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{ اجلــــزائـــــر (أ ف ب) - وصل ولي
الـعـهـد الـسـعـودي األمـيـر مـحمـد بن
سلمان مـساء األحد إلى اجلزائر في

زيارة رسمية تستمر يوم .
وتــــنـــدرج زيــــارة األمــــيـــر الــــشـــاب
للجزائر في إطار جولة خارجية هي
األولى له مـــنــذ مـــقــتـل الــصـــحــافي
الــســعــودي جــمـــال خــاشــقــجي في

قنصلية بالده في تركيا.
وكــان فـي اســتـــقــبـــال ولي الــعـــهــد
رافق على أرض السعودي والوفد ا
مــــطــــار اجلـــزائــــر الــــدولي رئــــيس
الـوزراء اجلــزائـري أحـمــد أويـحـيى
وعدد من وزراء حكومته بحسب ما

أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وكـانت الـرئـاسـة اجلـزائـريـة أعـلـنت
السبت أن الزيارة سـتسمح "بإعطاء
دفـع جـــديـــد لـــلـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائي
وجتـــســــيــــد مـــشــــاريع الــــشــــراكـــة
واالســتــثــمـــار وفــتح آفــاق جــديــدة
لــرجـال األعــمـال من أجـل رفع حـجم
التـبادل الـتجاري وتـوسيع الـشراكة

االقتصادية ب البلدين".
وكـان األمـيـر مـحـمـد بن سـلـمـان زار
ضــمن جـــولــتـه اخلــارجـــيــة كالًّ من
االمارات والـبحـرين ومصـر وتونس
قــــبل ان يـــنــــتـــقل إلـى األرجـــنـــتـــ
لـــلـــمــشـــاركــة في قـــمــة مـــجــمـــوعــة
العشرين ليقـوم بعدها األحد بزيارة

قصيرة إلى موريتانيا.
وكــــان بن ســــلــــمــــان قــــد وصل إلى
مـوريتـانـيـا األحد لـيـستـأنف جـولته
ــشــاركـة فـي قــمـة الــعــربــيــة بــعــد ا

. مجموعة العشرين باألرجنت
وعرض التلفزيون السعودي لقطات
لـطـائـرة ولي الـعـهـد وهي تـهـبط في
نــــواكــــشـــوط. وقــــبل تــــوجــــهه إلى
األرجـــنــــتـــ زار األمـــيـــر مـــحـــمـــد
اإلمارات والبحرين ومصر وتونس.
ـقــرر أن يــزور اجلـزائــر بــعـد ومـن ا

موريتانيا.
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ب تـرحيب حـارّ من بوتـ ولهـجة
مـــازحـــة مـن قـــبل تــــرامب وبـــعض
اجلــدّيـة فـي الـلــقـاء مع مــاكـرون لم
يــجـد ولي الـعـهـد الــسـعـودي نـفـسه
معزوالً لدى بدء أعمال قمة مجموعة
العشرين في بـوينس آيرس بل كان

محاطاً بشكل جيد.
ومـشــاركــة ولي الــعــهـد الــســعـودي
األمـيـر مــحـمــد بن سـلــمـان فـي قـمـة
مـجــمـوعـة الـعــشـرين هي األولى له
ـة قـتل في اجـتـمـاع دولي مـنـذ جـر
الــــصـــحــــافي الــــســـعــــودي جـــمـــال
خاشقجي في مقر قنصلية بالده في

اسطنبول قبل شهرين.
ـة التي أثارت وساهمـت هذه اجلر
شكـوكا حـول احتـمال أن يـكون ولي
الــعـهــد قـد تــورط في تـدبــيـرهـا في
تـلــطــيخ ســمـعــة األمــيـر مــحــمـد بن
ســلـمــان الـذي كـان اكــتـسب ســمـعـة
ملكة اإلصالحي الذي يريد إخراج ا
من االنــغالق. ومـا سـاهـم أيـضـا في

تلطيخ هذه السمعة استمرار النزاع
الـدامي في الـيـمن الـذي يـعـاني مـنه

دنيون أكثر من غيرهم. ا
وإذا كــان بـعض احملــلّـلــ تـوقّع أن
يكون ولـيّ العهـد السعـودي في قمة
ـنبوذ" مجمـوعة العـشرين أشبه بـ"ا
فـــإنّ مـــا جـــرى في الـــيــوم األول من
الـقـمّـة بـرهن عن خـطـأ هـذا الـتـوقّع
فـاألميـر مـحـمد بن سـلـمـان كان جنم
شريـطي فيديـو جرى تنـاقلهـما على
نـطـاق واسع عـبـر وسـائل الـتواصل

