوم بها امللك »عبد اهلل«. ورغم ذلك، فاإن ال�سيء 

الوحيد الوا�سح هو اأن امللك ي�سبح �سد تيار القوة املو�سوعي الذي يت�سكل يف املنطقة االآن. وكانت هناك فر�سة اأف�سل 

ملحاولة تهدف اإىل التو�سل النفراجة اإقليمية يف ربيع العام املا�سي. ولكن ال�سياق احلايل لي�ش موات ملثل هذه االنفراجة 

االآن. ما الذي يدفع اإيران لتتخلى عن مكت�سباتها اأو يقودها اإىل اإلغاء خططها التو�سعية؟ لقد ثبت افرتا�ش اأن الدبلوما�سية 

ميكن اأن تعمل من دون قاعدة قوة احل�سابات ال�سمنية ف�سله مرارا وتكرارا

ولكن هل ينبغي اإمداد امللك »عبداهلل« بكل م�ساعدة ممكنة؟ بالتاأكيد وبدون اأدنى �سك. وما الذي �سوف يحدث؟ 

رمبا حتدث معجزة جتعل االإيرانيني يغريون من ح�ساباتهم. اإنه ع�سر املعجزات بكل تاأكيد. من ي�سدق اأن الدبلوما�سية 

املعلقة وحدها يف الهواء من دون الع�سا اأو اجلزرة ميكنها اأن تذهب فقط لتقدمي ورقة التوت الأولئك الذين ال ميلكون 

اإرادة  وال فكرة
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موجز االخبار المحلية 

الخرطوم )سونا( 
ت�سلم امل�سري عمر الب�سري رئي�ش اجلمهورية ر�سالة خطية من الرئي�ش الت�سادى ادري�ش دبى تتعلق بالعالقات الثنائية 

زيارة  ، يف  االربعاء  اليوم  ال�سعوديه  العربية  اململكة  رئي�ش اجلمهورية اىل  و�سيتوجه  امل�سرتك.  االهتمام  والق�سايا ذات 

ر�سمية ت�ستغرق عدة ايام ، بدعوة من خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود . 

  الخرطوم )سونا( 
ترا�ش الفريق اأول ركن بكرى ح�سن �سالح النائب االأول لرئي�ش اجلمهورية ظهر اأم�ش االإجتماع اخلا�ش مبتابعة 

تنفيذ مبادرة ال�سودان لتحقيق االمن الغذائي العربي وذلك بح�سور عدد من الوزراء املعنيني وامل�سوؤولني. 

الدامر )سونا( 
اأكد ال�سيخ الزبري اأحمد احل�سن االمني العام للحركة اال�سالمية اهمية امل�ساركة والت�سويت يف االإنتخابات لتكون 

بالدنا حرة ونامية وم�ستقرة واهلها مت�ساحلني وال�سلطة فيها متداولة. 

الخرطوم 24-3-2015 )سونا( 
اأعلن ال�سودان ا�ستنكاره ال�سديد للت�سريحات لتي اأدلت بها وزيرة خارجية ال�سويد اأمام برملان بالدها موؤخرا والتي 

ت�سمنت اإ�ساءًة للق�ساء ال�سعودي.

الخرطوم )سونا( 
�سد  حول  مبادئ  اإعالن  على  اأثيوبيا  وم�سر  ال�سودان  بني  الثالثي  االتفاق  مباركته  القومي  االمة  حزب  اعلن 

النه�سة، 

  الخرطوم )سونا(
 اكد الدكتور التجاين �سي�سي رئي�ش حزب التحرير والعدالة القومي رئي�ش ال�سلطة االقليمية لدارفور ان من اهم 

املبادئ واملرتكزات االآ�سا�سية حلزبه هو حماربة اجلهوية والقبلية والعن�سرية ورفع لواء القومية، 

الخرطوم )سونا( 
قال االعالمي امل�سري اأحمد مو�سي مقدم برنامج )على م�سئوليتي( يف قناة �سدى البلد امل�سرية اإن توقيع اتفاق 

املبادئ حول �سد النه�سة يحافظ على امن م�سر وال�سودان املائي .

  الخرطوم )سونا( 
اأكد اللواء ال�سر احمد عمر رئي�ش هيئة التوجيه والتدريب باالإدارة العامة لقوات ال�سرطة ان العالقة بني ال�سرطة 

واالإعالم عالقة تكاملية ت�ساركية يف جانبي ال�سعي ال�ستقرار املجتمع و اال�سرتاتيجيات . 
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الخرطوم )سونا( 
يف  ال�سعوب  مع  ال�سداقة  مبادرة  باخلرطوم  االجنبية  واجلاليات  الدبلوما�سي  ال�سلك  واأع�ساء  ال�سفراء  يد�سن 

الرابع من ابريل املقبل التي ينظمها جمل�ش ال�سداقة ال�سعبية بالتعاون مع وزارة اخلارجية وال�سفراء واجلاليات. 

الفاشر )سونا( 
د�سن حزب التحرير والعدالة القومي بوالية �سمال دارفور م�ساء اأم�ش ومبيدان �سباق اخليل مبدينة الفا�سر حملته 

االنتخابية للدوائر القومية والوالئية يف االنتخابات العامة و الذى جاء حتت �سعار )حرية ، عدالة ، تنمية(. 
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موجز االخبار العالمية 

نيويورك)ا ف ب ( 
 ا�ستقالت املمثلة ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون نزع ال�سالح، اأجنيال كني، يوم، الثالثاء 24 مار�ش ، دون االإعالن 

عن اأية تفا�سيل يف هذا ال�سدد من جانبها. 

