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املنامة/
 دعا وزير الخارجية البحريني 
ــة،  خليف آل  ــد  أحم ــن  ب ــد  خال
ــان  ــع كي ــع م ــة التطبي اىل مواصل
ــرار ترامب حول  ــم ق ــالل رغ االحت
القدس، مؤكداً أنه ليس من املفيد 
ــا حول  ــة مع امريك ــال معرك افتع
اىل  ــارة  اش يف  ــة"  جانبي ــا  "قضاي

قضية القدس وفلسطني.
وأثار ترصيح الوزير البحريني 
ــع  مواق يف  ــة  غاضب ــل  فع ردود 
ــل، ال سيما أنه يأتي قبيل  التواص
ــدة  ــم املتح ــد يف األم ــة تعق جلس
ــرار  ق ــرشوع  م ــىل  ع ــت  للتصوي
ــب بشأن القدس  يرفض قرار ترام
ــا  ــه. كم ــع عن ــوه إىل الرتاج ويدع
يأتي بعد تهديدات أطلقها ترامب 
ــدات األمريكية عن  ــع املساع بقط

أي دولة تصوت مع القرار.
ــت تتواصل  ــك، يف وق وتأتي ذل
ــة والشعبية  ــردود الرسمي ــه ال في
ــي  ــس األمريك ــرار الرئي ــا لق رفض
ــدس  الق ــالن  إع ــب،  ترام ــد  دونال
ــيل،  اإلرسائي ــالل  لالحت ــة  عاصم
ــدول  ال ــض  بع ــل  تتواص ــا  فيم
ــو  نح ــي  العلن ــاق  السب ــة  العربي

التطبيع مع إرسائيل.
الوزير  ــات عىل  التعليق جاءت 
البحريني غاضبة والذعة، بسبب 
ــة وخيانة" ملا  ما اعتربته "استهان
يجري يف القدس، واعتبار القضية 

ــة،  ثانوي ــة  قضي ــة  الفلسطيني
ــة الرئيسية  متسائلني عن القضي

التي تشغل بال آل خليفة.
ــد  محم ــي  البحرين ــب  النائ
ــة منارصة  ــس لجن ــادي، رئي العم
ــي، كتب معّرباً  الفلسطين الشعب 
ــدة الوزير بالقول  عن رفضه تغري
"ال أعتقد معايل الوزير أنك تقصد 
ــة!!..  الجانبي ــة  بالقضي ــدس  الق
ــة ضد إيران..  نحن معك يف املعرك
ــة بقضيتنا  ــن ليس بالتضحي ولك

الرئيسية فلسطني وتهميشها".
ــاب  حس ــأل  س ــه،  جانب ــن  م
ــر  ــن، الوزي ــز الدي ــم ع ــر باس آخ

ــب التغريدة  ــن سب ــي ع البحرين
ــة اإلنكليزية، قائًال "ليش ما  باللغ
ــذه الدرجة  ــردت بالعربية؟! أله غ
ــل؟! القدس  ــن ردة الفع ــىش م تخ
ــة جانبية؟ التاريخ  أصبحت قضي

سيلعنكم".
ــات نقلت عن  يذكر أن ترصيح
ملك البحرين، حمد بن عيىس آل 
خليفة، يف أيلول املايض، ندد فيها 
ــل، تبعتها زيارة  ــة إرسائي بمقاطع
ــي من جمعية  ــد بحريني رسم وف
ــن" إىل األرايض  ــذه هي البحري "ه

الفلسطينية املحتلة.

ــم  األم ــة  السوداني ــة  الحكوم ــرت  أخط   
ــض اتفاقية تعيني  ــا بأنها ترف املتحدة رسمي
ــي وقعت  ــرص والسعودية الت ــني م الحدود ب
عام 2016، وذلك ألنها اعتربت مثلث حاليب 

املتنازع عليه مع السودان تابعا ملرص.
ــع ”سودان تربيون“ عن خطاب  ونقل موق
ــون األول  ــؤرخ يف 5 كان ــة م ــوزارة الخارجي ل
ــودان تعلن  ــه: ”إن حكومة الس ــاري قول الج
ــرف باتفاقية تعيني  اعرتاضها ورفضها ملا يع
ــرص  ــة و م ــني السعودي ــة ب ــدود البحري الح