االجتماعي.
ويــصـــوّر أحـــد هــذين الـــشــريـــطــ
صافحة ب ولي الـعهد السعودي ا
ـيـر بـوت والـرئيـس الروسي فالد
والــتي تـمـيّــزت بـكـثــيـر من الـودّ إذ
تـــصـــافـح الـــرجالن بــــحـــرارة عـــلى
طريقـة مراهقـ أو رياضيـ اثن

قــبل أن يـجــلــســا مــتــجـاوريـن عـلى
طــاولــة الـــقــمــة وهــمــا يــتــحــادثــان

ويتبادالن االبتسامات.
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وســـرعـــان مـــا تـــنـــاقـــلت شـــبـــكــات
الـــتـــلـــفـــزيـــون ومـــواقع الـــتـــواصل
االجتـماعي صـور هذا الـلقـاء الودي
بـــ االثـــنــ الـــلـــذين يـــجــمـع بــ
بلديهما امتالكـهما كميات هائلة من

النفط.
فالـبلدان يـستطـيعان الـتحكم بـسعر
بــرمــيل الـنــفط الـذي تــراجع كـثــيـرا
خالل الفـترة االخيـرة وتبـدل سعره

ا قد يقررانه. مرتبط 
وأعــلن الـــبــيت االبـــيض أن األمــيــر
زاح" مع محـمد بن سـلمـان "تبـادل ا
دونـالــد تـرامب عـلى هــامش الـقـمـة.

{ الرياض (أ ف ب) - تصل طائرة
ـتـحـدة امس اإلثـن تـابـعـة لأل ا
إلى الــعـاصــمـة الـيــمـنــيـة صــنـعـاء
ـتــمـرّدين إلخالء  50جــريـحــاً من ا
احلـوثــيـ إلى مــسـقط فـي خـطـوة
تندرج في إطار "بناء الثقة" تمهيدا
ــتــوقــعـة في ــفـاوضــات الــسالم ا
السويد. وأعلن التحالف العسكري
بقيـادة الرياض في بـيان ليل األحد
بعـوث اخلاص لألم األثنـ أن ا
ـــتــحــدة إلى الــيــمن الــعــام لأل ا
مـارتن غـريـفيث طـلب مـنه "تـسـهيل
إجــــراءات إخالء  50من اجلــــرحى
ــقــاتــلــ مـن مـلــيــشــيــا احلــوثي ا
سلّحة إلى مسقط لدواع إنسانية ا
وضـــمن إطـــار بـــنـــاء الـــثـــقـــة بـــ
األطــراف الـــيــمـــنــيـــة لـــلــتـــمــهـــيــد
ـفـاوضـات الـسـويـد الـتي يـرعـاها"
غــريــفــيث. وأضــاف الــبــيــان الــذي
نـشــرته وكـالـة األنــبـاء الـســعـوديـة
الرسميـة (واس) أن "طائرة جتارية
تحدة ستصل يوم غدٍ تتبع لأل ا
االثــنـ إلى مــطـار صــنـعـاء إلخالء
" اخلـمـسـ إلى ـقـاتـلـ اجلـرحى ا
الـعاصـمـة الـعـمـانـيـة وسـيـرافـقهم
ــنــيــ " 50مـــرافـــقــاً و 3أطــبــاء 

تحدة". وطبيب يتبع لأل ا
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ـتــحــدّث بـاسم ونـقـل الـبــيــان عن ا
الــتــحــالـف الــعــقــيـــد الــركن تــركي
ـالـكي تـأكـيده عـلى "جـهـود قـيادة ا
ـشــتــركـة لــلــتـحــالف في الــقــوات ا
تـقـد كـافـة التـسـهـيالت واجلـهود
ــبــعــوث اخلــاص لــدعم مــســاعي ا
ــتــحــدة إلى لألمــ الــعـــام لأل ا
الــيـمن لـلـوصــول إلى حلّ سـيـاسي
وتـقـد كافـة التـسـهيـالت للـحاالت
ـــا يــتـــمـــاشى مع االنـــســانـــيـــة و
باد اإلنسانية والقانون الدولي ا

اإلنساني وقواعده العرفية".
ويـعـتـبـر مـلف اجلـرحـى احلـوثـي
أسـاسيـاً في اجلهـود الـراميـة لعـقد
مفاوضات سالم ب أطراف النزاع