بون )ايرونيوز(
 ال تعد حادثة حتطم طائرة االإيربا�ش 320 االأملانية يوم الثالثاء 24 مار�ش/اآذار االأوىل من نوعها يف تاريخ هذا 

النوع من الطائرات التي �سهدت على مدى ال�سنوات املا�سية حوادث خلفت مئات ال�سحايا. 

انقرة) اناضول( 
 بداأت النيابة الرتكية حتقيقا يف ت�سريحات نائب رئي�ش الوزراء الرتكي بولنت اأرينج وعمدة اأنقرة مليح غوكجك 

اللذين تبادال االتهامات بالتورط يف اأن�سطة »الدولة املوازية«. 

معتقل غوانتانامو) وكاالت(
 6  قررت االأوروغواي االمتناع عن ا�ستقبال مزيد من معتقلي �سجن غوانتانامو االأمريكي، وذلك بعد ا�ستقبالها 

منهم يف عهد الرئي�ش ال�سابق خو�سي موخيكا، ماقد يعرقل جهود اأوباما الإغالق هذا املعتقل. 

لندن)بى بى سى (
 دعت جلنة برملانية بريطانية اإىل اإعادة بناء قدرات بريطانيا الدفاعية ب�سكل عاجل من اأجل مواجهة التهديدات 

العاملية املتزايدة، معتربة اأن رو�سيا من بني اأهم هذه التهديدات. 
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عناوين الصحف المحلية

 الخرطوم
م�سر : لن ن�سمح باأى ن�ساط �سيا�سى للمعار�سة ال�سودانية

الب�سري يبداأ اليوم زيارة للمملكة ال�سعودية

امبيكى: املوؤمتر التح�سريى للحكومة واملعار�سة االحد

 

االهرام اليوم
تعزيزات ع�سكرية الحتواء م�ساجرة بني الرزيقات والهبانية بجنوب دارفور

االمة القومى يدعو اع�سائه خارج التنظيم للعودة

م�ساركة االمة القومى فى امللتقى التح�سريى فى ادي�ش ابابا

 

اخر لحظة
مالحقة وزير احتادى ق�سائيا

قمة بني الب�سري والعاهل ال�سعودى بالريا�ش

جوبا تنفى تعر�ش �سلفا ملحاولة اغتيال والربملان ميدد فرتة حكمه 

 

االيام
االحد القادم لقاء احلكومة واملعار�سة بادي�ش ابابا

احتجاجات جنوب اخلرطوم ب�سبب انقطاع االمداد املائى 

ال�سرطة متنع اال�سالح االن من تنظيم ندوة باخلرطوم ملقاطعة االنتخابات 

 

الوان
املهدى يلتقى احلكومة بادي�ش ومنع ندوة لال�سالح

نزاع بني الهبانية والرزيقات يخلف 25 قتيال وجريحا 

م�سادر ل )الوان( تفتعل ازمة الغاز وو�سول باخرة غدا اخلمي�ش 

 



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

SU
N

A
 E

XC
LU

SI
V

E 
PO

ST

48
48

العدد
4227

االربعاء 3/25/ 2015م -صباحًا 
Wednesday 25 March 2015-morning

الوفاق
الب�سري يب�سر بقرب انتاج الغاز من �سنار 

بكني تدعم االنتخابات وتدعو الرئي�ش للم�ساركة فى ذكرى انت�سارها على )العدوان اليابانى( 

اتفاقية نفطية بني اخلرطوم وجوبا تزيد انتاج الكهرباء وعودة حمطة مياه �سوبا للخدمة 

 

االنتباهة
الرئي�ش لل�سعب :)ما بنك�سب عليكم وما بنغ�سكم( 

طلب لرفع احل�سانة عن وزيرة االت�ساالت 

مر�سح م�ستقل يحمل كفنه وي�سرب عن الطعام 

 

الرأى العام
احل�سن املريغنى : ق�سينا على )البلبلة( و�سنخو�ش االنتخابات 

ال�سي�سا ت�ستعجل امريكا رفع العقوبات االقت�سادية عن ال�سودان 

ال�سرطة حتذر االعالم من التناول ال�سالب لق�سايا االنتخابات 

 

اخبار اليوم
قرارات مرتقبة لقمة �سرم ال�سيخ العربية برفع العقوبات عن ال�سودان

املهدى يرتاأ�ش اجتماعا حلزب االمة بالقاهرة

اخلارجية ت�ستنكر ت�سريحات اخلارجية ال�سويدية امل�سيئة للق�ساء ال�سعودى 

 

الصحافة
الب�سري اىل الريا�ش اليوم وي�سارك فى قمة �سرم ال�سيخ باجلمعة

جوبا تنقل متمردى )الثورية( للقتال فى )ربكونا( 

 

الوطن
خبري امنى : لهذه اال�سباب تخلت )داع�ش(  عن ال�سودان 

كمال عمر :اإتهامي  بعمل �سحر للرتابي )فج( والطيب م�سطفى �سطحى
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السودانى
الب�سري يتلقى دعوة لزيارة ال�سني ويغادر اىل الريا�ش اليوم 

جيم�ش وانى ل )ال�سودانى ( لن اتنازل عن من�سبى ل�سالح م�سار 

تفا�سيل مثرية فى ق�سية بيع االع�ساء الب�سرية



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

SU
N

A
 E

XC
LU

SI
V

E 
PO

ST

50
50

العدد
4227

االربعاء 3/25/ 2015م -صباحًا 
Wednesday 25 March 2015-morning