واملوقعة يف الثامن من أبريل 2016“.
ــة السودانية عىل   وشدد خطاب الخارجي
ــىل االتفاقية وتؤكد  ــوم تعرتض ”ع أن الخرط
كامل رفضها عما ورد فيها من تعيني للحدود 
ــات  ــل إحداثي ــا يشم ــة بم ــة املرصي البحري
ــن  ــزأ م ــزءا ال يتج ــرب ج ــة تعت ــاط بحري لنق

الحدود البحرية مثلث حاليب السوداني“.
كما أشار الخطاب الرسمي السوداني  إىل 
أنه  ”بناء عىل ما قرره القانون الدويل السيما 
ــا للمعاهدات للعام 1969م، فإن  اتفاقية فيين
ــودان تؤكد عدم اعرتافها بأي  جمهورية الس
ــر قانوني ينتج عن اتفاق السعودية ومرص  اث
الخاص بتعيني الحدود البحرية بينهما عىل 
ــادة جمهورية  ــا يمس سي ــر األحمر بم البح
ــة عىل الحدود  ــودان وحقوقها التاريخي الس

الربية والبحرية ملثلث حاليب“.
ــر  وزي أن  إىل  ــاري  اإلخب ــع  املوق ــت  ولف
ــدور، كان  ــي إبراهيم غن ــة السودان الخارجي
ــودي  ــريه السع ــل 2016 ”نظ ــأ يف 14 ابري هن
ــاء بالعاصمة الرتكية  ــادل الجبري خالل لق ع
ــع  ــت م ــي وقع الت ــات  ــول باالتفاقي إسطنب
ــا استعادة جزيرتي  ــرص والتي تم بموجبه م

ــريان وصنافري للسعودية، وعرب عن تمنياته  ت
للبلدين بالتطور والنماء“.

ــاد بعد أيام  ــدر أن غندور ع ــح املص وأوض
ــري ونظريه  ــب الجب ــاء ”وخاط ــذا اللق ــن ه م
ــا  مطالب ــني  منفصلت ــني  رسالت يف  ــرصي  امل
ــده بنسخة من اتفاقية ترسيم الحدود  بتزوي

البحرية“.
ــس  رئي ــة  رسال ــص  ن يف  ورد  ــان  وك
 21 يف  ــة  املؤرخ ــة  السوداني ــة  الدبلوماسي
ــر الخارجية  ــل 2016 ، واملوجهة إىل وزي أبري

ــار  إط ”يف  ــه  أن ــري  الجب ــادل  ع ــودي  السع
ــني البلدين الشــقيقني  التواصل اإليجابي ب
يف املجاالت املختلفة ويف ضوء االتفاق الذي 
ــق وجمهورية  ــم الشقي ــني بلدك ــم مؤخرا ب ت
مرص العربية بشأن تحديد الحدود البحرية 
ــري للمملكة  ــريان وصناف ــي ت ــودة جزيرت وع
ــاق من  ــا لذلك االتف ــة ومل ــة السعودي العربي
ــو رماد  ــب وشالتني واب ــث حالي ــاط بمثل ارتب
ــو شاكراً  ــه البحري، أرج ــي وإقليم السودان
ويف إطار روح التعاون والتنسيق القائم بيننا 

موافاتنا بنص االتفاق“.
كما أكد غندور يف مقابلة تلفزيونية مؤخرا 
ــاض بهدف  ــىل اتصال بالري ــوم ع أن الخرط
حل ”مشكلة تعارض اتفاقية ترسيم الحدود 
البحرية مع اتفاقية 1974م بشأن االستغالل 
ــودة يف قاع  ــرثوة الطبيعية املوج ــرتك لل املش
وتحت قاع البحر األحمر يف املنطقة املشرتكة 
ــب مانقله  ــت مثلث حاليب“ حس التي شمل

موقع روسيا اليوم.

وزير الخارجية البحريني يعترب القدس قضية 
جانبية ويدعو اىل مواصلة التطبيع مع االحتالل

السودان يرفض اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر والسعودية
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