اليمني.
ــاضي وفـي أيــلــول/ســـبــتــمـــبــر ا
تحـدة في عقـد جولة فشـلت األ ا
مـحـادثـات في جـنـيف بـعـدما رفض
ــتــمــردون في الـلــحــظــة االخــيـرة ا
الـــســـفـــر من دون احلـــصــول عـــلى

ضــمــانــات بــالــعــودة الى صــنــعـاء
اخلـــاضــعــة لــســيـــطــرتــهم وإجالء
مـصابـ من صفـوفهم إلى سـلطـنة

عمان.
ومن جــانــبه أكــد وزيــر االعالم في
ـعــتـرف بـهـا احلـكــومـة الـيـمــنـيـة ا
دوليا معمر االرياني في تغريدة أن
ــوافـقــة تـأتي "لــتـســهـيل انــعـقـاد ا
وإزالـة اي ذرائع يـتذرع ـشـاورات ا
بها االنقالبيـون للتملص من فرص

السالم".
وبــحـسب االريــاني فـإنه "لـن يـبـقى
أمـــــام اجملــــــتـــــمـع الـــــدولي واال
ــتـحــدة أي اعــذار بــعــد أن قـدمت ا
ه ـكن تـقد احلـكـومة (...) كل مـا 
ــســار الــتــســويـة من اجل الــدفع 
الـسيـاسيـة لالزمة الـيمـنيـة" محذرا
إنه "إذا ما فـشلت هذه اجلـهود فإن
خيار احلسم العسكري سيكون هو
الــطـريـق الـوحــيـد النــهــاء مـعــانـاة

ـتـمرّدون شـعـبـنـا اليـمـني". وكـان ا
احلـوثـيـون أعـلـنـوا اخلـميـس أنهم
سـيشـاركون في مـفاوضـات السالم
رتقـبة في السويـد والتي ترعاها ا
ـتـحـدة في حـال "اسـتـمـرار األ ا
الـضـمـانـات" بـخـروجـهم وعـودتـهم

الى اليمن.
ـرتقـبة وتـشكلّ مـحادثـات السالم ا
أفـــضل فــرصـــة حــتـى اآلن إلنــهــاء
ـتــواصــلــة مــنـذ ?2014 احلــرب ا
بحسب خبراء مـع تزايد الضغوط
ـنع عـلى الـدول الــكـبـرى لـلــتـدخّل 
حــدوث مـجــاعـة في أفــقـر دولـة في

شبه اجلزيرة العربية.
ـتـحـدة إلى ويـبـذل مـبـعـوث اال ا
الـــيــمن مـــارتن غــريــفـــيث جــهــودا
لـوضع األسس حملـادثـات سالم من
ـقــرر أن تـعــقـد في الــسـويــد قـبل ا

نهاية العام.
ــتـحـدة وكــان األمـ الــعـام لأل ا

أنــــطـــونــــيـــو غـــوتــــيـــريـش ســـعى
اخلــــمـــيس إلى تـــخــــفـــيض ســـقف
الـتـوقـعـات بشـأن مـوعـد احملـادثات
الـتـي تـأتي بــيــنـمــا يــواجه ماليـ

اليمني خطر مجاعة.
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ـاضي وقـال غـوتـيـريش األسـبـوع ا
فـي بـويـنـوس آيــرس حـيث يُـشـارك
في اجــتــمــاعـــات قــمّــة مــجــمــوعــة
الــعــشــريـن "ال أريــد أن أرفع ســقف
الـتوقّـعات كـثـيراً لـكنّـنا نـعمل بـكدّ
مـن أجل ضــمــان أن نـتــمــكّن من أن
نــبـدأ مـحـادثـات سالم مـجـديـة هـذا

العام".
وبـدأت حـرب اليـمن في  ?2014ثم
تصاعدت مع تدخّل السعودية على
رأس حتـــــــالـف عـــــــســـــــكــــــــري في
آذار/مارس  2015دعمـاً للـحكـومة
تمردين عترف بها بـعد سيطرة ا ا
احلــوثــيــ عــلى مــنــاطـق واســعـة

بينها صنعاء.
وقتل نـحـو عشـرة آالف شخص في
الـنـزاع الـيـمـنـي مـنـذ بـدء عـمـلـيـات
التحالف بينـما تهدّد اجملاعة نحو

 14مليونا من سكان البالد.
ــتــحـدة إلى وكــان مـبــعــوث األ ا
الــيــمن مــارتن غــريــفــيث قــد وصل
صـنعـاء امس اإلثـن وفق مـا أفاد
ــتــحـدة لــوكــالـة مــصـدر في األ ا
ـصـدر الـذي فـرانس بـرس. وقـال ا
فــضل عــدم الــكــشف عن اســمه إن
غريـفيث "سـيصل إلى صـنعـاء ظهر
" في إطــار جــهــوده الــيــوم اإلثــنــ
الـسـاعيـة لـعقـد مـحادثـات لتـحـقيق

سالم في اليمن.
ــتـــمــردون احلــوثــيــون في وكــان ا
الــيـــمـن أعــلـــنـــوا اخلــمـــيس أنـــهم
ســـيـــشـــاركـــون هـــذا األســبـــوع في
مفاوضات السالم في السويد التي
ــتــحــدة في حــال تــرعــاهـــا األ ا

"اسـتـمـرار الـضـمـانـات" بـخـروجهم
وعودتهم الى اليمن.

ـــتـــحــدة ـــصـــدر أن األ ا وأكـــد ا
سـتـعـمل عـلى الـدفـع بـاجتـاه إعادة
فــتح مــطـار صــنــعــاء الــدولي أمـام
ـــدني في مـــحـــادثــات الـــطـــيـــران ا

السالم.
ـتـمـردون احلـوثـيـون الـذين وكـان ا
ـــطـــار أكــدوا يــســـيـــطــرون عـــلى ا
الــسـبـت "جـاهــزيـة مــطــار صـنــعـاء
ــهــنــيـة طــبــقـا الـدولي الــفــنــيـة وا
لـلــمــتـطــلـبــات الــدولـيــة ومــنـظــمـة
الطيران الدولي الستقبال الرحالت
دنية". ولم يصدر أي بيان رسمي ا
من مـنـظـمـة الـطـيـران الـدولـي حول
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وتــأتي زيـارة غــريـفـيـث بـعـد إعالن
الـتـحـالف الـعــسـكـري الـذي تـقـوده
الـسـعـوديـة أن طـائـرة تـابـعـة لأل
تحـدة ستهـبط في صنعاء إلخالء ا
تمرّدين احلوثي  50جريحاً من ا
إلـى مـســقط في خــطـوة تــنـدرج في

إطار "بناء الثقة" ب األطراف.
ــاضي وفـي أيــلــول/ســـبــتــمـــبــر ا
تحـدة في عقـد جولة فشـلت األ ا
مـحـادثـات في جـنـيف بـعـدما رفض
ــتــمــردون في الـلــحــظــة االخــيـرة ا
الـــســـفـــر من دون احلـــصــول عـــلى
ضــمــانــات بــالــعــودة الى صــنــعـاء
اخلـــاضــعــة لــســيـــطــرتــهم وإجالء
مـصابـ من صفـوفهم إلى سـلطـنة

عمان.
تـمـردون علـى صنـعاء ويـسـيطـر ا
بـيـنـمـا يــسـيـطـر الـتـحـالف بـقـيـادة
السعودية الداعم للـحكومة اليمنية

على األجواء اليمنية.
بــدأت حــرب الـيــمن في  ?2014ثم
تصاعدت مع تدخّل السعودية على
رأس الــتـــحـــالـف الــعـــســـكـــري في
آذار/مارس  2015دعمـاً للـحكـومة
تمردين عترف بها بـعد سيطرة ا ا
علـى مناطق واسـعة بـينـها صـنعاء

واحلديدة.
وقتل نـحـو عشـرة آالف شخص في
الـنـزاع الـيـمـنـي مـنـذ بـدء عـمـلـيـات
التحالف بينـما تهدّد اجملاعة نحو
 14مــلـيــونــا من سـكــان أفــقـر دول

شبه اجلزيرة العربية.

عـروف أن الـرئيس األمـيركي من وا
أبـرز داعمي ولي الـعـهد الـسـعودي
ــسـاعــدة دائـمـا في ويــنـتــظـر مـنه ا
اإلبــقــاء عـلـى ســعـر بــرمــيل الــنــفط

منخفضا.
كـمـا شـوهـد ولي الـعـهـد الـسـعـودي
وهو يتبادل الكالم مع ابنة الرئيس
ايفـانكا تـرامب ثم يصـافح الرئيس
ـانـويل مـاكـرون حـيث الـفـرنــسي ا

جرى بينهما حديث مقتضب.
وبـحـسب الـرئـاسـة الـفـرنـسـيـة فإن
سؤول الرئيس الفرنسي طلب من ا
السعودي "إشراك خبراء دولي في
ــة قـــتل الـــتـــحـــقــيـق" بــشـــأن جـــر
خــاشــقــجي كـمــا دعــاه الى الــعـمل

على "حل سياسي في اليمن".
وعقب مـحادثة مـاكرون وبن سـلمان
انــــتـــشـــر عــــلى مـــواقـع الـــتـــواصل
االجــتــمــاعي شــريط فــيــديــو لــهــذه
احملادثة مدّته دقيقة ونيّف. ونشرت
وســائل إعالم عـديــدة هـذا الــشـريط
الــذي لم تــتّــضح في احلــال اجلــهـة
الـتي صـوّرته ونشـرته عـلى تـويـتر
ـكــتب لــكنّ بــدر الــعـســاكــر مــديــر ا
اخلـاص ل سـلـمـان أعاد نـشـر هذا

الفيديو على حسابه على تويتر.
وفي شــريط الــفــيـديــو هــذا يــظــهـر
الـرئــيس الــفـرنــسي وهــو يـتــحـدّث
بـاالنــكـلـيـزيـة بـحـدّة مع ولي الـعـهـد
ـقـابل أكـثـر الـسـعـودي الـذي بـدا بـا
ارتــيــاحــاً وبــادر لــلــضــحك لــبــضع
حلظـات ما أن رأى الـكامـيرا تـصوّر

احملادثة.
وبـسـبب الـضجـيج تـعـذّر سـماع كل
مـــا دار في احملــادثـــة بــ مــاكــرون

ــكن بــوضــوح وبن ســلــمــان لـــكن 
ســمـــاع األمــيـــر الــســعـــودي يــقــول
للرئـيس الفرنـسي "ال تقلق" فـيجيبه
. أنــا قــلق" االخــيــر "أنـــا أقــلق فــعـالً
وبـعـدهــا يـقـول "أنت ال تـسـتـمع إلي
" فــيـــجــيـــبه بن ســـلـــمــان "كال أبـــداً

بالطبع أنا استمع".
من جـهـتـهـا قـالت رئـيـسـة احلـكـومة
الــبـريـطـانـيـة تــيـريـزا مـاي ردا عـلى
سـؤال لــشـبـكــة سـكــاي نـيــوز إنـهـا
تـنـوي اإللــتـقـاء بــاألمـيـر مــحـمـد بن
ســـلـــمــان ومـــطـــالـــبــته بـــأن يـــكــون
الـتـحـقـيق بـشـأن خـاشـقـجي "نـزيـها

وشفافا".
وقــدمت مــنـظــمــة هــيــومـان رايــتس
ـاضي ضد ووتش شـكـوى االثـنـ ا
ولي الـعهـد السـعودي أمـام القـضاء

االرجنتيني.
وقـبـل قـمـة مـجـمـوعـة الـعـشـرين قـام
األمــيـر مـحـمـد بــجـولـة شـمـلت اربع

دول عربية.
وإذا كـان قـد لقـي ترحـيـبـا جـيدا في
دولــة اإلمــارات وفي الــبـحــرين وفي
مـــصـــر فـــإنـه ووجه بـــتـــظـــاهـــرات
مــعـــاديــة فـي تــونس شـــارك فــيـــهــا

ئات. ا
أمـا الـشخـصـيـة األخـرى الـتي كانت
مـحط أنـظـار الـعـالم في الـيوم األول
من قـــمـــة بــويـــنـــوس آيــرس فـــكــان
بــالـطـبع الـرئـيـس األمـيـركي دونـالـد
تــــرامب الــــذي زاد فـي الــــســــاعـــات
األخيـرة حدّة الـتوتـر ب بالده وكل

. من روسيا والص
فــتـــرامب الــذي ألــغى اخلــمــيس في
اللحظة األخيرة اجـتماعاً كان مقرّراً

ولكن االنـقسامـات احلاليـة ب قادة
دول اجملموعة أرخى ظالالً من الشك
على احـتمـاالت صدور بـيان خـتامي

عن القمة.
وخـلـت مـســودة لــلـبــيــان اخلــتـامي
ـلـعت عـلـيـهـا وكـالـة فرانـس برس اطّ
من أي انتـقاد لـلحـمائـية وهـو شرط
ــوافـقــة األمـيــركـيــ عـلى أســاسي 
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ـسودة أيـضـاً عـلى وجوب وتـنصّ ا
ـناخي" "مـواجهـة حتديـات التـغـير ا
مـع األخــذ في االعـــتــبـــار في الــوقت

نفسه "الظروف الوطنية اخملتلفة".
ـدة  12سـاعـة عن وبـعــدمـا تـأخّـرت 
الوصول إلى بوينوس آيرس بسبب
عطل فني طرأ على طائرتها وصلت
ـانـيـة أنـغيـال ميـركل ـسـتـشـارة األ ا
إلى العـاصمـة األرجنـتينـية اجلـمعة
والتحقت بـنظرائها الـذين ستتناول
العـشاء وإيـاهم بعـد حضـور فعـالية

فنية.
ويـــــتــــعـــــيّن عــــلـى األوروبــــيــــ أن
يتـوصّلـوا إلى موقف مـشتـرك بشأن
أوكرانيا وهـو موضوع ساخن آخر
في قــمـة مـجـمـوعـة الـعـشـرين. وقـال
رئـــيـس اجملـــلس األوروبي دونـــالـــد
توسك إنّه "مـتأكّد" مـن أنه سيتم في
كـــانـــون االول/ديــســـمـــبـــر جتـــديــد
عـــقـــوبــــات االحتـــاد األوروبي ضـــد

روسيا.
ــقـابـل انـتــقـد الــرئــيس الـروسي بـا
ــمـارســة الـشـريــرة بـالــلـجـوء إلى "ا
الـعقـوبـات األحاديـة غـير الـقـانونـية

واإلجراءات احلمائية".

هدي أكثر من شهرين مرت منذ ان حصلت حكومة عادل عبد ا
الغيـر مكتمـلة علـى ثقة مجـلس النـواب وقد وعد رئيـس احلكومة
اجلـديـد في كلـمـته أمـام اجملـلس انه سـيـقـدم باقي وزراءه خالل
أسبوع أو اثن وحلد اآلن لم يستطع رئيس الوزراء تقد باقي
تنفذة والتي وزراء حكومته بـسبب صراع اإلرادات السياسـية ا
ــهـدي ولــيس هـو واقــصـد بــهـا هي من شــكـلت حــكــومـة عــبـد ا
حتالفي سائرون والفتح وخالفاتها على تولي بعض السياسي
حلـقائب وزاريـة مهـمـة وبالـذات وزارتي الـداخلـيـة والدفـاع حيث
يـرفض حتـالف سـائـرون وزعـيـمه الـسـيـد مـقـتـدى الصـدر تـولي
فالح الـفـيـاض وزارة الداخـلـية ويـريـدهـا (غيـر مـسـيسـة ) وغـير
خاضعة إلرادات أحزاب سياسية فـاعلة وسياسي تابع لكتل
نصب سـياسية مـعروفة وتـشوب حولهم تـهم فساد واسـتغالل ا
فـيما يـصر حتالـف الفتح عـلى تولي فالح الـفياض مـنصب وزير
ـتخـصـصة ـهنـيـة وا الداخـلـية وكـأن الـعـراق خلى من كـفـاءاته ا
كـيف ال وهـو الـذي كـان أحـد األســبـاب الـرئـيـسـيـة الـتي حـرمت
الــعــبــادي من الــواليــة الــثــانــيــة بــخــروجه عن حتــالـف الــنــصـر
وانـضـمـامه لــتـحـالف الـفـتح الـذي يـريـد رد اجلـمـيل لـلـفـيـاض و
ـنـصب جلـهـوده في تـغـيـيـر مـيـزان الـتـحـالـفـات ه  بـهـذا ا تـكــر
لـصالح حتالف الـفتح  واألمر ينـطبق لكن بـحدة أقل على حـقيبة
كون (الـسني ) وهناك من يقول إن الدفاع الـتي يختلف علـيها ا
سـاومات ومـزايدات  ,وتقل حدة ـهمـة تتـعـرض  هـذه احلقـيبـة ا
ـــهم فـي هــذه اخلالفـــات عـــلى بـــاقي الـــوزارات الـــشـــاغــرة ,وا
اخلالفات واالختالفات أنها كانت الـسبب في عدم إكمال كابينة
ؤثرين هدي الوزارية وهو العاجز أمام هاذين التحالف ا عبد ا
عن فرض إرادته واختـيار باقي  وزرائه  ,فإذا كـانت وزارة عبد
ـا لم تـكــتـمل ألسـابـيع وأشـهـر ـهـدي لم تـكــتـمل حلـد اآلن ور ا
ـهــدي بـتـنـفـيـذ بـرنـامـجه احلـكـومي أخـرى فـمـتى يـبـاشـر عـبـد ا
الـطمـوح والذي يـحتـاج الى جـهود كـبيـرة والى سـن مـتواصـلة
لتـنـفيـذه ? هـذا البـرنـامج الـذي تعـرض النـتقـادات كـبيـرة بـسبب
تـفـاصـيـله الـكبـيـرة ومـهـامه الـصـعبـة وشـمـولـيـته واحـتيـاجه الى
جـهــود جــبـارة وعــمل دؤوب وإجــراءات فــاعـلــة وحــاســمـة والى
إمكـانيات كبيـرة وخبرات واختـصاصات ومهارات فـائقة وعقول
هدي لكي نيرة  واالهم من ذلك مساعدة الكتل واألحزاب لعبد ا
ينفذ برنامـجه وعدم وقوفها حجر عثـرة بوجهه خصوصاً عندما
يتعارض البرنـامج ومصالح هذه الكتل واألحزاب  ,واهم ما في
ـدن احملــررة الـتي هــذا الـبــرنـامج إعــادة أعـمــار احملـافــظـات وا
ـبـاشـرة بـاإلصالحات طـالـهـا اخلـراب والـدمار الـشـبه شـامل وا
وعـلى مـخـتـلف األصـعـدة خـصـوصـاً الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة
واالجتماعية والتـعليمية والصحية والـصناعية والزراعية والعمل
على مـحاربـة الفـسـاد وإصالح بل وإنقـاذ مؤسـسات الـدولة من
ـقيـتة ـدمـرة  ومن احملاصـصة احلـزبـية والـطائـفـية ا هـذه اآلفة ا
ال الـعام والـقضاء عـلى البـطالة ومحاسـبة الـفاسـدين وسراق ا
والفقـر ومعـاجلة سـوء توزيع مـوارد الدولـة ورفع احليف والـظلم
ـســتـمـرة  وتـقـد عـن أبـنـاء الـشـعـب وإنـقـاذهم من مـعــانـاتـهم ا
اء الصالح للشرب لحـة لهم خصوصا ا اخلدمات األساسية وا
والـكـهـربـاء وإيـجـاد فـرص الـعـمل جلـيـوش لـلـخـريـجـ وغـيـرهم
وحتـسـ مسـتـوى مـعـيـشـة كل فئـات الـشـعب وإنـقـاذ أهـلـنا في
اء البصـرة من مأساتـهم ومعانـاتهم الطـويلة بـسبب عدم تـوفر ا
الصلح للشرب لهم واستفحال األمراض وحاالت التسمم نتيجة
ـلــوثـة ومــحــاسـبــة من ســرق أمـوال مــشـاريع ـيــاه واألجــواء ا ا
ـركـز وإقـلـيم الـبـصـرة وإيـجـاد حـلـول مـعـقـولــة لـلـمـشـاكل بـ ا
كردستان على ان تؤخذ مصلحة الشعب العراقي بكافة قومياته
وحد الـعليا ودون الـتفريط بأي حق وأطيـافه ومصلحـة الوطن  ا
واطنـ في أي اتفـاق يتم الـتوصل إليه مع من حـقوق الـوطن وا
اإلقليم  وغيرها من األمور التي حتتاج الى جهود مضنية وعمل
مـــتـــواصل وإمـــكــــانـــيـــات كـــبـــيــــرة وقـــدرات خالقـــة وخـــبـــرات
واخـتـصـاصـات كــفـوءة ومـخـلـصــة ومـجـربـة واالهم من كل ذلك
هدي تنفيذ برنامج حكومته حتت هذه نزيهة فهل يستطيع عبد ا
ـعقـدة وهو الذي الظـروف والصـراعات واخلالفـات السـياسـية ا

لم يستطع إكمال كابينته الوزارية حلد اآلن.  

لكية في العاصمة اجلزائرية “U¹—…∫ ولي العهد السعودي يهبط من الطائرة ا

على هامش القـمة بينـه وب نظيره
الــــــروسي وذلـك بـــــســــــبب األزمـــــة
الـنـاشـبـة بـ مـوسـكـو وكيـيف زاد
الـــضـــغـــوط عــلـى يــكـــ اجلـــمـــعــة
بـاجتـمـاعه مع رئـيسي وزراء الـهـند
نــاريـنـدرا مــودي والـيـابــان شـيـنـزو

آبي في قمة ثالثية غير مسبوقة.
وتـرامـب الـذي ســيــتــنـاول الــعــشـاء
مـسـاء الـسـبت مع نـظـيـره الـصـيـني
شي جــيــنـــبــيــنـغ عــلى وقع احلــرب
التجارية الدائرة ب بلديهما اختار
تـــشـــديـــد الـــضـــغــــوط عـــلى بـــكـــ
ــتــزايــدة في بــحـر وطــمــوحـاتــهــا ا
الـــصـــ مـن خالل بـــيــــان أصـــدرته
الـقــمـة الــثالثـيــة وطــالـبت فــيه بـأن
تـكــون مـنـطــقـة احملــيـطــ "الـهـاد

والهندي منطقة حرة ومفتوحة".
قـابل وعد الـرئيس الصـيني قادة با
آخـرين الـتـقـاهم عـلى هـامـش الـقـمة
بـ"مـــواصـــلـــة اإلصالحـــات" من أجل
فــتح الــســوق الــصـيــنــيــة وتــعــزيـز
ـلكـيـة الفـكـرية بـحـسب ما حـمايـة ا
نـــقــلت عـــنه وكــالـــة أنــبـــاء الــصــ

اجلديدة "شينخوا" الرسمية.
لـكن شي لم يتـوان عن مـطالـبـة قادة
هــذه الــدول بـ"الــدفـــاع عن الــنــظــام

تعدد األطراف". التجاري ا
ويـلـتـقي تـرامب وشي قـبـيـل انـتـهاء
قمة بـوينوس آيـرس التي تعـقد بعد
مـرور عـشـر سـنـوات علـى والدة هذا
ـي في واشـنطـن. ففي ـنـتـدى الـعا ا
تعهد تشـرين الثـاني/نوفـمبر  2008
قـــادة الــــدول الـــعـــشـــرين تـــوحـــيـــد
ــالــيـة ــواجــهــة األزمـة ا جـهــودهم 
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عاشـية للـمواطن العراقي كـلما شـاهدتُ برنامج يـتناول احلـالة ا
. وأنا أتابع زيارة سك كلـما شعرتُ باألحباط والـيأس الدف ا
رئـيس الوزراء لعـلوة الرشـيد النـموذجيـة شعرت بـفرح نسبي –
إن صح التـعـبيـر- ألنني وجـدت أن مسـؤول الـدولة األول يـتفـقد
حـالة البـؤساء العـراقي بـطريقـة تدل على وجـود أمل بسيط من
أن الدولة ستبدأ مشوار ناجح في متابعة أحوال الرعية بصورة
. لم يـجــلب إنـتــبـاهي أي شي في عـامــة وهـذا شيء يُــفـرح حــقـاً
الزيارة وأنـا أتابعـها بدقـة إال حدث بـسيط لكـنه حدث كبـير جدا
ـواطن الـعـراقي في سـيـاقـات الـعـمـل الـيـومـيـة وعالقـته بـحـيـاة ا

البسيط الدخل وحتى كبير الدخل. 
حيـنمـا توقف رئـيس الـوزراء عنـد مكـتب معـ وراح يتـحدث مع
ـهم ـكـتب وطـرح عـلـيه الـسـؤال ا شـاب واقف بـالـقـرب من ذلك ا

جداً "
ـكان " ـسـتـفـيـد من حـركـة قـدوم البـضـائـع الى هـذا ا  من هـو ا
تـردد الــشـاب قــلـيالً لــكـنه اســتـطــرد قـائال " آفــات الـســيـطـرات
ستفـيدة من قدوم البضـائع ألنها تفرض أتاوات الكمـركية هي ا
عـلى الـبـضـائع الـداخلـة وهـذا يـؤدي الى حتـميل الـبـضـاعـة ثمن
ـسـكـ يــتـحـمل كل تــلك األخـفـاقـات ـواطـن ا آخـر وبـالـنــهـايـة ا

وأنتهاكات أصول العمل " .
 نـظر الـيه رئيس الوزراء بـألم وهو يـقول " إن شاء الـله ستـنتهي
كل تــلك اآلفــات" . إذا لم تــتــدخل اجلــهــات الـعــلــيــا في تــنــظـيم
ومـراقـبـة تـلك الــسـيـطـرات فـسـيـسـتـمــر احلـال عـلى مـاهـو عـلـيه
وسـتكـون هنـاك امبـراطـوريات في الـسيـطـرات والكـمارك بـسبب
مـاجتنـيه من مـدخوالت غـير شـرعـية تـفرضـهـا على حـركة حـياة

البضائع وكل شيء يدخل من تلك البوابات. 
من يدري لـعل رئيس الوزراء سيـكون صادقا في قـوله وستسير
واطن احلـيـاة من جـديـد بطـريـقـة انـسـيـابـية وعـنـدهـا سـيـرتـاح ا
الــبــسـيـط من دفع امــوال زائــدة تــفـرض عــلى
جـميع الـبضـائع. سالما ايـها الفـقراء في كل

العراق.
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